KOHTI UUTTA AIKAA
Luonnos tulossa olevaan kirjaan UUSI AIKA JA ELÄMÄ.
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Mitä tarkoitamme uudella ajalla?
Uusi aika on kuvaus siitä, kuinka erilaiseksi maailmamme muuttuu,
kun
vaihdamme
nykyisen
todellisuuskäsityksemme
ja
maailmankuvamme uuteen, elämälle myönteiseen luonnolliseen
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todellisuuskäsitykseen
ja
maailmankuvaan.
Emme
näe
maailmankaikkeutta enää kellokoneistona, joka käynnistyi
alkuräjähdyksessä ja on kulkemassa vääjäämättömästi omien
luonnonlakiensa mukaisesti kohti yhä kasvavaa epäjärjestystä ja
lämpökuolemaa, ja jossa aine ja sen eri ilmentymät ovat kaiken
olevaisuuden perusta ja ainoa todellisuus. Emme elä enää
ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa
maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä
toistemme ja muun elämän kanssa luo meille uuden vahvan
yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin
maapalloommekin.
Elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen, osallisuus ja
mielekkyys syntyvät luonnollisesti ja luonnollisesta yhteydestämme
toisiimme ja elämään itseensä, eikä siinä tarvita enää välittäjäksi
eriarvoistavaa ja vallankäyttöä luovaa rahan ja omistamisen
illuusiota. Illuusiota siitä, että tarvitsemme hyvään ja mielekkääseen
elämään rahaa ja yli todellisen tarpeemme menevää kulutusta, jota
mahdollistamme tekemällä yhä merkityksettömämmäksi ja
vaativammaksi käyvää palkkatyötä, pakkotyötä ja tavaroiden
omistamista, joiden luulemme tuovan elämäämme hallintaa,
turvallisuutta ja onnellisuutta.
Me voimme luopua rahan ja omistamisen illuusiostamme, kunhan
vain näemme itsemme ja ympäröivän maailman uusin elämälle
myönteisin silmin. Kun ymmärrämme, että me voimme luoda uuden
maailman, jossa raha ja valta eivät hallitse meitä, vaan me itse
yhdessä toistemme kanssa päätämme, miten elämämme
järjestämme ja miten jaamme elämässämme tarvittavat resurssit
aidon hyvinvoinnin, hyvän ja mielekkään elämän luomiseksi.
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Meidän tulee vain luopua uskomuksestamme, että nykyinen
elämäntapamme on ainoa mahdollinen ja uskoa meissä kaikissa
olevaan elämästä itsestään kumpuavaan yhteisöllisyyteen ja
toistemme auttamiseen. Meidän tulee vapauttaa itsemme tästä
uskomuksestamme ja aloittaa vapauden maailman luominen.
Maailman, jossa me kaikki saamme välttämättömät elämiseen
tarvittavat resurssit ja jossa me voimme toteuttaa itseämme
luonnollisesti ja tehdä tämän yhdessä toistemme kanssa.
Uusi aika ja sen luoman vapauden maailman ainekset ovat ainakin
seuraavat:
Uusi elämäntietous
Me
tarvitsemme
elämälle
myönteistä,
luonnollista
todellisuuskäsitystä ja ekologista ja evolutiivista maailmankuvaa ja
näistä kumpuavaa uutta elämäntietoutta, josta mm. uusi näkemys
evolutiivisesta kehityksestämme, uusi biologia, epigenetiikka ja
kvanttifysiikka antavat meille jo tieteellistä todistusta.
Resurssipohjainen talous
Meidän tulee muuttaa taloutemme resurssipohjaiseksi taloudeksi,
jossa resurssien jakaminen perustuu ihmisten todellisiin tarpeiseen
eikä rahan ja vallan luomiin mahdollisuuksiin.
Osallisuusyhteiskunta
Tarvitsemme vapaata yhteiskuntaa, jossa me toteutamme itseämme
luonnollisesti ja vapaasti ja yhdessä toistemme kanssa luomme
tarvittavat yhteisöpalvelut ja resurssit, joita elämässämme
tarvitsemme.
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Elämäkeskeinen kasvatus ja koulutus
Luonnollinen kasvatus ja koulutus, jossa elinikäinen oppiminen ja
elämäntietouden opiskelu antavat meille tietoa uudesta ajasta,
vapauden
maailmasta,
resurssipohjaisesta
taloudesta,
osallisuusyhteiskunnasta, antavat meille eväitä hyvään ja
mielekkääseen, luonnolliseen elämään.
Hyvä ja mielekäs elämäntapa
Elämme ekologisesti, psyykkisesti ja fyysisesti tervettä elämää, jossa
elämä tapahtuu siinä mitä on eikä siinä mitä ei ole.
Yhdessä nämä ainekset luovat maailman ja luonnollisen
elämäntavan, joka on psykologisesti järkeen käypä, sosiaalisesti
vastuullinen, taloudellisesti tasa-arvoinen, ekologisesti kestävä ja
eettisesti perusteltavissa oleva. Ne luovat maailman ja
tulevaisuuden, jotka ovat mahdollisia.
Nyt olemme luomassa siis kokonaan uutta ”mahdollista maailmaa”,
emme pelkästään asettelemassa nykyisiä ”palikoita” uuteen
järjestykseen, joten kaikki menee uusiksi. Toteutuakseen vapauden
maailma tarvitsee muutoksia kaikilla elämän alueillamme.

Uusi aika – utopiaa vai mahdollisuus pelastaa itsemme
Me tarvitsemme ”uutta aikaa” − vapautta ja rohkeutta olla se
muutos, jota etsimme ja maailmamme tarvitsee. Me olemme
pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Näin voisi tiivistää
”uudeksi ajaksi” kutsumamme elämänfilosofian.
Mistä ”uudessa ajassa” on kysymys, mitä me tavoittelemme sillä?
Uudessa ajassa me etsimme uutta elämäkeskeistä suhdetta omaan

4

itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan - siihen mitä on. Uusi
aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus. Se tähtää
luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen,
jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.
Mitä meidän on nyt siis tehtävä? Meidän on mentävä eteenpäin ja
pelastettava itsemme ja maailmamme meiltä itseltämme. Uusi aika
on seikkailu, jossa haastamme oman itsemme näkemään maailman
sellaisena kuin sen on mahdollista olla ja itsemme sellaisena kuin me
todellisuudessa olemme. Se on seikkailu, jossa menemme eteenpäin
elämämme ja todellisuutemme joka tasolla - me olemme itse tämän
seikkailumme sankari ja konna. Uusi aika on matka, jossa menemme
sinne, missä me emme ole vielä ihmiskuntana koskaan olleet - se on
matka todellisuuteen. Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme
todeksi - me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.
Mikä on ”uuden ajan” lupaus? Maailma muuttuu, kun me muutamme
sitä. Maailman muutos on mahdollinen, kun alamme muuttaa sitä
omilla elämänvalinnoillamme ja teoillamme ja alamme pitää huolta
itsestämme,
läheisistämme ja
lähiympäristöstämme.
Kun
haluamme vapautua sekä sisäisistä yksilöllisistä uskomuksistamme
että ulkoisista yhteiskunnallisista rajoitteistamme ja tehdä ”työtä”
vapautemme eteen. Maailma muuttuu, kun alamme elää
pienemmällä aineellisella kulutuksella ja ympäristörasituksella,
vedämme tukemme pois nykyjärjestelmältä ja teemme sen
näkyväksi omilla elämänvalinnoillamme. Kun alamme toimia yhdessä
ja muodostamme uuden elämän voiman ja luomme uusia tapoja elää
kestävästi ja vastuullisesti yksilöinä ja yhteiskunnallisesti ja
muutamme yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmämme näiden
mukaisiksi.
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Onko kansalaistottelemattomuus tie muutokseen? Kyllä – mutta
todellista kansalaistottelemattomuutta on elää kestävästi.
Perinteinen kansalaistottelemattomuus ja aktivismi, joka on
vastustanut ja taistellut järjestelmää vastaan, joka on sortanut
ihmisoikeuksiamme ja oikeuttamme elää siten kuin olisimme
halunneet, on ollut ajoittain menestyksellistä ja tuottanut voittoja
taistelussa järjestelmää vastaan. Mutta nyt tilanne on toisenlainen todellinen vastustajamme ei ole itse järjestelmä, vaan meidän oma
elämäntapamme ja tapamme hoitaa yhteisiä asioitamme. Meidän
oma elämäntapamme, jonka kautta luomme ja ylläpidämme
järjestelmää, jota vastustamme ja pyrimme muuttamaan, on se
minkä tulee muuttua - jos aiomme estää ilmastonmuutoksen ja
luonnon tuhoutumisen kärjistymisen. Meidän tulee itse vähentää
aineellista kulutustamme ja vetää pois tukemme järjestelmältä.
Järjestelmä ei muutu, jos me tuemme sitä oman kulutuksemme ja
äänestämisemme kautta, vaikka kuinka sitä haluaisimme. Todellista
kansalaistottelemattomuutta on elää terveesti, mahdollisimman
vähän ympäristöä ja ilmastoa rasittamatta ja toimia siten, että se ei
tuota paljon raha- ja verovirtoja, koska ne tuottavat vain lisää
taloutta, hallintoa ja valvontaa, jotka estävät meitä elämästä omaa
elämäämme eikä vain taloutta ja yhteiskuntaa varten.
Entä jos ei usko muutokseen, onko ”uudesta ajasta” silloin mitään
hyötyä? Kyllä on. Uusi aika luo vastustuskykyä. Todellisuuden
kieltäminen ja eläminen toivossa, että kyllä kaikki järjestyy - vaikka
tietääkin, että tämä on toiveajattelua - aiheuttaa ison ristiriidan
ihmisen ja todellisuuden välille ja tämä ilmenee sitten erilaisina
psyykkisinä ongelmina. Todellisuuden kieltämisellä pyritään
suojaamaan itseä ja se onnistuukin jonkin aikaa, mutta sitten tulee se
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hetki, että ristiriita tulee liian suureksi ja tulee romahdus. Ja tämä
pätee tällä hetkellä sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Me
emme ole mitenkään varautuneet edessämme oleviin ongelmiin,
vaan elämme toivossa, että talouskasvu, kulutus ja teknologia ovat
ratkaisu kaikkeen, vaikka hyvin tiedämme, että rajat tulevat ja ovat
tulleet jo vastaan. Uusi aika on toisaalta ratkaisu ja vaihtoehto, mutta
toisaalta myös tapa luoda resilienssia - joustavuutta, muutoskykyä,
ennakointia, varautumista - yksilöille ja yhteiskunnille, jotta voimme
sopeutua eriasteisiin romahduksiin ilman ajautumista kaaokseen ja
henkiseen taantumiseen taaksepäin kehityksessämme. Aluksi uuden
ajan lääke on pahanmakuinen, koska se romahduttaa toiveajattelun
ja avaa näkemään todellisuuden - joka tekee kipeää - mutta sitten se
luo myös kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin paremmin ja
vahvemmin henkisin voimin. Uusi aika ja uuden ajan tietoisuuden
toteutuminen vapautena luo siis vastustuskykyä erilaisiin
maailmamme sairauksiin. Uusi aika on lääke maailman kokemisen
tuskaan, joka ei johdu maailmasta, vaan todellisuuden
vastustamisesta ja kieltämisestä.
Mistä ”uuden ajan” vapaudessa on kysymys, miten se eroaa siitä,
miten vapauden tavallisesti ymmärrämme? Uuden ajan vapaus on
helppo sotkea muihin vapauskäsitteisiin. Uuden ajan vapaus on
vastuun ottamista, se on kykyä ottaa vastuuta omista teoistaan ja
kykyä toimia toisten ja elämän hyväksi yhdessä muiden kanssa. Se ei
tarkoita lupaa toimia itsensä hyväksi muiden, luonnon tai elämän
kustannuksella rajoitteitta, vaan velvollisuutta toimia muiden,
luonnon ja elämän hyväksi, jonka vapautemme itsekkyydestä ja
omista haluistamme mahdollistaa. Se tekee siitä yhtä luonnollista
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kuin minäkeskeinen itsekkyys ja oman edun ajaminen ovat
modernissa maailmassa.
Onko ”uusi aika” vain utopiaa vai todellinen mahdollisuus pelastaa
itsemme ja maapallomme luonto? Sinä päätät siitä.

Uusi aika - elämäsi seikkailu todellisuuteen
Maailmamme on pulassa - me olemme pulassa. Me tarvitsemme
uuden luonnollisen suhteen itseemme, toisiimme, elämään ja
maapalloon. Meidän on päästävä irti kokemastamme ja
uskomastamme erillisyydestä ja asetettava itsemme ihmiskuntana
maapallomme ja ihmisyytemme asettamiin luonnollisiin, eettisiin ja
kestäviin rajoihin.
Tämä on mahdollista, kun menemme eteenpäin omassa
kehityksessämme ja luomme tietoisesti uuden kestävän ja
vastuullisen elämäntavan ja alamme elää sitä todeksi, tässä ja nyt.
Nyt ei ole aikaa haaveilulle - nyt on aika toimia. Yksin emme tätä
kuitenkaan pysty tekemään, mutta tullessamme yhteen yhtenä
ihmisyytenä, me voimme päästä sinne, missä kukaan ei ole vielä ollut
– tulevaisuuteen, joka on kestävä ja mahdollinen.
Nyt emme lähde matkalle Tiibetiin etsimään idän uskontojen
mystiikkaa ja salaisuuksia, emmekä pyhiinvaellusretkelle Intian
luostareihin. Me emme meditoi itseämme uusiin ulottuvuuksiin, vaan
siihen mitä on ja on mahdollista olla – todellisuuteen. Me emme
keskity siihen mitä on joskus ollut, vaan siihen mitä on nyt ja voisi olla.
Me keskitymme siihen mikä meitä yhdistää, ei siihen mikä meitä
erottaa.
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Me emme taistele addiktioitamme vastaan ja pyri pääsemään niistä
eroon, vaan ymmärrämme, että ne ovat syntyneet kadotettuamme
luonnollisen yhteytemme itseemme ja elämään. Kaikenlainen omaksi
ottaminen, velaksi eläminen ja itsemme viihdyttäminen ovat vain
pakoa todellisuudesta, jota emme kestä ripustautuessamme
uskomuksiemme luomaan illuusioon elämästä, jota pitää hallita ja
jonka voimme menettää.
Meidän pitää ensin innostua "uudesta ajasta" ja sen tulee olla aluksi
se yhdistävä tekijä - myöhemmin sitten itse elämä ja yhdessä
toimiminen ”uudessa ajassa” on se yhdistävä tekijä. Uuden ajan kutsu
on sen oivaltamista, että uusi aika "elämänfilosofiana" voi tarjota
aivan uuden perustan elämälle, uuden elämäntavan ja suhteen
elämään, toisiimme ja luontoon. Ja tätä oivaltamista ei oikein kyllä
voi edistää - joko se "kutsuu ja puhuttelee" tai sitten ei.
Meillä kaikilla on omat syymme, traumamme, kokemuksemme,
kärsimyksemme ja "pakkomme" mitkä haluamme selvittää, ja jotka
ajavat meitä eteenpäin tavalla tai toisella. Se on se tunne, kun yhtä
aikaa uusi ja tuntematon houkuttaa ja kiehtoo, mutta myös pelottaa
ja kauhistuttaa.

Uusi aika on tie eteenpäin
Uusi aika luo kokonaisvaltaisen uuden ”tulevaisuuskuvan”. Sen avulla
ihmiskuntamme, yhteiskuntamme ja me sen jäseninä voimme
ratkaista aikamme haasteet, jotka ovat muodostumassa uhaksi jopa
meidän olemassaolollemme. Uusi aika luo perustaa uudelle vapaalle
ihmisyydelle ja kestävälle maailmalle ja niiden toteuttamiselle
yksilön, yhteisön / kulttuurin, yhteiskunnan ja ihmiskunnan tasoilla.
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Uusi aika on
▪ visio uudesta vapauden ja runsauden aikakaudesta - 2.
valistuksen aika ja 21. vuosisadan eloonjäämisoppi,
▪ kuvaus
ihmiskunnan
suuresta
murroksesta
ja
kehityshyppäyksestä uuteen aikakauteen - ratkaisu aikamme
haasteisiin kaikilla elämän tasoilla,
▪ evolutiivinen elämäkeskeinen perustelu uudelle aikakaudelle mahdollisuus pelastaa ihmiskunta eloonjäämistaistelulta.
Uusi aika on uuden maailman luomista – se on
▪ hiljaisten ihmisten hiljainen vallankumous - vallankumous arjessa
ja uskomuksissamme - me teemme sen
▪ aitoa ja kestävää hyvinvointia kaikille - luonnollinen suhde
itseemme, toisiimme, elämään ja luontoon
▪ talouden ja yhteiskunnan radikaalia uudistamista vapaudesta ja
elämästä käsin - aito markkinatalous, aito demokratia ja
perustulo tai resurssipohjainen talous ja osallisuusyhteiskunta
▪ nykyisyyttämme ylläpitävien uskomuksiemme ja todellisuuksien
haastamista ja niistä luopumista - uuden ajan oivaltamista uuden
elämämme elinvoimaksi ja perustaksi,
▪ oman itsemme todellisen, luonnollisen luonteen oivaltamista vapautumista
elämälle
ja
sen
luovuudelle.
Uusi aika tarkoittaa, että
▪

meillä on vaihtoehto nykyiselle yltiökapitalistiselle talous- ja
finanssijärjestelmälle, joka ei ole ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävällä pohjalla, sekä näennäisdemokraattiselle
poliittiselle järjestelmällemme, joka ei kykene ratkaisemaan
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

aikamme haasteita riittävän nopeasti,
me itse voimme osallistua aktiivisesti oman elämämme ja
tekemiemme
elämänvalintojen
myötä
maailmamme
muuttamiseen vapaammaksi, kestävämmäksi ja paremmaksi,
me voimme laajentaa omaa todellisuuden näkemistämme ja
laajentaa näkemyksiämme ja kokemuksiamme siitä, mitä
pidämme pysyvänä ja muuttumattomana todellisuutenamme,
sekä ymmärtää, että me itse luomme sen todellisuuskuvan, joka
toimiamme ja elämäämme määrittää,
kaikki nykyiset elämäämme määrittävät taloudelliset, poliittiset
ja sosiaaliset rakenteet ja niiden välityksellä tapahtuva
vallankäyttö ovat vallitsevan modernin ja postmodernin
maailmankuvamme
ja
arvomaailmamme
sekä
mekanistismaterialistisen todellisuuskäsityksemme tuotoksia ja
että ne muuttuvat, kun muutamme näitä todellisuutemme
perusteita,
vaikka
emme
voikaan
ennustaa
tulevaisuuttamme
konkreettisella ja arjen tasolla, niin me voimme jo nyt nähdä ja
ymmärtää,
mille
perustalle
tulevaisuutemme
tulee
muodostumaan eli mitkä ovat ne uudet arvot, maailmankuvat ja
todellisuuskäsitys, jotka tulevaisuutemme maailman luovat, jos
vain onnistumme menemään eteenpäin biopsykososiaalisessa
kehityksessämme niin yksilöinä kuin yhteisöllisestikin,
kuka tahansa meistä saa tämän tulevaisuuden näkemisen kyvyn,
kun vain avautuu elämälle ja laajentaa omaa tietoisuuttaan ja
todellisuuden näkemistään,
uusi mahdollinen maailma ja vapaan ihmisyyden ja kestävän
maailman malli ja sen toteutusmallit eri elämänaloilla eivät
toteudu, ellemme me itse toimi niiden puolesta omassa
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elämässämme.
Mikä edellä esitettyä yhdistää?
▪ uusi luonnollinen todellisuus- ja positiivinen ihmiskäsitys,
elämäkeskeinen maailmankuva ja maailmanyhteisö
▪ yhdessä ne luovat ihmiskunnalle tulevaisuuden, joka on
mahdollinen ja joka lopettaa ristiriidan itsemme ja maapallomme
väliltä
▪ uusi aika mahdollinen, mutta ei väistämätön - me päätämme itse
kohtalostamme
Uusi aika kuvaa sitä uutta uljasta maailmaa, joka on mahdollinen ja
jolla on tulevaisuus, sekä avaa meille kaikille tietä kulkea sitä kohti.
Uuden ajan perusviesti voidaan kiteyttää seuraavasti:
▪
▪
▪
▪

voisi olla toisin,
muutos on mahdollinen,
me teemme sen
muutos uuteen aikaan ei tapahdu nykyisellä tietoisuuden tasolla

Uusi aika on mahdollisuutemme
Uusi aika ja maailma ovat vaihtoehto nykyiselle menollemme –
elämäntavallemme,
taloudellemme,
politiikallemme,
koulutuksellemme ja yhteiskunnallemme. Me voimme elää toisin ja
toisenlaisessa maailmassa. Me emme ole sidottuja nykyiseen, vaan
uusi on mahdollista luoda.
Uusi aika ja maailma ovat elämäkeskeistä, kestävää ja vapaata
ihmisyyttä, joka tuo meille aitoa elämäniloa ja tulevaisuuden uskoa.
Uuden ajan ja maailman perustana on vapaus, sisäinen vapaus, joka
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luo meille rohkeuden ja tahdon elää toisin. Vapaus on mahdollista
saavuttaa vapautumalla nykyisen elämämme meille luomista
uskomuksista. Vapaus on elämää siinä, minkä tiedämme oikeaksi. Se
tuo meille mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä elämäämme ja luo
meille hyvän ja kestävän elämän mahdollisuuden.
Meidän on itse tämä valinta tehtävä. Muutos ei tule meidän
ulkopuoleltamme, vaan me olemme se muutos, jota etsimme.
Yhdessä toistemme kanssa se on mahdollista tehdä. Jo valinta uuden
puolesta saa meidät toimimaan toisella tavalla, joka vie meitä
uuteen. Me itse ja elämämme ovat uusi voima, joka luo meille
vapauden, uuden ajan ja maailman.
▪

▪

▪

▪

Me tarvitsemme uuden kansalaisoikeuden − oikeuden kieltäytyä
merkityksettömästä ja haitallisesta työstä ja oikeuden tehdä
merkityksellistä työtä ja/tai kansalaistyötä kansalaispalkan
avulla.
Meidän tulee kieltäytyä tukemasta nykyistä poliittista ja
taloudellista järjestelmäämme ja jättää äänestämättä
näennäisdemokraattisissa vaaleissa ja tehdä siitä poliittinen
muutosvoima luomalla kansalaisaktiivisuutta ja vaikuttamista.
Meidän tulee pienentää omaa aineellista ja turhaa kulutustamme
valitsemalla
vapaaehtoinen
vaatimattomuus
elämäntavaksemme ja vähentää aikaa ja resurssejamme vieviä
aktiviteettejamme ja sidonnaisuuksiamme.
Meidän
tulee
tehdä
nykyisestä
kestämättömästä,
vastuuttomasta ja näköalattomasta, eriarvoisuuteen ja
taloudellisen ja poliittisen eliitin valtaan perustuvasta maailman
mallista vapautumisesta uusi henkisyyden ja todellisuuden
harjoittamisen muoto.
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▪

▪

Meidän tulee tehdä holistisesta, elämäkeskeisestä ja uutta
luovasta yhteisöllisyydestä uusi kulttuurinen ja sosiaalinen
kontekstimme, jonka kautta luomme uutta aikaa ja maailmaa
todeksi arjessamme.
Meidän tulee saattaa yleiseen tietoisuuteen, että vaihtoehtoinen
näkemys on olemassa, ja kertoa, kuinka yhteiskunta, demokratia
ja talous voidaan järjestää uudestaan elämäkeskeisesti ja uuden
holistisen näkökulman pohjalta kestäväksi ja vastuulliseksi
maailman malliksi.

Me voimme muuttaa nykyisen elämämme elämäksi, joka tuottaa
meille ja muille ihmisille aitoa elämäiloa ja tulevaisuuden uskoa sekä
omaan elämäämme mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Me voimme
muuttaa elämämme uutta luovaksi uuden ajan muutosvoimaksi.
Valinta on sinun ja minun.

Uusi aika on edellytys uudelle maailmalle
Elämme tällä hetkellä maailmassa, joka on kohtaamassa merkittäviä
globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutoksen, taloudellisen ja
sosiaalisen eriarvoisuuden, demokratian kriisin tai kansannousut ja
liikehdinnän eri puolilla maailmaa, mutta myös lähellämme. Näiden
haasteiden johdosta moni meistä kokee elämässään myös
epävarmuutta ja jopa toivottomuutta − tietä ulos ei ole näkyvissä, ja
maailmamme vaikuttaa hyvin vaihtoehdottomalta. Olemme
ajautumassa
tilanteeseen,
jossa
elämästä
tulee
vain
selviytymistaistelua, ilman että koemme elämässämme tarkoitusta ja
merkitystä: emme näe selkeää suuntaa ja päämäärää, jota kohti
kulkea.
Samanaikaisesti olemme kuitenkin lähestymässä suurta murrosta
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"uuteen aikaan", joka tulee muuttamaan kaiken siinä, kuinka
järjestämme elämämme ja elämme elämäämme. Tämä suuri murros
on evolutiivinen, luonnon oma vastaus aikamme ongelmien
ratkaisemiseksi. Ilman meitä ihmisiä, sinua ja minua, se ei tule
kuitenkaan onnistumaan. Olemme tulossa tietoisen evoluution
vaiheeseen, jossa me itse luomme tulevaisuutemme ja päätämme,
minkälainen siitä tulee. Elämän evolutiivinen prosessi tarjoaa meille
tähän avaimet, mutta meidän itsemme on niitä käytettävä ja avattava
ovi tulevaan.
Uuden ajan todellisuuskäsitys, maailmankuva ja arvot eivät ole
helposti omaksuttavissa tai ymmärrettävissä ennen kuin
tietoisuutemme elämästä on uuden ajan mukainen. Siksi
ymmärtämistä helpottaa se, kun lähestymme uutta aikaa myös siitä
käsin mitä se ei ole, joka kuvastaa siis sitä minkälainen nykyinen
maailmamme on.
Uusi aika ja uuden ajan tietoisuus
▪ ei ole minäkeskeinen - se ei tulkitse maailmaa itsestämme käsin,
luodusta omakuvastamme käsin, vaan ymmärtäen, että
luomamme omakuva on vain uskomuksiemme luoma kuva
itsestämme ja maailmasta, ei itse todellisuus,
▪ ei perustu uskomuksiin tai luotuihin "totuuksiin" ihmisyydestä,
elämästämme tai maailmasta, vaan siihen miten asiat ovat, miten
ne todellisuudessa näyttävät olevan ilman niihin liitettyjä
arvokäsityksiä tai uskomuksia,
▪ ei lähesty yksilöllisiä, yhteiskuntiemme tai maailmamme
ongelmia niistä itsestänsä käsin, vaan pyrkii ensin ymmärtämään
niiden taustalla olevia todellisia, evolutiivisia yksilöllisiä tai
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▪

▪

▪

yhteisöllisiä syitä ja tämän kautta hakemaan niihin uusia
ratkaisuja uuden ajan tietoisuudesta käsin,
ei näe aikamme järjestelmiä meidän itsemme luomina, vaan
ymmärtää, että ne ilmentävät sitä todellisuus- ja ihmiskäsitystä
ja maailmankuvaa, joihin perustuen ne ovat syntyneet - ne ovat
evolutiivisen
prosessin
tuottamia,
mutta
ihmisten
toimeenpanemia - ja ovat nyt joutuneet ristiriitaan vallitsevien
elinolosuhteiden kanssa,
ei syyllistä ihmisiä, eliittiä, päättäjiä tai johtajia aikamme
haasteista henkilökohtaisesti, vaan ymmärtää että he toimivat
näiden syntyneiden järjestelmien ja niiden perustana olevien
todellisuus- ja ihmiskäsitysten ja maailmankuvien pohjalta ja
usein tiedostamatta tätä evolutiivista syytä käyttäytymiselleen syy on puutteellisessa ja rajallisessa tietoisuudessa, ei ihmisissä
sinänsä
eikä keskity rakentamaan uutta maailmaa ja sen talous- ja
yhteiskuntajärjestystä, vaan ymmärtää, että ne syntyvät ihmisten
toimesta luonnollisesti ja elämästä käsin, kunhan uuden ajan
maailmankuvat ja arvot on sisäistetty – uusi maailma ei voi syntyä
nykyiseltä pohjalta, nykyisellä tietoisuudella, vaan edellyttää
ensin suurta murrosta uuteen aikaan.

Uusi aika on minäkeskeisten maailmankuvien jälkeen tuleva
aikakausi, jolle on ominaista elämä- ja evoluutiokeskeisyys sekä
vapaa ihmisyys. Se on modernin ja postmodernin arvomaailman
jälkeisten evolutiivisten, holististen ja unitatiivisten maailmankuvien
ja luonnollisen todellisuuskäsityksen synnyttämä uusi todellisuuden
paradigma − uusi tapa nähdä todellisuus ympärillämme.
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Uuden ajan integraalinen todellisuus muodostuu
▪

▪
▪

uudesta vapaaseen ihmisyyteen perustuvasta, ekologisesti,
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä "mahdollisesta
maailmasta"
uudesta elämämyönteisestä kulttuurista ja kestävästä
elämäntavasta
uudesta
luonnollisesta
ja
tietoisesta
todellisuuden
havainnoinnista ja tavasta nähdä oma itsemme

Uusi aika kertoo meille, miksi olemme vaikeuksissa, mutta myös sen,
kuinka voimme nämä vaikeutemme voittaa.
Kuinka maailma on mahdollinen, ja kuinka se tehdään?
▪

uusi aika toteutuu poliittisena ja yhteiskunnallisena muutoksena
ja murroksena; se on kestävä vetäytyminen mahdolliseen
maailmaan
ja
vapaaseen
ihmisyyteen
"hiljaisen
vallankumouksen" avulla

Kuinka elää vapaasti ja kestävästi, ja kuinka se on mahdollista
saavuttaa?
▪

uusi aika toteutuu yhteisöllisenä uuden kulttuurin luomisena; se
on evolutiivisen ja integraalisen maailmankuvan, elämäntavan ja
kulttuurin eli sosiaalisen kontekstin luomista sosiaalisten
arvoinnovaatioiden avulla

Mikä on totta, ja miten sen voi nähdä?
▪

uusi aika toteutuu uutena todellisuutena; se on todellisuuden
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näkemistä suoraan ja/tai evolutiivisin silmin
Kaikkien näiden yhdistävänä perustana on käsitys todellisuudesta ja
elämästä tietoisuuden ilmentymänä, ja me itse olemme tietoisia
tästä ilmentyneestä todellisuudesta ja elämästä tämän tietoisuuden
ilmentymänä tai itse tietoisuutena.
Uusi aika on ratkaisu Einsteinin esittämään teesiin ongelmiemme
perimmäisestä syystä: "Emme voi ratkaista ongelmiamme samalla
ajattelulla ja tietoisuuden tasolla, jolla ne ovat syntyneet.” Uusi aika
on uutta ajattelua ja tietoisuutta, ja se avaa tien ongelmiemme
ratkaisemiseen.

Miksi ja miten ”uuteen aikaan”?
Meillä jokaisella on omat syymme sille miksi haluamme päästä pois
nykyisestä rahaan ja valtaan keskittyvästä talousjärjestelmästä ja sen
luomasta elämäntavastamme. Tässä muutamia syitä miksi haluamme
uuteen aikaan ja resurssipohjaiseen talouteen:
Haluamme
▪
▪
▪
▪
▪

jakaa maapallon yhteiset resurssit oikeudenmukaisemmin
kaikkien kesken,
pienentää
aineellista
kulutusta
ympäristöongelmien
vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi,
auttaa maailman köyhien ja vähäosaisten saamiseksi pois
köyhyydestä ja kurjuudesta,
poistaa maailmasta taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden,
jotka aiheuttavat väkivaltaa, terrorismia ja sotia,
välttää uhkaavat resurssisodat,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

luoda
tasa-arvoisemman
ja
oikeudenmukaisemman
yhteiskunnan,
vapautua yhteiskuntiemme byrokratiasta ja hallintoalamaisena
olemisesta,
auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat,
päästä pois nykyisestä talouskeskeisestä "oravanpyörästä" ja
elämänstressistä,
mahdollistaa luonnollisen, hyvän ja mielekkään elämän siten kuin
kukin meistä sitä haluaisi toteuttaa,
varmistaa toimeentulomme palkallisen työnteon vähentyessä
radikaalisti,
koska se on mahdollista toteuttaa uuden teknologian ja
innovaatioiden avulla,
toteuttaa vapaampaa ja vastuullisempaa ihmisyyttä,
koska muuten ajaudumme kaaokseen ja kamppailuun toistemme
kanssa selviytyäksemme ihmiskuntana.

Mitä pitäisi tapahtua, jotta heräisimme muutokseen
Mikä on uuden ajan lupaus joka yhdistäisi ihmiset? Mikä on uuden
ajan merkitys itsellemme omassa elämässämme? Synnyttääkö "uusi
aika" sisäistä liikahdusta, synnyttäkö se tunnetta jostakin mikä on
pakko saada, onko uusi aika järjen vai sydämen asia, koskettaako uusi
aika jotakin syvällä itsessämme?
Mikäli uusi aika ei ole merkityksellinen itsellemme tai lupaa jotakin
mitä todella haluamme, niin silloin emme ole valmiita toimimaan ja
tekemään työtä sen eteen. Jos tuota merkitystä tai lupausta ei koe
vahvasti sisällään, niin mikään ulkoinen syy tai tarve ei riitä. Tai toisin
sanoen, niin kauan kuin nykyisyys tuottaa merkitystä elämäämme ja
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sen lupaukset ovat sellaisia joita haluamme tavoitella, niin kauan
olemme kiinni nykyisessä.
Tieto siitä, että nykyinen elämämme ei tuota iloa ja onnellisuutta
itsellemme tai että elämäntapamme johtaa väistämättömään
luonnon tuhoutumiseen ja elinmahdollisuuksiemme kaventumiseen,
ei riitä. Tarvitsemme sisäisen pakon tehdä muutos - ja se joko on tai
sitä ei ole. Sisäisen pakon syntymistä voisi kutsua myös heräämiseksi,
sillä vasta se todella herättää ja saa toimimaan uudella tavalla.
Mitä pitäisi tapahtua, jotta heräisimme muutoksen tarpeeseen? Tällä
hetkellä olemme ydinsodan partaalla, jota kukaan ei halua, mutta
johon näytämme joutuvan, ilmastonmuutoksen voimistamat
hirmumyrskyt moukaroivat Karibialla ja Floridassa, miljoonat ihmiset
lähtevät sitä karkuun tietäen menettävänsä mahdollisesti koko
omaisuutensa ja ne, jotka eivät pääse, ovat kuoleman vaarassa.
Luonnon tuhoutuminen ja eliölajien sukupuutot jatkuvat yhä
kiihtyvällä vauhdilla, pula puhtaasta vedestä ja riittävästä ravinnosta
uhkaa satoja miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Mitä vielä pitäisi
tapahtua, jotta heräisimme?
Surullista - meillä on kaikki tarvittava tieto, taito ja osaaminen, jotta
voisimme kääntää suuntaa, mutta emme tee niin, koska haluamme
ennemmin tyydyttää itsekkäitä halujamme ja siksi olemme valmiita
tekemään kollektiivisen itsemurhan. Kukaanhan ei sitä omalle
kohdalleen halua. Uusi aika toisi valoa ja iloa elämäämme. Näidenkin
hirmumyrskyjen jälkeen vain korjataan infra, haudataan kuolleet ja
sitten jatketaan ja odotetaan seuraavaa tuhoa. Ihminen ei opi, ei
sitten millään.
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Matka uuteen aikaan on tutkimusmatka todellisuuden
ymmärtämiseen, se on sisäinen pakko, jota vie eteenpäin tarve
ratkaista ristiriita oman itsensä ja maailman välillä. Se on elämisen
helppoutta ja varmuutta siitä, että muutos on mahdollinen niin
yksilölle, yhteiskunnalle kuin koko maailmallekin, jos sille vain
antautuu.
Jokainen meistä kokee elämän ja uuden ajan omalla tavallaan - joko
se läpäisee koko ihmisyytemme tai sitten ei. Elämä on siinä mielessä
vaikea vastustaja, että se vaatii kaiken, sille pitää paljastaa kaikki
syvimmät tuntomme ja huolemme - meidän tulee olla sen edessä
paljaana ja viattomana kuin vastasyntynyt lapsi. Vasta silloin elämä
vastaa meille ja alkaa kantamaan meitä. Elämän kanssa ei voi tehdä
kompromisseja tai neuvotella paremmista ehdoista - se on kaikki tai
ei mitään.

Me teemme kuolemaa
Miksi me emme herää todellisuuteen, miksi emme näe mitä on
tapahtumassa, miksi emme näe muutoksen tarvetta?
Syy on se, että me emme ole nykyisessä kollektiivisessa
tietoisuudessamme heränneet siihen, että "ME TEEMME
KUOLEMAA". Emme vielä ole sisäistäneet ja ymmärtäneet, että tuo
on ihmiskuntamme ja maailmamme tilanne ja tulevaisuus - me
teemme kuolemaa.
Vasta kun tuon todella sisäistämme, ymmärrämme, otamme
itseemme, niin me voimme herätä tästä nykyisestä unestamme.
Aluksi se voi tulla shokkina, me suhtaudumme siihen kyynisesti tai
kiellämme sen, turhaudumme, suutumme, vihastumme tai
lamaannumme, sitten iskee pelko, kuolemanpelko, mutta lopulta kun
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antaudumme tälle totuudelle täysin ja ehdoitta, niin me
vapaudumme siitä ja heräämme todellisuuteen - heräämme pois
kuolemanpelostamme.
Me heräämme elämään - voimat ja rohkeus palaavat, toivo herää,
alamme nähdä elämän ympärillämme uusin silmin, meistä tulee
elämän suojelijoita ja puolustajia, muutamme oman elämämme ja
alamme toimia elämän puolesta. Mutta ilman, että kohtaamme tuota
"me teemme kuolemaa", me emme voi herätä unestamme ja
"HERÄTÄ TODELLISUUTEEN JA ELÄMÄÄN".
Ja näin se on myös meidän jokaisen kohdalla. Evoluutiolla on samat
säännöt kaikilla sen eri ilmenemistasoilla. Vasta kun me olemme
valmiita kuolemaan itsellemme eli kuolemaan pois luodusta
omakuvasta ja "itsestä", me heräämme todellisuuteen.

Tarvitsemme uutta elämän paradigmaa
Ratkaisua maailman globaaleihin ja yksilötason ongelmiin ja kaikkeen
siltä väliltä ei löydetä nykyisestä tavastamme tarkastella ja tulkita
ympäröivää maailmaamme ja todellissuuttamme, vaan ne löytyvät
uudeksi paradigmaksi kutsutusta uudesta tavasta hahmottaa ja
tulkita maailmaamme ja todellisuuttamme.
Tämän uuden paradigman neljä tärkeintä näkökulmaa ovat
seuraavat:
Holistinen näkökulma
Tarkastelemme
maailmaamme
ja
todellisuuttamme
kokonaisuudesta käsin ja kokonaisvaltaisesti, ja tämä luo meille kyvyn
nähdä yksityiskohdat ja sen, miten ne liittyvät tähän kokonaisuuteen.
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Näkökulmamme todellisuuteen on esimerkiksi maapallo, ihmiskunta,
elämä, kaikkien etu.
Evolutiivinen näkökulma
Kehitys on aina sopeutumista muuttuneisiin oloihin, olivat nämä
sitten ulkoisia tai sisäisiä. Ilman muuttuneiden olojen luomia
ongelmia ja painetta ei synny kehitystä. Evolutiivinen kehittyminen −
biopsykososiaalinen kehitys − on uuden maailmankuvan ja
arvomaailman luomista, joiden avulla ratkaisemme syntyneet
ongelmamme
niin yksilö-, yhteisö-, yhteiskuntakuin
maapallommekin tasolla. Meidän on siis mentävä eteenpäin
löytääksemme ratkaisut aikamme luomiin ongelmiin.
Integraalinen näkökulma
Maailmaamme ja todellisuuttamme tulee tarkastella neljästä eri
näkökulmasta, jotka ovat yksilöllinen sisäinen ja ulkoinen sekä
yhteisöllinen sisäinen ja ulkoinen näkökulma. Tavoitteena on aina
huomioida nämä kaikki eri näkökulmat ja löytää mahdollisuus, joka
luo harmonisen ja kestävän kokonaisratkaisun eli holistisen
ratkaisun.
Elämäkeskeinen näkökulma
Elämää ja sen eri ilmenemismuotoja − kulttuuria, yhteiskuntaa,
taloutta jne. − tulee tarkastella elämästä itsestään käsin, ei näistä
luoduista ilmentymistä käsin. Ilmentymät edustavat aina sitä
todellisuuden tulkintaa, jolle ne ovat syntyneet, eivätkä siksi kykene
vastaamaan muuttuneisiin olosuhteisiin, mikäli nämä ylittävät tämän
todellisuusnäkemyksen. Elämä on aina ”yksi ja kokonainen”, ja
voimme uuden paradigman mukaisesti tarkastella sitä holistisesti,
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evolutiivisesti ja integraalisesti.
Nämä neljä eri näkökulmaa yhdessä luovat uuden tavan tarkastella ja
tulkita maailmaamme, sen eri ilmiöitä ja muuttuneiden olosuhteiden
luomia ongelmia. Ne luovat uuden elämän paradigman, joka tarjoaa
avaimet nykyisten ongelmiemme ratkaisujen pohjaksi.
Uusi paradigma edellyttää aiemmasta todellisuuskäsityksestä
luopumista ja täten tietoisuutemme laajentamista verrattuna
aiempaan. Uusi paradigma on yhtä luonnollinen kuin aiemmatkin
paradigmat, mutta nyt se tarjoaa meille edellytykset selviytyä
hengissä tai ainakin jatkaa elämää, joka on elämisen arvoista.
Uusi paradigma tulee vallitsevaksi, kun on saavutettu ns. kriittinen
massa uutta tietoisuutta eli uuden paradigman ja laajemman
tietoisuuden omaavia ihmisiä. Maailmamme muuttuu sitten heidän
toimestaan, heidän saadessaan yhä laajempaa kannatusta. Millä
tavalla tämä tapahtuu ja millä aikataululla, jää nähtäväksi.
Uusi paradigma luo meille edellytykset muuttaa maailmamme ja
elämäntapamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestäviksi, yhteiskuntamme vapautta ja vastuuta edistäviksi,
kulttuurimme ja elämämme mielekkäiksi ja merkityksellisiksi yksin ja
yhdessä sekä meidät itsemme sisäisesti vapaiksi − mikä onkin kaiken
edellä mainitun edellytys. Kaikki lähtee siis meistä itsestämme ja siitä,
kuinka tarkastelemme maailmaamme ja todellisuuttamme ja kuinka
muutamme tämän uuden todellisuuden näkemisemme uudeksi
maailmaksi, yhteiskunnaksi ja elämäksi. Se on tie tulevaisuuteen, joka
on mahdollinen.
Kun vaihdamme todellisuuden hahmottamisen ja tulkinnan
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tapaamme uuden paradigman mukaiseksi, niin todellisuus avautuu
hyvin erilaisena kuin mihin olemme aiemmin tottuneet. Todellisuus
ei ole enää staattinen ja ulkopuolellamme, vaan nyt se on
dynaaminen, jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä todellisuus, ja me itse
vaikutamme merkittävästi sen syntymiseen. Todellisuus on sisäisen
todellisuutemme heijastamaa, ja me olemme sen olennainen osa.
Matka uuteen on pitkä ja haastava, koska se edellyttää
perustavanlaatuista murrosta ja muutosta tavassamme hahmottaa ja
tulkita maailmaa ja itseämme. Avain näiden todellisuutta luovien
käsitystemme muuttamiseen on kuitenkin selkeä. Meidän tulee
nähdä nykyisten käsitystemme ja uskomuksiemme rajallisuus ja
vajavaisuus ja rohkeasti haastaa oma itsemme ja katsoa näitä
uskomuksiamme ”pintaa syvemmältä”.
Todellisuuskäsityksen muutos
Meidän on siirryttävä newtonilaisesta, mekanistisesta
materialistisesta todellisuuskäsityksestämme orgaaniseen
tietoiseen, ”kvanttifyysiseen” todellisuuskäsitykseen.

ja
ja

Todellisuuden havaitsemisen muutos
Meidän on siirryttävä objektiivisesta, kaikille samasta ulkoisesta ja
fyysisestä todellisuudesta subjektiiviseen, itse luotuun kuvaan ja
havaintoon todellisuudesta.
Elämän kontekstin muutos
Meidän on siirryttävä oman minän ja ryhmän egoistisesta
kontekstista elämän ja evoluution kokonaisedun kontekstiin.
Ihmiskäsityksen muutos
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Meidän on siirryttävä staattisesta ja
ihmiskäsityksestämme
dynaamiseen,
elämäkeskeiseen ihmiskäsitykseen.

järjestelmäkeskeisestä
kehittyvään
ja

Elämän tarkastelun muutos
Meidän on siirryttävä purkavasta, ”osista kokonaisuuteen” pyrkivästä
elämän tarkastelustamme holistiseen, kokonaisuudesta käsin
tapahtuvaan elämän ja maailman tarkasteluun.
Näkökulman muutos
Meidän on siirryttävä suhteellisesta, ”oikean ja väärän” todellisuuden
tulkinnasta absoluuttiseen, ”Mikä on totta?” todellisuuden
näkemiseen.
Toimintamallin muutos
Meidän on siirryttävä reaktiivisesta, jo tapahtuneeseen reagoivasta
ja proaktiivisesta, ongelmien ennakoivasta reagoinnista yhä
enemmän aidosti uutta luovaan toimintaan.
Elämäntavan muutos
Meidän on siirryttävä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestämättömästä ja vastuuttomasta elämäntavastamme kestävään,
elämää ylläpitävään ja ihmisyyttä kehittävään elämäntapaan.
Maailmankuvan ja arvomaailman muutos
Meidän
on
siirryttävä
modernista
ja
postmodernista
maailmankuvastamme, arvomaailmastamme ja kulttuuristamme
integraaliseen, evolutiiviseen ja holistiseen maailmankuvaan ja
kulttuuriin.
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Vision muutos
Meidän on siirryttävä oman elämämme menestymisen ja itsemme
toteuttamisen visiostamme vapaan ja kestävän, mahdollisen
maailman visioon.

Kaikki nykyiset järjestelmämme menevät uusiksi
Nyt olemme luomassa kokonaan uutta ”mahdollista maailmaa”,
emme pelkästään asettelemassa nykyisiä ”palikoita” uuteen
järjestykseen, joten kaikki menee uusiksi.
Energiatuotantotavan muutos
Meidän tulee siirtyä fossiilisesta ja saastuttavasta, ilmastonmuutosta
edistävästä kestämättömästä energiatuotannostamme uusiutuviin
luonnonvaroihin perustuvaan kestävään energiatuotantoon.
Talousjärjestelmän muutos
Meidän tulee siirtyä yltiökapitalistisesta, aineelliseen kulutukseen,
velanottoon
ja
globaaliin
kilpailuun
perustuvasta
talousjärjestelmästämme
arvolähtöiseen
ja
taloudellisesti,
sosiaalisesti, ekologisesti ja eettisesti kestävään talouteen.
Finanssijärjestelmän muutos
Meidän tulee siirtyä reaalimaailmasta irrallaan olevasta, globaaleja
kuplia ja kriisejä aiheuttavasta finanssijärjestelmästämme
reaalielämää tukevaan ja mahdollista maailmaa edistävään
rahoitusjärjestelmään.
Poliittisen järjestelmän muutos
Meidän

tulee

siirtyä

talouden

talutusnuorassa

olevasta,
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näennäisdemokraattisesta ja eliitin vallassa olevasta poliittisesta
järjestelmästämme suoraan kansalaisvaikuttamiseen ja ihmisten,
yhteisöjen ja elämän etuja ajavaan suoraan demokratiaan.
Yhteiskunnallisen järjestelmän muutos
Meidän tulee siirtyä valtio- ja eturyhmäkeskeisestä, korporatiivisesta
ja
saavutettujen
etujen
puolustamiseen
keskittyvästä
yhteiskunnallisesta järjestelmästämme ihmisten, yhteisöjen ja
elämän elinehtoja ylläpitävään ja edistävään ja myös tulevat
sukupolvet huomioon ottavaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen,
jossa kaikkien etu on ensi sijalla.
Koulutuksen ja kasvatuksen muutos
Meidän tulee siirtyä mekanistisesta, ylhäältäpäin ohjatusta, tiedon
jakamiseen perustuvasta ja yhteiskunnan ja talouden etuja varten
tapahtuvasta kasvatuksesta ja koulutuksesta oppimisen, kasvamisen
ja kehittymisen mahdollistavaan, itseohjautuvaan ja elämään
perustuvaan ekosysteemiin.
Terveydenhuollon muutos
Meidän tulee siirtyä erillisten sairauksien poistamiseen
erikoistuneesta,
medikalisoituneesta
terveydenhuollosta
kokonaisvaltaiseen, ihmiskeskeiseen ja ennaltaehkäisevään
terveyden ja hyvinvoinnin luomisen ekosysteemiin.
Työelämän muutos
Meidän tulee siirtyä hierarkkisesta, esimies/alaissuhteisiin
perustuvasta pirstaloituneesta ja ammattikeskeisestä vallankäytöstä
työelämässä yhteisöllisesti uutta luovaan ja vision suuntaamaan
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arvotuotantoon, joka mahdollistaa osallisten itsensä toteuttamisen
ja merkityksellisen tekemisen.
Infrastruktuurin toteuttamistavan muutos
Meidän tulee siirtyä ekologisesti ja inhimillisesti kestämättömästä
rakentamisesta kestävään, ekologiset ja sosiaaliset reunaehdot
huomioon ottavaan, todellista hyvinvointia luovaan ja edistävään
rakentamiseen ja infrastruktuurin luomiseen.
Kulttuurin muutos
Meidän tulee siirtyä minä- ja ryhmäkeskeisestä modernista ja
postmodernista erilliskulttuurista elämää ja ihmisyyttä edistävään
yhtenäiskulttuuriin, jossa erilaisuus ja evolutiivinen eriaikaisuus ovat
osa kulttuurista rikkautta ja monimuotoisuutta.
Nämä kaikki muutosten kuvaukset ovat vielä hyvin yleisellä tasolla,
mutta ne antavat kuvaa siitä, kuinka suuresta muutoksesta on nyt
kysymys.

Uusi koulu − esimerkki paradigman muutoksesta
Nykyinen koulu perustuu sen opetussuunnitelman toteuttamiseen,
joka määrittää tavoitteet opetustyölle ja oppilaiden oppimiselle.
Opetussuunnitelma tulee ”ylhäältä annettuna”, ja se on usein
monien kompromissien ja poliittisten tavoitteiden ja jopa
intohimojen tuotos. Jatkuva opetussuunnitelmien muokkaus kertoo
juuri tästä. Opettaja on aktiivinen opetussuunnitelman mukaisen
tiedon jakaja ja oppilas passiivinen vastaanottaja. Opettaminen on
oppimisessa olennaista – koulu on opetuspainotteinen, ja oppiminen
on tiedon vastaanottamista ohjatusti ja järjestyksessä, ja se tapahtuu
opettajan johdolla. Oppiminen on ulkoapäin ohjattua mekanistista ja
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pakotettua toimintaa, jossa oppimistulokset ovat muistamisen
varassa olevaa tiedon palauttamista – mitä paremmin palautus
kokeissa onnistuu, sitä paremmat oppimistulokset.
Koulun tavoitteena on luoda kuria, järjestystä ja auktoriteettien
kunnioittamista, jota myös vallitseva yhteiskuntajärjestys ja
maailmankuva arvostavat. Nykyinen koulu on ulkoapäin ohjattu
opetusjärjestelmä, joka tuottaa oppimistulokset saavuttaneita
nuoria työelämää ja yhteiskuntaa varten.
Uusi koulu on oppimisen, kehittymisen ja luovuuden synnyttämä
ekosysteemi, joka luo puitteet oppimiselle ja mahdollistaa
oppimisen. Oppija on keskeinen toimija ja aktiivinen osapuoli
oppimisessa – mikä on tietenkin täysin luonnollista. Opettaja on
oppimisen, kehittymisen ja kasvamisen mahdollistaja ja motivoija.
Hän on oppijaa varten, ei opetussuunnitelmaa varten. Oppiminen ja
kasvaminen ovat osa normaalia lapsen kehittymistä ja elämää.
Oppiminen on itsensä toteuttamista luonnollisesti ja itseohjautuvasti
kunkin lapsen omien taipumusten, kykyjen ja mahdollisuuksien
mukaisesti. Oppiminen on sisältäpäin ohjautuvaa luonnollista ja
luovaa toimintaa. Oppimistulokset ovat siinä kehittymistä ihmisenä
ja tiedon liittämistä arvoihin ja elämään. Ympäröivä maailma
tarvitsee niitä nyt ja varsinkin tulevaisuudessa, johon lapset itseänsä
valmistavat.
Uuden koulun tavoitteena on vapauttaa lapsessa olevaa luonnollista
ja sisäsyntyistä luovuutta, luoda yhteisöllisyyttä, joka ei sulje pois
yksilöllisyyttä, ja luoda lapselle elämän kunnioittamista, joka ei
palvele vain ihmistä vaan on kaiken elämän kunnioittamista. Uusi
koulu on sisältäpäin itseohjautuva oppimisen ja kasvamisen
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ekosysteemi, joka tuottaa aktiivisia, itsenäisiä ja valveutuneita
nuoria.
Nykyisen ja uuden koulun perustana on molemmissa oma
todellisuus- ja ihmiskäsityksensä – ne luovat koulun rakenteen,
sisällön, toimintatavat ja tavoitteet. Nykyisen koulun perustana oleva
todellisuus- ja ihmiskäsitys on mekanistinen, lineaarinen, erillistävä,
objektiivinen, materialistinen ja staattinen.

•
•
•

•
•

•

mekanistinen – opetussuunnitelma, lukukaudet, luokkajako,
oppiaineet, lukujärjestys, todistukset
lineaarinen – eteneminen vuosiluokittain, tiedon lisääminen
ja lisääntyvä tietomäärä, jota mitataan
erillistävä – kokeet, numerot, todistukset mittaavat
objektiivisen tiedon muistamista eivätkä huomioi oppijan
sisäistä tilaa ja todellisuutta
objektiivinen – tieto on objektiivista ja faktaa, oppilas ei luo
merkityksiä, tieto on arvovapaata
materialistinen – tietopainotteinen, ei henkistä eikä oppijan
sisäistä tilaa huomioiva, fyysisen ja objektiivisen
todellisuuden viitekehys, valmistaa materialistiseen
yhteiskuntaan ja työelämään
staattinen – oppilas on ”tyhjä taulu”, jota täytetään tiedolla

Se pitää ihmistä ja erityisesti lasta passiivisena, tiedon avulla
ohjelmoitavissa olevana objektina, jossa lapsen tehtävänä on totella
ja noudattaa ylhäältä annettua opetussuunnitelmaa ja opetusta siten
kuin koulu ja opettajat sitä toteuttavat. Ihmiskäsitys on
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pessimistinen.
Uuden koulun todellisuus- ja ihmiskäsitys on orgaaninen,
evolutiivinen, integraalinen, subjektiivinen, tietoinen ja dynaaminen.
•

•

•

•

•

•

orgaaninen – lapsi ja oppija kehittyvät luonnollisesti, osana
kasvuprosessia, luovuus on sisäsyntyistä ja normaalia, kaikki
vaikuttaa kaikkeen – syntyy ekosysteemi, joka tukee
oppimista, kehittymistä ja kasvamista
evolutiivinen – lapsi kehittyy tietoisuuden evoluution
mukaisesti eri maailmankuvien ja arvomaailmojen läpi, jotka
vaikuttavat lapsen ja oppijan todellisuuteen ja
käyttäytymiseen; kehittyminen ei etene välttämättä samassa
tahdissa muiden kanssa
integraalinen – opetuksessa ja oppimisessa huomioidaan
fyysisen, ulkoisen todellisuuden lisäksi sisäinen, yksityinen
(henkinen) ja yhteisöllinen (kulttuuri) todellisuus ja niiden
vaikutus oppimiseen ja kehittymiseen; kehittymisnäkemys on
kokonaisvaltainen ja holistinen
subjektiivinen – lapsi ja oppija määrittävät oman sisäisen
maailmansa ja todellisuuskäsityksensä kautta tiedon ja
liittävät sen tämän mukaisesti arvoihinsa; tieto ei ole
arvovapaata, vaan aina oppijan itsensä tulkitsemaa ja sille
merkityksiä antavaa
tietoinen – oppiminen, kehittyminen ja kasvaminen ovat
tietoisuuden laajentumista, todellisuuden selkeämpää
hahmottamista ja ymmärtämistä
dynaaminen – oppilas on sisäisen ja ulkoisen maailman
muokkaama kokonaisuus, joka muuttuu ja kehittyy osana
elämän evolutiivista prosessia; koulu ja opetus ovat vain yksi
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osa tätä dynaamista elämän prosessia

Se pitää ihmistä ja lasta erityisesti kehittyvänä, luovana,
itseohjautuvana subjektina, jossa lapsen tehtävänä on kasvaa ja
kehittyä ihmisenä ja oppia asioita ja tietoja oman luontaisen
luovuuden ja tiedonjanon opastamana, omien taipumusten, kykyjen
ja mahdollisuuksien mukaisesti. Ihmiskäsitys on optimistinen.
Koulu muuttuu, kun sen todellisuus- ja ihmiskäsitys muuttuvat.
Nykyistä koulua ei voi kehittää uutta koulua toteuttavaksi muuten
kuin muuttamalla sen perustana olevaa todellisuus- ja ihmiskäsitystä
ja rakentamalla koulu tältä uudelta pohjalta ”puhtaalta pöydältä”.
Kaikki käytännön opetus ja oppimistyöhön liittyvät rakenteet,
toimintatavat, sisällöt ja tavoitteet syntyvät kyllä arjessa, kun vain
ollaan uskollisia uudelle perustalle.
Nykyinen koulu on oman aikansa ”tuote” ja on palvellut hyvin
vallitsevaa maailmankuvaa ja todellisuutta, jossa olemme eläneet
viimeiset vuosikymmenet ja vuosisadat. Uusi koulu on uuden ajan
”tuote” – se on tulevaisuutta ja uutta luovaa ihmisyyttä kunnioittava
ja tarjoaa perustan edessämme olevien globaalien ja
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi, jotka annamme
lapsillemme perinnöksi. Ja tähän työhön meidän tulee antaa
lapsillemme heidän tarvitsemansa eväät – uuden oppimisen,
kehittymisen ja kasvamisen ekosysteemin, jota voimme kutsua
uudeksi kouluksi.
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