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Me teemme kuolemaa, aika on käymässä vähiin,
onko pelastus mahdollinen?
Olemme kohtaamassa massiivisen ekokatastrofin, rajun
ilmastonmuutoksen ja taloudellisen ja sosiaalisen
eriarvoisuuden kasvun, jotka ajavat meidät toisiamme vastaan
- miten vältämme joutumasta eloonjäämistaisteluun?
Me äänestämme vaaleissa vuodesta toiseen ja odotamme
muutosta - odotamme että järjestelmä muuttuisi, vaikka itse
emme muuttuisi? Odotamme myös, että talouskasvu ja
teknologia pelastaisivat meidät, vaikka juuri ne ovat
kiihdyttämässä ilmastonmuutosta, luonnon ekosysteemien
tuhoutumista ja eriarvoisuuden kasvua.
Nyt on aika herätä aikamme todellisuuteen, me emme voi
jatkaa näin, elämme ihmiskunnan kohtalon hetkiä. Onko uusi
Homo Noeticus Naturalis -ihmisyys pelastuksemme, mistä se
nousee? Oletko sinä yksi uuden ihmisyytemme
edelläkävijöistä, haluaisitko olla?
Otetaan siitä selvää yhdessä.
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OSA I
OLEMME TUHOAMASSA OMAN ELÄMÄMME
EKOLOGISEN PERUSTAN
Miksi me olemme pulassa – miksi me olemme ajautumassa
eloonjäämistaisteluun?
Koska meitä on liian paljon, maapallomme väestö
kasvaa koko ajan ja erityisesti aineellisia resursseja
kuluttavia ihmisiä on yhä enemmän ja jatkuvasti
kasvava määrä.
Tuotantotapamme ei ole ekologisesti kestävä, vaan se
rasittaa luontoa merkittävästi ja koko ajan yhä
enemmän. Me käytämme jo nyt maapallomme
resursseja yli sen luonnollisen uusiutumiskyvyn ja
tuoton – syömme maapallon raaka-ainevarantoja ja
elollista pääomaa koko ajan.
Miten tämä uhkaa meitä ihmiskuntana?
Maapallomme elottoman ja elollisen luonnon ja
elämän monimuotoisuus vähenevät koko ajan ja
heikentävät elämän ja myös ihmisen ekologista
perustaa, josta olemme kaikki riippuvaisia.
Elämän tulevat mahdollisuudet maapallollamme ovat
uhattuina.
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Mitä muuta voit sanoa tulevaisuudestamme?
Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus on kasvussa
ja se aiheuttaa sotia, valtataisteluja, terrorismia,
väkivaltaa ja vihaa eri taloudellisten ja sosiaalisten
ryhmien ja ihmisten välillä.
Olemme uhmaamassa olemassaolomme ekologisia
perusteita ja tuhoamassa yhä nopeammin ja
kiihtyvämmällä vauhdilla elinolosuhteita ja mahdollisuuksia maapallollamme ja asettamassa
ihmiskunnan tulevaisuuden ja myös muun elämän
tulevaisuuden vaakalaudalle.

Ihmiskunnan viimeiset hetket ovat kohta käsillä
Miksi emme tee mitään tämän estämiseksi?
Maapallon luonto ja sen monimuotoiset eliölajit
maksavat
jo
kovaa
hintaa
ihmiskunnan
kestämättömän toiminnan johdosta sukupuuttojen ja
yhä supistuvan elinpinta-alan ja -mahdollisuuksien
muodossa – kohta on meidän aikamme maksaa
”kovaa hintaa” toimintamme vaikutuksista.
Me emme ymmärrä, että me teemme kuolemaa, me
olemme tuhoamassa oman elämämme perustan
käyttäessämme luonnonvaroja yli maapallon
uusiutumiskyvyn ja tavalla, joka tuottaa kestämätöntä
ympäristörasitusta niin merellä, maalla kuin ilmassa.
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Meidän olisi ymmärrettävä, että nykyinen
elämäntapamme ei ole kestävä eikä mahdollinen enää
kauan ilman, että ajaudumme eloonjäämistaisteluun
ja resurssisotiin toistemme kanssa luonnonvarojen
ehtyessä ja luonnon ekosysteemien heikentyessä.

Olemme suuren murroksen, jopa romahduksen äärellä
Miten tiivistäisit aikamme haasteet – mitä kohti olemme menossa?
Me elämme yli maapallomme uusiutuvien
luonnonvarojen vuotuisen kasvun − olemme
ekologisen näivettymisen ja romahduksen tiellä.
Taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen eriarvoistuminen on luonut pienen
valtaa ja varallisuutta hallitsevan eliitin ja suuren
väestönosan, jonka elinmahdollisuudet kapenevat ja
huononevat koko ajan − olemme elämämme
näivettymisen ja romahtamisen tiellä.
Taloudelliset,
sosiaaliset
ja
yhteiskunnalliset
rakenteemme ja suojaverkkomme ovat myös
murentumassa ja hävittämässä hyvinvointivaltiomme.
Myös tulevaisuuden uskomme ja visiomme ovat
hämärän peitossa, emme näe mahdollista maailmaa
ja tulevaisuutta edessämme − olemme toivomme
menettämisen ja romahtamisen tiellä.
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Me olemme siis ekologisen, taloudellisen ja
sosiaalisen murroksen, jopa romahduksen edessä,
mikäli emme muuta länsimaista elämäntapaamme ja
tapaamme järjestää yhteiskuntamme ja taloutemme,
jotka eivät ole pitkällä tähtäimellä enää mahdollisia.

Evolutiivinen muutosikkuna on aukeamassa juuri nyt
Onko mitään toivoa, että me heräisimme näihin kehityskulkuihin ja
alkaisimme toimia niiden estämiseksi?
Toivoa on. Onneksi samanaikaisesti tämän kaiken
kaaoksen keskellä on syntynyt ja laajentamassa
suosiotaan uudet näkemykset ja elämisen ja
yhteiskunnan mallit. Näiden uusien mallien
tavoitteena on synnyttää uusi vapauden, vastuun ja
oikeudenmukaisuuden aikakausi, jossa emme enää
elä ristiriidassa oman itsemme ja maapallomme
kanssa.
Mitä me tarvitsemme?
Me tarvitsemme nyt uutta resurssipohjaista talouden
mallia, jossa olemme vapaita rahan vallasta ja sen
luomasta eriarvoisuudesta.
Ja jotta tämä olisi mahdollista toteuttaa, tarvitsemme
uutta todellisuuspohjaista luonnollisen elämän mallia,
jossa olemme vapaita uskomuksistamme ja
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erillisyytemme vallasta. Me tarvitsemme nämä
molemmat.
Miksi juuri nyt nämä uudet ajatukset ja näkemykset ovat
heräämässä?
Evolutiivisesti tähän on nyt aukeamassa mahdollisuus,
sillä olemme lähestymässä modernin ja postmodernin
aikakautemme loppua.
Olemme siirtymässä kriisiytyvän ympäristömme ja
nopeasti muuttuvan maailmamme paineessa kohti
evolutiivista,
integraalista
ja
holistista
maailmankuvaa, jossa ymmärrämme olevamme yhtä
kaiken elämän kanssa, yhtä samaa maailmanyhteisöä,
jonka jaamme muun elämän kanssa.
Mikä on se merkittävin asia, minkä toivoisit toteutuvan?
Meidän on löydettävä uusi olemisen ja elämisen
perusta,
UUSI
IHMISYYS,
joka
muuttaa
elämäntapamme ja luomamme yhteiskunnat ja niiden
järjestelmät elämää ylläpitäviksi ja sen elinvoimaa
lisääviksi.
Uuden ajan uusi ihminen, jota kutsumme Homo
Noeticus
Naturalikseksi,
tarjoaa
tähän
mahdollisuuden.
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OSA II
UUSI AIKA ON UUSI ALKU IHMISKUNNALLE JA
MEILLE KAIKILLE
Olet sanonut, että me tarvitsemme nyt ”uutta aikaa” – mistä siinä
on kysymys?
Kutsumme ”uudeksi ajaksi” uutta alkavaa aikakautta
ihmiskunnan historiassa, jossa aloitamme luopumisen
erillisyyden kokemuksestamme ja uskomuksin ja
riippuvuuksin luodusta omakuvastamme ja alamme
kulkea kohti uutta ihmisyyttämme.
Alamme nähdä ja ymmärtää ihmisen, kulttuuriemme
ja yhteiskuntiemme kehityksen elämän ja evoluution
näkökulmasta, ei ihmiskeskeisestä näkökulmasta.
Uusi aika on uusi alku meille kaikille, se on luonnollista
elämää sopusoinnussa oman itsemme ja luonnon
kanssa.
Uusi aika luo uuden elämäntavan, joka nousee
elämästä ja vapaudestamme käsin. Se luo uuden
maailman ja tien selviytymisellemme ihmiskuntana.
Uusi aika estää toteutuessaan luonnon ja sen
monimuotoisuuden ja elinvoiman vaarantumisen ja
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lopettaa meidän ja maapallomme välisen ristiriidan,
joka on koitumassa tuhoksemme.
Minkälainen on tämä uusi aika ja sen luoma uusi maailma?
Uudessa ajassa elämme maailmassa, jossa
välittäminen, jakaminen, osallisuus ja mielekkyys
syntyvät
luonnollisesti
ja
luonnollisesta
yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä.
Emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan
ja valtaan perustuvassa maailmassa, vaan
maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä
toistemme ja muun elämän kanssa, luovat meille
uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme,
kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin.

Uudet elämäkeskeiset arvot
Miksi ”uusi aika” luo uuden maailman – miten se sen tekee?
Kun luovumme nykyisestä todellisuuttamme
määrittävästä mekanistisesta ja materialistisesta
todellisuus- ja ihmiskäsityksestä ja kestämättömästä
elämäntavastamme, niin sen tilalle syntyy uusia
sisältöjä ja toimintaa, jotka korvaavat aiempaan
elämäntapaamme kuuluneet sisällöt.
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Uudet elämänsisällöt syntyvät luonnollisesta
suhteestamme omaan itseemme, toisiimme,
luontoon ja maailmaan.
Uudet arvot, maailmankuva ja elämäntapa hajottavat
nykyistä maailmaamme määrittävät rakenteet ja
järjestelmät, koska ne menettävät aiemmin
nauttimansa tuen ja luovat uudet yhteistä
elämäämme määrittävät käytänteet ja mallit näiden
tilalle.

Nyt on mentävä eteenpäin!
Korostat, että meidän tulee itse muuttua – miksi?
Koska me emme voi muuttaa elämäntapaamme
ellemme me muuta näkemystä itsestämme ja siitä
mikä tuottaa hyvää ja mielekästä elämää.
Meidän on nyt lähdettävä rohkeasti eteenpäin
haastamaan kaikki se mille olemme elämämme
rakentaneet, koko ihmisyytemme ja sen perustan.
Vain uudelta perustalta voimme luoda uuden
elämäntavan ja maailman, jotka ovat ekologisesti,
sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ja mahdollisia myös
tuleville sukupolville.
Uusi aika ja uusi ihmisyys tarjoavat meille
mahdollisuuden tämän uuden perustan luomiselle.
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Miten tämä uusi aikakausi alkaa?
Avautumassa oleva, modernin ja postmodernin
jälkeinen,
evolutiivinen
ja
ekologinen
maailmankuvamme käynnistää tämän uuden
aikakauden. Se vie meitä kohti holistista
maailmankuvaa ja arvoja, jotka huomioivat koko
elämän kirjon, monimuotoisuuden ja elinvoiman –
kaiken inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän.
Vain kulkemalla eteenpäin omassa ja kollektiivisessa
tietoisuudessamme, voimme nähdä, että nykyinen
maailmamme ei ole enää kestävällä pohjalla ja nähdä
sen mitä meidän on nyt tehtävä säilyäksemme
ihmiskuntana osana elämänvirtaa.
Mitä meidän tulee siis tehdä?
Meidän tulee luoda uusi elämästä itsestään ja sen
elinvoimasta
kumpuava
luonnollinen
yhteys
itseemme, toisiimme, luontoon ja kaikkeen siihen
mikä elämäämme määrittää.
Nykyinen rahan, vallan, viihteen ja hyödyn
tuottamiseen keskittyvä maailmamme ja sen
yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmät, ovat
luoneet meille meitä vahvasti addiktoivan
elämäntavan - elämäntavan joka on pakoa
todellisuudesta, pakoa siitä mitä on.
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OSA III
TARVITSEMME UUDEN ELÄMÄNTAVAN
Olet jo useasti sanonut, että tarvitsemme uuden elämätavan –
voisitko avata sitä vielä lisää – miten se eroaa nykyisestä
elämäntavastamme?
Nykyinen elämäntapamme, joka perustuu moderniin
ja postmoderniin maailmankuvaan ja niiden
perustana
olevaan
mekanistismaterialistiseen
todellisuuskäsitykseen, uhkaa siis omaa ja
maapallomme terveyttä ja elinvoimaisuutta tavalla,
jota emme voi ratkaista tämän nykyisen
elämäntapamme puitteissa.
Tarvitsemme uuden elämäntavan, jolla on uusi
perusta – luonnollinen todellisuus- ja ihmiskäsitys,
elämäkeskeiset arvot ja maailmankuvat.
Moderni
maailmankuva
korostaa
aineellista
hyvinvointia, kehitystä, kasvua ja kulutusta ulkoisen
olemuksemme parantajana ja arvostuksen tuojina,
kun taas postmoderni maailmankuva korostaa
ihmisyyttä,
luonnonarvoja,
suvaitsevaisuutta,
moniarvoisuutta ja -kulttuurisuutta, oman itsemme
toteuttamista sisäisen merkityksen ja tarkoituksen
tuojina ja parantajina.
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Näiden
jälkeen
tulevissa
elämäkeskeisissä
maailmankuvissa olennaista on elämän ja sen
evolutiivisen
prosessin
ymmärtäminen
ja
sisäistäminen oman elämämme perustaksi, ihmisen ja
luonnon keskinäisriippuvuuden ymmärtäminen ja
ihmisyytemme sisäisen ja ulkoisen olemuksen
yhdentyminen
kokonaisvaltaiseksi
elämän
kokemiseksi.
Tarvitsemmeko todellakin koko todellisuuskäsityksemme ja
maailmankuvamme muutosta?
Kyllä.
Nykyiset
pyrkimyksemme
ratkaista
elämäntapamme luomia ongelmia, eivät ole riittäviä,
koska ne eivät kyseenalaista tätä juurisyytä eli
nykyistä elämäntapaamme ja sitä ylläpitäviä
taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä, jotka
syntyvät nykyisestä todellisuuskäsityksestämme
Me tarvitsemme uuden tavan järjestää elämämme ja
yhteiskuntamme ja sille uuden perustan.
Joissakin näkemyksissä – kuten New Age - tuntuu
olevan kaipuuta aiempiin maailmankuviin ja
elämäntapoihin – mitä ajattelet tästä?
Palaaminen aiempien maailmankuvien tarjoamiin
ratkaisuihin ei ole mahdollista, koska juuri niiden
kyvyttömyys ratkaista oman aikansa luomia haasteita,
loi uudelle, laajemmalle tietoisuudelle perustuvan
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maailmankuvan - modernin ja postmodernin
maailmankuvan niitä ratkaisemaan. Siksi on
mentävä eteenpäin.

Kun me muutumme, maailma muuttuu
Onko muutos uuteen elämäntapaan mahdollinen – mitä se
edellyttää meiltä?
Uuden elämäntavan ja yhteiskunnan luominen on
mahdollista.
Me voimme muuttua, muuttaa omaa todellisuuden,
elämän ja maailman näkemistämme ja tehdä tämän
avulla elämäntapamuutoksen omassa elämässämme
ja järjestelmämuutoksen yhteiskunnassamme.
Tämä
edellyttää
tietoisuuden
evoluution
ymmärtämistä eli että me kehitymme ihmisinä ja
elämän osallisina elämän evolutiivisessa prosessissa.
Meidän omat elämänvalintamme ja tekomme luovat
sen maailman, jossa elämme. Tekojemme ja
valintojemme kautta maailma muuttuu, kunhan
tarpeeksi moni ihminen osallistuu näihin tekoihin.
Tämä edellyttää tietoisen evoluution ymmärtämistä
eli että me itse voimme vaikuttaa evoluution
etenemiseen sen osallisina.
Miten tiivistäisit ”uuden ajan” ja sen sanoman?
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Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus
ja se tähtää luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja
yhteiskunnan syntymiseen, jotta voimme selviytyä
aikamme haasteista.
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
kukaan ei ole vielä ollut - se on matka todellisuuteen
ja uuteen ihmisyyteen.
Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme todeksi
- me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.

Mitä meidän tulee tehdä?
Mitä mainitsemasi todellisuuskäsityksen muutos edellyttää – sitä ei
kai voi vain valita?
Ei voi suoraan valita ja ottaa käyttöön.
Meidän tulee vapautua itseä, erillistä omakuvaamme
luovista uskomuksistamme, jotka ylläpitävät
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kestämätöntä elämäntapaamme ja erillisyyttämme
toisistamme ja luonnosta.
Meidän tulee katsoa elämäämme ja maailmaa elämän
näkökulmasta, ei itsekeskeisestä ihmisnäkökulmasta.
Meidän tulee nähdä se, kuinka olemme ihmisinä ja
yhteiskuntina kehittyneet evolutiivisessa prosessissa
ja nähdä kuinka se lupaa mahdollisuuden mennä
eteenpäin.
Mutta vain teot merkitsevät – meidän tulee itse elää
kestävästi, vetää pois tukemme nykyiseltä
järjestelmältä, toimia esimerkkinä muille ja toimia
tavalla, joka luo uutta kestävämpää yhteiskuntaa ja
maailmaa.
Mutta mikäli emme tuota vapautta luodusta
omakuvastamme ja erillisyydestämme saavuta
riittävissä määrin, niin silloin usein myös nuo muutkin
jäävät toteutumatta.
Uuden ajan vaatimukset ovat kovia, mutta niin ovat
haasteemmekin – pelastaa itsemme ja luonnon
monimuotoisuus ja elinvoimaisuus.
Eli?
Kun me muutumme ja muutamme elämäntapaamme,
niin maailma muuttuu.
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Meidän tarvitsee alkaa elää uudella tavalla ja saada
tästä uudesta elämäntavasta yleisesti hyväksytty tapa
elää, niin maailma muuttuu – ei heti eikä nopeasti,
mutta varmasti ja pysyvällä tavalla.
Ja
tämän
perustaksi
tarvitsemme
elämäkeskeisen perustan ja ihmisyyden.
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OSA IV
UUSI AIKA JA IHMISYYS – UUSI ELÄMÄ SINULLE
Onko elämäsi jatkuvaa puurtamista ja taistelua
ilman selvää suuntaa ja tavoitetta, tuntuuko elämäsi
usein tyhjältä ja tulevaisuus pelottavalta? Oletko
jumissa etkä tiedä miten päästä eteenpäin?
Me olemme jumissa nykyisessä todellisuudessamme, koska
haemme siihen ratkaisua väärästä suunnasta - haemme sitä
itsemme ulkopuolelta ja jostakin muusta kuin siitä mitä on
juuri nyt.
Uusi aika ja uusi ihmisyys tarjoavat sinulle uuden tavan elää
elämääsi luonnollisesti, itse elämästä käsin, siinä mitä on. Ne
antavat sinulle uudet elämäkeskeiset arvot ja tavan elää hyvää
ja mielekästä elämää tässä ja nyt. Löydät elämän todellisena
itsenäsi ja olemuksenasi ja elinvoimasi lähteenä.
Miten olisi - vaihtaisitko nykyisen elämäsi luonnolliseen
elämään, jossa kaikki on aina hyvin ja elämä hyvää ja
mielekästä?
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Elämäntapamme on pakoa todellisuudesta
Miten kuvaisit luonnollista elämää, jonka voimme siis löytää, kun
luovumme
erillisyyden
kokemuksestamme,
nykyisestä
mekanistismaterialistisesta todellisuuskäsityksestämme ja sen
luomista maailmankuvista?
Nykyinen elämäntapamme on riippuvuus, se on pakoa
todellisuudesta. Me tarvitsemme uuden suhteen
itseemme - meidän on nähtävä itsemme uudella
tavalla.
Luonnollinen elämä tapahtuu aina siinä mitä on, ei
ajatuksissamme, tunteissamme ja niiden luomissa
uskomuksissa, kuvitelmissa ja elämyksissä.
Elä siinä mitä on ja nauti elämästä - se on myös tie
eteenpäin. Avautumalla elämälle löydät tasapainon
elämääsi ja elämällesi vankan perustan.
Meidän
on
vaihdettava
erillisyyden
kokemuksestamme kumpuava itsekeskeisyytemme
elämästä nousevaan yhteisyyteen ja elämään
toistemme ja muun elämän kanssa.
Kun luovumme uusien arvojemme ja tietoisuutemme
houkuttelemina
pois
erillisyydestämme
ja
toiseudestamme, niin löydämme vahvan yhteyden
niin
itseemme,
toisiimme,
luontoon
kuin
maailmaankin - alamme elää sisällä elämässä, emme
sen ulkopuolisena toimijana.

20

Matka uuteen ihmisyyteen -lyhytelokuvan käsikirjoitus

Raha, tavarat, kuluttaminen, omaisuus - ne ovat
korvikkeita, joita olemme hankkineet, koska emme ole
pystyneet elämään siinä mitä on. Kun alamme elää
todellisuudesta käsin, niin tarve näille häviää ja se
tervehdyttää elämämme, itsemme ja poistaa
riippuvuuden ulkoisesta - elämästämme tulee
luonnollista elämää.

Luonnollinen elämä on avautumista elämälle
Miksi luonnollinen elämä on hyvää?
Luonnollinen elämä on hyvää ja mielekästä, koska
hyvä on elämän ominaisuus ja mielekkyys tästä
hyvästä nousevia vastuullisia ja todellisuuteen
perustuvia tekoja, jotka tekevät elämästämme
mielekästä ja antavat sille suunnan ja tarkoituksen.
Miksi tämän luonnollisen elämän ja ihmisyytemme löytämisessä on
niin vaikeaa?
Vaikeus uuden ihmisyytemme löytämisessä on se, että
se ei ole jotakin, jonka saamme tekemällä jotakin,
vaan se on jotakin, jonka saamme, kun avaudumme
elämälle ja luovumme sen itse tekemisestä ja
hallinnasta.
Annamme elämän näyttää tietä ja luotamme sen
kykyyn ohjata elämäämme.
Luottamus elämään ja herääminen todellisuuteen
herättävät myös vastuun ja tämä tekee elämästämme
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merkityksellistä ja vastuullista - silloin emme elä
itsellemme, vaan yhteisen ja kaikkien edun puolesta.
Lopuksi – mitä sanoisit jokaiselle meistä, jotka pohdimme näitä
asioita?
Uusi ihmisyytemme ei ole ketään eikä mitään vastaan,
vaan elämän puolesta - se on valinta, jonka vain me
itse voimme tehdä avautumalla elämälle ja sille mitä
on.
Miten olisi?
Tarvitsemme juuri sinua, joka haluat antaa oman
panoksesi ”uuden ajan talkoisiin” ja osallistua siihen
antamalla sitä, missä juuri sinä olet hyvä − oman
innostuksesi, rohkeutesi ja osaamisesi.
Uusi aika on juuri sen näköinen kuin mitä me siitä
yhdessä teemme.
Kiitos.
Kiitos.
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