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Toteutuessaan uusi aika tarjoaa meille mahdollisuuden pelastaa 

itsemme hyvään elämään ja palauttaa maapallomme 

monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tasolle, jolla elämämme ja 

tulevaisuutemme ovat turvattuja. 

 

Uusi aika tarkoittaa modernin ja postmodernin maailmankuvan ja 

aikakauden jälkeen tulevaa elämäkeskeistä ja luonnollista 

olemassaoloa, vapautta ja maailmankuvaa sekä mekanistisen ja 

materialistisen todellisuuskäsityksen jälkeistä orgaanista, 

tietoisuuteen perustuvaa todellisuuskäsitystä. 

 

Uuden ajan tavoitteena on mahdollistaa ekologisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävä, hyvä ja mielekäs elämä, yhteiskunta ja 

maailma. Päämääränä on ottaa vastuu sen toteutumisesta omassa 

elämässämme muuttamalla sisäistä ja ulkoista todellisuuttamme. 

 

Tämän voimme toteuttaa vapautumalla nykyisyyttä ylläpitävistä 

uskomuksistamme. Kohtaamme ne tekemällä tekoja omassa 

elämässämme ja laajentamalla tietoisuuttamme itsestämme, 

elämästämme ja ihmisestä itsestään.  

 

Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä 

elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda maailman, joka ei 

ole enää ristiriidassa oman itsemme ja tulevaisuutemme kanssa. 
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ALKUSANAT 

Olemme lähestymässä vääjäämättä hetkeä, jolloin joudumme 

tekemään valinnan – alammeko radikaalisti sopeuttaa länsimaista 

elämäntapaamme luonnon ja elämää ylläpitävien järjestelmien 

kantokykyyn ja uusiutuvien luonnonvarojen mahdollistamalle 

kestävälle tasolle, vai annammeko luonnon ja oman elämämme 

perustan tuhoutua ja tehdä lopulta elämästämme kamppailua 

eloonjäämisestä?  

Jokainen meistä voi tämän valinnan tehdä vain omasta 

puolestaan, ja jos se vaatii erityistä epäitsekkyyttä ja uhrautumista, 

niin sitä arvokkaampi ja kunnioitettavampi tämä elämän puolesta 

tehtävä valinta on. Kaikille tämä valinta ei tule olemaan helppo. Se 

tulee ymmärtää meidän, jotka olemme jo eläneet modernin 

maailmankuvamme loppuun asti ja pystymme kulutuksemme ja 

elämäntapamme muuttamaan omasta sisäisestä tahdostamme ja 

välttämättömyydestä mahdollisimman kestäviksi. Siksi meidän 

tehtävämme on toimia esimerkkeinä ja kannustaa muita tähän 

vaativaan valintaan, josta lastemme ja tulevien sukupolvien elämä on 

kiinni. 

Kun tarpeeksi moni valitsee oman elämänsä aineellisen 

kulutuksen kohtuullistamisen, niin taloudellinen järjestelmä ja 

yhteiskunnallinen rakenne hyvinvointipalveluineen joutuvat 

sopeutumaan tähän uuteen elämäntapaan. Luonnollisesti 

kohtuullistaminen tarkoittaa aineellisen elintasomme pudotusta ja 

oman vastuumme kasvamista elämästä ja läheisimmistä, mutta se ei 

tee elämästämme onnettomampaa tai merkityksettömämpää, 

päinvastoin. Kun vapaudumme materialistisesta maailmankuvasta ja 

arvoista, alamme huomata, mikä elämässä on olennaista ja mistä se 
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todellinen onnellisuus löytyy. Se löytyy itsestään elämästä, joka on 

vapaata, luonnollista ja kestävää. Sillä on tulevaisuus, joka on 

mahdollinen.  

Valinta ei ole helppo, mutta me itse päätämme ihmiskuntamme 

tulevaisuudesta – onko se kestävä ja mahdollinen, vai jatkammeko 

katkeraan loppuun asti. Toki maailmassa on paljon muitakin 

lyhyentähtäimen ongelmia ja haasteita, mutta jos tuhoamme 

elämämme perustan käyttäessämme maapallon luonnonvarat 

loppuun, niiden ratkaisemisella ei ole enää merkitystä. Nyt on aika 

keskittyä olennaiseen ja tehdä valinta elämän puolesta. 

Olen menneiden vuosien ja vuosikymmenten aikana pohtinut 

paljon aikamme ja maailmamme tilaa ja kirjoittanut monesti hyvinkin 

erilaisista näkemyksistäni, mutta siitä huolimatta olen kuitenkin 

alitajuisesti uskonut ja toivonut, että voisimme löytää ratkaisun 

aikamme haasteisiin nykyisen todellisuutemme sisältä käsin. Olen 

uskonut, että ratkaisu löytyisi uudistamalla talousjärjestelmää sekä 

demokraattista ja poliittista kulttuuria, toimimalla tämän muutoksen 

puolesta ja pyrkimällä löytämään ratkaisuja, joilla uudistaa nykyistä 

yhteiskunnallista ja taloudellista todellisuuttamme. Olen uskonut, 

että ratkaisu voisi löytyä näitä järjestelmiä muuttamalla ja 

uudistamalla ja siten ihmisten arkea ja käyttäytymistä muuttaen. 

Olen uskonut, että muutos tapahtuisi niiden ihmisten toimesta, jotka 

valtaa käyttävät ja joille tämän vallan olemme antaneet. 

 Enää en usko. 

 

Olen jo jonkin aikaa tiedostanut hyvin vahvasti, että aikamme 

haasteiden ja ongelmien perimmäinen syy ei ole järjestelmissä ja 

niissä valtaa käyttävissä ihmisissä, vaan niiden perustana olevassa 

mekanistisessa ja materialistisessa tavassamme hahmottaa 
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maailmaamme, kapitalistisessa ja yksilökeskeisessä 

maailmankuvassamme ja ekologisesti ja sosiaalisesti 

kestämättömässä elämäntavassamme. Olen tiedostanut, että nämä 

järjestelmät vain peilaavat sitä todellisuutta, jossa itse elämme − 

järjestelmämme ovat meidän näköisiämme.  

En ole ehkä kuitenkaan halunnut tiedostaa sitä, että nämä 

järjestelmät eivät pysty muuttumaan ja uudistumaan, vaan että ne 

ovat lukittuja niiden perustana olevaan käsitykseen todellisuudesta 

ja siihen, miten meidän tulisi elämämme järjestää. Kun tämän kaiken 

nyt tiedostan, niin looginen johtopäätös on se, että ainoa 

mahdollisuus muuttaa järjestelmiämme ja ratkaista aikamme 

haasteita, on alkaa elää toisella tavalla. Sinun ja minun tulee siis elää 

toisella tavalla ja lopettaa nykyisen menon tukeminen. Maailmamme 

muuttuu vain, jos me itse otamme vastuun elämästämme ja 

tulevaisuudestamme ja alamme elää uudella tavalla: vastuullisella ja 

kestävällä tavalla. Järjestelmät kyllä sitten muuttuvat aikanaan 

vastaamaan sitä uutta todellisuutta, jossa yhä suurempi osa meistä 

elää. 

Tiedän toki, että tulemme muuttamaan elämäntapamme joka 

tapauksessa sitten kun oma muuttunut maailmankuvamme ja 

arvomme tekevät vastuuttomasta ja kestämättömästä elämästämme 

sisäisesti mahdotonta. Pelkään kuitenkin, ettei meidän ei ole 

mahdollista odottaa tätä evolutiivista kehittymistämme uuteen 

maailmankuvaan. Siksi meidän on nyt tiedostettava, että jos 

haluamme estää maailmamme muuttumisen yhä kuumemmaksi ja 

ennakoimattomammaksi, epätasa-arvoisemmaksi ja taisteluksi 

eloonjäämisestä ja jäljellä olevista luonnonvaroista, meidän on itse 

muutettava elämäntapaamme ja käyttäytymistämme. Meidän on 

lopetettava sen odottaminen, että nykyiset järjestelmämme ja niiden 
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valtaapitävät tekisivät tarpeelliset muutokset elämäämme 

sääteleviin lakeihin ja asetuksiin ja pakottaisivat meidät toimimaan 

toisella tavalla. Tätä he eivät tule tekemään. Ja miksi tekisivät, kun 

aina äänestämme ja valitsemme heidät itseämme edustamaan, 

vaikka tiedämme heidän kyvyttömyytensä ratkaista aikamme 

ongelmia kestävällä tavalla.  

Meidän itsemme on siis otettava vastuu tulevaisuudestamme ja 

alettava elämään tavalla, joka ei ole ristiriidassa maapallon 

elinvoimaisuuden ja ihmisyyden kanssa. Silloin emme sysää vastuuta 

muutoksesta järjestelmille ja valtaapitäville, jotka ovat lukittuja 

omaan todellisuuteensa ja luomiemme järjestelmien omalakisuuteen. 

Tämän vuoksi olen keskittynyt tässä kirjassa etsimään tapoja olla 

tukemasta nykyistä menoa ja etsiä tapoja luoda uutta kestävämpää 

ja vastuullisempaa tapaa elää. Ja tietenkin toivon, että moni muukin 

teistä tekisi tämän saman täyskäännöksen elämässään ja muuttaisi 

elämänsä ongelmasta ratkaisuksi. 

Lukijalle 

Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme 

ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti 

taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista romahdusta. 

Nykyinen järjestelmämme ei ole enää mahdollinen eikä tarjoa meille 

niitä ratkaisuja, joita niin kipeästi nyt tarvitaan.  

Meidän on löydettävä nopeasti sille vaihtoehto. Nyt se on 

löydettävissä meidän oman elämämme ja elämän valintojemme 

välityksellä. Me itse olemme tarvittava muutosvoima ja tie 

mahdolliseen maailmaan. Ja jotta pystyisimme tähän vaativaan 

tehtävään, se edellyttää meiltä uutta luonnollista ja elämäkeskeistä 
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maailmankuvaa ja uutta tietoista tapaa havainnoida 

todellisuuttamme sellaisena kuin se on. 

Nyt on aika valita ja tehdä päätös elämän puolesta − me olemme 

ratkaisu aikamme haasteisiin ja tie merkitykselliseen ja hyvää 

elämään. 

Käsillä olevan kirjan tavoitteena on herättää meidät kaikki 

näkemään, 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 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 
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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, 

 myös Suomen uudistaminen kohtaamaan aikamme haasteet 

ja esimerkiksi yrittäjälähtöinen yritystoiminta, jota olen 

laajemmin kirjassa avannut, voidaan jo nyt määrittää tämän 

uuden todellisuusparadigman avulla ja kuvata niiden 

luonnetta ja ominaisuuksia yleisellä tasolla, 

 uusi mahdollinen maailma ja vapaan ihmisyyden ja kestävän 

maailman malli ja sen toteutusmallit eri elämänaloilla eivät 

toteudu, ellemme me itse toimi niiden puolesta omassa 

elämässämme. 

 

Kirjan tavoitteena on kuvata sitä uutta uljasta maailmaa, joka on 

mahdollinen ja jolla on tulevaisuus, sekä avata meille kaikille tietä 

kulkea sitä kohti. 

Kirjani sanoma perustuu uuden luonnollisen ja elämäkeskeisen 

todellisuuskäsityksen ja sen synnyttämän uuden evolutiivisen ja 

holistisen maailmankuvani kautta tekemääni tulkintaan 

nykyisyydestämme ja mahdollisesta tulevaisuudestamme. Olen sitä 
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kirjoituksissani avannut menneiden 10 vuoden aikana ja nyt siis 

koonnut sen yhteen kirjan muodossa. 

Kirjani ei sisällä tarkkoja tai puhtaasti tutkimukseen perustuvia 

faktoja, vaan näkemyksiä, jotka nousevat uuden maailmankuvan 

kautta tapahtuneesta maailmamme ja sen eri ilmiöiden tarkastelusta. 

Ne lähestyvät länsimaisen yhteiskunnan uudistamista ylhäältäpäin 

maapallon, globaalin maailman ja ekologian näkökulmasta ja 

alhaaltapäin yksilön tietoisuuden, todellisuuden, vapauden ja elämän 

näkökulmasta.  

Kirjani avulla pyrin luomaan kokonaisvaltaisen 

uuden ”tulevaisuuskuvan”. Sen avulla ihmiskuntamme, 

yhteiskuntamme ja me sen jäseninä voisimme ratkaista aikamme 

haasteet, jotka ovat muodostumassa uhaksi jopa meidän 

olemassaolollemme. Kirjan esittämät näkemykset luovat perustaa 

uudelle vapaalle ihmisyydelle ja kestävälle maailmalle ja niiden 

toteuttamiselle yksilön, yhteisön / kulttuurin, yhteiskunnan ja 

ihmiskunnan tasoilla. 

Perusviestini voidaan kiteyttää seuraavasti: voisi olla toisin, 

muutos on mahdollinen, me teemme sen eikä  muutos  tapahdu 

samalla tietoisuuden tasolla, jolla ongelmamme ovat syntyneet. 

Voit lukea kirjan kannesta kanteen tai haluamassasi 

järjestyksessä, sillä kukin luku muodostaa oman itsenäisen 

kokonaisuutensa. Kirjan teksti on kuitenkin sen verran tiivistä ja 

varmaan myös haastavaa, että suosittelen verkkaista etenemistä 

omaan tahtiin. Pohdi, mitä esittämäni näkemykset merkitsisivät 

omassa elämässäsi. 
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Minulla on unelma uudesta ajasta 

Uusi aika on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda vapaa ihmisyys ja 

ihmiskunta, joka elää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 

kestävässä ja vastuullisessa maailmassa. 

Uusi aika aloittaa ”toisen valistuksen ajan” Se on 21. 

vuosisadan ”eloonjäämisoppi”, jossa vapaus, vastuu, luovuus ja 

kestävyys antavat uuden perustan − uuden todellisuuskäsityksen ja 

maailmankuvan meille kaikille. 

Minulla on unelma ”uudesta ajasta”, ajasta, jolloin elämän 

monimuotoisuus, ihmisten erilaisuus ja kulttuurien rikkaus sekä 

luonnon arvostaminen elämämme yhteisenä perustana ovat 

rikkautta ja itsestäänselvyys. Ne eivät enää ole syynä 

vastakkainasettelulle, oman edun tavoittelulle, yli oman osuuden 

ottamiselle maapallomme rajallisista resursseista tai syynä ihmisten 

väliseen epätasa-arvoon ja epäinhimilliseen kohteluun. 

Minulla on unelma ”uudesta maailmasta ja ihmiskunnasta”, 

ihmiskunnasta, joka on päässyt sovintoon itsensä, maailmamme ja 

maapallomme kanssa. Tuo maailma perustuu jakamiseen ja 

kunnioittavaan toistemme kohteluun. Tuo maailma on yhteinen ja 

oikeudenmukainen. 

Minulla on unelma ”uudesta ihmisyydestä”, ihmisyydestä, jossa 

ne, joilla on, ovat valmiita jakamaan sen niiden kanssa, joilla ei ole. 

Näin ei tapahdu siksi, että se olisi hyväntekeväisyyttä, tai siksi, että 

antaisimme siitä, mitä meillä on yli oman tarpeen. Näin tapahtuu siksi, 

että me kaikki elämme samalla ja jakamattomalla maapallolla ja 

olemme sen vuoksi oikeutettuja saamaan oman osuutemme 

maapallon ja maailman tarjoamista resursseista. Kysymyksessä on 

unelma ihmisyydestä, jossa jokainen saa oman osansa, ei enempää 
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eikä vähempää. 

Minulla on unelma ”uudesta vapaasta ja luonnollisesta elämästä”, 

elämästä, jossa jokainen voi toteuttaa omaa itseänsä ja 

taipumuksiansa siten kuin on hyväksi itselle ja muille. Sitä elämää 

kuvastaa elämänilo, vapaus ja vastuu. 

Minulla on unelma ”uudesta Suomesta”, Suomesta, jossa 

luonnollinen oppiminen ja kasvaminen lapsuudessa ja kaikilla 

koulutustasoilla ja elämänaloilla luovat innovatiivisen ja uutta luovan 

perustan elämällemme, taloudellemme ja yhteiskunnallemme. Siinä 

Suomessa itsensä toteuttaminen yrittäjänä tai yrittäjämäisesti ovat 

elämäämme merkitystä ja ansaintaa antava elämäntapa. Se Suomi 

kokeilee rohkeasti uusia teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita ja 

näyttää tietä ”mahdolliseen maailmaan”. Se Suomi elää ekologisesti, 

sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla. Se 

Suomi on vapaan ihmisyyden esitaistelija. 

Minulla on unelma ”vapauden kesästä”. Sinä kesänä heräämme 

näkemään ja kokemaan yhdessä, että tämä unelma ”mahdollisesta 

maailmasta” on mahdollinen ja edessämme. Sinä kesänä tästä 

unelmasta tulee todeksi elettävää todellisuutta ja elämää, ei enää 

pelkkiä aikomuksia ja puheita, vaan tekoja yhdessä yhteinen 

vastuumme ja velvollisuutemme tuntien. Minulla on unelma, että 

jonakin päivänä tämä on mahdollista ja totta. 
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SUURI MURROS ON EDESSÄMME 

Nykyinen maailmankuvamme ei tarjoa 

ratkaisua 

Olemme ihmiskuntana siis suuren murroksen äärellä, jossa siirrymme 

materialistisesta maailmankuvasta ja elämisen tavasta tietoisuuden 

ja ymmärryksen aikakauteen. Tuo aikakausi mahdollistaa ekologisesti, 

eettisesti, sosiaalisesti ja henkisesti sekä taloudellisesti kestävän ja 

vastuullisen elämän ja elämäntavan meille kaikille. Elämme nopeasti 

muuttuvassa maailmassa, jossa totutut totuudet ja toimintatavat 

menettävät jatkuvasti tehoaan. Tämä maailma on kohtaamassa 

ihmiskunnan historiassa vertaansa vailla olevia ongelmia ja haasteita, 

kuten ilmastonmuutos.  

Olemme eläneet viimeiset sadat vuodet newtonilaisen tieteen 

todellisuuskäsityksen ja maailmankuvan varassa. Olemme 

kehittyneet valtavasti ja saavuttaneet sellaisen aseman maapallolla, 

että meitä ei enää uhkaa mikään muu kuin me itse. Ja itse meidän on 

myös ongelmamme ratkaistava. Viimeiset vuosikymmenet ovat 

todistaneet sen, että se maailmankuva ja tekninen, taloudellinen ja 

sosiaalinen kehitys, joka on tuottanut kaiken sen hyvän mitä se 

kieltämättä on tuottanut, on nyt muodostumassa meille 

ihmiskuntana ja koko maapallon eliöstölle uhaksi. Einsteinin 

toteamus on osoittautumassa paikkansapitäväksi: ”Emme voi 

ratkaista ongelmiamme samalla ajattelulla ja tietoisuuden tasolla, 

jolle ne ovat syntyneet.” 

Meidän tulee siirtyä mekanistisesta newtonilaisesta 
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maailmankäsityksestämme ja -kuvastamme orgaaniseen, elämään ja 

tietoisuuteen perustuvaan luonnolliseen maailmankäsitykseen ja -

kuvaan. Tämä paradigman muutos näkyy jo murroksina 

kosmologisessa, tieteellisessä, uskonnollisessa, ekologisessa, 

yhteiskunnallisessa ja liiketaloudellisessa ajattelussa ja 

todellisuuskäsityksessä. Tällä hetkellä uusi kosmologia ja uusi fysiikka 

ovat tässä murroksessaan jo pitkällä, ja niiden näyttäessä tietä ovat 

myös yhteiskunnallinen, taloudellinen ja uskonnollinen ajattelu 

löytämässä tämän uuden maailmankäsityksen. Murrokset perustuvat 

kasvavaan tietoisuuteemme ja maailmamme kompleksisuuden 

kasvuun, jotka puolestaan kumpuavat tietoisuuden, elämän ja siis 

myös ihmisen evoluutiokehityksestä kohti korkeampia tietoisuuden 

tiloja. Se, miten näemme ja ymmärrämme maailmamme ja ihmisen 

kehityksen ja roolin sen osana, ratkaisee sen, miten elämme ja 

toimimme. Uusi maailmankuvamme tulee näin ollen muuttamaan 

elämäntapamme ja sen, kuinka järjestämme yhteiskuntamme, 

taloutemme ja sosiaalisen elämämme. 

Aikamme illuusiot on murrettava 

Meitä on liian paljon. Maapallon 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. Käytämme jo nyt maapallon resursseja yli sen 

luonnollisen uusiutumiskyvyn ja tuoton – syömme maapallomme 

raaka-ainevarantoja ja elollista pääomaa koko ajan. Maapallon 

elottoman ja elollisen luonnon ja elämän monimuotoisuus vähenee 

koko ajan ja heikentää elämän ja myös ihmisen ekologista perustaa, 
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josta olemme kaikki riippuvaisia. Näin ollen elämän tulevat 

mahdollisuudet ovat maapallollamme uhattuina. Taloudellinen ja 

sosiaalinen eriarvoisuus on jo kaikkien nähtävissä esimerkiksi 

Internetin välityksellä. 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 maapallolla ja asettamassa 

ihmiskunnan tulevaisuuden ja myös muun elämän tulevaisuuden 

vaakalaudalle. 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. Tieteellinen ja 

teknologinen kehitys, jonka avulla olemme pyrkineet 

aiheuttamiamme ongelmia ratkaisemaan – siinä kovinkaan hyvin 

onnistumatta − on myös saavuttamassa kriittisen rajan elämää 

luovien ja ylläpitävien prosessien manipuloimisessa. Tämä voi jo 

lähitulevaisuudessa aiheuttaa todellisia yllätyksiä ja muutoksia 

ekologisessa elämän tasapainossa.  

Kaiken kaikkiaan kehitys eri muodoissaan on nopeaa ja jatkuvasti 

eksponentiaalisesti kiihtyvää, ja tämä on vähentämässä 

reagointiaikamme aivan liian lyhyeksi. Muutokset ja uudet ongelmat 

vyöryvät päällemme, ja olemme jatkuvasti sammuttamassa yhä uusia 

tulipaloja. Aikaa ei enää jää tarvittavissa määrin suunnitelmalliseen ja 

pitkäjänteiseen elämän ekologisen perustan ja monimuotoisuuden 

sekä ihmiskuntamme elinmahdollisuudet turvaavien ratkaisujen 

suunnitteluun, testaamiseen ja toteuttamiseen.  
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Eläminen kehittyneissä teollisuusmaissa on muuttumassa ja osin 

jo muuttunut niin monimutkaiseksi ja kaoottiseksi, että emme pysty 

siinä enää kovin hyvin tai helposti luomaan itsellemme tarvittavaa 

turvallisuuden ja elämänhallinnan tunnetta, joka mahdollistaisi 

meille psyykkisesti terveen elämisen mahdollisuuden. Olemme 

kadottaneet elämälle sisällön ja merkityksen antavan korkeamman 

tarkoituksen ja käpertyneet pienen minämme ja mielemme 

todellisuuteen, jotta pystyisimme elämään hallitsemattomassa 

maailmassa. Sosiaaliset ja yhteisölliset elämää tukevat rakenteet ja 

järjestelmät ovat myös hajoamassa, eikä uusia ole vielä tarvittavassa 

määrin kyetty luomaan tai edes hahmottamaan. Murenemassa ovat 

mm. hyvinvointivaltio laajana elämän turvaverkostona ja perhe, suku, 

uskonto yms. yhteisöllisenä turvasatamana. Olemme purkamassa 

vanhaa, ilman että meillä olisi tietoa uudesta elämän sosiaalisesta ja 

yhteisöllisestä perustasta.  

Oman kehon ja mielenterveyden hallinta ja yläpitäminen eivät ole 

enää useinkaan luonnollista, vaan ne on välineellistetty, 

medikalisoitu ja tuotteistettu osaksi elämänhallinnan yhä kasvavia 

markkinoita. Yritämme ostaa terveyttä ja hyvinvointia, kun emme 

sitä enää luonnostaan osaa ylläpitää emmekä luoda itse osana 

tavallista elämäämme ja elintapojamme. Niin ihmisen kuin 

maapallommekin vaakalaudalla olevan kohtalon ja tulevaisuuden 

tuoma, yhä paremmin tiedostettu globaali pahoinvointi on 

lisääntynyt ja luonut meille oman pahoinvointimme lisäksi globaalin 

olemassaolon ja elämisen ahdistuksen. 

Elämän ja todellisuuden näkemisen ja luomisen konteksti on 

meillä monesti aivan liian suppea ja mekanistisen, materialistisen ja 

objektiivisuuden harhan kahlitsema. Emme tunnista tietoisuuden 

evoluution merkitystä ja vaikutusta arvojemme ja 
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maailmankuviemme muodostumisessa emmekä todellisen, 

mielestämme vapaan tietoisuuden olemusta. Olemme sulkeneet 

itsemme tähän pieneen vallitsevaan todellisuuskuplaamme. Se onkin 

luonnollista pyrkiessämme sulkemaan kaoottisen ja monimutkaisen 

maailman ulkopuolellemme, mutta se ei ole kuitenkaan riittänyt 

poistamaan yksilöllistä ja globaalia pahoinvointiamme. Oman 

itsemme tunteminen, kokeminen ja näkeminen perustuvat monella 

kehomme ulkoiseen olemukseen, sen terveyteen (tai sairauteen) ja 

siitä saatavaan nautintoon, tunteidemme ja ajatustemme luomaan 

erilliseen ja erityiseen minäkuvaan, jota pyrimme jatkuvasti 

parantamaan, kehittämään ja täydellistämään. Tämä kehoon ja 

mieleen samaistuminen eristää meidät todellisesta minästämme ja 

kytkee erillisen ja erityisen minäkuvamme jatkuvasti muuttuvaan 

ulkoiseen todellisuuteen eikä pysyvään tietoisuuteen tietoisuudesta, 

jonka voimme tunnistaa läsnäolon myötä todelliseksi itseksemme. 

Nykyiset ratkaisuyrityksemme vain pahentavat 

tilannetta 

Meidän on pikaisesti keskityttävä ihmiskuntaa haastavien ja 

uhkaavien ongelmien takana olevien todellisten syiden 

ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Meidän on oivallettava, 

että vain näiden ongelmien takana olevien todellisten syiden 

löytäminen ja ymmärtäminen varsinaisesti mahdollistavat 

ongelmiemme ratkaisemisen. Einstein onkin todennut jo lähes 

kliseeksi muodostuneissa sanoissaan: ”Emme voi ratkaista 

ongelmiamme samalla ajattelulla ja tietoisuuden tasolla kuin millä ne 

ovat syntyneet.” Emme voi ratkaista nykyisen modernin ja 

postmodernin maailmankuvamme, arvomaailmamme ja 
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elämäntapamme aiheuttamia sopeutumattomuuden ongelmia 

nykyisellä tietoisuudellamme ja keinovalikoimallamme. Nyt on aika 

kulkea kohti integraalista ja evolutiivista maailmankuvaa ja kaikki 

aiemmat maailmankuvat ja -käsitykset yhdistävää todellisuutta. 

Tämän uuden todellisuuden ja heräävän kokonaisvaltaisen 

tietoisuutemme välityksellä voimme ratkaista ongelmamme tavalla, 

joka on myös käytännössä toteutettavissa. Kaikki maailman ihmiset 

eivät voi muuttua, emmekä saa heitä mukaamme integraaliseen ja 

evolutiiviseen todellisuuteen, vaan meidän on autettava heitä ja 

itseämme siellä missä he ja me olemme juuri nyt, siinä 

maailmankuvassa ja -tilanteessa, jossa olemme.  

Tätä kirjoittaessani olemme juuri eurooppalaisen ja EU:n 

rahoitusjärjestelmän kriisin ja uuden taloudellisen laman partaalla, 

vaikka edellisestäkään lamasta emme ole vielä ehtineet lainkaan 

toipua. Tätä kriisiä pyrimme tälläkin kertaa ratkaisemaan niillä 

keinoilla ja tavoilla, jotka ovat tämän rahoitusjärjestelmän 

epävakauden ja valtioiden velkakriisit aiheuttaneet. Pyrimme 

ratkaisemaan velkakriisin lisäämällä velkaa eli elvyttämällä ja 

lisäämällä kulutusta rahan määrää lisäämällä. Tämä voi auttaa meitä 

hetken eteenpäin ja estää täydellisen katastrofin syntymisen, mutta 

ulospääsyä kriisistämme se ei tarjoa eikä tule tarjoamaan. 

Taloudellinen lama ja valtioiden syntynyt velkakriisi voitetaan ja 

talous saadaan kestävämmälle pohjalle vain panostamalla ihmisten 

todellista hyvinvointia edistävään arvopohjaiseen ja aineettomaan 

kulutukseen ja kulutukseen, joka perustuu uusiutuvien 

energialähteiden käyttöön energiantuotannossa ja teollisessa 

tuotannossa. Meidän on luotava uusi kestävä taloudellinen perusta, 

joka ei ole ristiriidassa ympäristötavoitteittemme kanssa eikä aiheuta 

tuleville sukupolville kestämätöntä velkataakkaa. Meidän on aika 
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keskittyä kansalaistemme ja yritystemme hyvinvointiin ja kestävän 

uuden talousjärjestelmän luomiseen eikä ainoastaan pyrkiä 

pelastamaan riskisijoituksia tehneitä pankkeja ja sijoittajia. 

Vuoden 2001 terrori-iskuista New Yorkin kaksoistorneihin 

käynnistyneestä terrorismin vastaisesta sodasta on jo kulunut yli 

kymmenen vuotta, mutta mitään muuta konkreettista ei ole saatu 

aikaan kuin se, että pelon ilmapiiri on yhä lisääntymässä ja globaali 

turvattomuuden tunne on yhä vahvempi maailmassamme. Ja onko 

tämä mikään ihme, sillä harvoinhan väkivaltaa on sodalla tai 

väkivallalla voitettu. Terrorismi ei ole aikamme pahin uhka, vaan sen 

syntymisen mahdollistanut taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus, 

joka aiheutuu globaalin talousjärjestelmän eriarvoisuutta tuottavasta 

luonteesta ja sen takana olevasta kapitalistisesta ja 

yltiöliberalistisesta ideologiasta. Terrorismi ei tietenkään ole 

mitenkään perusteltavissa, mutta se voidaan poistaa vain, jos 

poistamme sen takana olevan ja sitä ylläpitävän eriarvoisuuden ja 

muutamme tätä eriarvoisuutta ruokkivan globaalin talous- ja 

rahoitusjärjestelmämme.  

Samoin kuin taloudellista lamaa, valtiollisia velkakriisejä ja 

terrorismia, on myös ekologisia ongelmiamme pyritty ratkaisemaan 

niitä aiheuttaneilla keinoilla. Pyrimme ratkaisemaan ekologiset 

ongelmamme lisäämällä niitä aiheuttanutta talouskasvua ja luomalla 

teknologiaa, joka lisää tätä talouskasvua ja täten myös ekologisia 

ongelmia. Sanotaan, että meillä ei ole varaa suojella luontoa ja 

ilmastoamme ilman talouskasvua, mutta juuri se sama talouskasvu 

aiheuttaa yhä lisääntyviä ongelmia luonnolle ja elämälle 

maapallollamme. Näinhän tästä ei tule mitään. Aikamme ekologiset 

ja ympäristöongelmat ovat ratkaistavissa vain muuttamalla 

ihmiskunnan globaalia ja ihmisten yksilöllistä ja yhteisöllistä 
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tietoisuutta, mikä mahdollistaa uuden vastuullisen ja kestävän 

ekologisen, sosiaalisen ja eettisen sekä taloudellisen tasa-

arvoisuuden arvoperustan luomisen ihmisen toiminnan perustaksi ja 

reunaehdoksi. Näin toimien ratkaisemme monta ongelmaa ja 

haastetta yhdellä kerralla. Muuta tietä kestävään ratkaisuun ei 

mielestäni ole. Sen, että tämä tietoisuuden globaali muutos on 

todella haastava ja vaikea saada aikaan ei pidä sitä kuitenkaan sulkea 

pois eikä saattaa meitä epätoivoon. Muutos on mahdollinen, ja se 

lähtee sinusta ja minusta. Meidän on ensin muutettava itsemme ja 

tietoisuutemme ja sitten oltava se muutos, jonka haluamme 

maailmassa nähdä, kuten Gandhi on viisaasti sanonut.  

Länsimainen materialistinen ja kulutukseen perustuva 

elämäntapa on tullut tiensä päähän. Ei sen takia, että olisimme siitä 

vapaaehtoisesti luopumassa, vaan siksi, että maapallomme luonnon 

tasapaino ei sitä enää kestä. Muutoksen on tultava ja pian, muuten 

ajaudumme maailmaan, joka ei ole enää elämisen arvoinen paikka, ei 

meille eikä muulle elämälle. Uusi elämämme tarkoitus ja hyvä elämä 

on saavutettavissa uuden tietoisuutemme ja itseytemme avulla, 

jotka luovat tietoisen, vapaan ja yksinkertaisen elämäntavan ja uuden 

evolutiivisen tehtävän elämämme tarkoitukseksi. Meidän on nyt 

länsimaissa näytettävä mallia muulle maailmalle ja luotava uusi 

kestävä tapa kuluttaa ja uusi kestävä tapa elää. Se tapa ei enää 

perustu aineellisiin, saastuttaviin ja nopeasti väheneviin fossiilisiin 

luonnonvaroihin ja energianlähteisiin, vaan ympäristöystävälliseen ja 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävään tuotantoon ja 

kuluttamiseen. Se elämä ei enää perustu oman itsemme 

toteuttamiseen rahan, tavaran ja kulutuksen myötä, vaan sitä leimaa 

sisäinen hyvinvointi, vapaaehtoinen vaatimattomuus ja elämisen 

rikkaus. Tämän tekee mahdolliseksi uusi todellisuus ja tietoisuus, 
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jonka löydämme omasta itsestämme. 

Kaikkien edellä kertomieni globaalien haasteiden ja niiden 

puutteellisella tietoisuuden tasolla tehtyjen ratkaisuyritysten takana 

on yleinen kuvitelma siitä, että ihminen pystyy oman kyvykkyytensä 

avulla selviämään mistä tahansa aiheuttamistaan ongelmista. 

Olemme lajina ylimielinen, ja arvioimme omat kykymme ja 

mahdollisuutemme pahasti yläkanttiin. Olemme nousseet luonnon ja 

sitä ylläpitävän ja luovan elämän ja luonnonlain yläpuolelle, emmekä 

ole huomanneet, että tämä ei ole mahdollista pitkällä tähtäimellä. 

Olemme pärjänneet hyvin kilpailussa muun elämän ja luonnon 

kanssa, mutta nyt ovat rajat tulleet vastaan. Meidän on sopeutettava 

elämäntapamme kestäväksi osaksi luontoa. Ihmiskunta on osa 

luontoa ja pystyy ratkaisemaan aiheuttamansa ongelmat vain 

ottamalla oppia luonnon omista toimintamalleista ja periaatteista ja 

soveltamalla niitä kaikkeen ihmisen toimintaan. Tarvitsemme uutta 

evolutiivista rationaalisuutta uudeksi elämän tietoisuudeksi, joka 

tarjoaa kestävät ja luonnonmukaiset ratkaisut aikamme ongelmiin. 

Nämä muutamat esimerkit tällä hetkellä ajankohtaisista, koko 

ihmiskuntaa koskevista haasteista ja ongelmista kertovat selkeästi 

sen, että Einstein oli oikeassa. Tarvitsemme uutta ajattelua ja uutta 

tietoisuuden tasoa eli uutta integraalista ja evolutiivista 

maailmankuvaa ja todellisuuskäsitystä, jotta voimme näihin 

haasteisiimme vastata. Nämä haasteet ja niihin vastaaminen ovat osa 

uutta evolutiivista tehtäväämme ja elämämme tarkoitusta globaalisti, 

mutta se antaa myös merkittävän ja riittävän motivaation lähteen 

oman elämämme ja tietoisuutemme ratkaisuja etsiessämme. 

Loppujen lopuksihan me emme tätä uutta evolutiivista ja 

integraalista elämää etsi ja löydä itsemme takia, vaan kaikkien takia, 

koko elämän ja sen säilymisen takia. Ja sen suurempaa ja 



30 

suurenmoisempaa tehtävää on minun ainakin vaikea keksiä. 

Saavutettuja etuja on puolustettava − maksoi mitä 

maksoi 

Monesti sanomme puolustavamme ns. saavutettuja etuja, kun 

puolustamme esimerkiksi palkankorotuksiamme ja haluamme 

itsellemme parempaa aineellista elintasoa tai kun puolustamme 

demokraattista järjestelmäämme ja sen luomaa hyvinvointivaltiota. 

Haluamme säilyttää ja parantaa sitä, mitä meillä on, mutta 

olemmeko kuitenkaan katsoneet tarpeeksi tarkkaan sitä, mitä me itse 

asiassa tällöin puolustamme tai vaadimme lisää? Väitänpä, että 

emme ole. 

Kun puolustamme esimerkiksi palkankorotuksiamme ja 

haluamme lisää aineellista elintasoa, niin silloin me itse asiassa 

puolustamme taloudellista järjestelmäämme, joka on ajanut 

meidät ”velkasuohon” ja globaalin finanssijärjestelmämme 

romahtamisen partaalle. Juuri tuo järjestelmä on ajanut meidät yhä 

kiristyvään työtahtiin ja kilpailuun vähenevistä työpaikoista ja 

elantomme ansaitsemismahdollisuuksista. Kun haluamme yhä 

enemmän ”tavaraa”, niin puolustamme tällöin oikeuttamme tuhota 

ympäristöämme ja koko elämämme perustaa ja vähentää maapallon 

biodiversiteettiä ja elinvoimaa, oman elämämme välttämätöntä 

elinvoimaa. Puolustamme oikeuttamme käyttää ansaitsemamme 

rahat itsemme viihdyttämiseen lähes ”kuoliaaksi” ja täyttämään 

sisällämme olevaa tyhjyyttä yhä suuremmalla määrällä krääsää ja 

elämyksiä. 

Kun puolustamme edustuksellista demokraattista 

järjestelmäämme ja sen luomaa hyvinvointivaltiota, niin silloin me 
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itse asiassa puolustamme näennäisdemokraattista, puolue-eliitin ja 

taloudellisen vallan kaappaamaa valtajärjestelmää, joka on vienyt 

meiltä itseltämme vallan oman elämämme määrittämiseen ja vallan 

tehdä niitä arvovalintoja, joita aikamme haasteet nyt meiltä 

edellyttävät. Puolustamme tällöin juuri sitä järjestelmää, joka on 

ajamassa meidät yhä syvempiin ongelmiin. Tuo järjestelmähän on 

osoittautunut täysin kyvyttömäksi ratkaisemaan niitä todellisia 

ongelmia, joista aikamme haasteet aiheutuvat. 

Kun siis sanomme puolustavamme länsimaisen elämäntapamme 

ja sivistyksemme saavutettuja etuja, olemme itse asiassa 

puolustamassa oikeuttamme tuhota maapallon luontoa ja 

elinvoimaa, ahneuden ja rahan sokaisemaa läpimätää 

finanssijärjestelmäämme, jatkuvasti yhä enemmän velkaantuvaa 

julkista sektoriamme, rapautuvaa hyvinvointivaltiotamme, valtansa 

menettänyttä näennäisdemokraattista valtaeliittiä, stressaavaa ja 

yhä tiukentuvaa työelämää ja varsinkin pk-yritykset yhä ahtaammalle 

ajavaa ay-liikettä. Puolustamme saavutettuja etujamme, jotka ovat 

itse asiassa saavutettuja haittoja. Ne ovat ajamassa meidät 

tilanteeseen, joka ei enää tarjoa meille mielekästä elämää eikä täytä 

sisällämme olevaa, länsimäisen elämäntavan luomaa tyhjyyttä.  

 

Miksi ihmeessä näin teemme? 
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UUSI AIKA 

Uusi aika luo mahdollisen maailman 

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 

"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. 

Uusi aika on minäkeskeisten maailmankuvien jälkeen tuleva 

aikakausi, jolle on ominaista elämä- ja evoluutiokeskeisyys sekä 
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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. 

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 
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Mikä on totta, ja miten sen voi nähdä? 

 uusi aika toteutuu uutena todellisuutena; se on 

todellisuuden 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.  

Ja nyt tässä evolutiivisessa kehitysvaiheessa, jossa me länsimaiset 

ihmiset olemme ja yhteiskuntamme on, seuraava ajattelu ja 

tietoisuus on "uudeksi ajaksi" kutsumani ajattelu ja tietoisuus. 

Uusi maailma ja todellisuus ovat edessämme 

Olemme nyt lähestymässä uuden aikakauden alkua, jossa 

elämisemme perusta muuttuu ja tätä kautta elämämme ja 

elämäntapamme. Meidän on luotava uusi ”elämän tietoisuus” 

nykyisen kestämättömän elämämme ja elämäntapamme tilalle ja 

luotava elämällemme uusi, kestävä perusta. Kyseessä on 

ainutlaatuinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa, ja sitä voi verrata 

kehityshyppäykseen eläimestä ihmiseksi. Nyt on kysymys 

hyppäyksestä ihmis- ja maailmakeskeisyydestä elämä- ja 

kosmoskeskeisyyteen – uuden tietoisuuden ja tietoisen evoluution 
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aikakauden alkamisesta. Uusi elämämme perusta eli uusi 

evolutiivinen ja integraalinen tietoisuus tarkoittaa osallisuutta 

maailmankaikkeuden evoluutioon ja yhteyttä kosmoksen 

rakenteessa olevaan tietoisuuteen ja älykkyyteen. Olemme 

aloittamassa kulkuamme kohti universaalia ihmisyyttä – tiellä, joka 

on kulkenut universumin synnystä maapallon syntyyn ja elämän 

heräämiseen sille, eläimestä ihmiseen ja nyt kohti universaalia 

ihmistä. 

Tähän asti evoluution kehitys on tapahtunut luonnon valinnan ja 

evoluution omien lakien perusteella, mutta tämän uuden aikakauden 

rakentamiseen ja uuden ihmisyyden luomistapahtumaan me 

osallistumme nyt evoluution myötäluojana ja osallisena. Luominen 

tapahtuu yhteisöllisesti ja uudella tietoisuuden tasolla. Sen energia 

kumpuaa elämää ylläpitävästä ja sitä eteenpäin vievästä energiasta 

ja luovasta voimasta sekä älykkyydestä. Luominen tapahtuu 

laajemmalla tietoisuuden tasolla ihmisen osallistuessa siihen 

aktiivisena myötäluojana. 

Uusi ihmisyys ja universaali ihminen ovat nyt syntymässä, ja 

olemme ottamassa ensimmäistä henkäystämme. Olemme suuren 

murroksen kynnyksellä. Se on joko kehityshyppäys tai romahdus. 

Siirrymme lineaarisesta kehityksestä murrosten kautta syntyvään 

uuteen järjestykseen. Uuteen pääsemme vain vanhasta luopumalla, 

ja sinne pääsemiseksi tarvitsemme sekä yksilöllisesti että 

yhteisöllisesti tapahtuvaa murrosta ja kehityshyppäystä. Tämä 

edellyttää meiltä aina aiemmasta todellisuudestamme ja 

totuudestamme vapautumista ja irti pääsemistä. Mikäli tämän 

tarpeellisen murroksen estäviä esteitä ei ole poistettu ja tarvittavia 

edellytyksiä luotu, niin kompleksisuuden kasvu, joka on 

edellytyksenä tietoisuuden kasvulle ja murrokselle, voi aiheuttaa 
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myös romahduksen ja taantumisen aiemmille tietoisuuden tasoille ja 

aiempiin maailmankuviin. Siksi on erityisen tärkeää, että pystymme 

ymmärtämään ja jollain tasolla myös hallitsemaan tätä 

henkilökohtaista murrostamme ja tietoisuutemme kasvua. 

Uuden syntyvän todellisuutemme perustana on näkemys 

maailmankaikkeudesta elävänä, kokonaisvaltaisena ja jatkuvasti 

kehittyvänä kokonaisuutena. Sitä vie eteenpäin uutta luova evoluutio, 

josta uusi kosmologia ja uusi tiede ja etenkin kvanttifysiikka ja uusi 

biologia meille todistavat. Todellisuutta luodaan jatkuvasti – se on 

siirtymistä objektiivisesta todellisuudesta jatkuvasti luotavaan ja 

syntyvään todellisuuteen, eli todellisuus ja tulevaisuus eivät ole 

olemassa objektiivisesti, vaan ne luodaan joka hetki aina uudestaan.  

Elämme nyt maailmassa, jossa siirrymme kiinteästä 

maailmankuvastamme murrosten aikakaudelle. Sitä leimaavat useat 

eri maailmankuvat ja arvomaailmat yhtä aikaa. Kollektiivinen 

ehdollistumisemme eli meidän ja yhteisömme vallitseva 

maailmankuva vaikuttaa siihen, minkälaista johtajuutta ja 

yhteisöllisyyttä meidän tulee harjoittaa, ja kunkin maailmankuvan 

muodostama arvoperusta luo rajat tälle. Elämämme, instituutiomme 

ja yhteisöllinen toimintamme tulee järjestää tämän uuden 

todellisuuden pohjalta uudelleen.  

Pystyäksemme edellä kuvattuun suureen murrokseen 

tarvitsemme uuden yhteisen tavoitteen ja tarinan. Meidän tulee 

siirtyä selviytymisestä ja pelon voittamisesta yhteiseen 

tavoitteeseemme ja omaan kutsumukseemme. Kohti uutta aikaa 

pääsemme, kun olemme luoneet yhteisen tarinan ja tavoitteen, joka 

toimii kuin ”magneettisena kenttänä ja outona houkuttimena”. 

Tarinan ja tavoitteen tulee olla meille kaikille osallisille uusia ja 

houkuttelevia, jotta ryhtyisimme toimiin. Uuden ajan ihmiset eli 
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tämän murroksen vaatiman uuden tietoisuuden saavuttaneet 

ihmiset toimivat ”uuden tarinan” houkuttelemina ja saavat tämän 

uuden todellisuuden kautta siihen tarvittavat ominaisuudet ja 

potentiaalin. Evoluution luomis- ja kehitysvoima kohti vapaampaa ja 

tietoisempaa elämää tietoisuuden kasvun myötä toimii sisäisenä, 

eteenpäin työntävänä voimana. 

Vaihtoehto on olemassa 

Olemme ihmiskuntana aloittamassa uutta tietoisen evoluution 

vaihetta, joka toivottavasti mahdollistaa lajimme säilymisen ja sille 

paremman tulevaisuuden. Edessä oleva murros tapahtuu joka 

tapauksessa − vapaaehtoisesti tai romahduksen kautta. Ehkäpä 

ilmastonmuutos ja sen torjuminen avaavat silmämme tarvittavalle 

maailmankäsityksen muutokselle. Enää emme voi vetäytyä 

tietämättömyyden hunnun taakse piiloon ja sanoa, että emme 

tienneet. Maailma on muuttunut ja muuttumassa tavalla, jota emme 

aiemmin ole kokeneet. Ja se muuttuu omien toimiemme ja 

elämäntapamme vuoksi. Olemme ekologisen, taloudellisen, eettisen 

ja sosiaalisen romahduksen tai niin halutessamme uuden uljaan 

tulevaisuuden kynnyksellä. Kaikki on nyt paljastettu ja näemme oman 

käyttäytymisemme ja sen, kuinka olemme tuhoamassa sekä itsemme 

että maapallomme – oman elämämme perustan.  

Me olemme syyllisiä, ja tämä taakka lankeaa yllemme. Jälkipolvet 

tulevat tuomitsemaan meidät ja tekomme. Syyllisyyttämme ei voi 

enää poistaa, mutta taakkaamme ja tulevien sukupolvien tuomiota 

voimme vielä lieventää ryhtyessämme toimiin nyt ja heti. Sinä, minä, 

me kaikki – meistä jokaista tarvitaan nyt. Maailmamme huutaa 

muutosta. Me olemme se muutos, jota olemme kaivanneet ja 
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tarvitsemme ja jota maailmamme tarvitsee kipeästi. Meidän on 

vastuu ja meidän on maapallomme ja itsemme pelastettava – kukaan 

ei voi meitä tässä evolutiivisessa tehtävässämme auttaa, vaan itse 

meidän on tulevaisuutemme luotava. Meidän on noustava arkemme 

ja itsemme yläpuolelle ja nähtävä maailman ja toistemme rikkaus ja 

moninaisuus. Meidän on löydettävä kaipuu ja halu ja yhteys elämän 

ihmeeseen ja sen luovaan energiaan. Meidän on tultava jälleen osaksi 

luonnon ja elämän elinvoimaisuutta ja nähtävä maailmamme 

avoimena ja mahdollisena. Miten maailman näemme, sen mukaan 

tunnemme ja toimimme. Onko suurenmoisempaa tehtävää meille 

koskaan annettu kuin pelastaa itsemme ja maapallomme kohti uutta 

parempaa huomista? 

Väitetään, että ei ole vaihtoehtoa nykyiselle uusliberalistiselle ja 

yltiökapitalistiselle talousjärjestelmälle, ja kuvitellaan, että se 

on ”valmis ja lopullinen”. Talouskasvu on ainoa hyvinvoinnin luoja ja 

mahdollistaja − vaikka sitten velaksi − muita vaihtoehtoja ei oikeasti 

edes harkita. Koko ajan pahenevaa velkaongelmaa hoidetaan 

ratkaisuilla, jotka vain enentävät sitä ja riippuvuutta 

finanssitaloudesta. Talousjärjestelmä ei enää palvele ihmisten 

tarpeita ja hyvinvointia, vaan toimii itsestään käsin, itseään varten ja 

pienen taloudellisen eliitin etuja vaalien. 

Elämme yhdessä mahdollisessa maailmassa, jossa eriarvoisuus ja 

eliitin ”tiedämme paremmin” -asenne ovat sisäänrakennettuina 

itsestäänselvyyksinä. Niitä ei saa kyseenalaistaa. 

Näennäisdemokraattista poliittista järjestelmää ja puoluevaltaa 

pidetään ainoana mahdollisena valtarakenteena ja hyvinvointivaltion 

puolustajana. Vallan menettämisen pelossa ei kyetä ratkaisuihin kuin 

lyhyellä tähtäimellä Puututaan oireisiin, ei syihin, ja toimitaan siten, 

että uudelleenvalinta voidaan varmistaa − vaikka sitten lupauksin, 
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jotka vievät vain ”ojasta allikkoon”. 

Elinympäristömme ja luontomme hyvinvointi, monimuotoisuus 

ja elinvoimaisuus on alistettu lyhytnäköisille taloudellisille ja 

poliittisille intresseille, kuvitellen, että elämme rajattomalla 

maapallolla ja ympäristössä, joka pystyy sietämään kaiken saasteen 

ja jätteen. Emme halua ymmärtää, että oma olemassaolomme on 

maapallostamme ja sen elinvoimaisuudesta riippuvainen ja että 

olemme jo nopeaa vauhtia lähestymässä pistettä, jossa luonnon 

ekosysteemit romahtavat ja tuottavat korjaamattomia vahinkoja. 

Nykyinen eliitti ja vielä tällä hetkellä enemmistö kansasta 

puolustavat traditionaalisesta ja modernista maailmankuvasta 

nousevia, postmoderniin maailmaan soveltumattomia periaatteita ja 

arvoja, vaikka selvästi näemme, etteivät ne toimi ja tuota sitä 

hyvinvointia, jota ne aiemmin kiistattomasti ovat tuottaneet. 

Maailman muutosta ei haluta nähdä omaa maailmankuvaa 

haastavana muutoksena, vaan pyritään pakottamaan omat arvot 

muuttuneeseen maailmaan. Esimerkiksi koululaitos, 

terveydenhuolto ja sosiaalisektori sekä armeija ja näitä ylläpitävä 

julkinen sektori toimivat edelleen ”vanhan maailman” mallin mukaan 

eivätkä pysty uudistumaan ja vastaamaan niihin haasteisiin, joita 

nopeasti muuttuva maailma ja kehittyvä väestön tietoisuus ja 

maailmankuva vaatisivat. Valmistamme ja varustamme itseämme 

menneeseen maailmaan ja sen uhkakuviin, emme nykyisyyden ja 

tulevaisuuden haasteisiin. 

Kaupallisen median tuottamat palvelut ja informaatio ovat 

karanneet tavallisesta ihmisten arjesta ja luovat 

näennäistodellisuutta, jossa julkisuus, kehollisuus, viihde, raha, 

tavarat, turhuus, epäonnistumiset, rikollisuus ja väkivalta ovat 

nousseet pääteemoiksi ja sisällöiksi. Median luoma kuva on täysin 
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vieraantunut todellisuudesta ja kuvaa vain pienen vähemmistön 

elämää − todellista ja luotua. Media ylläpitää ja hyväksyy myös lähes 

kritiikittömästi yllä mainitsemani vaihtoehdottomuuden ja 

näköalattomuuden. 

Talous, politiikka, eliitti, media − kaikki puolustavat mennyttä 

maailmaa tai luovat näennäistodellisuutta, joka pitää vaihtoehdot ja 

uutta luovat avaukset ja näkemykset piilossa. Kuinka kauan ne siihen 

pystyvät, se jää nähtäväksi. Kysymys ei ole enää siitä, pystyvätkö 

nykyinen vallitseva todellisuus ja sitä ylläpitävät rakenteet 

korjaamaan tai uudistamaan itseänsä, vaan kysymys on siitä, 

minkälaista tuhoa ja pahoinvointia ne aiheuttavat, ennen kuin uuden 

mahdollisen maailman ja tulevaisuuden ”pakko” avaa kaikkien silmät 

ja saa meidät näkemään nykyisen todellisuutemme 

vaihtoehdottomuuden ja näköalattomuuden. 

Suljettu, yhden todellisuuden ja mahdollisen maailman malli ei 

voi enää kauan toimia avoimessa maailmassa, jossa Internet ja uusin 

tieto- ja viestintäteknologia ja sen tuottamat laitteet ja palvelut sekä 

yhä tietoisemmaksi tuleva nuorisomme ja maailman menoa 

kriittisesti tarkastelevat vähemmistöt kasvavat koko ajan. 

Nettiadressit, kansalaisaloitteet ja nouseva kansalaisaktiivisuus ovat 

hyvä esimerkki menossa olevasta muutoksesta. Olemme 

siirtymässä ”vanhan maailman” vastustamisesta uuden ”mahdollisen 

maailman” luomiseen, ja se tapahtuu nykyisen näköalattoman ja 

vaihtoehdottoman todellisuuden ulkopuolella, mutta se pyrkii 

muuttamaan sitä luomalla ja tuomalla uusia avauksia ja 

vaihtoehtoja ”eliitin pöytään”. Riittääkö tämä, vai ajaudummeko 

muualta maailmasta tuttuihin konflikteihin eliitin ja sitä puolustavien 

tahojen kanssa, on kysymys, joka toivottavasti ratkeaa muuten kuin 

väkivallan tietä. 



42 

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. 

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-, yhteiskunta- kuin 

maapallommekin tasolla. Meidän on siis mentävä eteenpäin 

löytääksemme ratkaisut aikamme luomiin ongelmiin. 

 

Integraalinen näkökulma 

Maailmaamme ja todellisuuttamme tulee tarkastella neljästä eri 
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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, 

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 
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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. 

Uuden ajan näkökulmat ja todellisuus 

Kun vaihdamme todellisuuden hahmottamisen ja tulkinnan 

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. 

Todellisuutta tarkastellaan uuden paradigman mukaisesti näin: 

 

Holistisesti  

Meidän tulee tarkastella elämää ylhäältä alaspäin ja kokonaisuuksista 

osiin, missä jokainen osa ilmentää kokonaisuutta ja missä todellisuus 

on aina ”yksi ja kokonainen”, kuten ihminenkin. 

 

Integraalisesti  
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Meidän tulee tarkastella elämää kokonaisvaltaisesti neljästä eri 

näkökulmasta − yksityisestä sisäisestä ja ulkoisesta sekä 

yhteisöllisestä sisäisestä ja ulkoisesta näkökulmasta − ja ”terveesti” 

sisällyttäen kaiken aiemman: eri maailmankuvat ja arvomaailmat. 

 

Evolutiivisesti  

Meidän tulee tarkastella elämää kehittyvänä, koko ajan oman 

luonteensa (evoluutio) mukaisesti ilmentyvänä ja avautuvana 

prosessina. 

 

Uutta luovasti 

Meidän tulee tarkastella elämää jatkuvasti ”totuutta” ja todellisuutta 

haastaen ja aidosti uutta luoden. 

 

Tiedon tukemina 

Meidän tulee tarkastella elämää intuitiivisen tietomme opastamina. 

Saamme sen intuition eli ”syvemmän sisäisen ja vapaan” tiedon 

avulla. 

 

Kokemuksellisesti 

Meidän tulee tarkastella elämää todellisuutta avaavien ja 

paljastavien oivallusten ja uskomuksiamme purkavien 

kokemustemme ja oivalluksiemme kautta. 

 

Elämästä käsin  

Meidän tulee tarkastella elämää luonnollisesti elämän omien lakien 

ja periaatteiden mukaisesti (yllä olevat). 

 

Visiosta käsin 
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Meidän tulee tarkastella elämää laajemmasta maapallo-kontekstista, 

visiosta ja tulevaisuudesta käsin. 

 

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 ja 

materialistisesta todellisuuskäsityksestämme orgaaniseen ja 

tietoiseen, ”kvanttifyysiseen” todellisuuskäsitykseen. 

 

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 

Meidän on siirryttävä staattisesta ja järjestelmäkeskeisestä 

ihmiskäsityksestämme dynaamiseen, kehittyvään ja 

elämäkeskeiseen ihmiskäsitykseen. 
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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. 

 

Vision muutos  

Meidän on siirryttävä oman elämämme menestymisen ja itsemme 
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toteuttamisen visiostamme vapaan ja kestävän, mahdollisen 

maailman visioon. 

 

Tästä kaikesta on uudessa ajassa kysymys. 

Yhteiskuntamme ja elämämme järjestelmät muuttuvat 

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  
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Meidän tulee siirtyä talouden talutusnuorassa olevasta, 

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 
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työelämässä yhteisöllisesti uutta luovaan ja vision suuntaamaan 

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 yhteiskunta syntyy ”alhaalta ylös” 

Uusi yhteiskuntajärjestelmä ja sen nyt niin kipeästi tarvitsemamme 

ilmentymät politiikassa, taloudessa, koulutuksessa, 

terveydenhuollossa ja tieteessä eivät synny vanhalta pohjalta. Ne 

eivät synny ylhäältä alaspäin, vallasta ja eriarvoisuutta luovista ja 

ylläpitävistä rakenteista käsin, vaan ne syntyvät alhaalta ylöspäin, 

ihmisestä ja elämästä käsin. 

Jotta tämä täyskäännös yhteiskuntien muodostumisessa olisi 
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mahdollinen, se edellyttää perustavanlaatuista muutosta 

tavassamme nähdä todellisuus ja ihminen sen osana. Me 

tarvitsemme uutta todellisuuskäsitystä ymmärtääksemme, että me 

itse luomme sen todellisuuden, jossa elämme, ja että tämä 

todellisuus syntyy elämästä ja sen luovuutta synnyttäviä luonnollisia 

periaatteita noudattaen. Tämä muuttaa myös ihmiskuvamme 

optimistiseksi ja positiiviseksi, ja ymmärrämme olevamme yhtä ja 

samaa elämän kudosta. Ymmärrämme, että olemme 

riippuvaisia ”kokonaisuuden” hyvinvoinnista. Emme voi elää irrallaan 

muusta elämästä ja maapallon ekosysteemeistä. Uusi 

todellisuuskäsitys ja ihmiskuva luovat meille uuden vapauden 

filosofian ja ideologian, jossa korostuvat ihmis- ja elämäkeskeisyys, 

mielekkyys ja merkityksellisyys elämää eteenpäin vievinä arvoina ja 

jossa vapaus olla, elää ja toimia itsenäisenä mutta osana suurempaa 

yhteisöä ovat lähtökohtina. Tästä vapaudesta, positiivisesta 

ihmiskuvasta ja uudesta, elämäkeskeisestä 

todellisuuskäsityksestämme kumpuavat sitten uusi yhteiskunta ja 

sen eri ilmentyvät. 

Näiden kaikkien uutta yhteiskuntaa luovien ilmentymien yleisinä 

periaatteina voidaan nähdä ainakin seuraavat: 

 

 ne syntyvät alhaalta ylöspäin ihmisestä ja elämästä käsin, 

eivät vallasta ja sen eri rakenteista käsin 

 niissä ei ole eriarvoisuutta luovia rakenteita vaan ne 

päinvastoin poistavat niitä yhteiskunnistamme 

 niissä tieto ja toiminta ovat läpinäkyvää ja valvottavissa 

olevaa eikä sen saatavuutta rajoiteta keneltäkään 

 kantavina arvoina ovat mielekkyys, merkityksellisyys, luovuus 

ja elämä- ja ihmiskeskeisyys 
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 niissä ei ole kasvotonta valtaa tai rakenteita, vaan ne ovat 

suoraan ihmisten hallinnassa, olivat he sitten kuluttajia, 

äänestäjiä, potilaita tai oppilaita 

 

Seuraavassa olen hahmottanut sitä, miten nämä uudesta 

todellisuuskäsityksestä, positiivisesta ihmiskäsityksestä ja 

vapaudesta syntyvät periaatteet ilmentyvät, kun siirrymme uutta 

yhteiskuntaa rakentavaan koulujärjestelmään tai paremminkin 

oppimisen, kehittymisen ja luovuuden synnyttämään ekosysteemiin. 

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 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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. 
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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. 

Eikö olisi jo aika? 

60- ja 70-luvulla syntyi useita joukkoliikkeitä − mm. rauhanliike, 

naisasialiike, ympäristöliike, ihmisoikeusliike − ja vallalla oli yleinen 

vapautuminen konservatiivisista arvoista ja moraalisista kahleista − 

seksuaalinen vapautuminen näkyvimpänä. Nämä yhdessä loivat 

postmodernin maailman uudet arvot ja ihanteet, jotka kuitenkin 

jäivät modernin maailman ja materialistisen kulutusyhteiskunnan 

varjoon ja josta ne ovat nyt uudestaan heräämässä. Nyt olemme 

vastaavassa tilanteessa kuin 60- ja 70-luvulla, jolloin Vietnamin sota 

toimi herättäjänä. Nyt herättäjiä ovat  

 

 uusliberalistinen ja eriarvoistava kapitalistinen talous- ja 

finanssijärjestelmä, joka tuhoaa yhteiskuntia sisältä käsin ja 

joka on nyt saanut myös poliittisen järjestelmän vangikseen 

velan avulla  

 ilmastonmuutos ja luonnon ekosysteemin uhanalaistuminen 

saasteiden ja muiden ympäristövaikutusten johdosta, joita 
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yhä kasvava kulutusyhteiskuntamme tuottaa 

 ja tarkoituksettomuuden tunteen leviäminen ja toivon ja 

tulevaisuuden uskon hiipuminen etenkin nuorison parissa. 

Sitä uhkaa syrjäytyminen kasvavan työttömyyden johdosta, 

jota yhteiskunta ja hyvinvointivaltiomme ei enää pitkään 

pysty omilla toimillaan kompensoimaan.  

 

Nyt nämä muutosajurit ovat myös yhä enenevässä määrin globaaleja 

ja koskettavat kaikkia yhteiskuntia eri puolilla maailmaa. 

60- ja 70-luvuilla kysymys oli vapautumisesta perinteisistä 

arvoista ja moraalisista kahleista kohti demokraattisempaa ja tasa-

arvoisempaa maailmaa, jossa myös ympäristöasiat otettaisiin 

huomioon. Paljon hyvää on tehty, mutta kehitys ei ole ollut riittävä. 

Mistä nyt on kysymys 2010-luvulla? Aiemmin oli kyse 

kansalaisoikeuksien saamisesta ja niiden puolustamisesta. Nyt kyse 

on velvollisuuksistamme ihmisyyttä ja maapalloa kohtaan, joita 

luomamme järjestelmät ja elämäntapamme uhkaavat. Kyse on yhä 

niukemmiksi käyvien resurssien jakamisesta oikeudenmukaisesti 

ihmiskunnan kaikkien jäsenten kesken. Kyse on resurssisodan 

välttämisestä ja heikoimpien puolustamisesta tässä. Toisaalta on 

kyse uuden, kestävämmän ja vastuullisemman maailman luomisesta 

sekä uuden toivon ja uskon luomisesta tulevaisuuteen. 

Ihmiskunnan suurin ”vihollinen” on ihminen itse ja hänen 

puutteellinen, rajallinen ja laajuudeltaan vaihteleva tietoisuutensa, 

joka syntyy evolutiivisesta maailmankuvien ja 

kulttuurien ”eriaikaisuudesta” ihmisten, kulttuurien ja sosiaalisten 

järjestelmien välillä. Vain tämän eriaikaisuuden ja elämän 

kehitykseen sisältyvän erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen 

vievät meitä eteenpäin kohti vapaata ihmisyyttä ja kestävää 
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maailmaa. Ratkaisu ei löydy yhdestä uudesta maailmankuvasta, vaan 

juuri monien eri maailmankuvien hyväksymisestä ja yhteisen edun 

ymmärtämisestä ja ”pakosta”. Maapallo on yhteinen kaiken elämän 

perusta, joka yhdistää meidät samaan ”kohtalonyhteyteen”, 

halusimme sitä tai emme. Jos emme näe maailmaamme 

mahdollisena ja yhteisenä, olemme kiinni näköalattomuudessa ja 

voimattomuudessa, jotka alistavat meidät passiivisuuteen ja 

epätoivoon maailman ja maapallon tilan käydessä yhä heikommaksi 

ja elinolosuhteidemme käydessä yhä sietämättömämmäksi − ja 

elämästämme tulee taistelua jatkuvasti niukkenevista resursseista. 

Missä ovat uuden ”ihmisvelvollisuusliikkeen” aktivistit, taiteilijat, 

älymystö, edelläkävijät? Mistä tämä uusi liike nousee, ja mikä on sen 

liikkeelle saava voima tai tapahtuma? Miten saamme ihmisten 

sydämet ja mielet avautumaan mahdollisuudelle luoda uusi vapaa 

ihmisyys ja kestävä maailma − mahdollisuudelle pelastaa itsemme ja 

tulevaisuutemme? Kaikki tarvittavat välineet meillä on jo 

käytettävissämme. Mitä vielä odotamme? Kuinka kauan meidän 

tarvitsee vielä kärsiä ja alistua avuttomuudellemme ja 

passiivisuudellemme? Eikö olisi jo aika? 

Kuinka kauan vielä elämme onnellisuuden tavoittelumme unessa? 

Kulutusyhteiskunta on meille onnea luvannut, mutta ei ole pystynyt 

lupaustaan lunastamaan. Kuinka kauan suostumme hiljentämään 

todellisen kaipuumme ja sisäisen tietomme, jotka meillä jo ovat? 

Kuinka kauan teeskentelemme olevamme tietämättömiä ja 

voimattomia? Eikö olisi jo aika herätä, katsoa todellisuutta suoraan 

silmiin ja kantaa se vastuu, joka meille nyt lankeaa? Eikö olisi jo aika? 

Paljon on kysymyksiä ja vielä vähän vastauksia. Muutoksen tuulet 

puhaltavat jo ja se hetki lähenee, jolloin heräämme unestamme ja 

otamme tulevaisuutemme omiin käsiimme − emme tuhotaksemme 
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itseämme ja luontoamme, vaan luodaksemme sen ”unelman 

paremmasta maailmasta” jonka sydämessämme tiedämme olevan 

mahdollista. Jokainen meistä voi tämän päätöksen tehdä vain itse ja 

herätä unesta, vaikka siihen ei tukea olekaan kovin paljon vielä 

odotettavissa. Jokainen tämän päätöksen sydämessään tehnyt 

kuitenkin tietää, että se on päätös, jota ei lopulta voinut olla 

tekemättä. Milloin sinä olet valmis tähän päätökseen? 

Olemmeko liian mukavuudenhaluisia? Eikö uhka ole vielä 

tarpeeksi konkreettinen, uhkaava ja lähellä? Olemmeko sitoneet 

itsemme jo liian tiukasti modernin maailmamme uneen ja kahleisiin? 

Emmekö pääse irti, vai miksi emme herää todellisuuteen, joka meitä 

uhkaa jo nyt ja tulevina vuosina? Kysymys ei ole uuden, paremman 

talous- tai poliittisen järjestelmän luomisesta, jotta voisimme jatkaa 

rahan, materian ja kuluttamisen untamme, vaan siitä, että luomme 

uuden tavan elää ja toimia harmoniassa luonnon ja toistemme kanssa. 

Elämällemme on löydettävissä uusi tapa tuottaa onnellisuutta, 

todellista onnellisuutta ja hyvinvointia, jota me kaikki kaipaamme.  Ja 

se alkaa päätöksestä herätä. 

 

Eikö olisi jo aika? 
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IRTI KAPITALISMISTA – ME TEEMME SEN 
YHDESSÄ 

Kapitalismista merkitykselliseen elämään on kuvaus siitä, kuinka 

murramme kapitalismin kahleet, luomme uuden, merkityksellisen 

elämän itsellemme ja teemme maailmastamme kestävän ja 

mahdollisen. 

Arabikevät käynnisti muutosten aallon  

Mistä on kysymys keväällä 2011 arabimaista alkaneissa 

kansannousuissa ja mielenosoituksissa, jotka kulminoituivat 15. 

lokakuuta 2011 ympäri maailmaa yli 1000 kaupungissa ja vajaassa 

100 eri maassa pidettyihin mielenilmauksiin ja jotka jatkuvat yhä eri 

puolilla maailmaa? Mikä on saanut liikkeelle ihmiset eri maanosista, 

eri kulttuureista ja eri yhteiskunnallisista järjestelmistä osoittamaan 

mieltään ja sanomaan ”nyt riittää”?  

Ajankohtaisten länsimaiden velkakriisin ja talousongelmien ja 

arabimaissa diktatuurisen vallan väärinkäytösten ja korruption 

takana on jo vuosia, jopa vuosikymmeniä jatkunut kehitys, joka on 

nyt saavuttamassa lakipisteensä. Yhteistä näille mielenilmaisuille 

onkin juuri niiden erilaisuus ilmiöiden tasolla, mutta yhteneväisyys 

ihmisen tasolla. 

Ensinnäkin kyseessä on demokratian kriisi. Demokraattinen 

yhteiskunnallinen järjestelmä, jossa kansan edustajina ovat poliitikot, 

on menettämässä oman valtansa talousvallalle ja globaalille 

finanssijärjestelmälle. Näin on päässyt tapahtumaan, koska viime 

vuosien talouskasvu on pääsääntöisesti perustunut velalle ja sen 
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jatkuvalle kasvulle. Nyt, velkamäärän saavuttaessa kipupisteen, valta 

on luisumassa velallisilta velkojille. Nyt ovat siis velkaantuneet myös 

valtiot ja yhteiskunnat, joiden käsissä poliittinen valta on ollut. Koska 

poliittinen päätöksenteko ei ole pystynyt tätä kehitystä ”aina 

seuraavien vaalien” pelossa katkaisemaan tai saattamaan poliittiseen 

hallintaan, on vääjäämätön tapahtunut. Valta on nyt kasvottomalla, 

alati kasvavia riskejä ja tuottoja etsivällä globaalilla 

finanssijärjestelmällä. Poliittinen valta on myös itse samastunut 

uuteen eliittiin ja on ollut siksi kykenemätön näkemään asioiden 

todellista luonnetta ja näkemään sitä tavallisen kansalaisen ja aidon 

todellisuuden näkökulmasta. Nyt on syntymässä tilanne, jossa kaksi 

sokeaa yrittää auttaa toisiansa.  

Toiseksi kyseessä on taloudellisen eriarvoisuuden kasvu ja siitä 

syntyneet ”yläluokka” ja ”alaluokka”, joista jälkimmäiseen on nyt 

myös keskiluokka hyvin nopeasti vaipumassa. Kehittyvissä maissa 

taloudellinen eriarvoisuus on ollut jo kauan itse valtarakenteissa ja 

yhteiskuntajärjestelmissä, mutta länsimaissa taloudellinen 

eriarvoisuus on nyt myös saavuttamassa pisteen, jossa suuren 

keskiluokan usko ja toivo ”omasta unelmasta” on romahtamassa, ja 

tämä kärjistää kriisin. Työttömyys kasvaa, oman asunnon 

hankkiminen vaikeutuu, kohtuullisen elintason saavuttaminen 

normaalilla työnteolla on yhä vaikeampaa ja erityisesti nuorison 

tulevaisuuden usko on häviämässä.  

Nyt tämä kaikki on tullut myös kaikkien näkyville Internetin ja 

sosiaalisen median kautta, ja näin ollen tietoisuus aikamme 

haasteista ja ongelmista on saavuttanut kriittisen massan. Emme voi 

enää sulkea silmiämme, vaikka itsellämme vielä menisikin hyvin tai 

kohtuullisesti. Muutoksen tarve ja myös mahdollisuus on tullut 

mahdolliseksi. 
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Evolutiivinen muutosikkuna on avautumassa 

Kaksi asiaa, jotka ovat selvimmin ympäri maailmaa tapahtuvissa 

Occupy Movement -mielenosoituksissa olleet näkyvillä, ovat 

demokraattisen järjestelmän vallan menetys ja taloudellinen 

eriarvoisuus. Näiden taustalla on kuitenkin meneillään myös paljon 

syvällisempiä muutoksia. Eri maailmankuvien, arvomaailmojen ja 

kulttuurien kyllästymisaste on lähestymässä, mikä saa ihmiset eri 

puolilla maailmaa samanaikaisesti lähtemään etsimään uutta 

arvoperustaa ja maailmankuvaa itsellensä ja ympäröivälle kulttuurille. 

Modernin maailman yltiöliberalistinen ja kapitalistinen järjestelmä 

sekä myös demokraattinen järjestelmä ovat saavuttamassa omat 

lakipisteensä, ja niiden on joko uudistuttava hyvin radikaalisti tai ne 

tulevat romahtamaan ja tekemään tietä uusille, vielä syntymässä 

oleville suorille, vapaille ja kestäville demokratialle, taloudelle ja 

elämäntavalle. Internetin sosiaalinen media on nyt muuttumassa 

reaalielämän sosiaaliseksi liikehdinnäksi, jota globaali tietoisuus ja 

läsnäolo ihmisten välillä vievät eteenpäin. 

Avautumassa on evolutiivinen muutosikkuna. Länsimaissa on 

tapahtumassa modernin maailman murros ja kehittyvissä maissa 

diktatuurien kaatuminen. Globaali sosiaalinen media, joka toimii 

tämän kaiken esille tuojana ja organisaattorina, antaa muutokseen 

tarvittavan läpinäkyvyyden. Ja tämä kaikki on nyt yhtä aikaa 

tapahtumassa eri puolilla maailmaa. Lähikuukausien ja -vuosien 

aikana nähtäväksi jää, onko tämä alku ”suurelle murrokselle” vai vain 

hetkellinen ihmisten pahoinvoinnin, voimattomuuden ja 

suuttumuksen ilmaisu. Kuten menneiltä vuosikymmeniltä tiedämme, 

vallankumouksen alkamisen ennustaminen on hyvin vaikeaa – se 

alkaa monesti hyvin pienestä ja yllättäen, mutta kun sille on 
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sosiaalinen ja evolutiivinen tilaus, niin se saa tuulta siipiensä alle eikä 

mikään enää voi estää sitä. 

Occupy Movement − minkä puolesta, mitä vastaan? 

Meneillään olevassa Occupy Movement -liikehdinnässä voidaan 

nähdä yhteisiä tavoitteita ja teemoja, joiden puolesta ihmiset 

vallitsevasta maailmankuvasta ja kulttuurista riippumatta ovat 

lähteneet liikkeelle: 

 

 mahdollisuus luoda ”oma unelmansa”, joka mahdollistaisi 

kohtuullisen elintason, turvallisuuden, elämän hallinnan ja 

tyytyväisyyttä tuottavan elämän 

 vapaus, oikeudenmukaisuus, taloudellinen ja sosiaalinen 

tasa-arvo 

 suora, osallistuva ja osallistava vapaa demokratia, joka 

toteutuu sekä paikallisella että globaalilla tasolla 

 ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä talous- ja 

yhteiskuntajärjestelmä, joka huolehtii myös tulevien 

sukupolvien oikeuksista ja mahdollisuuksista hyvään ja 

kestävään elämään 

 

Asioita ja ilmiöitä, joita liikkeelle lähteneet ihmiset vastustavat, ovat 

ainakin korruptoitunut taloudellinen ja poliittinen eliitti, 

eriarvoisuutta ja kahtiajakoa kasvattava valtarakenne niin politiikassa 

kuin taloudessa, yltiöliberalistinen, kapitalistinen talous- ja 

finanssijärjestelmä, jossa rahanvalta kävelee demokratian ja 

kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien ylitse, ja kestämättömät 

järjestelmät joka tasolla. Muutosajureina ovat yksilöiden 
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pahoinvointi oman ”vallan ja vapauden” menetyksen vuoksi, 

yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta järjestelmästä vastaavien 

toimijoiden väärinkäytökset, korruptio ja ylimielisyys, jotka 

suututtavat ihmisiä, sekä evolutiivinen muutospaine kohti seuraavaa 

arvomaailmaa ja maailmankuvaa, joka länsimaissa on postmoderni ja 

muualla maailmassa traditionaalinen tai moderni. Ne ovat luomassa 

painetta muutokseen, ja perusmuutosajuri on ”nykyiselle menolle on 

oltava vaihtoehto − ja onkin”. 

Nykyistä taloudellista ja yhteiskunnallista järjestelmää ei tarvitse 

kaataa tai romahduttaa. Se tekee sen ihan itse – se kaatuu omaan 

mahdottomuuteensa. Meidän tulee valmistautua 

jälleenrakentamaan maailmamme uudestaan, mutta ei vanhalle 

pohjalle, vaan uudelle, vapaalle, oikeudenmukaiselle ja kestävälle 

pohjalle. Riittää, että tuomme julki sen, mitä mieltä olemme 

nykyisistä järjestelmistä, mikä niissä on perustavanlaatuisesti vialla ja 

mikä on se vaihtoehto tai ainakin sen vaihtoehdon uusi perusta, jolle 

tulevaisuus tulee rakentaa. Jos, kuten toivon, se on vapaiden 

ihmisten vapaa maailma, jossa kaikki ihmiset pystyvät ilmaisemaan ja 

toteuttamaan itseänsä vapaasti ja kestävästi riippumatta 

vallitsevasta maailmankuvasta ja arvomaailmasta, uskon, että tämä 

uusi maailmanjärjestys syntyy alhaalta ylöspäin ilman 

keskusjohtoisuutta ja sitä tukevia valtarakenteita. Kaikkien ihmisten 

ei tarvitse välttämättä muuttua, mutta meidän kaikkien tulee nähdä 

aikamme totuus silmästä silmään – näin emme voi enää kovin kauan 

jatkaa. Tarvitsemme uuden alun. Muutos ja murros kyllä muuttavat 

sekä meidät sisäisesti että myös ulkoisen maailmamme. 

Edelläkävijöitä ja rohkeita muutoksen ja murroksen etujoukkoja toki 

tarvitaan.  

Onko tämä vain utopistista ajattelua vai todellinen vaihtoehto, 
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niin siitä päätämme sinä ja minä ja me kaikki yhdessä. 

Vallankumouksia on tapahtunut ja uusia maailmanjärjestyksiä on 

luotu ennenkin, joten miksi se ei olisi nyt mahdollista, nykyisen 

globaalin tiedonvälityksen ja läsnäolon aikakaudella? 

Systeemiriskit ja ”luova tuho” 

Nykyinen kapitalistinen ”vaurauden kasautumisen” järjestelmä 

sisältää systeemiriskin, kuten kaikki järjestelmät niin luonnossa kuin 

ihmisten luomina. Se sisältää riskin siitä, että lopulta se aiheuttaa 

oman tuhonsa, koska se ei voi pysäyttää tai edes hidastaa omaa 

järjestelmänsä kehitystä − muuten kuin ”luovan tuhon” kautta. 

Talousjärjestelmän systeemiriski on se, että se lopulta kasaa 

varallisuutta harvojen käsiin ja nämä harvat eivät ole siitä valmiita 

muille jakamaan. Talousjärjestelmämme on nyt tässä ”luovan tuhon” 

vaiheessa. Voimme vaikuttaa siihen, kuinka kalliiksi ja vaikeaksi tämä 

muodostuu, mutta emme itse systeemiriskin toteutumiseen.  

Poliittisen järjestelmän systeemiriski on ”uudet vaalit ovat aina 

tulossa”. Tämä vie vallanhaluisilta poliitikoilta uudistumiskyvyn ja 

päätöksentekokyvyn, jota tarvittaisiin estämään esimerkiksi 

taloudellisen järjestelmän eriarvoistavaa kehitystä tai 

yhteiskunnallista hajaannusta. Näyttää siltä, että vain luova tuho 

pystyy sen myös poliittisessa järjestelmässä tekemään.  

Taloudellinen ja poliittinen eliitti elävät ”yhden mahdollisen 

maailman” unessa. Tässä näennäistodellisuudessa järjestelmä on 

suurempi kuin ihminen, jota sen pitäisi edustaa ja jonka etuja sen 

pitäisi puolustaa. Eliitti on menettänyt kosketuksensa todelliseen 

elämään, todelliseen ihmisyyteen ja aitoon todellisuuteen, jossa 

ihmiset elävät. Voimmeko syyttää heitä siitä? Toki voimme, mutta 
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auttaako se? En usko. Meidän on herätettävä heidät unestaan ja 

näytettävä heille, mitä todellinen demokratia, yhteisöllisyys ja vapaus 

oikeasti ovat. Meidän tulee näyttää heille se, kuinka voimme yhdistyä 

ja olla yhtä kaikessa siinä monimuotoisuudessa, rikkaudessa, 

erilaisuudessa ja intressien ristiaallokossa, jossa me maailman 

ihmiset elämme. Meidän tulee näyttää heille yhteytemme ja 

yhteinen tavoitteemme, joka yhdistää erilliset ja erityiset 

intressimme ja tavoitteemme. Tästä on kyse myös viikkoja ja 

kuukausia kestävissä valtauksissa ja telttakylissä. Ne antavat 

esimakua ja luovat uusia vapaita tapoja olla yhdessä ja elää. Alku on 

vaatimaton, mutta alku kuitenkin.  

Kapitalistinen järjestelmä ei ole elämän 

mukainen 

Kapitalistinen talousjärjestelmä ja sitä tukeva yhteiskunnallinen ja 

valtiollinen järjestelmä eivät ole mitään ”ulkoa annettuja ikuisuuksia 

ja totuuksia”, vaan ne syntyvät meidän omasta toimestamme ja 

työstämme joka hetki. Kun elämämme merkityksellisestä 

tekemisestä on muodostunut abstraktia palkkatyötä, jossa työn tulos 

ei ole enää tekijänsä hallussa tai hallinnassa, niin tämä tekemisen 

muuttuminen työksi on synnyttänyt myös kapitalistisen järjestelmän 

ja ylläpitää sitä. 

Kapitalistinen järjestelmä puolestaan luo sitä tukevan 

yhteiskunnallisen todellisuuden ja valtiokoneiston, jota voisi 

kutsua ”erillisyyden ja erillistämisen järjestelmäksi”. Tämä kaiken 

erillistävä järjestelmä on vienyt meiltä otteen omasta elämästämme 

ja ulkoistanut sen osaksi tätä järjestelmää. Yhä suurempi osa 

elämästämme on riippuvainen taloudesta ja valtiollisesta, 
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yhteiskunnallisesta koneistosta. Meistä on tullut hyvinvointivaltion 

otteessa eläviä, ei vapaita toimijoita.  

Me itse olemme luoneet kapitalistisen ja yhteiskunnallisen 

järjestelmän, joka on tehnyt elämästämme erillistä ja ulkoistettua. 

Vain me itse voimme ne myös purkaa ja palauttaa elämämme 

jälleen ”yhdeksi ja kokonaiseksi” − sellaiseksi kuin elämä 

luonnollisesti on. Ratkaisu tämän erillisyyden ja sen synnyttämän 

kapitalistisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän purkamiseksi on 

kääntää tämä joka hetki tapahtuva ”luomisprosessi” päinvastaiseksi. 

Muuttamalla abstrakti palkkatyö jälleen merkitykselliseksi, 

elämäämme tukevaksi ja siihen kiinteästi liittyväksi elämän 

aktiviteetiksi ja palauttamalla elämämme jälleen ”yhdeksi ja 

kokonaiseksi” myös kapitalistinen ja yhteiskunnallinen erillistämisen 

järjestelmä muuttuu elämää tukevaksi ja edistäväksi. 

Olennaista on nyt huomata, että se järjestelmä, jota vastaan tällä 

hetkellä eri puolilla maailmaa kiivaasti taistellaan, on meidän 

itsemme luoma ja ylläpitämä järjestelmä. Meidän itsemme on se 

myös purettava ja palautettava elämää tukevaksi ”yhdeksi ja 

kokonaiseksi” todellisuudeksi. Muutos ei tapahdu hetkessä, mutta se 

on mahdollinen. Taistelua emme voita vain vastustamalla, vaan 

meidän tulee vetää tukemme pois nykyiseltä ja lähdettävä luomaan 

uutta todellisuutta, joka ei enää perustu erillistämiselle vaan 

palauttamiselle yhdeksi ja kokonaiseksi. 

Me luomme kapitalismin − me voimme myös lopettaa 

sen 

Me luomme ja ylläpidämme kapitalistista taloudellista, sosiaalista ja 

poliittista järjestelmää omalla palkka- tai muulla ansiotyöllämme ja 
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kulutuksellamme, joita toteutamme markkinoilla. Koska me itse 

luomme ja tuemme tätä järjestelmää, niin me itse voimme myös 

lopettaa sen tukemisen ja lopulta viedä siltä elinvoiman − voiman, 

joka on nyt muodostumassa uhkaksi itsellemme ja maapallomme 

elinvoimalle. 

Me voimme luoda ”murtumia” kapitalismiin eli luoda 

elämässämme tilanteita ja tapahtumia, joissa toimimme ja elämme 

toisella tavalla ja näin toimien lakkaamme tukemasta kapitalistista 

järjestelmää. Nämä murtumat avaavat meille myös mahdollisuuksia 

nähdä toisenlainen maailma mahdollisena ja luoda sitä tässä ja nyt. 

Voimme elää uuden maailman todeksi omassa elämässämme jo nyt, 

eikä meidän tarvitse odottaa tulevaa kapitalistisen järjestelmän 

lopettavaa vallankumousta tai romahdusta. Se, miten elämme ja 

toimimme, muodostuu poliittiseksi kannanotoksi ja voimaksi, joka 

lopulta luo uuden maailman. 

Kapitalismi syntyy, kun mielekäs ja konkreettista hyötyä tuottava 

tekemisemme muuttuu vaihdanta-arvoa luovaksi abstraktiksi palkka- 

tai muuksi ansiotyöksi markkinoilla, joilla kaiken arvo määritetään 

rahan avulla. Työmme tuottaa välineitä voiton tekemiseen 

tavaroiden ja palveluiden avulla, jotka monesti ovat vain turhakkeita, 

ekologisesti ja sosiaalisesti kestämätöntä kulutusta, mutta eivät 

tuota välineitä hyvän elämän toteuttamiseen ja merkityksen 

luomiseen omaan elämäämme. Abstrakti työ luo meille myös erilaisia 

identiteettejä ja rooleja, jotka luovat sosiaaliset suhteemme, ja täten 

myös nämä sosiaaliset suhteemmekin perustuvat usein kapitalismiin 

ja sen eteen tekemäämme työhön, ei aitoon yhteisöllisyyteen tai 

vuorovaikutukseen toisen ihmisen itsensä kanssa. 

Kun luovumme tekemästä ja ylläpitämästä kapitalismia, niin 

silloin palautamme elämänhallintamme ja 
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itsemääräämisoikeutemme takaisin itsellemme ja elämän 

luonnollisen merkityksen ja arvokkuuden elämäämme. 

Tavoitteenamme on palauttaa yhteys omaan itseemme, 

ympäröivään luontoon, elämäämme ja kanssaihmisiimme − luoda 

aitoa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, joka saa aikaan ja ylläpitää 

merkityksellistä tekemistä ja mahdollistaa kestävän ja vastuullisen 

elämäntavan toteuttamisen. Elämäntavan ja itsemme toteuttamisen 

tavalla, joka ei ole ristiriidassa muun elämän ja ihmisten kanssa. 

Kun luovumme kapitalismista, kysymys on 

voimaantumisestamme ja elämän saamisesta takaisin elämäämme. 

Nyt olemme monesti kadottaneet luonnollisen elämämme ja 

ihmisyytemme kapitalismin luomaan toiseuteen ja ulkopuolisuuteen. 

Olemme menettäneet merkityksen ja arvokkuuden elämästämme. 

Luomalla murtumia kapitalismiin ja luomalla uutta maailmaa todeksi 

elämässämme tässä ja nyt omasta elämästämme ja toiminnastamme 

tulee poliittinen voima ja tapa luoda merkitystä ja arvokkuutta 

elämäämme. Tästä tavoitteesta olemme varmastikin samaa mieltä. 

Yhtä tärkeää kuin "kapitalismin murtaminen" on se, että saamme 

takaisin elämäämme merkityksen ja arvokkuuden, joka usein on 

hävinnyt ”tavarakasan” alle. Hyvä merkityksellinen elämä itselle on 

hyvä elämä myös muille ja maapallolle − kaksi kärpästä yhdellä iskulla. 

Lisäksi meidän tulee toimia tavalla, joka luo uusia käytäntöjä ja 

sosiaalisia innovaatioita. Niiden avulla luomme uuden, kestävämmän 

ja paremman maailman. 

Äänestämättä jättämisestä poliittinen voima 

Onko todellinen ongelmamme se, että julkinen sektorimme 

velkaantuu, taloutemme ei kasva ja hyvinvointivaltiomme kurjistuu 



71 

eikä pysty kohta enää vastaamaan sille asetettuihin toiveisiin? Onko 

todellinen ongelmamme se, että emme pysty enää kuluttamaan niin 

paljon kuin menneinä vuosina ja joudumme tyytymään vähempään? 

Onko ratkaisu näihin ongelmiimme talouden elvyttäminen velaksi, 

julkisen sektorin säästöpolitiikka, palkkojen alentaminen vai verojen 

ja maksujen korottaminen? Vai onko ratkaisu näihin ongelmiimme se, 

että jatkamme kulutustamme velaksi ja uskomme talouskasvun 

jälleen käynnistyvän ja korjaavan kaikki ongelmamme? 

En usko. 

 

Todellinen ongelmamme on se, että kaikki ongelmamme ja niiden 

ratkaisuyrityksemme tapahtuvat ns. ”yhden mahdollisen maailman” 

todellisuudessa eli että kuluttaminen ja sen luoma talouskasvu ovat 

kaikkien ongelmiemme syynä ja myös ratkaisuna. Talouskasvu ja 

aineellinen kuluttaminen ovat uhkaamassa muuttaa ilmastoamme 

radikaalisti ja tuhlaamassa maapallomme luonnonvarat loppuun asti, 

muuttaen ne jätteiksi ja tuhoten näin maapallomme 

elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden. Ja poliittisen 

järjestelmämme ainoana tavoitteena tässä yhden mahdollisen 

maailman mallissa on luoda talouskasvua ja kuluttamista entistä 

enemmän. 

Todellinen ongelmamme on talouskasvu, aineellinen 

kuluttaminen ja niiden kasvattamiseen keskittynyt poliittinen ja 

taloudellinen järjestelmä, jota me itse tuemme äänestämällä 

edustukselliseen demokratiaan kuuluvissa vaaleissa ja aineellisen 

kuluttamisemme myötä. Jos oikeasti olemme huolissamme 

maapallomme elinvoimasta ja monimuotoisuudesta ja elämämme 

edellytysten säilyttämisestä myös tuleville sukupolville, niin meidän 

tulee lopettaa tämän kapitalistisen taloudellisen ja poliittisen 
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järjestelmän tukeminen vähentämällä omaa yli välttämättömän 

menevää aineellista kuluttamistamme ja pidättäytyä äänestämästä 

ihmisiä ja puolueita, joiden ainoa tavoite on talouskasvun ja 

kuluttamisen mahdollisuuksien kasvattaminen entisestään. 

Valitettavasti kaikki puolueet ovat erilaisista poliittisista keinoistaan 

ja ohjelmistaan huolimatta talouskasvun ja kuluttamisen kasvun 

asialla. Siksi ainoa looginen johtopäätöksemme on olla äänestämättä. 

Nyt moni meistä jättää jo äänestämättä, koska on turhautunut 

poliitikkojemme kyvyttömyyteen keskittyä tulevaisuutemme 

kannalta olennaisiin asioihin ja kykyyn keskittyä vain talouskasvun ja 

kuluttamisen kasvattamiseen. Mutta usein tämä äänestämättä 

jättäminen on passiivista jättäytymistä yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen ulkopuolelle eikä edistä vaihtoehtoisen politiikan 

syntymistä, jota todella tarvitsemme. Se politiikka keskittyy 

maapallomme ja oman tulevaisuutemme kannalta olennaisiin 

asioihin ja etsii ratkaisuja niihin.  

Me tarvitsemme nyt käänteistä vallankumousta ja aktiivista 

passiivisuutta. Meidän tulee muuttaa äänestämättä jättämisemme 

aktiiviseksi ja vahvaksi kannanotoksi ja voimaksi, joka pakottaa 

poliittisen järjestelmämme radikaaliin muuttumiseen. Kun riittävän 

moni meistä jättää äänestämättä ja äänestysvilkkaus ja -prosentti 

putoavat reilusti alle 50:n, niin voimme aidosti esittää vaatimuksia 

siitä, että edustuksellinen demokraattinen järjestelmämme on 

menettänyt legitimiteettinsä eikä sillä ole enää oikeutta edustaa 

meitä. Uskon, että tässä tilanteessa herää uusia poliittisia liikkeitä, 

jotka eivät edusta talouskasvuun ja kuluttamiseen keskittyvää, vaan 

aitoon ja kestävään hyvinvointiin ja sen varmistamiseen keskittyvää 

yhteiskunnallista vaikuttamista ja toimintaa ja jotka suosivat 

aktiivisempaa kansalaisvaikuttamista ja suoraa osallistumista 
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yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tämän lisäksi meidän tulee 

luonnollisesti itse elää kestävällä tavalla ja vähentää omaa aineellista 

kulutustamme ja luontoon kohdistuvaa rasitustamme ja etsiä keinoja 

elää entistä vastuullisemmin ja elämästämme vastuuta ottaen.  

Meidän tulee nyt tehdä äänestämättä jättämisestämme hyve ja 

poliittinen voima. Valittamalla ja vastustamalla nykyistä poliittista 

järjestelmäämme mutta silti äänestämällä aina samat puolueet 

vaihtuvin väliajoin valtaan emme tule saamaan muuta kuin 

talouskasvun ja kuluttamisen kasvattamiseen keskittyvää poliittista 

toimintaa. Ja se ei voi olla tavoitteemme, jos aidosti olemme 

huolissamme tulevaisuudestamme. 

Einsteinin mukaan hulluuden määritelmä on ”tehdä asiat 

toistuvasti samoin ja odottaa erilaisia tuloksia”. Tämä pätee myös 

nykyiseen poliittiseen järjestelmäämme. Äänestää toistuvasti samoja 

puolueita ja odottaa erilaisia tuloksia on hulluutta. 

Oikeus luopua epäeettisestä työstä kapitalismin 

hyväksi 

Vakaumuksellisesta uskonnollisesta tai eettisestä syystä voi 

Suomessa esimerkiksi kieltäytyä aseellisesta palveluksesta 

armeijassa ja suorittaa sen muulla tavalla. Eikö samalla tavalla tulisi 

olla mahdollisuus eettisestä syystä kieltäytyä esimerkiksi 

merkityksettömästä palkka- tai muusta ansiotyöstä, jonka avulla 

tuetaan ja luodaan yhä kasvavaa taloudellista ja sosiaalista 

eriarvoisuutta ja luontoa ja elinmahdollisuuksiamme uhkaavaa 

kapitalistista taloudellista, sosiaalista ja poliittista järjestelmää, ja 

suorittaa sen sijaan jotakin sellaista, mikä päinvastoin luo merkitystä 

ja arvokkuutta elämäämme, ja tavalla, joka ei ole ristiriidassa muun 



74 

elämän ja ihmisten kanssa? Kansalaisvelvollisuutemme ei voi olla 

tehdä elämästämme kestämätöntä ja vastuutonta ja olla mukana 

tuhoamassa maapallomme elinvoimaa ja monimuotoisuutta, joka 

uhkaa lastemme tulevaisuutta. Vai voiko? 

Ei, me tarvitsemme aitoja mahdollisuuksia tehdä merkityksellistä 

"työtä" paremman, kestävämmän ja vastuullisemman elämän ja 

huomisen eteen. Tällä hetkellä se, mikä on todella arvokasta hyvän 

elämän ja tulevaisuuden näkökulmasta, on monesti arvotonta eli siitä 

ei olla valmiita maksamaan rahaa, ja siksi esimerkiksi perustulo 

antaisi taloudellisen mahdollisuuden hyvän tekemiseen. Eli perustulo 

olisi korvausta luopumisesta turhasta aineellisesta kulutuksesta ja 

korvausta hyvän tekemisestä. 

Talouskasvupakosta luopuminen 

Rajaton aineellinen talouskasvu rajallisella maapallollamme ei ole 

mahdollista. Tämä on totuus, joka meidän tulee ymmärtää, ja sen 

jälkeen aloittaa tämän talouskasvupakon ja kasvun purkaminen. 

Kasvun purkamisessa − sen onnistuneessa toteuttamisessa − on 

olennaista se, että se perustuu uusille arvoille, joita ovat vapaa 

ihmisyys, ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, hyvä 

elämä kaikille jne. Se mahdollistuu vain näiden uusien arvojemme 

kautta ja avulla. Nämä uudet arvomme luovat meille uuden, 

kasvuttomaan talouteen ja elämänmyönteisyyteen perustuvan 

maailmankuvan, joka puolestaan muuttaa käyttäytymistämme ja 

elämämme valintoja näiden uusien arvojemme mukaisiksi. 

Uusi maailmankuva ja sen perustana olevat uudet arvomme 

syntyvät uudesta todellisuuskäsityksestämme, joka ei ole enää 

mekanistinen ja materialistinen, vaan orgaaninen, elämä- ja 
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evoluutiokeskeinen. Uusi todellisuuskäsityksemme luo meille uuden 

tavan havainnoida, nähdä ja tulkita ympäröivää maailmaamme ja 

todellisuuttamme. Se luo ns. uuden paradigman, joka luo uudet arvot 

ja uuden maailmankuvan sekä muuttaa käyttäytymisemme. Nämä 

yhdessä luovat edellytykset kasvuttomalle ja kestävälle taloudelle ja 

nykyisen talouskasvupakon purkamiselle. 

Kasvun purkaminen ja elämämme, taloutemme ja 

yhteiskuntiemme saattaminen kestäviksi eivät tule onnistumaan 

ilman tätä uutta paradigmaa, joka kumpuaa uudesta orgaanisesta, 

elämä- ja evoluutiokeskeisestä todellisuuskäsityksestä. Ja vain me 

itse voimme muuttaa omaa todellisuuskäsitystämme ja lopulta myös 

omaa käyttäytymistämme. Me olemme se muutos, jota 

maailmamme tarvitsee, kuten Gandhi on viisaasti todennut. Maailma 

muuttuu, kun me muutumme. Maailma ei muutu, jos me emme itse 

muutu. Tämä on toinen totuus, joka meidän on hyväksyttävä ”rajaton 

aineellinen kasvu ei ole mahdollista rajallisella maapallomme” -

totuuden lisäksi. 

Jotta pystyisimme toimimaan merkittävästi toisella tavalla, 

esimerkiksi elämään ekologisesti kestävällä tavalla, se vaatii meiltä 

todellisuuskäsityksemme muutosta. Me emme muuta 

käyttäytymistämme, jos emme muuta sitä, miten ja millaisena 

maailman näemme. Otetaan muutama esimerkki:  

Jos näemme esimerkiksi maapallon olevan vain ”kasa kuollutta 

kiveä”, joka matkaa halki elottoman maailmankaikkeuden ilman sen 

suurempaa tarkoitusta ja jonka luonnonvarat ovat vain meitä varten 

olemassa, niin luonnon hyödyntäminen ”loppuun asti” oman lyhyen 

tähtäimen hyvinvointimme vuoksi on ymmärrettävää ja 

hyväksyttävää. Mutta jos näemme maapallomme elävänä, 

maailmankaikkeuden ihmeellisenä ihmisten, eläinten ja muun 
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elonkehon muodostamana ekosysteeminä, jossa oma 

hyvinvointimme on riippuvainen tämän kokonaisuuden 

hyvinvoinnista, niin silloin on oman etumme mukaista ja luonnollista 

suojella tätä kokonaisuutta ja elää sen luomissa rajoissa kestävällä 

tavalla.  

Tai jos näemme, että oman elämämme tarkoitus on tuottaa 

itsellemme yhä enemmän rahaa, tavaraa, mainetta, nautintoa ja 

hyvää elämää, niin itsekeskeisyys ja oman itsemme palvominen ja 

etujemme puolustaminen jatkuvan kasvun ja kehityksen avulla on 

luonnollista ja järkevää toimintaa. Mutta jos näemme itsemme ja 

elämämme osana elämän luonnollista kiertokulkua ja elämän 

ekosysteemiä, niin on luonnollista ja merkitystä antavaa elää 

ekologisesti kestävästi ja vastuullisesti. 

Kun vaihdamme todellisuuskäsityksemme itsekeskeisyydestä ja 

oman itsemme edusta elämäkeskeisyyteen ja elämän etuun, silloin 

myös oma käyttäytymisemme ja elämäntapamme muuttuvat tätä 

uutta todellisuuskäsitystämme vastaavaksi. Toki meidän tulisi elää 

ekologisesti kestävästi ja vastuullisesti, vaikka emme muuttaisikaan 

todellisuuskäsitystämme, mutta silloin se täytyisi tehdä pakolla ja 

vasten omaa ”totuuttamme”. Ja niinhän emme tee. 

Me teemme sen yhdessä 

Uusi aika ja siihen perustuva uusi elämäsi tekevät sinusta vapaan ja 

onnellisen ihmisen ja antavat elämällesi merkityksen, kunhan teet 

siitä totta omassa elämässäsi ja vapaudut nykyisen todellisuutemme 

rajoittavista käsityksistä. Uusi aika antaa ihmiskunnalle ja tuleville 

sukupolville tulevaisuuden, joka on inhimillinen ja mahdollinen sekä 

palauttaa maapallomme elinvoimaisuuden, jotta elämä 
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maapallollamme kukoistaisi jälleen ja antaisi näin myös meille 

kestävän perustan elämällemme. 

Nykyinen maailmamme ei ole mahdollinen 

Nykyinen maailmamme ja elämäntapamme eivät ole enää 

mahdollisia, sillä elämme jo nyt yli luonnon kestokyvyn. Lähestymme 

myös aikoja, jolloin elämäntapamme menee yli inhimillisen 

kestokykymme, sillä ekologinen kestämättömyys kulutuksessa ja 

tuotannossa, eriarvoistava ja epätasa-arvoinen talousjärjestelmä, 

lamaantunut ja talouden ohjauksessa oleva poliittinen 

järjestelmämme, velkaantuva ja rapistuva hyvinvointivaltiomme sekä 

jatkuvasti kasvavat psyykkiset ongelmat etenkin nuorten parissa ovat 

tekemässä maailmasta ja elämästä todella haasteellista. Lähestymme 

aikaa, jolloin elämästä tulee kamppailua niukentuvien resurssien 

puristuksessa ja se muuttuu jokapäiväiseksi selviytymistaisteluksi.  

Emme tule selviytymään edessä olevasta taistelusta, jos vain 

vastustamme nykyistä järjestelmää ja vaadimme siltä toimenpiteitä − 

että se huolehtisi meistä ja tarpeistamme vaikka sitten velaksi ja 

tulevien sukupolvien tulevaisuudesta tinkien. Ei, meidän tulee nyt 

toimia itse omassa elämässämme tavalla, joka vie meitä kohti 

mahdollista ja kestävää maailmaa ja joka ajan mittaan ajaa alas 

nykyisen kapitalistisen järjestelmän ja luo sen tilalle uuden, 

kestävämmän, ihmisten ja muun luonnon hyvinvoinnin turvaavan 

tavan järjestää elämämme ja yhteiskuntamme. Gandhin sanoin: Me 

olemme se muutos, jota maailmamme tarvitsee. 

Tilanne Suomessa on useimmilla ihmisillä (vaikka ei kaikilla) 

edelleen todella hyvä, jos vertaamme sitä muuhun maailmaan ja 

Eurooppaan. Meillä on vielä aikaa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 
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nykyisen järjestelmämme sisällä, mutta en usko, että nykyinen, 

kapitalistinen talous-, poliittinen ja yhteiskunnallinen 

järjestelmämme pystyy muuttumaan ja muuttamaan omaa sisäistä 

todellisuuttaan ja logiikkaansa tarvittavassa määrin. Ratkaisun 

pitääkin tulla muualta: meiltä itseltämme. Meidän itsemme tulee 

näyttää mallia ja alkaa toteuttaa elämäntapaa, joka vie kohti 

mahdollista ja kestävää maailmaa jo nyt. 

Muutos kohti mahdollista maailmaa toteutuu, kun yhä useampi 

meistä tekee tietoisen valinnan ja alkaa muuttaa omaa elämäänsä 

mahdolliseksi. Kysymys on valinnoista, jotka vain sinä itse voit tehdä. 

Nämä valinnat tarkoittavat  

 

 aineellisen kulutustasomme merkittävää alentamista 

ekologisen rasituksemme pienentämiseksi ja näin myös 

ilmastonmuutoksen hidastamiseksi 

 pyrkimystä välttää yhteiskunnallisten hyvinvointipalvelujen 

käyttöä, jotta emme rasittaisi hyvinvointivaltion niukoiksi 

käyviä resursseja yli oman välttämättömän tarpeemme 

 vetäytymistä tukemasta nykyistä talous- ja poliittista 

järjestelmää ja näin viemällä siltä oikeutuksensa edustaa 

meitä 

 elämäntapamme muuttamista henkilökohtaista 

terveyttämme ja hyvinvointiamme luovaksi ja ylläpitäväksi 

ravinto- ja liikuntatottumuksiamme sekä sosiaalista 

elämäämme tervehdyttämällä − tämä myös vähentää 

meidän yhteiskunnallista rasitustamme 

 elämämme muuttamista ”kokonaiseksi ja yhdeksi” 

vähentämällä erillisyyttä elämässämme; tämä tarkoittaa työn, 

vapaa-ajan ja sosiaalinen kanssakäymisemme ja 
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vaikuttamisemme muuttamista yhdeksi ja samaksi 

mielekkääksi olemiseksi ja tekemiseksi, jolla voimme ilmaista 

ja toteuttaa itseämme luonnollisesti ja meille luontaiselle 

tavalla. Usein tämä tarkoittaa palkkatyön vähentämistä, 

minkä aineellisen kulutuksemme väheneminen mahdollistaa, 

ja ajan lisääntymistä elämässämme. 

 

Uusi aika on valintoja, jotka kuka tahansa meistä voi itse tehdä ja 

vaikka heti omassa elämässään. Kysymys on valinnoista ja tahdosta 

niiden toteuttamiseksi.  

Elämäntapamme muuttuu, kun puramme 

uskomuksiamme 

Oman elämän muuttaminen ei usein ole helppoa hyvistä 

aikomuksista ja tahdosta huolimatta. Olemme niin tottuneet ja 

jumiutuneet nykyiseen elämäntapaamme, että vaikka tiedämme sen 

olevan kestämättömällä perustalla ja jopa omaa terveyttämme ja 

hyvinvointiamme uhkaava, jatkamme sen toteuttamista vaikka 

väkisin. Siksi tarvitsemme vapautumista nykyisyyttä ylläpitävistä 

uskomuksistamme. Tämä vapautuminen tapahtuu sisällämme, 

omassa todellisuudessamme ja siinä, kuinka näemme itsemme, 

toisemme ja ympäröivän yhteiskunnan ja maailman. Se tarkoittaa 

hiljentymistä ja itsemme vapauttamista siitä yhden mahdollisen 

maailman unesta, jossa olemme tottuneet elämään ja johon olemme 

niin samastuneet. Vapautumista käsityksestä, että nykyinen 

länsimainen elämäntapa on ainoa mahdollinen tapa elää hyvää 

elämää. 

Sisäinen vapautumisemme ei ole erillinen oman elämäntapamme 
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muuttamisesta kestäväksi. Juuri purkamalla nykyisyyttämme 

ylläpitäviä uskomuksiamme voimme nähdä ja kohdata ne asiat, jotka 

ovat estäneet meitä muuttamasta omaa elämäämme. Kun teemme 

valintoja elämässämme ja alamme toteuttaa niitä, ne aiheuttavat 

hyvin usein meissä luonnollista vastarintaa ja muutoshaluttomuutta. 

Tuo on juuri se hetki, jolloin meidän tulee hiljentyä tarkastelemaan, 

mistä tämä muutosvastarinta kumpuaa, ja kohdata se silmästä 

silmään. Elämäntapaamme muuttavat valinnat ovat sisäisen 

muutoksemme välineitä ja koetinkiviä.  

Me tarvitsemme molemmat – vapautumisen uskomuksistamme, 

mikä muuttaa sisäisen todellisuutemme, ja elämäntapamuutoksen, 

joka muuttaa ulkoisen todellisuutemme ja elämämme. Nämä 

molemmat muutosprosessit yhdessä muiden kanssa tulevat aikanaan 

tekemään myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen järjestelmän 

muutoksen ja murroksen uuteen aikaan. Tässä prosessissa valta ei 

vaihdu toisen järjestelmän valtaan, vaan siitä tulee meidän itsemme 

vallassa ja hallinnassa olevaa valtaa. Meidän elämämme ja 

valintamme ovat valtaa, jotka muuttavat maailmamme ja elämämme 

ja tekevät niistä mahdollisia. Muutos ei ole nopea eikä tapahdu 

huomenna, mutta toteutuessaan riittävässä määrin ihmisten 

sydämissä ja elämässä se toteutuu varmasti. 

Sanoista tekoihin – me teemme sen yhdessä 

Puheet, protestit ja vastakkainasettelu eivät riitä nykyisten 

ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Emme voi odottaa emmekä olettaa, että poliittinen järjestelmä ja 

valtio pystyisivät tekemään mahdollisen maailman edellyttämät 

muutokset, vaikka me tukisimme niitä täysillä, tai että taloudellinen 
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eliitti luopuisi vapaaehtoisesti etuoikeutetusta asemastaan niin 

kauan kuin annamme sille rahamme tavalla tai toisella.  

Sen sijaan me itse voimme saada tarvittavat muutokset aikaan 

kantamalla itse vastuun omalta osaltamme omassa elämässämme ja 

vetämällä tukemme pois niin poliittiselta kuin taloudelliseltakin 

valtajärjestelmältä. Ne pysyvät pystyssä vain niin kauan kuin me itse 

omilla valinnoillamme ja teoillamme niitä suorasti tai epäsuorasti 

tuemme. Nyt tarvitaan tekoja ja vastuunkantoa henkilökohtaisella 

tasolla.  

Meidän varsinaisena tavoitteenamme ei ole nykyisten 

valtajärjestelmien kaataminen, vaan tavoitteena on muuttaa 

elämäntapamme kestäväksi, vastuulliseksi ja mielekkääksi − 

mahdolliseksi. Kun annamme tälle tavoitteelle kaiken tukemme 

omien valintojemme ja tekojemme kautta, ajan myötä myös 

poliittinen ja taloudellinen järjestelmä muuttuvat kestäviksi, 

vastuullisiksi ja mahdollista elämää ja maailmaa tukeviksi. Mutta me 

itse olemme muutoksen tekijöitä ja sitä eteenpäin vievä voima. 

Usein sanotaan, etteivät yhden ihmisen vastuulliset valinnat 

vaikuta, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Vaikka yhden ihmisen 

vaikutus esimerkiksi ekologiseen kestävyyteen ja valtajärjestelmään 

onkin pieni, esimerkin näyttäminen omassa elämässään voi olla juuri 

se tarvittava rohkaisu toiselle, joka myös haluaisi tehdä osansa 

mahdollisen maailman hyväksi, mutta ei siihen ilman kannustusta ja 

esimerkkiä pysty. Eivät suuret murrokset uuteen aikaan ole 

aiemminkaan alkaneet massojen voimin, vaan pienen 

edelläkävijäjoukon näyttäessä mallia. Myöhemmin massatkin ovat 

sitten heränneet tukemaan muutosta. Kerrotaan, että esimerkiksi 

Ranskan vallankumous, joka merkittävästi vaikutti länsimaisen 

sivistyksen ja valistuksen syntymiseen Euroopassa, käynnistyi ja 
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toteutui vain noin tuhannen ihmisen voimin. Nykyisin, kun 

apunamme ovat Internet ja sosiaalinen media, pienikin ryhmä voi 

käynnistää tarvittavan muutoksen, joka sitten vie uuteen. Tämä on 

nähty jo niin sanotun arabikevään mielenosoituksissa ja 

kansannousuissa, joissa jopa vain yhden ihmisen rohkea esiintulo ja 

vetoomus ovat saaneet ihmiset kaduille ja valta on vaihtunut hyvinkin 

nopeasti − jopa neljässä viikossa, kuten kävi Egyptin ensimmäisessä 

vallankumouksessa. 

Nyt emme ole kuitenkaan käynnistämässä kansannousua, vaan 

uuden, kestävämmän ja vastuullisemman elämäntavan tuovaa 

vallankumousta. Tämä vallankumous käynnistyy ensin omassa 

elämässämme ja sisällämme, sitten ulkoisessa yhteiskunnallisessa 

todellisuudessa. Tätä vallankumousta ei voi myöskään estää se, että 

uudet vallanpitäjät hylkäävät ajamansa asian ja jatkavat nykyistä 

menoa, sillä mikään ei voi estää meitä tekemästä elämässämme 

valintoja, jotka tuovat uuden vallan meille itsellemme. Kun 

muutamme oman elämämme ja sisäisen todellisuutemme, ei 

muutosta mahdolliseen maailmaan voi estää. Nykyiset 

vallankäyttäjät voivat toki hidastaa ja vaikeuttaa sitä, mutta eivät 

estää. 

Kestävä vetäytyminen uuteen aikaan 

Tässä vallankumouksessa ei ole kysymys kestävästä kehityksestä, 

vaan kestävästä vetäytymisestä (James Lovelock) − siitä, kuinka 

sopeudumme uuteen, mahdollisesti paljon kuumempaan ja 

epävakaampaan ilmastoon ja sen aiheuttamiin inhimillisiin, 

sosiaalisiin ja taloudellisiin kustannuksiin, ilman että tämä 

välttämätön vetäytyminen itsessään toisi niitä lisää. 
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Toteuttaessamme kestävää vetäytymistä omassa elämässämme ja 

sydämessämme olemme valmiimpia kohtaamaan joka tapauksessa 

edessämme olevat epävakaat tai jopa sekasortoiset ajat, ja kun 

olemme sisäisesti löytäneet vapauden kestämättömän 

elämäntapamme kahleista, niin pystymme myös silloin auttamaan 

muita ihmisiä, jotka eivät tätä vetäytymistä vielä ole tehneet. 

Kuinka kauan meillä on vielä aikaa kestävälle vetäytymiselle eli 

minkälainen aikaikkuna meillä on tarvittaville muutoksille 

elämäntavassamme, yhteiskunnassamme ja taloudellisessa 

järjestelmässämme, ei ole kovinkaan merkittävää. Me olemme jo 

ylittäneet maapallon vuosittaisen uusiutuvan biokapasiteetin, eikä se, 

riittääkö maapallomme jäljellä oleva biokapasiteetti 10 tai 100 

vuodeksi, lopulta ole olennaista ”isossa kuvassa”. Jo nyt olemme 

saaneet nähdä lukuisia luonnonkatastrofeja ja -mullistuksia, jotka 

ovat antaneet esimakua tulevasta. Mitä nopeammin ja kestävämmin 

vetäydymme, sitä siedettävämpiä tulevat ajat ovat. Helppoja tulevat 

vuosikymmenet eivät kuitenkaan ole, teimme niin tai näin. Se 

mahdollisuus meni jo. 

Samanaikaisesti kun vetäydymme nykyisestä kestämättömästä 

elämäntavastamme, meidän tulee luoda uusia ratkaisuja, 

toimintamalleja ja sosiaalisia innovaatioita teknisten innovaatioiden 

lisäksi, jotta voimme alkaa rakentaa uutta, kestävää hyvinvointimallia 

ja -kulttuuria länsimaisen, kestämättömän kulutus- ja 

hyvinvointivaltion tilalle. Tarvitsemme uuden tavan järjestää 

taloutemme ja yhteiskuntamme, sillä kaikki eivät kuitenkaan tule 

luopumaan kestämättömästä elämäntavastaan. Ja tämä pitää 

erityisesti paikkansa nousevissa, kehittyvissä kansatalouksissa 

elävien ihmisten suhteen. Hehän ovat vasta lähestymässä modernia 

maailmankuvaa, johon kulutus ja kehitys kuuluvat olennaisina osina. 
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Meidän tulee luoda uusi hyvinvoinnin tuottamisen ja kulttuurin malli, 

joka ei enää perustu ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 

kestämättömiin käytäntöihin, jotta myös nämä kansakunnat ja 

ihmiset voivat omaksua ne, kun heidän ongelmansa käyvät 

ylivoimaisiksi. Tehtävämme on suoritettu vasta kun nämä vielä 

jäsentymättömät uudet hyvinvoinnin ja kulttuurin, talouden ja 

yhteiskunnallisen järjestelmän muodot on otettu laajasti käyttöön ja 

elämme maapallomme uusiutuvan biokapasiteetin puitteissa. 

Et ole yksin 

Osallistuminen uuteen aikaan vievään muutosprosessiin antaa 

hyväksynnän ”vapaaehtoiselle vaatimattomuudelle” 

ja ”kohtuullistamiselle”. Se antaa niille laajemman kontekstin ja 

merkityksen. Se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden elämän 

parantajien kanssa ja kertoo, että et ole yksin. Se yhdistää ”oman 

itsensä etsimisen ja kohtaamisen” konkreettiseen toimintaan arjessa 

ja omassa elämässä. Oma elämä toimii itsensä etsimisen välineenä. 

Se antaa itseä suurempaa merkitystä ja tarkoitusta elämällemme ja 

antaa selkeän tavoitteen ja vision, jota kohti kulkea. 

Uusi aika kertoo, että ”paremman maailman ja elämän” puolesta 

voi toimia arjessa ja omassa elämässään. Ei tarvitse liittyä yhden asian 

liikkeisiin ja yhdistyksiin tai lähteä barrikadeille. Se ei pyri muiden 

ihmisten, yhteisöjen ja instituutioiden muuttamiseen. Se ei vaadi 

muuta kuin muutosta omassa elämässämme ja sisäisessä 

todellisuudessamme. Se antaa laajemman kontekstin uusille 

sosiaalisille innovaatioille, kuten vapaalle koululle, tietoiselle 

yrittäjyydelle, kokonaisvaltaiselle terveydenhoidolle, suoralle 

kansalaisvaikuttamiselle jne. Se herättää ihmiset näkemään, että 



85 

vaihtoehto ja ratkaisu nykyiselle ovat olemassa ja ovat mahdollisia ja 

että nykyinen meno on kohta mahdotonta. 

Uusi aika edistää ihmisten omaa luontaista itsensä toteuttamista 

ja ilmaisua antamalla siihen lisää aikaa ja ”järkevän” perusteen. Se ei 

rajoita toteuttamismalleja tai -tapoja, vaan antaa niille kontekstin, 

merkityksen ja suunnan. Se perustuu vapauteen ja 

vapaaehtoisuuteen, ei pakkoon. Se on uuden elämän ja kulttuurin 

luomista arjessa ja konkreettisesta tekemisestä 

käsin ”vastuuttamalla ja voimaannuttamalla” ihmiset 

itse ”vallankäyttäjiksi” omassa elämässään ja laajemmalti. Se on 

kasvualusta, josta uusi elämäntapa ja mahdollinen maailma syntyvät 

luonnollisesti ja yhteinen päämäärä kirkkaana loistaen. 

Mikä on uuden ajan lupaus?  

Uusi aika tekee sinusta vapaan ja onnellisen ihmisen ja antaa 

elämällesi merkityksen, kun teet siitä totta omassa elämässäsi ja 

vapaudut nykyisen todellisuutemme rajoittavista käsityksistä. Se 

antaa ihmiskunnalle ja tuleville sukupolville tulevaisuuden, joka on 

inhimillinen ja mahdollinen, sekä palauttaa maapallomme 

elinvoimaisuuden, jotta elämä maapallollamme kukoistaisi jälleen ja 

antaisi näin myös meille kestävän perustan elämällemme. 

Voisimmeko suurempaa lupausta ja tehtävää saadakaan? 

Tule mukaan uuteen aikaan ja tee valintoja elämässäsi ja toteuta 

ne. Halutessasi voit kertoa tästä osallistumispäätöksestäsi myös 

muille ja kertoa, mitä muutoksia olet jo tehnyt elämässäsi ja mitä olet 

seuraavaksi tekemässä. Näin annat tukesi muutokselle, jota 

maailmamme todella kaipaa, ja rohkaiset myös muita tulemaan 

siihen mukaan.  
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Tehdään se yhdessä, tehdään se nyt. 

Uusi aika antaa sinulle uusia herkkyyksiä 

Kun olet aloittanut matkasi uuteen aikaan, omassa todellisuudessasi 

alkaa tapahtua muutoksia.  Muutoksia tapahtuu, koska olet 

aloittanut matkan, jossa oma erillinen minäkuvasi ja sen vaikutus 

elämääsi alkaa vähentyä, ja elämän oma elinvoima ja ilmiöt tulevat 

aste asteelta näkyviin elämässäsi ja todellisuudessasi. Näihin 

muutoksiin ei liity mitään mystistä tai luonnotonta, vaan kyse on 

todellisuuden näkemisesi parantumisesta ja tämän uuden näkökyvyn 

herättämistä uusista herkkyyksistä. Näitä uusia herkkyyksiä ovat mm. 

seuraavat: 

 

Kyky nähdä itsesi selkeämmin 

Alat nähdä omaa itseäsi, käyttäytymistäsi, tunteitasi ja ajatuksiasi yhä 

selkeämmin. Sisäinen kokemusmaailmasi on hetkittäin 

melkoista ”vuoristorataa”, kun kehoosi ja mieleesi sitoutunut tunne-

energia vapautuu ja purkaa uskomuksiasi ja aiempia ”totuuksiasi”. 

Ajoittain voit todella hyvin ja ajoittain huonommin. Elämäntapasi 

alkavat muuttua ja tulla ”yksinkertaisemmiksi ja kestävämmäksi, ” ja 

huomiosi siirtyy yhä enemmän pois itsestäsi, ”ulos maailmaan”. 

 

Kyky nähdä toisen ihmisen ”sisään” 

Alat ymmärtää lähimmäistesi käyttäytymistä ja toiminnan motiiveja 

yhä selkeämmin. Ymmärrät, että ihmisen toiminta on lähes 

kokonaisuudessaan alitajuntaan tallentuneen ohjelmoinnin alaista. 

Se perustuu yksilöllisiin ja kulttuurisiin ehdollistumiin ja identiteetin 

sitomiseen näihin ehdollistumiin. Mitä paremmin alat tuntea itseäsi, 
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sitä paremmin alat tuntea toisia ihmisiä. Sosiaaliset suhteesi 

muuttuvat, ja erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt alkavat 

näyttäytyä ”uudessa valossa”. 

 

Kyky nähdä sosiaalisen todellisuuden lainalaisuuksia 

Alat ymmärtää yhä selkeämmin, että ne samat elämän ja mielen 

lainalaisuudet, jotka ovat määrittäneet sinun omaa erillistä 

minäkuvaasi ja siihen ehdollistumistasi, toimivat myös yhteisöllisellä 

ja yhteiskunnan tasolla. Näet, että eri elämän ilmentymisen tasoilla 

on käytössä samat pelisäännöt ”pienestä isoon”, ja tämä avaa sinulle 

mahdollisuuden ymmärtää elämää ja sen ilmentynyttä sosiaalista ja 

kulttuurista kontekstia ja todellisuutta yhä paremmin ja selkeämmin. 

 

Kyky luoda uutta luonnollisesti 

Alat ymmärtää elämän omia metodeja ja periaatteita oman, uutta 

luovan ilmentymisesi kehittämiseksi, ja pystyt myös yhä paremmin 

soveltamaan niitä. Näet, kuinka elämän oma luovuus ja tahto alkavat 

toteuttaa elämääsi ja sinä pystyt olemaan uutta luovan elämän 

prosessin aktiivinen osallinen. Sinulle tapahtuu ”onnellisia sattumia”, 

ja oikeita asioita tapahtuu juuri oikeaan aikaan. Tunnet olevasi 

mukana elämän virrassa, et ajopuuna, vaan aktiivisena osallisena. 

 

Kyky ymmärtää uutta todellisuuden paradigmaa 

Kun omat uskomuksesi ja erillinen minäkuvasi väistyvät ja niiden 

vaikutus omaan elämääsi vähenevät, niin oma maailmankuvasi ja 

todellisuuskäsityksesi alkavat muuttua ja alat nähdä maailmaa, 

elämää ja evoluutiota ns. uuden todellisuuden paradigman 

mukaisesti holistisesti, orgaanisesti, tietoisesti, evolutiivisesti, 

integraalisesti jne. Todellisuutesi perusta muuttuu perin pohjin, ja 



88 

sinusta tulee tulevaisuuden näkijä ja tekijä, jolle uusi paradigma 

antaa välineet toimia yhteiseksi hyväksi vastuullisesti ja kestävästi 

kohti ”mahdollista maailmaa”. Maailmankuvasi perustana on elämä 

ja sen evolutiivinen prosessi ja maailman ja kosmoksen konteksti. 

Se, miten nämä uudet herkkyydet ilmenevät juuri sinussa, ei ole 

ennakkoon nähtävissä, eikä ole tiedettävissä, mihin suuntaan ja mille 

elämänalalle ne suuntautuvat. 

Päätös, jonka teemme sydämessämme 

Meidän tulee näyttää taloudelliselle ja poliittiselle eliitille, että 

kohtalomme, tulevaisuutemme, toivomme ja uskomme parempaan 

tulevaisuuteen eivät ole hetken ”tuulentupia” vaan päätös, jonka 

olemme tehneet sydämessämme. Emme saavuttaaksemme 

itsellemme tai yhteisöllemme etua muihin nähden, vaan 

nostaaksemme itsemme siitä suosta, johon ahneus ja oman edun 

tavoittelu lyhytnäköisesti ovat meidät ajaneet. Me emme ole 

syyttömiä itsekään, mutta me voimme olla ratkaisu. Eliitillä ei 

ratkaisua ole, koska he ovat kadottaneet kosketuksen omaan 

itseensä, elämään ja siihen todellisuuteen, jossa heidän 

edustamikseen oletetut elävät. Toki he tämän tietävät ja siitä myös 

omassa elämässään kärsivät, mutta järjestelmän tuottamien etujen 

houkutus saa heidät sen unohtamaan ja kestämään.  

Me emme ole ketään vastaan, vaan olemme vapauden puolesta 

− miten se sitten eri muodoissaan ilmeneekin. Me olemme elämän ja 

ihmisyyden puolella. Tehtävämme on saada nyt valtaa käyttävät 

ymmärtämään, että on vaihtoehto − ennen kuin on liian myöhäistä. 

Mikäli tätä vaihtoehtoa ei haluta nähdä ja ajaudumme kaaokseen, 

silloinkin meidän on puolustettava kaikkien vapautta eikä sortua 
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siihen samaan, mistä nyt vallanpitäjiä syytämme. Siksi meidän tulee 

aina muistaa yhteytemme ja yhteinen tulevaisuutemme rajallisella 

maapallolla. Tulevaisuus on kaikkia varten, ja maapallo on yhteinen 

kotimme, josta meidän tulee pitää huolta oman ihmisyytemme 

huolenpidon lisäksi. Meidän ei tule luoda uutta järjestelmää, vaan 

luoda yhteys kaikkien ihmisten välille ja vapaus, jonka avulla 

pidämme itsekkäät halumme kurissa.  

Ei anneta vallankumouksen syödä tällä kertaa lapsiaan. 

Yhdistykäämme globaalia muutosta varten – United for Global 

Change – kuten eräs mielenosoittajien tunnuslause meitä kehottaa 

tekemään. 

Me olemme se muutos, jonka maailmamme tarvitsee 

Osallisuustalous, jakamistalous, solidaarisuustalous, degrowth-liike, 

jälkikeynesiläisyys, yhteiskunnallinen yritystoiminta ym. ovat 

esimerkkejä uusista näkemyksistä, joilla voisimme muuttaa nykyistä 

kapitalistista ja kestämätöntä talouttamme enemmän ihmisyyttä, 

elämää ja maapalloa kunnioittavaan suuntaan. Nämä kaikki ovat 

avaamassa tietä eteenpäin, mutta jotakin näistä kaikista uusista 

talousmalleista kuitenkin mielestäni puuttuu. Ainakaan se ei ole 

niissä olennaisimpana sisältönä.  

Ja se on meidän tavallisten ihmisten mukaan saaminen ja 

voimaannuttaminen olemaan se muutos, jonka haluamme 

maailmassamme ja elämässämme nähdä. Itse näen, että se, mitä nyt 

tarvitsemme, on ihmisyyden kasvu -liike − ei degrowth vaan human 

growth. 

Olennaista on se, että tässä näkemyksessä kaikki toiminta 

perustuu meidän tavallisten ihmisten omassa arjessamme ja 
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elämässämme (ja itsessämme) tekemiin muutoksiin. Se syntyy 

arjesta ja elämästämme käsin, vapaudesta ja monimuotoisuudesta 

käsin. Se syntyy luonnollisesti ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja 

yhteistyön pohjalta, ei teoreettisen mallintamisen, tutkimuksen tai 

organisoidun ajattelun välityksellä, jota luodaan pääasiassa 

yliopistoissa, ajatuspajoissa ja tutkijankammioissa. Tämän aika on 

vasta myöhemmin. 

Ensin meidän tulee voimaannuttaa itsemme muutokseen ja 

luoda omasta elämästämme poliittinen muutosvoima ja esimerkki 

siitä, että uusi tapa elää on mahdollinen. Tavoitteenamme ei ole 

niinkään uuden talousmallin luominen nykyisen tilalle, vaan 

merkityksellisen, kestävän ja mielekkään elämän luominen meille 

kaikille. Siitä käsin kumpuavat sitten myös uudet tavat järjestää 

yhteiskuntamme ja elämäämme tukevat järjestelmät. Ensin meidän 

tulee todistaa itsellemme, että muutos ja uusi elämä ovat mahdollisia. 

Sen jälkeen uusi syntyy kyllä luonnollisesti. 

Kysy itseltäsi: välitätkö? 

Tietämättömyys, itsekkyys, henkinen laiskuus, välinpitämättömyys 

tai luonteen heikkous ovat ”kovia” väitteitä ja syitä sille, miksi emme 

ole kiinnostuneet tai miksi emme anna omaa panostamme aikamme 

ja omien ongelmiemme ratkaisemiseksi pysyvällä tavalla. 

Ei ole aikaa, mitä se minulle kuuluu, en ole näitä ongelmia 

aiheuttanut, ei yksi ihminen mitään pysty tekemään, en tiedä mitä 

voisin tehdä tai mitään ei ole enää tehtävissä. Nämä ovat ”kevyitä” 

väittämiä ja syitä sille, miksi emme osallistu ”uuden ajan” tekemiseen 

mahdolliseksi ja aikamme ongelmien ratkaisemiseen. 

Mutta ovatko nämä todellisia syitä olla osallistumatta ja 
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antamatta omaa panostamme? En usko, että ovat. Todellinen syy on 

jossakin muualla. Me emme ole tietämättömiä maailmamme 

ongelmista ja epäkohdista tai välitä vain omista asioistamme. Me 

emme ole henkisesti laiskoja tai välinpitämättömiä, eikä kyse ole 

luonteemme heikkouksista. Syy on jossain ihan muualla. Kysymys on 

mielestäni siinä, että emme uskalla olla rehellisiä itsellemme ja 

kuunnella sitä ”tietoa”, joka meistä useimmilla on sisimmässämme. 

Me tiedämme, että emme voi ihmiskuntana, yhteiskuntana ja 

yksilöinä jatkaa nykyistä kestämätöntä elämäämme. Tiedämme myös, 

ettei kukaan tule meitä ”pelastamaan” jos emme sitä itse tee. 

Tiedämme, että olemme suuren muutoksen ja murroksen edessä − 

muutoksen, joka meidän on välttämättä tehtävä. Meidän on 

muutettava elämämme ekologisesti ja sisäisesti kestäväksi − 

mahdolliseksi. 

Ei ole kovinkaan paljon hyötyä pohtia sitä, mitä ovat syymme, 

todelliset tai tekosyymme, vaan katsoa ja kuunnella ”sisimpäämme”, 

olla sille rehellisiä, mitä kuulemme, ja toimia tämän tiedon varassa. 

Se on ensimmäinen askel, jonka voimme itse kukin ottaa vaikka juuri 

nyt. Välitätkö siitä, miten meille ja lapsillemme käy? Välitätkö siitä, 

että olemme tuhoamassa oman elämämme perustaa? Välitätkö siitä, 

onko oma elämäsi vain ”taistelua” jostakin paremmasta elämästä vai 

täyttä elämää, jota elät tässä ja nyt todeksi koko sydämestäsi?  

Uskon, että välität. Kuuntele siis itseäsi, ole rehellinen itsellesi ja 

toimi tämän tiedon varassa. Löydät kyllä tavan olla mukana uuden, 

kestävämmän maailman ja elämän luomisessa ja aikamme 

ongelmien ratkaisemisessa pysyvällä ja kestävällä tavalla. 
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Ratkaisevat kysymykset 

Mitkä ovat ne kysymykset, joihin meidän tulisi onnistuneesti vastata, 

jotta pystyisimme ratkaisemaan haasteemme? Me luomme ja 

ylläpidämme kapitalistista taloudellista, sosiaalista ja poliittista 

järjestelmää omalla palkka- tai muulla ansiotyöllämme ja 

kulutuksellamme, joita toteutamme markkinoilla. Koska me itse 

luomme ja tuemme tätä järjestelmää, niin me itse voimme myös 

lopettaa sen tukemisen ja lopulta viedä siltä elinvoiman, joka on nyt 

muodostumassa uhkaksi itsellemme ja maapallomme elinvoimalle. 

Meidän täytyy tulevien vuosikymmenten aikana löytää ratkaisu 

maapallomme ja ihmisyytemme rajoissa pysyvälle 

elämäntavallemme, talous- ja poliittiselle järjestelmällemme ja 

kulttuurillemme. Olemme monesti yhtä mieltä tästä tavoitteesta ja 

pakosta, mutta kun siirrymme sanoista tekoihin, teot jäävät usein 

merkityksettömiksi ja vain huonoa omaatuntoamme ehkä 

parantaviksi, mutta pysyvää muutosta elämäntapaamme ne eivät tee.  

Kun siirrymme materialistisesta ja vastuuttomasta 

elämäntavastamme ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliseen 

elämäntapaan, meidän tulee löytää vastauksia seuraaviin ratkaiseviin 

kysymyksiin: 

 

 Miten teemme ymmärretyksi ja tavoiteltavaksi, että 

ekologisesti kestävä ja sosiaalisesti vastuullinen elämäntapa 

on aitoa ja kestävää hyvinvointia tuottava elämäntapa? 

 Miten teemme yksinkertaisesta ja aineellisesti 

vaatimattomasta elämäntavasta sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

hyväksyttävää, tavoiteltavaa ja suositeltavaa? 

 Miten muutamme sosiaalisen kontekstimme ja 
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yhteiskunnallisen rakenteemme ekologisesti kestävää ja 

vastuullista elämäntapaa tukevaksi ja ylläpitäväksi? 

 Miten vaihdamme ulkoisesti yltäkylläisen mutta 

kestämättömän elämäntapamme sisäisesti rikkaaksi ja 

ulkoisesti vastuulliseksi elämäntavaksi ja elämäksi? 

 Miten vaihdamme itsemme ilmaisun, itsemme 

toteuttamisen ja identiteetin luomisemme tavarasta, rahasta 

ja muusta ulkoisesta sisäisiin arvoihin, jotka kumpuavat 

elämästä ja sen luomista merkityksistä ja jotka eivät ole enää 

ristiriidassa tulevaisuutemme kanssa? 

 

Mikäli emme pysty löytämään vastauksia näihin ratkaiseviin 

kysymyksiin, niin kohtalomme on sinetöity katkeraan loppuun asti. 

Moni meistä on kyllä valmis tekemään elämästään kestävää ja 

vastuullista, mutta ilman yhteiskuntamme ja kulttuurimme tukea se 

ei ole useinkaan mahdollista. Uhraus on liian suuri ja sulkeminen 

nykyisen sosiaalisen kontekstin ulkopuolelle liian kova hinta 

maksettavaksi. Siksi tarvitsemme näkemyksiä, keinoja, hyväksyntää 

ja tukea uudelle, kestävälle ja vastuulliselle elämäntavallemme 

myös ”viralliselta” koneistoltamme. Silloin onnistumisemme on 

todennäköisempi. 

Keskeiset teesit 

Käänteisen vallankumouksemme tavoitteena ei ole nykyisten 

valtajärjestelmien kaataminen välittömästi, vaan tavoitteena on 

muuttaa elämäntapamme kestäväksi, vastuulliseksi ja mielekkääksi − 

mahdolliseksi. Kun annamme tälle tavoitteelle kaiken tukemme 

omien valintojemme ja tekojemme kautta, ajan myötä myös 
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poliittinen ja taloudellinen järjestelmä muuttuvat kestäviksi, 

vastuullisiksi ja mahdollista elämää ja maailmaa tukeviksi. Mutta me 

itse olemme muutoksen tekijöitä ja sitä eteenpäin vievä voima. 

Keskeiset teesimme ovat: 

 

 nykyisen poliittisen toiminnan tukemisen lopettaminen − 

esimerkiksi tekemällä äänestämättömyydestä aktiivista 

passiivisuutta, jonka avulla viemme siltä oikeutuksen edustaa 

itseämme 

 oman elämämme tekeminen mahdollisimman kestäväksi ja 

vastuulliseksi aineellisen kulutuksemme osalta esimerkiksi 

vapaaehtoisen vaatimattomuuden ja kohtuullistamisen 

mallien mukaisesti 

 uuden, merkityksellisen ja mielekkään tekemisen luominen 

omaan elämäämme esimerkiksi yhteisöllisten asumisen ja 

työn tekemisen ratkaisujen avulla 

 uusien, sosiaalisten arvoinnovaatioiden luominen ja 

edistäminen eri elämän aloilla esimerkiksi työpajatoiminnan 

avulla 

 oman evolutiivisen biopsykososiaalisen kehityksen 

edistäminen modernista ja postmodernista maailmankuvista 

ja kulttuurista kohti elämä- ja evoluutiokeskeistä 

maailmankuvaa ja kulttuuria 
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UUSI SUOMI JA UUDISTUMISEN 
VUOSIKYMMENET 

Maailma, Eurooppa ja Suomi − mikä meitä 

uhkaa? 

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. Käytämme jo nyt maapallomme resursseja yli sen 

luonnollisen uusiutumiskyvyn ja tuoton – syömme maapallon raaka-

ainevarantoja ja elollista pääomaa koko ajan. Maapallomme 

elottoman ja elollisen luonnon ja elämän monimuotoisuus vähenevät 

koko ajan ja heikentävät elämän ja myös ihmisen ekologista perustaa, 

josta olemme kaikki riippuvaisia. Näin ollen elämän tulevat 

mahdollisuudet maapallollamme ovat uhattuina. Taloudellinen ja 

sosiaalinen eriarvoisuus on jo kaikkien nähtävissä esimerkiksi 

Internetin välityksellä, 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. Maapallon luonto ja sen monimuotoiset eliölajit 

maksavat jo kovaa hintaa ihmiskunnan kestämättömän toiminnan 
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johdosta sukupuuttojen ja yhä supistuvan elinpinta-alan ja -

mahdollisuuksien muodossa – kohta on meidän aikamme 

maksaa ”kovaa hintaa” toimintamme vaikutuksista. Tieteellinen ja 

teknologinen kehitys, jonka avulla olemme pyrkineet 

aiheuttamiamme ongelmia ratkaista – siinä kovinkaan hyvin 

onnistumatta − on myös saavuttamassa kriittisen rajan elämää 

luovien ja ylläpitävien prosessien manipuloimisessa, ja tämä voi jo 

lähitulevaisuudessa aiheuttaa todellisia yllätyksiä ja muutoksia 

ekologisessa elämän tasapainossa.  

Kaiken kaikkiaan kehitys eri muodoissaan on nopeaa ja jatkuvasti 

eksponentiaalisesti kiihtyvää, ja tämä on vähentämässä 

reagointiaikamme aivan liian lyhyeksi. Muutokset ja uudet ongelmat 

vyöryvät päällemme, ja olemme jatkuvassa yhä uusien tulipalojen 

sammutuksessa. Aikaa suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen elämän 

ekologisen perustan ja monimuotoisuuden sekä ihmiskuntamme 

elinmahdollisuudet turvaavien ratkaisujen suunnitteluun, 

testaamiseen ja toteuttamiseen ei enää jää tarvittavissa määrin.  

Faktat maailmantilastamme ovat seuraavia:  

 

 elämme yli maapallomme uusiutuvien luonnonvarojen 

vuotuisen kasvun − olemme ekologisen näivettymisen ja 

romahduksen tiellä 

 taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteemme ja 

suojaverkkomme ovat murentumassa ja hävittämässä 

hyvinvointivaltiomme − olemme hyvinvointivaltion 

näivettymisen ja romahtamisen tiellä 

 taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

eriarvoisuuden kasvu on luonut pienen valtaa ja varallisuutta 

hallitsevan eliitin ja suuren massan, jonka elinmahdollisuudet 
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kapenevat ja huononevat koko ajan − olemme elämämme 

näivettymisen ja romahtamisen tiellä 

 tulevaisuuden uskomme ja visiomme ovat hämärän peitossa, 

emmekä näe mahdollista maailmaa ja tulevaisuutta 

edessämme − olemme toivomme näivettymisen ja 

romahtamisen tiellä 

 

Ja tarkemmin näitä uhkiamme ovat mm.: 

 

 eliö- ja eläinlajien massasukupuuton aiheuttama 

biodiversiteetin väheneminen  

 maaperän saastuminen ja eroosio  

 maailman keuhkojen eli sademetsien häviäminen ja 

hävittäminen  

 merten kalakantojen romahtaminen ja jätteiden 

kerääntyminen meriin  

 ruoantuotannon yksipuolistuminen geenimuokkauksen 

johdosta  

 geenimanipulaatio ja sen mahdolliset haittavaikutukset ja 

onnettomuudet  

 tappavat virukset ja niistä mahdollisesti puhkeavat 

pandemiat  

 puhtaan veden väheneminen monissa osin maailmaa  

 globaalin talousjärjestelmän eriarvoistava vaikutus, joka 

vaikeuttaa köyhimpien ihmisten elinmahdollisuuksia 

 terrorismi, sodat ja kasvava väkivalta  

 elinolosuhteiden huononemisesta ja luonnonvarojen 

ehtymisestä mahdollisesti syntyvä pakolaistulva ja sen 

aiheuttama kaaos ja anarkia 
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Euroopan ja Suomen todellisia haasteita ovat mm.:  

 

 miten hyvinvointia luodaan ja jaetaan työnjälkeisessä 

Euroopassa  

 miten puretaan finanssijärjestelmän ja velkatalouden 

korttitalo ilman romahdusta  

 miten siirrymme öljynjälkeiseen energiatuotantoon  

 miten vastaamme ilmastonmuutoksen ja globaalin 

eriarvoisuuden luomaan pakolaistulvaan ja muihin ääri-

ilmiöihin  

 miten luomme uuden, aidosti demokraattisen ja kansalaisia 

kuulevan poliittisen järjestelmän, joka kykenee ratkaisemaan 

edellä mainittuja megahaasteitamme niin valtioiden, 

Euroopan kuin maailmankin tasolla 

 miten hillitsemme väestönkasvua ja takaamme ruoan 

riittävyyden kaikille − vaihtoehto ei voi olla se, että annamme 

osan ihmiskuntaamme yksinkertaisesti kuolla pois, koska me 

emme halua jakaa käytettävissä olevia, elämälle 

välttämättömiä hyödykkeitä: ruokaa, vettä, lääkkeitä yms. 

 

Ja kyllähän tähän listaan pitää vielä lisätä ainakin se, miten estämme 

ja vältämme epävakaiden valtioiden ja johtajien luoman sodan ja jopa 

ydinsodan uhkan − kuinka puramme mahdollisuuden joukkotuhoon.  

Maailmamme ja Suomi sen mukana ovat kohtaamassa 

aikakauden, joka haastaa länsimaisen elämäntapamme ja jopa 

olemassaolomme. Me olemme ekologisen, taloudellisen ja 

sosiaalisen murroksen, jopa romahduksen edessä, mikäli emme 

muuta länsimaista elämäntapaamme ja tapaamme järjestää 
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yhteiskuntamme ja taloutemme. Se ei ole pitkällä tähtäimellä enää 

mahdollinen. Olemme ajautumassa maailmaan, jota määrittävät  

 

 maapallomme elinolosuhteita rajusti ja ennakoimattomasti 

muuttava ilmastonmuutos ja luonnon biodiversiteetin ja 

uusiutuvan biokapasiteetin heikkeneminen  

 yhä haavoittuvammaksi käyvä globaali finanssi- ja 

pankkijärjestelmämme, joka uhkaa globaalia 

talousjärjestelmää ja yhteiskuntarauhaa yhä 

useammin ”puhkeavine kuplineen”  

 taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuuden kasvusta 

nousevat ääriliikkeet, kansannousut, vastakkainasettelu, 

väkivalta ja terrorismi  

 valtiollisen itsemääräämisoikeuden heikentyminen 

velkavetoisen julkisen talouden ja yhä syvenevän globaalin 

talousintegraation ja vapaakauppasopimusten vuoksi 

 kaikesta edellä mainitusta aiheutuva uhka globaalin 

maailmanjärjestyksen murtumisesta ja ajautumisesta 

pahimmillaan kaaokseen ja kaikkien sotaan kaikkia vastaan, 

kun taistelu yhä niukemmiksi käyvistä luonnonvaroista ja 

niiden luomasta hyvinvoinnista käynnistyy toden teolla 

 

Elämme murrosten aikakautta, joka muuttaa kaiken sen, mihin 

olemme elämässämme ja yhteiskunnissamme tottuneet viimeisten 

vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana. Se pakottaa meidät 

luomaan aivan uusia ratkaisuja taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. 

”Me emme voi ratkaista aikamme ongelmia sillä ajattelulla ja 

tietoisuuden tasolla, jolla ne ovat syntyneet”, Einstein on hyvin 

viisaasti todennut. Nykyinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
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todellisuus ja sen eri instituutiot perustuvat mekanistiseen ja 

materialistiseen, ns. newtonilaiseen todellisuuskäsitykseen, ja juuri 

tämä todellisuuskäsityksemme on osoittautumassa puutteelliseksi ja 

riittämättömäksi aikamme ongelmien ratkaisemisessa. Nopeasti ja 

ennakoimattomasti muuttuva ja kriisiytyvä maailma tuo eteemme 

koko ajan uusia haasteita, joita emme voi ratkaista niillä keinoilla ja 

välineillä, joita nykyinen todellisuuden näkemisemme tapa ja laajuus 

meille tarjoavat. Me tarvitsemme nyt uutta ajattelua, tietoisuutta ja 

uutta todellisuuden näkemisen paradigmaa, nähdäksemme 

vallitsevan todellisuutemme ja maailmamme sekä sen luomien 

ongelmiemme todelliset syyt. Tätä jo Einsteinin peräänkuuluttamaa 

uutta ajattelua ja uutta paradigmaa kutsun ”uudeksi ajaksi”. 

Meidän tulee nyt 

 

 nähdä nykyinen maailmamme ja Suomi sen osallisena ”ei-

mahdolliseksi” 

 ymmärtää, miksi olemme pulassa globaalisti, Euroopassa ja 

Suomessa 

 laajentaa todellisuutemme tulkintaa ja tapaa omaksumalla 

uusi todellisuuden näkemisen paradigma ja avata näin 

tietä ”uuteen aikaan” 

 

Me tarvitsemme uutta, orgaanista, elämä- ja evoluutiokeskeistä 

todellisuuskäsitystä, joka luo meille aivan uuden maailmankuvan ja 

arvot. Ne muuttavat käyttäytymistämme ja avaavat silmämme 

näkemään uudet ratkaisut, joita aikamme meiltä vaatii niin globaalisti 

kuin Suomessakin. Onneksi meillä länsimaissa on juuri nyt 

avautumassa ns. evolutiivinen muutosikkuna ja uusi tietoisuus ovat 

myös heräämässä. Tietoisuuden evoluutio eli meidän 
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biopsykososiaalinen kehityksemme seuraavalle tietoisuuden ja 

todellisuuskäsityksen tasolle tarjoaa meille avaimet ongelmiemme 

ratkaisemiseksi, mutta meidän itsemme on tämä ”uusi aika” valittava 

ja tehtävä siitä totta. Olemme aloittamassa tietoisen evoluution 

aikakauden, jossa me itse olemme aktiivisia toimijoita ja uuden luojia 

ja joka onnistuessaan vie meidät kohti kestävää ja vapaaseen 

ihmisyyteen perustuvaa mahdollista maailmaa. 

Suomi on valinnan edessä 

Suomi − hyvinvointiyhteiskuntamme ja taloutemme − ei myöskään 

pelastu nykyisillä poliittisilla ja talousopeilla, joiden keinovalikoima 

näyttää olevan  

 

 julkisen sektorin koon pienentäminen  

 verojen ja maksujen alennukset  

 talouden elvyttäminen lisävelalla  

 sääntelyn ja byrokratian purkaminen ja vähentäminen  

 palkkojen alentaminen  

 

Ei, vaan me tarvitsemme uutta taloudellista ja yhteiskunnallista 

perustaa, jota kutsun ”uudeksi Suomeksi”. Toki meidän tulee 

uudistaa nykyistä talouttamme esitetyillä keinoilla, mutta lopullista 

ratkaisua ne eivät Suomelle tuota. Uuden Suomen luominen ei 

kuitenkaan onnistu nykyisellä poliittisella, kulttuurisella tai 

demokraattisella todellisuudella, vaan tämä muutos uuden Suomen 

luomiseksi vaatii meidän suomalaisten vahvaa 

itsemme ”vaikuttamista” oman elämämme ja sen valintojen kautta. 

Tätä muutosprosessia kutsun ”hiljaiseksi vallankumoukseksi”. En siis 
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usko, että nykyinen poliittinen tai taloudellinen järjestelmämme 

kykenisi tekemään tätä uutta Suomea, vaan se edellyttää vahvaa ja 

konkreettista, meidän itsemme luomaa painetta ja tekoja arjessa ja 

käyttäytymisessämme, joka sitten aikanaan pakottaa myös poliittisen 

ja taloudellisen järjestelmämme tarvittavaan muutokseen. 

Hiljaisen vallankumouksen toteuttaminen edellyttää puolestaan 

meiltä henkilökohtaisesti uutta todellisuuden näkemisen paradigmaa, 

jota kutsun lyhyesti uudeksi paradigmaksi. Meidän tulee laajentaa 

tietoisuuttamme ja nähdä maailmamme ja Suomemme 

tilanne ”ylhäältä ja ulkoa käsin”, ei sisältä käsin. Meidän jokaisen 

tulee tehdä valintoja omassa elämässämme ja muuttaa oma sisäinen 

ja ulkoinen todellisuutemme ja elämämme ”hiljaisen 

vallankumouksen” avulla vapaaksi ja kestäväksi – mahdolliseksi. Vain 

se on tie ”uuteen aikaan” ja ”mahdolliseen maailmaan”.  

Suomesta edelläkävijämaa 

Mikäli lähdemme ennakkoluulottomasti uudistamaan Suomen 

taloudellista ja yhteiskunnallista perustaa uuden paradigman 

mukaiselta pohjalta ja hiljaisen vallankumouksen avulla, niin me 

voisimme olla edelläkävijämaa ”mahdollisen maailman” luomisessa − 

maailman, joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 

vastuullinen ja kestävä. Voisimme lisäksi toimia vapaan ihmisyyden 

esitaistelijana. Olemmehan jo nyt maailman vakain yhteiskunta (the 

Fund for Peace, http://ffp.statesindex.org/). 

Me voimme Suomessa olla uuden uljaan tulevaisuuden 

edelläkävijämaa ja voittajia tai sitten muutoksen perässähiihtäjiä ja 

häviäjiä. Seuraavassa oma karkea visioni uudesta Suomesta ja sen 

menestystekijöistä. Uusi Suomi on  

http://ffp.statesindex.org/
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LuovaSuomi − luonnollisen kasvamisen ja oppimisen ekosysteemi, 

joka luo innovatiivisuutta ja uutta luovaa energiaa ja dynamiikkaa 

yhteiskuntaamme, talouteemme ja omaan elämäämme 

 

YrittäjyysSuomi − yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen perustuvan 

osallisuustalouden rohkea kokeilija ja uuden taloudellisen kontekstin 

luoja, joka tarjoaa meille kaikille tavan toteuttaa itseämme ja ansaita 

elantomme myös perinteisen palkkatyön ulkopuolella 

 

EdelläkävijäSuomi − ennakkoluuloton kansalaispalkan ja perustilin 

toteuttaja, suoran demokratian ja integraalisen politiikan sekä 

luonnollisen kasvamisen ja oppimisen ekosysteemin luoja ja kehittäjä 

 

KestäväSuomi − ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän 

energiatalouden, informaatio-, kommunikaatio- ja 

palveluteknologioiden ja niiden kaupallistamisen sekä 

hyödyntämisen edelläkävijä 

Sopeutumisen vuosikymmenet edessämme 

Globaalisti meillä on tulevina vuosikymmeninä edessämme 

sopeutuminen ilmastonmuutokseen (mm. muuttuvat elinolosuhteet, 

ilmastopakolaiset, muutokset ruoantuotannossa), maapallomme 

resurssien vähenemiseen ja siitä aiheutuviin mahdollisiin 

resurssisotiin (mm. biokapasiteetin väheneminen, taistelut vedestä, 

ruoasta, energiasta) ja väestön ja eriarvoisuuden kasvuun (mm. 

resurssien oikeudenmukainen jakaminen, eriarvoisuudesta johtuvien 

ongelmien, väkivaltaisuuksien ja sotien estäminen, eriarvoisuuden 
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vähentäminen ja näiden aiheuttaminen uhkien kärjistymisen 

estäminen ja myös ehkäiseminen).  

Meidän tulee myös ratkaista nykyisen finanssijärjestelmän ja 

velkatalouden korvaaminen kestävämmällä talousjärjestelmällä, 

siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan talouteen sekä 

kolmannen teollisen vallankumouksen (joka perustuu mm. 

digitalisaatioon, robotti-, automatiikka-, bio- ja nanoteknologiaan) 

mukanaan tuomat aivan uudet sosiaaliset ja jopa eettiset haasteet. 

Muutos on valtava ja tulee muuttamaan globaalia 

toimintaympäristöämme ennennäkemättömällä tavalla 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti, luoden aivan 

uuden ”maailmantilan”, johon meidän täytyy sopeutua. 

Euroopalla on edessään oman, kaikille yhteisen eurooppalaisen 

identiteetin ja tarinan uudelleen kirjoittaminen − jos ja kun Eurooppa 

halutaan pitää yhtenä ja yhdessä vastata globaaleihin 

muutostekijöihin − vastaaminen kehittyvien maiden ja erityisesti 

Kiinan luomaan kilpailuhaasteeseen luomalla uutta taloudellista 

kilpailukykyä ja työnteon mahdollisuuksia sekä ratkaisu Venäjän 

esittämään haasteeseen suurvaltapolitiikassa.  

Euroopan on löydettävä itsensä uudestaan ja löydettävä uusi 

yhteinen tarina ja tavoite rauhan ylläpitämisen lisäksi – tavoite ja 

tarina, joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä 

pohjalla. Suomen kannattaa pienenä ja avoimena kansakuntana olla 

tässä aktiivisesti mukana. 

Suomella on edessään julkisen talouden ja hyvinvointivaltion 

uudelleen määrittely ja sen säilymisen varmistaminen sopeuttamalla 

se niihin taloudellisiin ja sosiaalisiin reunaehtoihin, jotka ovat 

mahdollisia ilman jatkuvaa velkaantumista ja eriarvoisuuden kasvua, 

ja demokraattisen järjestelmämme uudistaminen tavalla, joka 
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mahdollistaa nopeamman reagoinnin ja muutokset ja vastaamisen 

sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin, siirtymällä yhä enemmän suoraan 

kansalaisvaikuttamiseen ja kansalaisten osallistumiseen yhteiseen 

päätöksentekoon.  

Nämä suovat edellytykset säilyttää yhteiskunnallinen rauha ja 

luoda elinkeinoelämällemme aikaa uudistaa omaa teollista ja 

palvelutuotantoaan, luoda kokonaan uutta taloudellista toimintaa, 

perustuen uusiin innovaatioihin ja globaaliin markkinaan, sekä tehdä 

työmarkkinoistamme joustavampia ja kannustavampia niin 

työntekoon kuin yrittäjyyteenkin. 

Meidän tulee myös löytää ratkaisu siihen, kuinka voimme 

tulevina vuosikymmeninä lisätä työvoimaamme merkittävästi, jotta 

pystymme vastaamaan väestömme ikääntymisen luomaan 

kestävyysvajeeseen. 

Meillä on edessämme suuria globaaleja, eurooppalaisia ja 

kotimaisia haasteita. Yhteistä näille kaikille on se, että ne vaativat 

rohkeita ja päättäväisiä toimenpiteitä joka tasolla ja yhteistä 

näkemystä siitä, kuinka niihin vastataan ja mikä on se 

yhteinen ”mahdollinen maailma”, jota kohti haluamme kulkea.  

Olen positiivinen sen suhteen, että voimme sopeutua ja uudistua 

ja vastata näihin globaaleihin, eurooppalaisiin ja kotimaisiin 

haasteisiimme. Tällä hetkellä nämä haasteemme, joista mainitsin 

vain muutamia, ovat yhä paremmin tiedossamme ja olemme 

heräämässä tarvittavaan muutokseen.  

Nyt on aika tehdä radikaaleja, uusia ja rohkeita muutoksia, jotta 

niin Suomessa kuin Euroopassakin pystymme kuromaan kiinni 

menettämäämme aikaa ja pääsemään niskan päälle tai ainakin 

tasatahtiin muuttuvan maailmamme kanssa. Lähdemme nyt 

takamatkalta ja vaikeasta tilanteesta, mutta monesti juuri 



106 

heikkouden hetkellä saamme voimaa toimia yhdessä ja päättäväisesti.  

Mitä meidän tulisi tehdä? 

Yhteiskunta ei voi toimia kuten yritykset − miksi ei? 

Tätä väitettä käytetään hyvin usein, kun vastustetaan meneillään 

olevia muutoksia ja Sipilän ja hallituksen yritysmäistä toimintaa. 

Miksi ei? Eikö  

 

 yhteiskuntakin voisi toimia dynaamisesti, muuttuviin 

olosuhteisiin nopeasti reagoivana 

 elää niiden tulojen puitteissa, jotka sillä on kohtuudella 

käytettävissään 

 toimia luovasti ja keskittyä hyvän tuottamiseen luomalla 

uusia innovaatioita ja parempia menetelmiä tämän hyvän 

tuottamisessa 

 kyseenalaistaa jatkuvasti toimintansa rakenteita ja hakea 

parempaa tuottavuutta ja tehokkaampaa asioiden tekemistä 

 luoda osallisilleen enemmän vapautta toteuttaa itseään ja 

edistää täten uuden syntymistä  

 keskittyä palvelemaan maksavia asiakkaitaan eli 

kansalaisiaan ja olla jatkuvassa vuoropuhelussa heidän 

kanssaan ja  

 jakaa tämän toiminnan tuottamaa hyvää vasta sitten, kun se 

on syntynyt.   

 

Mitä väärää tässä olisi? 
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Yhteiskunnalla on toki muitakin tehtäviä kansallisen turvallisuuden 

varmistamisessa, globaalien ongelmien ratkaisemisessa ja 

heikompiosaisten huolehtimisessa, mutta tärkein sen tehtävistä 

tulisi olla vapauden luominen kansalaisilleen, jotta heillä olisi 

paremmat mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen ja hyvään 

elämään ja siitä itse vastaamiseen. Nyt yhteiskunnan ja sen 

korporaatioiden tavoitteena näyttää olevan muutosten 

vastustaminen, dynaamisuuden heikentäminen, vapauden 

rajoittaminen, olemassa olevien rakenteiden ja tehottomien 

käytäntöjen puolustaminen, kansalaisten kuulemisen rajoittaminen 

vain vaaleihin ja vallan keskittäminen poliittiselle ja taloudelliselle 

eliitille ja kaiken lisäksi vielä tämän tekeminen yhä kasvavassa 

määrin velaksi. 

Parasta, mitä Suomelle on nyt tapahtunut, on pakolaisvirran 

luoma pakko toimintaan ja sen mukana tapahtunut kansalaisten 

aktiivisuuden ja auttamisen halun kasvu sekä Sipilän päättäväinen 

toiminta, joka on jo nyt paljastanut suomalaisen yhteiskunnan ja sen 

korporaatioiden pysähtyneisyyden ja taantumuksellisuuden ja 

saanut kansalaiset heräämään ja keskustelemaan hyvinvointimme 

perusteista ja mahdollisuuksista, siitä, mitä muutoksia nyt 

tarvitsemme, ja siitä, miten sen voisimme parhaiten turvata. Kun 

patoutuneet paineet on purettu ja mieltä on saatu osoitettua, niin 

uskon, että pääsemme todelliseen vuoropuheluun ja laitamme 

Suomen asiat kuntoon yhdessä − kansalaistemme suuri enemmistö 

on siihen jo valmis. 

Ratkaisemmeko ongelmiamme oikeassa 
järjestyksessä? 

Suomi on kohdannut lukuisia ongelmia, joista seuraavassa lyhyt 
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katsaus: 

 

 Julkisen talouden velka- ja ylivelkaantumisongelma 

 Yksityisen sektorin ja erityisesti vientisektorin 

kilpailukykyongelma 

 Yhteiskunnallisen päätöksenteon ja työmarkkinoiden luoma 

ylisääntelyongelma 

 Teollisuuden ja energiatalouden sopeutumis- ja 

rakennemuutosongelma 

 Koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen 

uudelleensuuntaamisongelma 

 Huoltosuhteen heikentymisen aiheuttama 

kestävyysvajeongelma 

 Poliittisen, yhteiskunnallisen ja työmarkkinoiden 

päätöksenteon koordinoinnin, yhteensovittamisen ja 

kokonaisedun toteuttamisen varmistamisongelma 

 Muuttuvan maailman ja globalisaation vaikutusten 

näkemättömyyden ja niiden arvioinnin 

riittämättömyysongelma 

 Menneisyyden ja tulevaisuuden, vanhan ja uuden Suomen 

geopoliittinen, kansainvälisen yhteistyön ja asemoinnin 

määrittämisongelma 

 Sen vision puuttumisongelma, joka kertoisi Suomen tulevien 

kilpailukyky- ja menestystekijöiden sisällön 

 

Ratkaisu moniongelmaisen Suomen haasteista selviytymiseksi tulisi 

suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä mainitussa 

listassa. Meidän tulisi aloittaa kohdasta 10 eli vision määrittämisestä 

ja edetä nopeasti kohtaan 1. Eteneminen listan kuvaamassa 
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järjestyksessä ei takaa sitä, että ongelmiemme ratkaisut loisivat 

kilpailukykyisen, kestävän ja muuttuneeseen ja jatkuvasti 

muuttuvaan maailmaan sopeutuneen uuden Suomen. 

Maailma voi ehtiä kulkemaan edellämme karkuun, jos emme 

perusta ratkaisujamme vahvaan visioon, jolla on mahdollisimman 

hyvät perusteet ja perustelut muuttuneessa ja muuttuvassa 

globaalissa maailmassa, ja luo tätä kautta onnistumisen 

mahdollisuutta, perustaa ja myös perustelua edellä mainittujen 

ongelmiemme ratkaisuille. Jokainen niistä kohtaa ilman tätä 

kokonaisvisiota yhä kasvavaa vastustusta ja vastakkainasettelua. 

Todellinen vastustajamme on muuttuva maailma ja siihen 

reagoimisen hitautemme. 

Suomi on päästettävä ”kellumaan” 

Suomessa ei ole kysymys taloudellisesta taantumasta, yli varojemme 

elämisestä, Nokian ihmeen ja teollisen perustan murtumisesta, 

Talvivaarasta tai Fennovoimasta, hyvinvointivaltiomme 

murentumisesta, työmarkkinoidemme jäykkyydestä, tuloerojen 

kasvusta, liian korkeista veroista, globaalista verokilpailusta, euron 

luomasta pakkopaidasta ja väärästä valuuttakurssista, Venäjän 

uhasta, Kreikan ja muiden maiden epäoikeudenmukaisesta 

auttamisesta, suvaitsemattomuuden lisääntymisestä, 

itsenäisyytemme puolustamisesta, maahanmuuton ja pakolaisten 

aiheuttamasta uhasta, demokraattisen ja poliittisen järjestelmämme 

kyvyttömyydestä tehdä tarvittavia ratkaisuja, yrittäjyyden 

edellytysten huononemisesta tai vääjäämättömästä kehityksestä. 

Kysymys on luodun turvallisuustunteen illuusiosta. 

Me elämme kuvitelmassa, että voimme turvata elämämme ja 

hyvinvointimme julkisen sektorin, valtion ja kuntien sekä 
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lainsäädännön voimin, luomalla elämää turvaavia rakenteita, 

sääntelyä ja byrokratiaa, normeja, jotka suojelevat meitä tekemästä 

tyhmyyksiä, jotka suojelevat meitä kaikelta siltä pahalta mikä 

rajojemme ulkopuolelta meitä uhkaa, jotka suojelevat meitä siltä, 

että elämme huonoa ja epäterveellistä elämää, jotka suojelevat 

meitä elämään luonnollisesti liittyvältä riskiltä ja onnettomuuksilta ja 

jotka suojelevat meitä meiltä itseltämme. 

Me elämme kollektiivisessa illuusiossa, että joku muu pitää 

meistä huolen ja turvaa elämämme, elintasomme ja 

tulevaisuutemme. Uskomme, että meillä on oikeus olettaa ja odottaa, 

että näin tapahtuu, että me itse voimme elää miten haluamme ja että 

muut huolehtivat sitten meistä, jos huonosti käy. Me elämme 

itsepetoksessa ja turvallisuuden tunteen illuusiossamme, joka uhkaa 

elämäämme ja tulevaisuuttamme. 

Meidän tulee vapauttaa itsemme tästä kollektiivisesta harhasta 

ja päästettävä Suomi ”kellumaan” ja etsimään uutta tasapainotilaa − 

tilaa, joka on kestävä ja sellainen minkä me itse haluamme. Meidän 

on vapautettava itsemme henkisestä epärehellisyydestä ja 

katsottava tilannettamme suoraan silmiin sekä otettava itse vastuu 

elämästämme ja tulevaisuudestamme. Suurin osa meistä pystyy 

siihen, ja ne, jotka eivät siihen pysty, ovat edelleen oikeutettuja 

yhteiseen huolenpitoon ja turvaan. 

Nyt on kuitenkin käymässä päinvastoin. Ne, joilla olisi kykyä 

kantaa oma vastuunsa elämästään, ovat ulkoistaneet tämän 

vastuunsa itsensä ulkopuolelle, yhteiskunnalle, 

hyvinvointivaltiollemme ja julkiselle sääntelylle, ja ne, jotka tämän 

vastuun kantamiseen eivät pysty, ollaan jättämässä oman onnensa 

varaan. 

Vain vapauttamalla itsemme tästä luodusta itsepetoksesta, 
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turvallisuuden tunteen illuusiosta ja henkisestä epärehellisyydestä 

voimme pelastaa Suomen, elämämme ja tulevaisuutemme. 

Suomessa on kysymys meistä itsestämme ja siitä, että me itse 

rakennamme siitä sellaisen kuin me haluamme ja otamme tästä 

rakentamistyöstä vastuun kantaaksemme emmekä ulkoista sitä.  

Meidän tulee yksinkertaistaa elämäämme 

Meidän tulee yksinkertaistaa liian monimutkaiseksi muodostunutta 

yhteiskuntaamme, jossa säännösten ja pykälien toteuttaminen, 

noudattaminen ja valvonta viranomaisten, kansalaisten, yritysten ja 

muiden toimijoiden piirissä aiheuttavat liian suuret kustannukset. 

Emme pysty enää maksamaan niitä sillä tulovirralla, jonka voimme 

kohtuudella kansalaisiltamme ja yrityksiltämme olettaa saavamme, 

tai jonka kustannuksia vientituotteidemme ostajat eivät ole 

halukkaita maksamaan. Olemme luoneet liian kalliisti ylläpidettävän 

yhteiskunnan, joka vie meidän todellisen kilpailukykymme 

kansakuntana. 

Nyt on vaarana se, että suurin osa kasvavan velkaantumisemme 

vähentämiseksi tarvittavista säästöistä kohdistuu perusturvaan eikä 

itse yhteiskuntakoneistoon ja toisaalta kohdistuu tulovirran 

kasvattamiseen jatkuvasti kasvavin veroin ja maksuin, joita julkinen 

sektori tarvitsee kansalaisiltaan ja yrityksiltään. Äärimmilleen vietynä 

koneisto elää ja ylläpitää vain itseään, pystymättä enää tarjoamaan 

hyvinvointipalveluja kansalaisilleen ja riittäviä toimintaedellytyksiä 

yrityksilleen. 

Tämä sama ongelma on usein myös monissa yrityksissä, joissa 

hallinto ja luodut rakenteet vievät suuren osan resursseista, eikä itse 

ruohonjuuritason toimintaan eli asiakkaiden palvelemiseen jää 

riittävästi resursseja. Nämä yritykset toki poistuvat markkinoilta heti 
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kun pääomat loppuvat eikä lisää lainaa toiminnalle ole saatavissa. 

Näin on nyt tapahtumassa myös meille kansakuntana ja koko 

yhteiskunnallemme − ajamme itsemme ulos globaaleilta markkinoilta, 

näivetymme ja ajaudumme jatkuvasti alenevaan elintasoon ja 

vähenevään yhteiskuntarauhaan. 

Ratkaisuna on yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaistemme ja 

yritystemme elämää. Muuten emme saa yhteiskuntamme 

hoitamisen kustannuksia laskemaan ja todellista kilpailukykyämme 

nousemaan siten, että se tuottaa uutta dynamiikkaa, innovaatioita ja 

eteenpäin katsovaa positiivisuutta koko kansakuntaamme. Tämä 

sama yksinkertaistamisen vaatimus koskee myös meitä jokaista 

kansalaisina ja yrittäjinä, jotta saamme oman elämämme ja 

yrityksemme elinvoimaiseksi. 

Toki meidän tulee myös löytää ratkaisu globaaliin talous-, 

finanssi- ja poliittiseen järjestelmäämme ja kriisiin, joka on 

myötävaikuttamassa ongelmiemme kärjistymistä. Mutta se, mitä me 

voimme kansakuntana tehdä itse ja heti, on yksinkertaistaa 

yhteiskuntaamme ja elämäämme. Muuten meillä on edessämme 

kärjistyvän vastakkainasettelun tie. 
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TIETOINEN YRITTÄJYYS 

Tietoinen yrittäjyys ja arvolähtöinen toiminta ovat vaihtoehto 

nykyiselle mekanistiselle, materialistiselle ja hierarkkiselle, tietoa 

hävittävälle ja valtaan perustuvalle toimintatavallemme. Se on 

yrittäjän elämän ja toiminnan uusi paradigma ja kestävämpi ja 

vastuullisempi tie tulevaisuuteen ja menestykseen.  

Tietoinen yrittäjyys sekä arvolähtöinen ja luonnollinen toiminta 

vastaavat nopean maailman haasteeseen ja luovat kestävän perustan 

yritys- ja ammattityöllemme. Se on luonnollista, arvolähtöistä ja 

meistä itsestämme lähtevää toimintaa, jossa elämän ja 

asiakkaidemme palveleminen on kaiken perusta.  

Palveleva yrittäjyys on suuri haaste suomalaiselle yrittäjälle, pk-

yritystoiminnalle ja meille kaikille, jotka teemme työtämme 

asiakkaidemme hyväksi. Siinä on kysymys selviytymisestä, nyt 

taloudellisen laman aikana ja myöhemmin nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössämme, jossa asiakkaidemme arvot ja 

vaatimukset muuttuvat aikamme ongelmien kärjistyessä ja niihin 

ratkaisuja etsiessämme. 

Kun puhun yrittäjästä, en tarkoita vain yritysmuotoisessa 

toiminnassa ammattiaan harjoittavaa yrittäjää, vaan kirjoittamani 

soveltuu myös kaikkeen muuhun inhimilliseen toimintaan, jota 

työntekijöinä harjoitamme. Me kaikki voimme olla tietoisia yrittäjiä 

ja omaksua kuvaamani ominaisuudet ja asenteen tekemiseemme. 

Koska itse olen toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä, niin olen kirjoittanut 

kuitenkin tästä perinteisestä yrittäjänäkökulmasta. 
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Tietoisesta yrittäjyydestä Suomen pelastaja 

Tiensä päähän on tullut nykyinen yltiökapitalistinen talousjärjestelmä, 

jossa suurille yrityksille ja pankeille taataan tappioiden maksaminen 

valtioiden toimesta veronmaksajien rahoilla ja näin kannustetaan 

älyttömien riskien ottamiseen ja mahdollistetaan 

nousukausivaiheessa megaluokkaa olevien voittojen tekeminen. 

Olipa tämän kehityksen taustalla ihmisille luontainen ahneus tai 

järjestelmän valuvirheet, tässä kehityksessä on nyt tultu 

lakipisteeseen, jota emme kestä enää päivääkään. 

Valitettavasti vuoden 2008 jälkeen romahtanut 

finanssijärjestelmä ja sen jälkeinen reaalitalouden lama eivät ole 

saaneet poliitikkoja ja päättäjiä lupauksistaan huolimatta korjaamaan 

tämän kehityskulun mahdollistaneita rakenteellisia ongelmia ja 

puutteita finanssisektorin valvontajärjestelmistä. Kuvaavaa oli 

valtion vuoden 2010 talousarvion lehdistötilaisuudessa 

valtiovarainministeri Jyrki Kataisen lausahdus, että ”heti kun kasvu 

alkaa oikein todenteolla, nyt tilapäisen talouskriisin aikaan …” (TV-

uutiset 28.8.2009) eli asiat korjautuvat sitten uuden kasvun avulla, 

joka on ainoa vaihtoehto. Eli taantumasta mennään yli velaksi ja 

sitten jatketaan entistä menoa velaksi.  

Me olemme kaikki vankeina nykyisessä mekanistisessa, 

materialistisessa, ekologisesti kestämättömässä, jatkuvalle kasvulle 

ja yhä enenevässä määrin velaksi tapahtuvaan kuluttamiseen 

perustuvassa elämisen tavassamme, maailmankuvassamme ja 

arvomaailmassamme, ja tämä koskee niin yrittäjiä, yritysten 

ammattijohtajia, poliitikkoja kuin tavallisia kansalaisiakin. Vaikka 

ongelmat kaatuvat päällemme, emme edes vakavasti pohdi saatikka 

näe, että tälle kaikelle olisi vaihtoehto. 
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On mahdollista, että tämä globaali kriisi ei saa meitä korjaamaan 

sen aiheuttaneita järjestelmävirheitä, vaan tulemme seuraavien 

vuosien aikana näkemään nopeaa talouskasvua, joka edelleen 

perustuu velalle, ei-kestävälle energiatuotannolle ja kuluttamisen 

ihannoinnille − kunnes seuraava romahdus sitten vie meidät 

merkittävästi syvemmälle kuin tällä kerralla. Silloin ei ole enää muita 

vaihtoehtoja kuin alkaa uuden maailman rakentaminen raunioista – 

ja se tulee olemaan merkittävästi vaikeampaa ja hankalampaa kuin 

jos nyt toimisimme oikein.  

Syy ongelmiimme ei ole vain ahneiden pankkiherrojen tai 

lepsujen poliitikkojen, vaan syy on meissä kaikissa, koska itse asiassa 

ihannoimme juuri sitä menoa, joka nämä ongelmat on aiheuttanut. 

Me olemme loppujen lopuksi tämän kaiken takana – me tavalliset 

kansalaiset ja kuluttajat niin Suomessa kuin muuallakin. Me olemme 

halunneet saada kaiken tässä ja nyt, heti paikalla, sen kustannuksia 

enempää miettimättä. 

Me emme pääse maailmamme ongelmien ratkaisemisessa 

eteenpäin niin kauan kuin arvomaailmamme, maailmankuvamme ja 

elämäntapamme säilyvät ennallaan. Ratkaisut löytyvät, kun 

muutamme arvomaailmaamme, näemme maailmamme avoimena ja 

mahdollisena, vapautuneena ”yhden mahdollisen” mallin kahleista, 

ja alamme toimia tietoisesti. Yksinkertaista, todella haastavaa, mutta 

totta ja mahdollista. 

Tietoisesti toimiminen tarkoittaa sitä, että näemme, kuulemme, 

tunnemme ja ymmärrämme itsemme, toisemme ja elämämme 

selkeämmin ja ymmärrämme ongelmiemme takana olevan 

perimmäisen syyn – puutteelliset arvomaailmamme ja 

maailmankuvamme, jotka puolestaan määrittävät elämäntapamme 

ja sen, mitä pidämme tavoiteltavana ja hyväksyttävänä. Meidän tulee 
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herätä Ruususen unestamme kohtaamaan oma itsemme, toisemme 

ja maailmamme ongelmat sellaisina kuin ne oikeasti ovat. 

Tosiasioiden hyväksyminen avaa tien ongelmien ratkaisemiseen. 

Tämän päivän suomalainen todellisuus on monella tavalla ankea 

ja vain vähän toivoa herättävä. Eliitin ja kansan välinen kuilu on koko 

ajan kasvamassa, ja taloudellinen eriarvoisuus lisääntyy. Kansalaiset 

ovat omaksuneet julkkisten ja hyvinvoivan eliitin elämäntavat ja 

haluavat elää sitä samaa elämää, mutta heillä se tapahtuu velaksi ja 

vie heidät lopulta taloudelliseen ja inhimilliseen kärsimykseen.  

Ei poliitikoilla eikä yhteiskunnassa laajemmaltikaan ole selkeää 

visiota siitä, minkälaista tavoiteltavaa tulevaisuutta kohti olemme 

menossa teollisen perustan murtuessa ja Nokian vetovoiman 

hiipuessa. Tekemisen ja uuden luomisen meininki ja yrittäjyys ovat 

kateissa niin yrittäjiltä, yrityksiltä kuin työntekijöiltäkin. Tunnelma on 

tällä hetkellä kuin Titanicin tanssisalissa, jossa orkesteri soittaa ja 

ihmiset tanssivat vielä kun laiva on jo vajoamassa meren syövereihin. 

Elämme juorulehtien ja Big Brother- talon keinotekoista, todelliselle 

elämälle vierasta, elämää, jossa itsensä häpäisy ja julkisuuden 

tavoittelu hinnalla millä hyvänsä on ajan hengen mukaista ja jopa 

suotavaa. Yksilön vastuu omasta itsestään ja perheen vastuu 

jälkikasvustaan on ulkoistettu yhteiskunnalle, joka kuitenkaan ei siitä 

kykene vastaamaan eikä tietenkään saisikaan vastata. 

Heikompiosaisista toki täytyy aina pitää huolta. 

Tietoinen ja arvolähtöinen toiminta tarkoittaa sitä, että 

omaksumme uuden, luonnollisen, elämä- ja evoluutiokeskeisen 

maailmankuvan, jossa elämä ja sen kunnioittaminen tarjoavat 

kestävän perustan arvomaailmallemme, otamme vastuun omasta 

hyvinvoinnistamme ja ympäristöstämme ja muutamme 

kulutustottumuksiamme kestävämmiksi ja eettisemmiksi. 
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Ymmärrämme, että tämä maapallo on ainoa kotimme, josta meidän 

tulee pitää huolta, ja että jos haluamme ihmiskunnan säilyvän ja 

pystyvän elämään ihmis- ja elämänarvoista elämää, on se meistä 

itsestämme, arvoistamme ja valinnoistamme kiinni. 

Se, mitä meidän tulee omassa todellisuudessamme, 

elämäntavassamme ja Suomessa yhteiskuntana tehdä, suhteutuu 

siihen, mikä koko maailmalla on edessään. Me joko uudistumme ja 

ratkaisemme globaalit, eurooppalaiset ja kotimaamme ongelmat 

uudelta perustalta tai ajaudumme kaaokseen ja 

mahdollisesti ”kaikkien sotaan kaikkia vastaan” yhä niukemmiksi 

käyvistä maapallomme resursseista.  

Olen itse käynyt läpi tietoisuudessani, elämässäni ja 

todellisuuden näkemisessäni sekä elämäntavassani sen muutoksen ja 

murroksen, joka meillä itse kullakin on edessämme 

henkilökohtaisesti, yhteisöllisesti ja yhteiskunnallisesti. Olen 

kirjoittanut tämän kirjan avatakseni sitä ”uutta aikaa ja tietoisuutta”, 

josta käsin voimme itse kukin nähdä tulevaisuuteemme, ja 

luodakseni uskoa siihen, että laajentamalla omaa tietoisuuttamme ja 

näkemystämme maailmastamme ja sen eri ilmiöistä voimme myös 

synnyttää aikamme ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavat uudet 

sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset innovaatiot ja ratkaisut. 

Vastaus muuttuvan kuluttajan haasteeseen 

Tietoinen yrittäjyys ja arvolähtöinen toiminta tarjoavat tietoisille 

ihmisille ja kuluttajille väylän toteuttaa uusia arvojaan ja uutta 

elämäntapaansa. Nykyinen toimintatapa ja tapa toimia yrittäjänä ei 

tarjoa muuttuneille kuluttajille niitä tuotteita ja palveluita, joita nämä 

uudessa tietoisuudessaan kaipaavat ja ovat valmiita ostamaan. 

Uudet arvot, ihmiset ja kuluttajat tarvitsevat tietoisia yrittäjiä ja 
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arvolähtöistä toimintaa. 

Tietoinen yrittäjä toimii luonnollisesti, vapaasti ja kannattavasti; 

hän on uutta luova, rohkea asiakkaidensa palvelija ja egostaan vapaa 

toimija. Tietoinen yrittäjä näkee, kuulee, tuntee ja ymmärtää itsensä 

ja asiakkaansa selkeämmin ja tekee kannattavampaa ja 

mielekkäämpää toimintaa arvolähtöisesti ja kestävästi. Hän näkee 

maailman avoimena ja mahdollisena, hän hengittää samaa ilmaa 

asiakkaidensa kanssa ja luo heille arvokokemuksia – hän elää 

asiakkaistaan. 

Tietoinen yrittäjyys ja toiminta tarjoavat uuden, kestävän ja 

mielekkään elämäntavan toimia yrittäjänä. Se perustuu aitoon 

yrittäjyyteen, arvo- ja asiakaslähtöisyyteen, palvelevaan johtamiseen 

ja myynti- ja markkinointihenkisyyteen. Ne tarjoavat uuden 

arvolähtöisen näkökulman, perustan ja tavan toiminnan 

kehittämiseen ja toteuttamiseen, jossa toiminnan tavoitteena on 

luoda asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja arvoja tyydyttäviä 

arvokokemuksia ja -tunteita ja niitä ratkaisevia arvoinnovaatioita. 

Lisäksi ne mahdollistavat uuden, luonnollisen ja yhteisöllisen 

johtamistavan ja kulttuurin ja tavan toimia yhdessä ja luovasti, mutta 

kuitenkin tiukasti toiminnan tarkoitusta ja tavoitetta kohti mennen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siirrymme nopeasti 

aineellisesta, uusiutumattomia luonnonvaroja tuhlaavasta 

tuotannosta ja kulutuksesta aineettomaan ja uusiutuvia 

luonnonvaroja hyödyntävään tuotantoon ja kulutukseen. Otamme 

kaikessa toiminnassamme huomioon oman lähiympäristömme ja 

läheisemme, kuten myös veljemme ja sisaremme eri puolilla 

maailmaa ja koko maapallomme ekologisen tasapainon. Olemme 

tietoisia siitä, että arkipäivän valintamme ovat erityisen tärkeitä ja 

että meidän jokaisen tulee kantaa oma kortemme kekoon. Vain 
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yhdessä voimme pelastaa tulevaisuutemme. Tietoiset yrittäjät ovat 

yhdessä tietoisten kuluttajien kanssa tämän muutoksen 

esitaistelijoina ja näin tarjoavat meille kaikille mahdollisuuden toimia 

oikein ja kestävästi. 

Suomalainen yhteiskunta ja talous tarvitsevat tietoisia yrittäjiä ja 

arvolähtöistä, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää ja ihmisoikeudet 

huomioivaa ja sosiaalisesti vastuullista toimintaa sekä tietoisia 

kuluttajia ja valveutuneita kansalaisia. Tietoinen yrittäjyys ja 

arvolähtöinen toiminta ovat uuden, luonnollisen maailmankuvan ja 

tietoisen elämäntavan palvelemista ja tarjoavat uuden ja 

kestävämmän perustan suomalaiselle yhteiskunnalle, sen 

kansalaisille ja tulevaisuudellemme. 

Meidän tulee löytää nopeasti uusi, kestävä ja näitä uusia arvoja 

tukeva ja edelleen edistävä taloudellinen perusta Suomelle. 

Nähtäväksi jää, onko se vihreä, ilmastonmuutosta ja ekologista 

romahdusta estävä kestävä teknologia, uusia uria aukova 

informaatio-, tieto-, nano-, bio- ja geeniteknologia, elämyksiä 

tarjoava ekomatkailu ja kulttuuritarjonta, korkeatasoinen tutkimus- 

ja kehitystyö sekä sen soveltaminen aikamme ongelmien 

ratkaisemiseksi vai esimerkiksi pienyrittämiseen ja erikoistumiseen 

tähtäävä korkealaatuisten merkkituotteiden ja palvelujen luominen 

ja tarjonta globaalisti. Massatuotantoon ja matalan jalostusarvon ja 

tietotaidon omaavaan teolliseen toimintaan tai muutamaan isoon 

yritykseen ja niiden vientitoimintaan se ei voi kestävästi perustua. 

Taloudellinen rakenteemme on monipuolistettava, sen jalostusarvoa 

on kohotettava, tietotaitoa ja teknologista osaamista parannettava ja 

tuotettava sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka pohjaavat 

suomalaiseen työhön ja omaleimaisuuteen ja vastaavat aikamme 

haasteisiin sekä palvelevat ratkaisuja etsiviä kuluttajia niin meillä kuin 
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muualla. 

Meillä on hyvät lähtökohdat tämän toteuttamiselle. Olemme 

korkeasti koulutettuja ja kielitaitoisia, nuorisomme on 

kansainvälistynyttä, olemme sisukkaita ja päättäväisiä kun niin 

päätämme ja olemme tottuneet selviytymään pahoista ajoista 

yhdessä. Tämä edellyttää kuitenkin ehdottomasti uutta 

arvomaailmaa ja tietoiseen yrittämiseen ja kuluttamiseen perustuvaa 

kestävää ja vastuullista markkinataloutta, jossa me yksilöinä, 

kuluttajina ja päättäjinä otamme itse vastuun omasta, lapsiemme ja 

koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Nyt on aika herätä ja toimia. 

Nyt on aika herätä 

Elämme tällä hetkellä hyvin epävarmoja aikoja ja pohdimme, alkaako 

uusi nousukausi vai vieläkö painumme syvemmälle taloudellisessa 

taantumassamme. Varmaa on kuitenkin se, että tämän taantuman 

jälkeen ei toimintaympäristömme ole sama kuin ennen taantumaa. 

Maailmamme ja toimintaympäristömme ovat muuttumassa 

pysyvästi. Ilmastonmuutos, ekologiset ja sosiaaliset ongelmat, 

globaali markkinatalous, kuluttajien muuttuvat arvot ja yhä rajummin 

kiristyvä kilpailu niin paikallisesti kuin laajemmaltikin haastavat 

yritykset ja yrittäjät uudistamaan omaa toimintaansa ja löytämään 

uuden kilpailukyvyn perustan. Vanhoilla opeilla ja tavoilla emme tule 

tästä urakasta selviämään, ja uutta kipinää ja henkeä tarvitsemme 

nyt kipeästi. 

 

Mistä löydämme uudestaan alkuaikojen kipinän ja hengen oman 

toimintamme kehittämiseen ja palavan halun lähteä uudistamaan 

sitä usein jopa kymmeniä vuosia jatkuneen ”business as usual” -

taipaleen jälkeen? 
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Yrittäjyytemme ja toimintamme aloittamisen aikoihin ja jo ennen sitä 

olimme monesti innostuneita, motivoituneita ja aktiivisia oman 

toimintamme kehittämisessä ja sen suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. Olimme intoa täynnä, ja yrittäjyyden kipinä roihusi 

vahvasti. Mutta vuosien kuluessa ja toiminnan vakiinnutettua 

asemansa markkinoilla aloimme tuudittautua siihen, että toiminta 

pysyy ennallaan ja kannattavana, kunhan vain jaksamme tehdä työtä 

arjessa. Ja tämä onkin monesti riittänyt menneinä vuosina, mutta ei 

enää. Maailma on muuttunut pysyvästi, ja nyt meiltä vaaditaan 

uudestaan alkuaikojen kipinää ja henkeä oman toimintamme 

kehittämiseen ja uusien toimintamahdollisuuksien etsimiseen. Miksi 

monesti heräämme vasta ongelmien jo ollessa edessämme, miksi 

heräämme vasta, kun menetämme ison asiakkaan, kullanarvoisen 

työntekijämme tai oman jaksamisemme, ja terveytemme pettäessä? 

Miksi vasta vaikeudet pakottavat ja saavat meidät uudistumaan ja 

etsimään ulospääsyä haasteistamme. 

Ongelmien ratkaisu olisi luonnollisesti paljon helpompaa, kun 

meillä olisi aikaa paneutua niihin ja aikaa ratkaista niitä. Hätäilemällä 

ja hosumalla paniikissa ei tule kuin huonoja päätöksiä ja 

kestämättömiä temppuratkaisuja, jotka vain pahentavat 

tilannettamme. Vai löydämmekö kipinän maailman muutoksesta ja 

uusista haasteista ja mahdollisuuksista, joita nopeasti muuttuva 

maailma ympärillämme meille tarjoaa?  

Maailman muutos on hämmentänyt meistä monia, ja olemme 

hukassa tämän uuden, globaalin ja entistä vaativamman 

toimintaympäristön ja jatkuvasti muuttuvien markkinoiden ja 

asiakas- ja kuluttajatarpeiden kanssa. Mutta juuri sieltä, muuttuvista 

asiakkaiden ja kuluttajien arvoista ja kulutustottumuksista, meidän 
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kannattaisi etsiä ratkaisua. Se tosin vaatii meiltä 

ennakkoluulottomuutta, rohkeutta kohdata uusi ja sitkeyttä tehdä 

sen vaatima työ. 

Vai onko kipinä löydettävissä katsomalla itseämme ja 

toimintaamme peiliin ja tunnustamalla tosiasiat: maailma muuttuu, 

halusimme sitä tai emme. Niin, kyllähän loppujen lopuksi kyse on 

sinusta ja minusta. Peiliin katsominen ja tosiasioiden tunnustaminen 

on monesti se välttämätön ensimmäinen askel, vaikka se kovin 

vaikeaa onkin. Mutta kun sinne peiliin on ensimmäisen kerran 

kurkistanut ja löytänyt ne omat sokeat pisteensä ja 

muutosvastarinnan ja ehkäpä myös henkisen laiskuudenkin, niin 

toisella kerralla se on jo paljon helpompaa. Rohkeutta katsoa omaa 

itseänsä ja muuttuvaa maailmaa avoimin, mutta kriittisin silmin, sitä 

tarvitaan nyt. 

Kipinän ja hengen on löydyttävä uudestaan pian, sillä nopeasti 

liikkuvat ja mieltänsä alati muuttavat kuluttajat eivät odota 

jahkailijoita. Ja aina nurkan takaa löytyy uusi yrittäjä tai toimija, joka 

on aloittamassa omaa taipalettansa täynnä intoa ja tulevaisuuden 

uskoa. Ja jos kotimaasta ei löydy haastajaa, se löytyy varmasti 

maailman toreilta ja markkinapaikoilta. Se hyvä puoli tässä maailman 

muutoksessa ja sen asettamissa haasteissa toki on, että eivät ne 

toisetkaan yleensä ole olleet sen aktiivisempia tai innostuneempia 

toimintansa kehittäjiä. Ja koska sinä olet juuri nyt lukemassa ja 

pohtimassa näitä asioita kanssani, olet askeleen edellä muita. 

 

Kuka se on, joka tulee ja potkii meidät hereille, kohtaamaan ja 

näkemään aikamme haasteet sellaisina kuin ne oikeasti eteemme 

vyöryvät? 
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Ja potkua me todella tarvitsemme. Olen oman yrittäjäurani aikana 

nähnyt monenlaista bisnestä ja monenlaista yrittäjää, ja valitettavasti 

hyvin usein yrittäjät ovat sekä puoliunessa että rättiväsyneitä. Monet 

heistä tarvitsevat sekä herätystä että lisää aitoa unta. Vaikka maailma 

muuttuu ympärillämme koko ajan, sen muutosvauhti on ollut 

menneinä vuosina sen verran hidas, että olemme aina ehtineet 

mukautua uuteen tilanteeseen – me hämäläisetkin olemme ehtineet 

muutosten tuuliin mukaan.  

Mutta nyt tilanne on muuttunut radikaalisti. Jatkuvasti etenevän 

globalisaation, Internetin ja teknologisen kehityksen ja muuttuvien 

arvojen ja kulutustottumusten takia sekä muoti-ilmiöiden ja trendien 

tullessa ja mennessä on maailman muutos kiihtynyt ja tullut ennalta 

arvaamattomaksi. Tällaisessa maailmassa meidän tulee todellakin 

olla hereillä ja valppaana jatkuvasti. Ja jos emme muuten herää, niin 

tarvitsemme jonkun antamaan potkun takalistoon. 

Onko se menetetty asiakas tai yhteistyökumppani, vai onko se 

luennoitsija toiminnan kehittämispäivillä? Olen huomannut yhden 

ehkä kaikista eniten hämmennystä itsessäsi herättäneen asian. 

Nimittäin sen, että yrittäjät tuntuvat viihtyvän kovin hyvin omalla 

työpaikallaan ja toimistollaan − mikä sinänsä on hyvä asia. Mutta 

maailman muutos, muuttuvat asiakastarpeet ja uudet 

myyntimahdollisuudet eivät kyllä tule toimistolle tai työpaikallemme 

meitä kiusaamaan muuten kuin laskevina myynteinä ja menetettyinä 

asiakkaina ja kauppoina. Ei − maailmalle ja sen turuille ja toreille on 

meidän yrittäjien lähdettävä maailman muutosta katsomaan. Siellä 

se on aistittavissa ja nähtävissä. Ei riitä, että olemme omien 

vakioasiakkaidemme kanssa yhteyksissä jopa päivittäin, vaan meidän 

tulee rohkeasti lähteä tapaamaan uusia asiakkaita, osallistua 

messuille, käydä kaupungilla ja kauppakeskuksissa seuraamassa 
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ihmisten ostamista ja käyttäytymistä, seurata nuorten ohjelmia 

televisiosta ja osallistua vaikkapa nettikeskusteluun − tehdä jotakin 

sellaista, mitä normaalisti emme tee. Ja tämä kaikki meidän tulee 

tehdä silmät auki ja korvat höröllään. Meidän tulee hengittää samaa 

ilmaa nykyisten ja tulevien asiakkaidemme kanssa ja päästä heidän 

iholleen. Takaan, että näin kun teet, tulet yllättymään – maailma ja 

ihmiset ovat muuttuneet. 

Onko se laskeva kannattavuus ja häämöttävät tappiot, vai 

leppoisat eläkepäivät, jotka ovat luisumassa tavoittamattomiimme? 

Meillä jo varttuneemmilla on monesti tämä haave, joka estää meitä 

muuttumasta ja toimimasta muutosten edellyttämällä tavalla. Mutta 

valitettavan kaukana ne eläkepäivät monesti ovat, ja jos emme 

sopeuta toimintaamme ja uudista sitä muuttunutta 

toimintaympäristöä vastaavaksi, haaveeksi ne jäävätkin. Laskeva 

kannattavuus ja pienetkin tappiot syövät jatkuessaan meiltä 

eläkkeiden maksuvaran ja lisäeläkkeiden maksamisen – YEL-eläke on 

monella jäämässä hyvin pieneksi, siitä kun on säästetty jo menneinä 

kovina aikoina. 

Herättävä on ja on ryhdyttävä toimeen, sillä Ruususen unta 

nukkuva yrittäjä on pian entinen yrittäjä, jota eivät jää kaipaamaan 

kuin velkojat ja hyvien päivien kateelliset toverit, veljet ja sisaret. 

Karkuun emme pääse maailman muutosta, meidän on kohdattava se, 

halusimme tai emme. 

Kun yrittäjiä katselee, niin he näyttävät monesti väsymyksestä 

huolimatta olevan menestyneitä ja hyvinvoivia. Ulkoisesti pidetään 

menestystä yllä vaikkapa velaksi, kuten Suomen valtio ja kunnat 

tekevät ylläpitäessään hyvinvointivaltiotamme. Mutta kun hetken 

yrittäjien kanssa rupattelee, niin totuus paljastuu. Homma ei suju, 

velat ja maksut painavat päälle, perheonnikin jo rakoilee ja jatkuvasti 
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pitäisi muuttua ja uudistua, mutta kun ei jaksa ja ei saa itsestään irti. 

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. On katsottava 

itseänsä ja tilannettansa rohkeasti ja kriittisesti ja hyväksyttävä se, 

että nyt on aika toimia. Maailman muutos on nopea, eikä sitä pääse 

karkuun. 

 

Mistä löytyy uskallus haastaa itsemme ja työntekijämme 

muuttumaan ja kyseenalaistamaan kaiken sen, mikä menneinä 

vuosina on toiminut ja on riittänyt kannattavaan toimintaan? 

 

Ensinnäkin meidän tulee hyväksyä se, että elämme nyt erilaisessa 

maailmassa kuin ennen. Toiseksi meidän tulee hyväksyä se, että 

maailman muutos on nyt erilainen − se on nopea, ennalta 

arvaamaton, ja kilpailua tulee sieltä mistä sitä ei ennen tullut. 

Asiakkaiden ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset ovat yhä 

enemmän arvoperusteisia, ja tarjontaa on kaikesta ja kaikkialla – 

kilpailu on kiristynyt entisestään. 

Merkittävin muutos on kuitenkin tapahtumassa siinä, kuinka 

teemme työtämme ja mihin sen arvon luominen perustuu. Eli miksi 

ja mistä asiakkaat meille maksavat. Olemme siirtymässä kysynnän ja 

tarjonnan lain alaisesta markkinataloudesta ja kapitalistisesta 

talousjärjestelmästä ihmisten arvokokemuksiin ja arvoihin 

perustuvaan, arvotuotantolähtöiseen markkinatalouteen. 

Yksinkertaisesti tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat eivät enää meillä 

länsimaissa tarvitse tavaraa ja materiaa fyysisiä tarpeitaan 

tyydyttääkseen, vaan yhä enemmän yhteisöllisiä, itsetuntoa 

kohottavia ja itsensä toteuttamista edistäviä tuotteita ja palveluita. 

Ja tämä edellyttää sitä, että tunnemme nykyihmisten käyttäytymistä 

ja todellisia arvoperusteisia ostomotiiveja entistä paremmin ja 
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osaamme tuottaa niitä täyttäviä tuotteita ja palveluja. 

Uskallusta siis tarvitsemme kyseenalaistamaan kaiken sen, mikä 

ennen toimi, ja opetellessamme tätä uutta arvolähtöistä toimintaa. 

Ja ”muutos ilman konfliktia on näennäinen”, joten muutosvastarintaa 

tulemme varmasti kokemaan. Löytyykö se meistä yrittäjistä 

itsestämme, yrittäjäkollegoistamme, perheistämme vai katoavista 

asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme − uskallus haastaa 

nykyinen ja kohdata muuttuva maailma on pian löydyttävä. 

Markkinat eivät armoa tunne, ja aika käy vähiin. 

Me yrittäjät olemme tottuneet liiankin kanssa selviytymään ja 

tulemaan toimeen yksin emmekä helposti käänny toistemme 

puoleen – uskallus ja rohkeus ei vain riitä. Mutta yksin emme 

nykymaailman haasteita tule ratkaisemaan. Me tarvitsemme ihmisiä 

ja verkostoja, joiden puoleen kääntyä, kun tarvitsemme neuvoja ja 

opastusta ja toista näkökulmaa. Sillä ei ole kovinkaan suurta 

merkitystä, kenen puoleen kääntyy, ei ainakaan alussa. Olennaista on 

avata pää ja lähteä hakemaan ratkaisua myös toisista ihmisistä. Jo 

pelkkä asioiden puhuminen toiselle, joka osaa kuunnella, on riittävä 

apu. 

 

Mistä löytyy uusi visio ja tavoite tulevaisuuteemme, kun globaali 

kilpailu ja ulkoiset uhat kasvavat ja niihin vastaaminen on monesti 

osaamisemme ja vaikutusvaltamme sekä resurssiemme 

ulottumattomissa? 

 

Kun maailma ympärillämme käy yhä kaoottisemmaksi ja muutosten 

nopeus kasvaa, on ensiarvoisen tärkeää miettiä sitä, mikä on sinun ja 

toimintasi visio eli tahtotila ja tavoite, jonka haluat tavoittaa tietyn 

ajan kuluttua. Mikä on se tilanne, jossa haluat nähdä itsesi 
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esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden kuluttua? Ja kun vielä 

kytkemme tämän tavoitteen oman itsemme hyvinvoinnin lisäksi 

asiakkaidemme ja sidosryhmiemme hyvinvointiin, niin eväät hyvälle 

tavoitteelle ja visiolle ovat olemassa. Meidän tulee katsoa riittävän 

pitkälle tulevaisuuteen ja luoda konkreettisia ja selkeitä tavoitteita, 

jotka toteutuessaan tuottavat asiakkaillesi parempia tuotteita ja 

palveluja sekä arvokokemuksia ja sen kautta sinulle ja työllesi 

menestystä ja parempaa kannattavuutta ja jatkuvuutta. 

Kun olemme löytäneet selkeän tahtotilan ja tavoitteen 

itsellemme ja työllemme, on seuraavaksi mietittävä sitä, miten sen 

asiakkaillemme ja sidosryhmillemme kerromme. Tavoitteella ei ole 

kovinkaan suurta merkitystä, jos vain sinä tiedät sen. Jos pystyt 

muuttamaan tavoitteesi tarinan muotoon ja saat siihen konkreettisia 

lupauksia ja näkemyksiä siitä, minkälaista maailmaa olet itse mukana 

luomassa, niin saat myös ihmiset siihen mukaan ja uskomaan sen 

toteutumismahdollisuuksiin. Ja kun tarinasta tulee yhteistä ja jaettua 

todellisuutta, niin haaveistakin tulee totta. 

Sinulla tulisi olla ääneen sanottu ja kirjoitettu missio eli se, mikä 

on yrityksesi ja työsi tekemisen tarkoitus, miksi se mitä teet on 

tarpeellista ja milloin olet tämän tehtäväsi suorittanut. Missio on 

hyvin lähellä visiota ja tavoitetta, mutta se on kuitenkin sen verran 

ylevämpi ja haastavampi, ettei sen toteutuminen aivan 

lähitulevaisuudessa ole mahdollista. Missio ja visio luovat sinulle ja 

yrityksellesi kompassin, suunnan ja päämäärän ja asiakkaillesi ja 

sidosryhmillesi selkeän näkemyksen siitä, mitä teet ja miksi sinun 

kanssasi kannattaa tehdä yhteistyötä ja kauppaa. Missio ja visio 

luovat kartan, jonka avulla voit suunnistaa luottavaisin mielin 

maailman myrskyissä. 
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Mistä löydämme uskon ja voiman itsemme, toimintamme ja 

työmme ennakkoluulottomaan uudistamiseen ja kehittämiseen; 

mistä löydämme tuen ja turvan?  

 

Kuten jo aiemmin olen todennut, niin kaikki lähtee sinusta itsestäsi, 

se on tahdosta kiinni. Sinun on ensin herättävä maailman 

muutokseen ja haluun kehittää itseäsi ja yrittäjyyttäsi. Sen jälkeen 

etsit toisia ihmisiä, joiden kanssa voit puhua auki tilannettasi ja 

tulevaisuuttasi. Yksin haaste on monesti liian kova, joten yhteistyö ja 

yhdessä asioiden kehittäminen ja uudistaminen on ensiarvoisen 

tärkeää. Kaikki tapahtuu omassa päässämme: se on tahdon asia, se 

vaatii vain rohkeutta nähdä tulevaisuus avoimena ja mahdollisuuksia 

täynnä. 

Onko vesilasi puoliksi tyhjä vai täynnä? Se riippuu 

elämänasenteestasi ja luonteestasi – oletko optimisti vai pessimisti. 

Me yrittäjät toki olemme useimmiten optimisteja ja luotamme, että 

asiat kääntyvät parhain päin, kunhan vain jaksamme yrittää. Vaikka 

maailma, toimintaympäristö ja kuluttajien muuttuvat arvot 

haastavatkin meidät uudistumaan ja kehittymään, niin ne tarjoavat 

myös ennennäkemättömän määrän mahdollisuuksia, kunhan vain 

haluamme katsoa maailmaa ja tulevaisuuttamme avoimena ja 

mahdollisena. Se vaatii uskallusta luopua vanhasta ja rohkeutta 

avautua tulevalle. Kun usko parempaan tulevaisuuteen löytyy 

uudestaan, myös voima ja rohkeus palaavat. Kun olemme saaneet 

itsellemme selkeän tavoitteen ja visio ja missiokin ovat kunnossa, niin 

usko huomiseen palaa ja sitä kautta löydämme jälleen itsestämme 

sen aidon ja eteenpäin vievän kipinän ja hengen. Alku on aina 

hankalaa ja vaatii ponnistusta, mutta kun uskallat katsoa itseäsi 

peiliin ja mennä ulos maailmaan katsomaan ja haistelemaan 
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muutosten tuulia, niin jatko onkin sitten paljon helpompaa. 

Meidän jokaisen on tartuttava aikamme haasteisiin 

ennakkoluulottomasti ja lähdettävä luomaan uutta 

tulevaisuuttamme, sillä ”aika entinen ei koskaan enää palaa”, kuten 

jo Junnu Vainio aikoinaan lauloi. Uusi aika, uudet mahdollisuudet – 

siinä on suomalaisen yrittäjän mahdollisuus ja tulevaisuus. Tietoiset 

itseänsä kehittävät ja toimintaansa uudistavat yrittäjät ovat 

suomalaisen talouden suuri mahdollisuus. Parempi tulevaisuus on 

avoinna edessämme, olemmeko valmiita kohtaamaan sen? 

Tietoinen yrittäjä vastaa nopean maailman 
haasteeseen 

Tietoinen yrittäjä toimii yhdessä oman henkilöstönsä, 

työkavereidensa, yhteistyökumppaneidensa ja -verkostonsa sekä 

tietenkin asiakkaidensa kanssa. He luovat uutta ja uusia 

arvoinnovaatioita, luottaen elämän omiin toimintamalleihin ja niiden 

soveltamiseen työssämme ja toiminnassamme asiakkaidemme 

hyväksi. Tämän edellytyksenä on se, että yrittäjänä pystyt toimimaan 

vapaana, oman egosi kahleista vapautuneena ja tietoisena omasta 

aidosta, luonnollisesta ja todellisesta itsestäsi. Koska tietoinen 

yrittäjä perustaa toimintansa asiakkaidensa arvokokemuksiin ja niitä 

toteuttaviin arvoinnovaatioihin, hänen toimintansa on usein myös 

kannattavaa ja jatkuvuus turvattua. 

Tietoinen yrittäjä näkee, kuulee, tuntee ja ymmärtää itsensä ja 

asiakkaansa selkeämmin ja tekee kannattavampaa ja mielekkäämpää 

toimintaa arvolähtöisesti ja kestävästi. Hän näkee maailman 

avoimena ja mahdollisena, hän hengittää samaa ilmaa asiakkaidensa 

kanssa ja luo arvokokemuksia − hän elää asiakkaistaan. Hän menee 



130 

markkinoille yrittäjyys, arvo ja palvelu edellä ja luo menestyksensä 

itse. Hänellä on kompassi kunnossa ja suunta selkeä.  

Tietoinen yrittäjä katsoo riittävän kauas ja riittävän lähelle, hän 

toimii tässä ja nyt missionsa ja visionsa ohjaamana, hän elää 

unelmansa todeksi jo tänään. 

Tietoinen yrittäjyys on intohimoa elämiseen ja palvelemiseen, se 

on siirtymistä ulkoisista ratkaisuista sisäisiin arvoihin ja 

todellisuuksiin. Uuden, luonnollisen ja arvolähtöisen todellisuuden ja 

maailmankuvan näkeminen, luominen ja sen ymmärtäminen 

tietoisesti ja avoimesti ovat tietoisen yrittäjyyden edellytyksiä.  

Tietoinen yrittäjyys luo valmiudet toiminnassa tarvittavalle 

muutokselle ja edellytykset toiminnan jatkuvalle uudistumiselle ja 

kehittymiselle. Se on avoimuutta tulevalle ja muutokselle, jota 

nopeasti muuttuva maailma ja toimintaympäristö yrittäjiltä vaativat. 

Tietoinen yrittäjyys vapauttaa voimavaramme, luo uuden 

toimintakulttuurin ja mahdollistaa uutta luovan toiminnan. Se johtaa 

parempaan ja mielekkäämpään toimintaan.  

Tietoinen yrittäjyys on tunteiden ja arvokokemusten maailmaa, 

joka luo uuden, yhteisen todellisuuden sinulle, henkilöstöllesi, 

työkavereillesi ja sidosryhmille sekä asiakkaillesi ja vie teidät kaikki 

menestykseen.  

Tietoinen yrittäjyys ja arvolähtöinen ja luonnollinen toiminta, jota 

tietoinen yrittäjä toteuttaa, tarjoavat sinun omalle elämällesi ja 

toiminnallesi kestävän ja mielekkään perustan, jonka avulla pystyt 

näkemään, kuulemaan, tuntemaan ja ymmärtämään niin itsesi, 

asiakkaasi kuin muuttuvan maailman ja toimintaympäristönkin 

selkeästi ja uusia mahdollisuuksia luovana ja avaavana. Näet 

maailman avoimena ja mahdollisena.  
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Millainen tietoinen yrittäjä on? 

Tietoinen yrittäjä on oman yrityksensä, yhteisönsä ja 

toimintansa ”sielu ja moottori”, sitä eteenpäin työntävä 

puskutraktori ja imua luova voima ja magneetti. Hän on sytyttäjä ja 

aktivoija, mahdollistaja ja viestijä, hän on kompassi ja kartta. 

Tietoinen yrittäjä tuntee itsensä ja ymmärtää ihmistä. Hän on 

kuuntelija ja haastaja, uusien latujen avaaja ja rohkea kokeilija. Hän 

näkee maailman avoimena ja mahdollisena, hän oppii virheistä ja 

kehittyy ja oppii yhdessä muiden kanssa.  

Tietoiselle yrittäjälle arvon ja arvokokemusten ymmärtäminen 

sekä niiden tuottaminen ja täyttäminen asiakkailleen on kaiken 

toiminnan alku ja juuri. Tietoisena yrittäjänä luot uusia tarinoita ja 

suuria tunteita; olet asiakkaittesi innostaja ja kumppani, rinnalla 

kulkija, palvelija ja odotusten täyttäjä. Tietoisena yrittäjänä saat 

elinvoimasi ja inspiraatiosi asiakkaittesi hymystä ja hämmästyksestä, 

hyvin tehdystä palvelusta ja mahdottoman tekemisestä 

mahdolliseksi.  

Tietoinen yrittäjä hengittää samaa ilmaa asiakkaidensa kanssa. 

Hän on asiakkaidensa luona kuin kotonaan. Hän näkee oman 

toimintansa asiakkaidensa silmin, kuulee sen sanoman asiakkaidensa 

korvin ja tuntee luottamuksen asiakkaidensa sydämellä. Hän tuntee 

asiakkaidensa ilot ja surut, hän on avuksi niin myötämäessä kuin 

vastatuulessakin, eikä hän luovuta vaan jaksaa palvella asiakkaitansa 

niin kuin hän palvelee itseänsä ja elämäänsä. Tietoinen yrittäjä elää 

samaa elämää asiakkaidensa kanssa.  

Myynti ja markkinointi sekä asiakkaidensa palveleminen ovat 

tietoisen yrittäjän tärkeimmät tehtävät – jopa elämäntehtävä ja 

kutsumus. Hän tietää ja muistaa aina, että vasta kauppa on 
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onnistuneen työn todistus, palkkio hyvin tehdystä työstä ja lupausten 

täyttämisestä. Hän tekee työtään rahan vuoksi, mutta ei rahan 

ehdoilla. Hän tietää, että raha mahdollistaa hyvän tekemisen ja 

toisten palvelemisen. Tietoinen yrittäjä on kekseliäs ja ketterä uusien 

mahdollisuuksien löytäjänä ja luojana: hän näkee mahdollisuuksia 

siellä missä toinen näkee vain ongelmia ja vaikeuksia.  

Tietoiselle yrittäjälle asiakkaidensa, oman toimintansa ja 

elämänsä palveleminen on johtajuutta parhaimmillaan, se on oman 

itsensä potentiaalin täyttämistä täydellisimmillään. Hän on nöyrä 

mutta kunnianhimoinen, hän on huomaamaton mutta itsetietoinen, 

hän on asiakkaansa menestyksen palvelija ja kanssaluoja. Tietoinen 

yrittäjä ei palvele rahan takia vaan koska hän tietää, että hyvä saa 

aina palkkansa ja huonosti tehty työ on kuin lehmänkello kaulassa. 

Tietoinen yrittäjä on elämän palveluksessa ja näin ollen kaikkien 

palveluksessa; hän on joukkojensa johtaja edessä ja takana. 

Tietoisena yrittäjänä sinulla on oma ”sisäinen maailmasi” 

kunnossa, ja se antaa voiman, tahdon ja kipinän omaan elämääsi, 

toimintaasi ja palvelutehtävääsi. Olet siirtynyt ulkoisista ratkaisuista 

sisäisiin ja teet sen, minkä tiedät ja tunnet oikeaksi. Sinun sisälläsi 

roihuaa tuli, jota muutosten tuulet ja asiakkaittesi haasteet vain 

kiihdyttävät ja saavat sen leviämään myös ympärilleen. Se on tuli, 

joka polttaa vanhaa ja luo uudelle mahdollisuuden tulla näkyväksi, 

tuli, joka ravitsee ja uudistaa elämääsi, toimintaasi ja asiakkaittesi 

elämää. Tietoinen yrittäjä on elämänsä liekeissä, joita eivät 

suuretkaan vastoinkäymiset tai haasteet lannista tai tyynnytä. Hän on 

uuden luoja ja uudistaja. 

Tietoisen yrittäjän tärkeimmät tehtävät 

Tietoinen yrittäjä ei tee kaikkea yksin vaan yhdessä muiden ja 
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asiakkaidensa kanssa, mutta kuitenkin hän on laivansa kapteeni ja 

navigaattori. 

Tietoinen yrittäjä katsoo riittävän pitkälle ja riittävän lähelle. Hän 

ei sokaistu tulevaisuudesta eikä nykyisyydestä. Hänellä on oman 

elämänsä ja toimintansa missio ja visio selvillä, tekeminen arjessa 

toteuttaa niitä joka päivä. Hän tuntee mertensä vedet ja karikot, 

tuulet ja myrskyt, hän on laivansa kapteeni ja navigaattori, hän tietää 

satamansa ja lastinsa tärkeyden ja hän vie sen aina perille.  

Tietoinen yrittäjä ei kuvittele selviytyvänsä yksin, vaan hankkii 

itselleen luotettavan miehistön ja tarvittavan osaamisen. Hän hankkii 

itselleen tukea ja turvaa. Kun tietoinen yrittäjä seilaa maailman 

merillä, hänellä on sisäinen ja ulkoinen kompassinsa kunnossa ja 

kartat ajan tasalla, hän seilaa niin tyynessä kuin myrskyssä, välillä 

lyhintä tietä ja välillä kiertäen ja kaartaen, mutta aina reitin ja 

päämääränsä tietäen. 

Tietoinen yrittäjä määrittää omat ja toimintansa arvot ja 

arvolupauksensa asiakkaillensa ja luo kestävän perustan omalle 

elämälleen ja kaikelle toiminnalleen. Hänelle arvot eivät ole tuulen 

tuomia tai vain silmänlumetta. Ne ovat totisinta totta ja toteutuvat 

joka päivä arjessa. Hän tuntee arvonsa eikä ole niistä valmis 

tinkimään. Arvot luovat hänelle oman sisäisen kompassin ja 

määrittävät kartan, joka ohjaa häntä elämän taipaleella ja työssään 

oman henkilöstönsä ja asiakkaidensa kanssa. Tietoisena yrittäjänä 

olet arvojesi vahvistamana vapaa tekemään aina oikein − sinulle 

elämänarvot ja lupauksesi asiakkaillesi ovat elämäsi kulmakiviä. 

Tietoinen yrittäjä keskittyy aina olennaiseen ja kehittää 

keskittymistään siihen. Hän tekee oikeita asioita oikein, hän on 

tehokas mutta ei touhukas. Hän tietää, mikä on tärkeää ja mikä ei. 

Kaiken pitää saada perustelunsa arvojensa, oman elämän ja 
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toiminnan mission tai vision myötä. Hän tietää, että turhan 

tekeminen on turhaa ja vie aikaa olennaisesta, joten sitä hän ei tee. 

Hän pohtii sitä, mikä on olennaista ja hyvää hänelle itselleen, 

asiakkailleen, ihmisille hänen ympärillään, yhteiskunnalle ja elämälle 

maapallolla. Hän löytää oman osansa tässä tehtävässä ja keskittyy 

siihen. Tietoinen yrittäjä ei hosu ja puuhaa kaikenlaista. Hän tietää, 

mikä on tärkeää ja olennaista, ja uskaltaa tehdä vain sen. Hän luo 

vakauden ja keskittyneisyyden niin itselleen kuin ympärillensäkin. 

Tietoinen yrittäjä tekee omasta ja yhteisönsä toiminnasta 

elämäntavan, sellaisen kuin hän itse haluaa ja mikä on mielekästä 

hänelle ja ihmisille hänen ympärillään. Hän yhdistää työn ja vapaa-

ajan tasapainoisesti ja siten, että se palvelee kaikkia. Hänelle elämä 

on tärkeää ja se on palvelemista, ei työtä tai vapaa-aikaa. Hän 

toteuttaa itseänsä aina ja kaikkialla. Hänelle tietoisen yrittäjyyden ja 

oman elämänsä tien kulkeminen on päämäärä eikä se, mihin se 

joskus hänet tule johtamaan. Hän luottaa siihen, että hän pääsee 

sinne, mihin hänen on tarkoitus päästä, kunhan vain elää elämänsä 

mielekkäästi ja palvelee täydellä sydämellä. Tietoinen yrittäjyys on 

elämäntapa. Se on sinun itsesi potentiaalin toteuttamista 

täydellisimmillään. 

Tietoinen yrittäjä ei haaveile eikä katso peruutuspeiliin, vaan hän 

elää tulevaisuutensa todeksi tässä ja nyt. Hän on aina läsnä 

asiakkaillensa ja keskittynyt tähän hetkeen. Tietoinen läsnäolo leimaa 

häntä ja hänen toimintaansa. Hän ottaa toki oppia menneestä ja 

pyrkii näkemään tulevaan, mutta hän tietää, että on vain tämä hetki 

ja kaikki tapahtuu tässä hetkessä. Hän toimii niin kuin tulevaisuus olisi 

jo totta, ja hän tietää, ettei tietoiseksi yrittäjäksi tulla vuosien 

yrittäjänä olemisen jälkeen eivätkä haaveet ja unelmat täyty 

haaveilemalla, vaan päättämällä olla tietoinen yrittäjä ja toteuttaa 
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haaveensa jo heti tänään.  

Tietoisena yrittäjänä olet oman tiesi kulkija, mutta et kulje tätä 

tietäsi yksin, vaan tiedät, että matkan tekeminen yhdessä on paljon 

mukavampaa ja tehokkaampaa. Tiedät, että yhdessä tekeminen 

mahdollistaa aidosti uuden luomisen ja tekemisen ja että vasta jaettu 

ilo on todellinen ilo. Saat voimasi sisältäsi ja muilta ihmisiltäsi. Sinun 

luovuutesi kukoistaa ja herkistyy muiden läsnäolosta, ja sinä tarvitset 

ja haluat haastajaa ja tukijaa.  

Tietoisen yrittäjyyden tunnusmerkit 

Tietoinen yrittäjyys ja toiminta edellyttävät arvojen murrosta − se on 

siirtymistä ulkoisista ratkaisuista ja perusteluista sisäisiin arvoihin ja 

todellisuuksiin. Se on henkinen olotila, se on olemista ja tekemistä. 

Tietoinen yrittäjyys on sisäistä ja ulkoista menestystä. Se on ulkoisen 

menestyksen luomista sisäisen vapauden ja itseyden toteutumisen 

kautta – sisäisen menestyksen kautta. Menestys tuottaa sisäistä 

tyytyväisyyttä ja rauhaa, mutta myös rahaa pankkitilillesi. 

Tietoinen yrittäjyys on intohimoa elämään ja palvelemiseen. Se 

syntyy sisäisestä intohimosta elämään ja kutsumuksesta elämän ja 

toisten palvelemiseen. Se toteutuu arvolähtöisesti ja luonnollisesti, ei 

pakolla vaan avautumalla elämälle. 

Tietoinen yrittäjyys on vaihtoehto nykyiselle. Se on tietoiseen 

elämään, yhteisöllisyyteen ja itseyteen perustuva vaihtoehto 

nykyiselle mekanistiselle, materialistiselle, valtaan ja hierarkiaan, 

rahan itseisarvoon perustuvalle ja ihmisarvoon väheksyvästi 

suhtautuvalle modernille toimintatavalle ja kulttuurille. Se on 

arvolähtöistä ja luonnollista toimintaa, se on tarinan kerrontaa, arvoa 

luovaa viestintää, markkinointia ja myyntiä. Se on arvokumppanuutta, 

aitoa palvelevaa johtajuutta ja luovaa yhteisöllisyyttä. Se on yhteistä 
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tarinaa ja tavoitetta. 

Tietoinen yrittäjyys on vision tekemistä todeksi arjessa. Se on 

paremman elämän, toiminnan ja tulevaisuuden elämistä todeksi 

tässä ja nyt. Se on tietoista läsnäoloa ja luottamusta tähän hetkeen. 

Se on hetkessä elämistä. Se on avoimuutta tulevalle ja muutokselle. 

Se on maailman näkemistä avoimena ja mahdollisena, avautuvien 

mahdollisuuksien näkemistä ja hyödyntämistä. Se on muutosta ja 

murrosta, se on tie uuteen elämäntapaan ja liiketoimintaan. 

Tietoinen yrittäjyys on unelmointia ja onnistumista. Se on 

riittävän pitkälle ja riittävän lähelle katsomista ja toimimista, se on 

unelmia ja arjessa onnistumista. Tietoisessa yrittäjyydessä ihminen 

on kaiken keskiössä − se on ihmiseltä ihmisille ja ihmisten kanssa 

yhdessä luomista ja toimintaa. Se on ihmisyyttä parhaimmillaan. 

Tietoinen yrittäjyys on tunteiden todellisuutta. Se on 

todellisuuden luomista tietoisen ajattelun ja maailmankuvan luoman 

elämän totuuksien avulla. Se on todellisuuden luomista elinvoiman 

lähteen antaman voiman synnyttämien tunteiden avulla. Se, minkä 

tunnemme todeksi, on totta. Se, mikä on totta, on elämämme 

perusta. Uusi todellisuus luodaan uusin mielin ja tuntein, uusi 

todellisuus eletään todeksi uusin mielin ja tuntein. 

Tietoinen yrittäjyys on luonnollista tietoisuutta. Se on luovuutta, 

intuitiivista tietämistä ja luottamista, epätodennäköisiä sattumia, 

kuin kohtalon johdatusta. Se on uuden luomista päiden välissä, 

yhdessä olemista ja tekemistä, luottamusta. Se on aitoa ja 

luonnollista vastuuta elämästä. 

Tietoinen yrittäjyys on egosta vapaata elämää. Se on rohkeutta 

kohdata oma itsesi, toiset ja elämä nöyränä, mutta itsellisenä ja 

vapautuneena mielesi luomista peloista ja toteutumattomista 

haaveista. Se on toiseuden kahleista vapautumista, vapautumista 
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aitoon ja luonnolliseen elämään tietoisena evolutiivisesta 

tehtävästämme ja kutsumuksestamme. Se on aitoa elämää. 

Tietoinen yrittäjyys on mielekästä työtä. Se tuottaa 

mielekkäämmän, helpomman, yksinkertaisemman ja turvallisemman 

tavan tehdä työtä ja ansaintaa kannattavasti ja kiireettä. Se on uusi 

elämäntapa ja tapa tehdä työtä.  

Tietoinen yrittäjyys ja toiminta luovat valmiutta muuttua – ne 

pitävät koko ajan hereillä, muutos- ja sopeutumisvalmiina ja luovat 

edellytykset toiminnan jatkuvalle uudistumiselle ja kehittymiselle. 

Tietoinen yrittäjyys vapauttaa voimavarat – se mahdollistaa 

voimavarojen ja kapasiteetin vapauttamisen ja hyödyntämisen 

täysimääräisesti ja luonnonmukaisesti. Se luo uuden rakenteen - sen 

tavoitteena on vapauttaa meidät hierarkkisesta toimintatavastamme 

ja tietoa hävittävästä rakenteestamme ja niiden luomasta 

luonnottomasta yrityskulttuuristamme. Se luo uutta toimintaa ja 

synergiaa − se luo uutta ajattelua ja toimintaa ja on enemmän kuin 

osiensa summa. 

Tietoinen yrittäjyys mahdollistaa arvotuotannon. Se luo 

edellytykset arvoinnovaatioiden synnyttämiselle osana normaalia 

toimintaa ja mahdollistaa ja parantaa arvontuotantokykyä ja imua 

markkinoilla. Se luo parempaa toimintaa − se tuottaa parempaa 

kannattavuutta, parempaa kestävyyttä, mielekkäämpää kulttuuria ja 

identiteettiä. 

Liiketoimintanäkemyksen murroksen syyt 

Nykyinen liiketoimintanäkemyksemme eli liiketoiminnan nykyinen 

paradigma perustuu väärään tulkintaan elämästä. Koneen metafora 

luotiin kuvaamaan Newtonin löytämiä ja kuvaamia luonnonlakeja, 
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kuten liikelakeja ja entropian kasvua. Väärä tulkinta syntyi siitä, että 

tästä mekanistisesta maailmankäsityksestä luotiin koneen metafora 

ja tätä koneen metaforaa alettiin käyttää myös elämän ja elävien 

järjestelmien, kuten ihmisen, yhteisöjen ja myös yritystoiminnan, 

mallina, vaikka newtonilainen tieteen todellisuuskäsitys ei näistä 

varsinaisesti väittänytkään mitään. Toisaalta myös Darwinin 

evoluutioteoriasta otettiin käyttöön vain vahvimman ja 

soveltuvimman oikeus, vaikka itse Darwin oli evoluutiota selittänyt 

paljon monipuolisemmin. Näistä otettiin siis käyttöön toisaalta 

koneen metafora ja pelkistetty tulkinta evoluutiosta eli vahvimman 

oikeus. 

Nyt uusi tiede – kvanttifysiikka, kaaosteoria, kompleksiset elävät 

järjestelmät, Spiral Dynamics ym. − on paljastanut, että sekä 

newtonilainen tieteen todellisuuskäsitys että Darwinin 

evoluutioteoria ovat pelkistyksiä ja likiarvoisuuksia ja että todellisuus 

on paljon monipuolisempi. Uuden tieteen ja täsmentyneiden 

evoluutioteorioiden kuvaama elämä näyttää nyt kuvaavan 

todellisuutta sellaisena kuin sen itsekin voimme kokea ja nähdä 

toimivan. Enää emme tarvitse koneen metaforaa, vaan voimme 

suoraan luonnosta katsoa ne toimintamallit, jotka ovat miljoonien 

vuosien evoluution aikana hioutuneet menestyksekkäimmiksi. Näin 

ollen myös liiketoiminta saa nyt uuden luonnollisen perustansa ja 

vanha, mekanistinen ja väärä tulkinta voidaan unohtaa. 

Globaali kilpailu, voimaan perustuvat strategiat, hierarkiaan 

perustuvat johtamis- ja organisaatiomallit sekä liiketoiminnan 

nykyinen tavoite, joka korostaa omistajien ja johdon ansaintaa ja 

varallisuuden kasvua, ovat kaikki tämän saman väärän 

maailmankäsityksen viimeisiä loogisia lopputuloksia. Se, että nämä 

nyt vääriksi osoitettavat toimintamallit ovat aiemmin toimineet, on 
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perustunut liiketoiminnan, tiedonvälityksen ja markkinoiden 

epätäydellisyydelle − aivan samoin kuin newtonilainen tiedekin on 

toiminut aiemmin riittävällä tarkkuudella. Nyt kuitenkin ihmisen 

evoluutio ja maailma on kehittynyt ja muuttunut siinä määrin, että 

mekanistinen maailmankäsitys ei enää riitä kuvaamaan sitä 

todellisuutta, jossa elämme. Tarvitsemme uuden 

maailmankäsityksen, ja tällä hetkellä tilalle on tarjolla luonnollinen 

maailmankäsitys – maailmankäsitys, joka perustuu uuden tieteen 

paljastamaan elävien järjestelmien toimintaperiaatteisiin. 

Kun vaihdamme maailmankäsitystämme, vaihdamme täten myös 

toimintamallimme ja periaatteemme eli koko liiketoiminnan paletti 

menee uusiksi. Vanha liiketoiminnan paradigma toimii kyllä vielä 

jonkin aikaa ja niissä tilanteissa, joissa on jokin käytön ja toimivuuden 

salliva epäjatkuvuus tai muu epätäydellisyys. Mutta kehittyneissä 

länsimaisissa talousjärjestelmissä, joissa tiedonvälitys on lähes 

täydellistä ja tosiaikaista ja jossa muutosten nopeus on koko ajan 

kasvamassa ja on yhä epälineaarisempaa, tarvitsemme uutta 

liiketoiminnan ja sen kehittämisen paradigmaa jo nyt – tarvitsemme 

tietoista yrittäjyyttä. 

Toisaalta ekologiset, sosiaaliset, eettiset ja talousjärjestelmän 

ongelmat pakottavat etsimään uutta talousjärjestelmän ja 

liiketoiminnan ratkaisua, jotta selviäisimme näistä ongelmista. 

Toisaalta meidän tulee siis sopeuttaa toimintamme muuttuneeseen 

maailmaan ja toisaalta löytää ratkaisu ekologisiin ja muihin 

globaaleihin ongelmiin. Luonnolliseen maailmankäsitykseen 

perustuva tietoisen yrittäjyyden malli ja arvolähtöinen toiminta 

tarjoavat mahdollisuuden ratkaista yhdellä kertaa nämä molemmat 

haasteet. 
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UUSI, VAPAA IHMISYYS JA ELÄMÄ 

Hyvä ja mielekäs elämä 

Miksi elämämme tuntuu usein tyhjältä ja olemme tyytymättömiä? 

Koska elämä ei tapahdu siinä mitä ei ole, vaan siinä mitä on. 

 

Elämä on aina hyvää ja mielekästä siinä mitä on, koska hyvä on 

elämän perusominaisuus ja mielekkyys sitä eteenpäin vievä voima. 

Sillä, miten elämämme ilmenee, ei ole merkitystä, vaan sillä, että 

annamme sen ilmetä vapaasti. Ja koska elämä on perustaltaan hyvää 

siinä mitä on, niin siitä nousee hyviä tekoja sillä tavalla kuin kukin 

meistä hyvyyttä ilmentää, ja tämä tuo mielekkyyttä elämäämme ja 

vie meitä eteenpäin. Elämästä voi nauttia, kokea hyvyyttä ja 

mielekkyyttä, kunhan vain elämme siinä mitä on ja ilmenee. 

Kun oivallat hyvän elämän salaisuuden, se vapauttaa sinut 

ilmentämään ja toteuttamaan kaikkea sitä, mikä on sinulle 

luontaisinta ja ominta. Hämmästyttävintä tässä on se, ettei siinä 

tarvita lainkaan sinua. Mutta mitään yliluonnollista tai mystistä tässä 

ei kuitenkaan ole − vain elämää luonnollisesti ja vapaasti elettynä, 

siten kuin elämä itse sitä elää. 

Hyvä ja mielekäs elämä − siitä on kysymys. Moni teistä on 

kuitenkin varmaan jo tehnyt siihen pienen lisäyksen alitajuisesti, 

tiedostamattaan, ja tulkinnut sen tarkoittavan Hyvä ja mielekäs 

elämä sinulle. Mutta tästä ei nyt ole kysymys. Hyvä ja mielekäs elämä 

kertoo elämästä itsestään, siitä miksi se on hyvää ja mielekästä ja 

miten se ilmenee. Hyvän elämän salaisuus löytyy elämästä itsestään, 

ei jostakin, mitä me voimme tehdä. Se ei löydy meistä itsestämme. 
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Se hämmästyttävin elämän salaisuus on siinä, että me itse olemme 

tämä elämä. Me olemme se, mitä sanomme elämäksi ja 

todellisuudeksi, tai kuten sitä hyvin usein kutsutaan − tietoisuudeksi. 

Hyvä ja mielekäs elämä ei tapahdu sinulle tai minulle, se ei tapahdu 

kenellekään. Se on se mitä on ja mitä tapahtuu, se on ja tapahtuu 

elämässä. 

Me olemme tottuneet − tai paremminkin meidät on opetettu ja 

kasvatettu siihen, että me olemme erillisiä yksilöitä ja persoonia ja 

että me olemme erillisiä muusta maailmasta. Että meillä on oma 

sisäinen maailmamme ja sitten on ulkoinen maailma, jota me 

aistiemme, tunteidemme ja ajatustemme avulla tarkastelemme ja 

hallitsemme ja jossa me parhaan kykymme mukaan pyrimme 

elämään. Jos emme tätä perusolettamustamme koskaan erittele 

tarkemmin tai vaadi siitä todisteita, että näin asian laita todella olisi, 

niin me hyväksymme tämän oletuksen erillisestä minästä ja erillisestä 

maailmasta.  

Eikä siinä ole mitään väärää tai pahaa, mutta tämä puutteellinen 

oletuksemme itsemme todellisesta luonteesta voi elämämme aikana 

aiheuttaa meille − luodulle omakuvallemme − tyytymättömyyttä, 

pelkoja, ahdistusta, masennusta, mutta tietenkin myös hetkellisiä 

ilon, onnen ja rakkauden hetkiä. Mutta koska luulemme, olemme 

oppineet, että ne tapahuvat minulle, niin me haemme näihin 

elämämme huonoihin hetkiin ratkaisua itsestämme ja omasta 

elämästämme ja toisaalta pyrimme ylläpitämään hyviä hetkiämme 

omin voimin. Tämä ei useinkaan onnistu kuin hetkellisesti ja 

väliaikaisesti. Toisaalta moni meistä tietää alitajuisesti tai 

tietoisemmin, että emme pysty vaikuttamaan elämämme 

tapahtumiin kuin näennäisesti ja jälkikäteen tapahtuneelle selityksiä 

antaen − miksi kaikki tapahtui. Itse elämä tuntuu silti elävän omaa 
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elämäänsä, meistä välittämättä.  

Ja tämä tieto sinussa on varmaankin juuri se, miksi luet tätä juuri 

nyt. Sinulla on ollut aavistus tai olet erilaisista henkisistä opeista ja 

kirjoista lukenut, että ego ja minä, erillinen ja erityinen omakuvamme, 

ovat ainoa este vapaudellemme ja siihen heräämiseen, jotka sitten 

tarjoavat hyvän ja mielekkään elämän sinulle. Tiedän tämän 

lupauksen hyvin myös itse − olenhan siitä paljon aiemmin kirjoittanut. 

Me emme herää tai vapaudu egostamme tai erillisestä ja 

erityisestä omakuvastamme, me emme tule tietoiseksi tai valaistu, 

me emme saavuta nondual-ykseyden tilaa tai pääse irti dualismin ja 

suhteellisen maailman kahleistamme. Nämähän ovat niitä lupauksia, 

joita niin itämaiset kuin länsimaiset henkiset opit ja uskonnot ovat 

meille luvanneet. Eikä näissäkään oikein ymmärrettynä ole 

tietenkään mitään pahaa tai väärää − ne ovat osa elämän 

ilmentymistä ja sen ilmiöitä ja tekevät elämästämme monesti 

mielenkiintoisempaa ja jännittävämpää. Mutta se missä ne 

epäonnistuvat, on hyvän ja mielekkään elämän selittäminen ja sen 

kertominen, miten siinä voimme elää arjessamme ja siinä maailmassa, 

joka vallitsee kulloisenakin hetkenä.  

Hyvän ja mielekkään elämän näkökulma ja lähestymistapa on 

seuraava. Me olemme tietoisuus, todellisuus ja elämä, jotka 

ilmenevät yhtenä ja kokonaisena − siinä mitä on, se mitä on. Me 

olemme tämä todellisuus, joka sisältää kaiken mitä on ja kaiken mitä 

tapahtuu. Elämä on se perusta, josta kaikki edellä mainitut ilmiöt, 

käsitteet, uskomukset ja oletukset nousevat, ja elämästä käsin me 

voimme ymmärtää ja nähdä ne ja niiden tarkoituksen elämän 

prosessissa. Ja kun me olemme tämä elämä, niin meidän ei tarvitse 

vapautua tai herätä egostamme tai minästämme, valaistua tai tulla 

vapaaksi. Meidän tulee vain tulla tietoisiksi tästä elämän 
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salaisuudesta ja sen tulla todeksi meissä.  

Kun sanon ”meissä”, niin tarkoitan sillä tarkasti ottaen, että 

elämä tulee tietoiseksi itsestään ja elämän salaisuus paljastuu 

elämälle itselleen, mutta koska me olemme tämä yksi ja ainoa 

todellisuus joka on, niin voimme yhtä hyvin sanoa sen tapahtuvan 

meissä. Olennaista on siis jatkuvasti huomata se, että mikään ei 

tapahdu erillisessä ja erityisessä omakuvassamme, egossamme, 

minässämme tai ajatuksissamme, vaan elämässä itsessään, joka me 

olemme. Hyvän elämän salaisuus on yksinkertaisesti se, että me 

olemme elämä, joka itsessään on hyvä ja mielekäs. 

Vaihtoehto perinteisille itsensä löytämisen opeille 

Kun lähdemme etsimään todellista itseämme, totuutta elämästä ja 

sen merkityksestä, tietä ulos kärsimyksestämme, kohti parempaa 

elämää, tai tavoittelemaan laajempaa tietoisuutta ja lopulta ehkä 

jopa ykseyttä, joka tekee meistä yhtä kaiken elämän kanssa, on meille 

tarjolla lukuisia henkisen kasvun ja itsensä löytämisen oppeja aina 

idän uskonnoista nondual-oppeihin ja New Age -tyyppisiin 

uususkontoihin sekä kaikkea siltä väliltä. Myös kristinusko, siten kuin 

se Uudessa testamentissa on kuvattu, tarjoaa yhden tien henkiseen 

kasvuun.  

Meille on tarjolla todellinen henkisyysoppien ”salaattipöytä”, 

josta emme enää pysty hahmottamaan, mitkä niistä ovat toimivia ja 

hyödyllisiä meille ja mitkä vain tekevät meistä kärsimättömiä ja 

turhautuneita etsijöitä. Monesti nämä myös vievät meidät pois 

tavallisesta elämästämme, johonkin välitilaan, jossa odotamme 

lopullista läpimurtoa. 

Meillä on kolme eri todellisuutta, joissa me voimme elämämme 

aikana olla ja joiden kautta kulkea eteenpäin kohti sitä, mitä 
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toivomme saavuttavamme. Suurin osa meistä elää tietoisesti tai 

tiedostamattaan elämäänsä ns. luodussa todellisuudessa eli 

ajatustemme, tunteidemme, aistiemme ja havaintojemme luomassa 

todellisuudessa, jonka koemme olevan me itse. Me olemme se, mitä 

nämä kokemuksemme meille luovat, me olemme tämä luotu 

todellisuus. Tämä on myös se elämä, joka meille tuottaa kaiken sen 

ilon ja myös kaiken sen surun ja kärsimyksen, mitä erillisinä yksilöinä 

ja persoonina voimme elämässämme kokea.  

Jossakin vaiheessa jotkut meistä haluavat kuitenkin päästä irti 

tästä ilon ja kärsimyksen vuoristoradasta ja lähtevät etsimään jotakin 

parempaa perustaa elämälleen. Hyvin usein se johdattaa meidät 

henkisen kasvun polulle, sen jälkeen kun olemme pyrkineet 

ratkaisemaan ongelmiamme erilaisten hyvinvointi- ja 

elämäntaitopalveluiden, terapioiden tai vaihtoehtoisten itsensä 

parantamisen hoitojen ja elämäntaparemonttien avulla, mutta 

emme ole pystyneet saavuttamaan sitä parempaa elämää, jota 

haluaisimme itsellemme.  

Henkisen kasvun polulla meidät johdatetaan hyvinkin nopeasti 

ymmärtämään se, että me emme ole edellä kuvattu, luotu 

todellisuutemme, vaan että me olemme sitä tarkkaileva tietoisuus, 

jotakin, mikä on tietoinen ajatuksistamme, tunteistamme, aistiemme 

luomista kokemuksista ja havainnoinneistamme. Pääsemme irti 

totutusta tavastamme nähdä itsemme, ja nyt näemme kaiken 

ulkopuolisena todistajana ja tarkkailijana. Ja tämä tuo meille näkyviin 

myös kaikki ne turhautumat, ehdollistumat ja kehoomme ja 

mieleemme tallentuneet traumamme ja niihin liittyvän tunne-

energian, joka purkautuessaan aiheuttaa meille erilaisia vahvojakin 

epämiellyttäviä tuntemuksia, mutta myös oivaltavia avautumisen 

tiloja. Elämästämme tulee dualistista sanan varsinaisessa 
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merkityksessä − me elämme yhtä aikaa luodussa todellisuudessa ja 

sitten jonakin mikä tätä luotua todellisuutta havainnoi. 

Elämästämme tulee jälleen kerran vuoristorataa, jossa 

poukkoilemme näiden kahden eri todellisuuden välillä. Tätä 

vuoristorataa voimme pyrkiä hallitsemaan meditaation, mietiskelyn 

ja itsetutkinnan avulla. Tämä vaihe on myös yleensä se, joka voi 

kestää vuosikausia ja jossa turhaudumme koko hommaan. 

Mikäli kuitenkin onnistumme käymään tämän vaiheemme 

onnistuneesti lävitse ja purkamaan ”vanhaan minäämme” liittyviä 

ehdollistumiamme riittävässä määrin, voimme päästä tilaan, jota 

kutsutaan nondual-tilaksi. Tässä tilassa purkautuu viimeinen 

illuusiomme ja harhamme erillisestä minästämme ja todellisuus 

avautuu meille yhtenä ja kaiken kattavana todellisuutena, jossa 

tarkkailevaa tietoisuuttakaan ei enää tarvita eikä ole olemassa. 

Monesti tämä tila ei ole vakaa tai pysyvä, vaan tarvitsemme 

avuksemme edelleenkin meditaatiota, mietiskelyä ja myös tämän 

tilan jatkuvaa tutkistelua. 

Yhteistä tälle matkallemme luodusta todellisuudesta 

tarkkailevaan tietoisuuteen ja lopulta nondual-tilaan on se, että se vie 

meidät pois tavallisesta ja arkisesta elämästämme. Elämme 

elämäämme arkitodellisuudessa ja tässä uudessa nondual-tilassa ja 

todellisuudessa vuorotellen, ja näiden yhdistäminen osoittautuu 

monesti hyvinkin hankalaksi tehtäväksi. Se ”parempi elämä” jota alun 

perin lähdimme etsimään, ei toteudu. 

Edellä kuvattu matka on tietenkin hyvin yksinkertaistettu kuvaus, 

mutta se kertoo meille kuitenkin sen, mitkä ovat ne eri vaiheet, joista 

lukuisat henkisen matkan opettajat ja opit meille kertovat ja joiden 

tavoittamiseen perinteiset henkisen kasvun ja itsensä löytämisen 

opit keskittyvät.  
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Mutta meille on tarjolla myös vaihtoehto, jota kutsun ”hyväksi ja 

mielekkääksi elämäksi”. Olennaista on se, että sen lähtökohta on 

päinvastainen kuin perinteisten näkemysten − se lähtee siitä, mihin 

nämä perinteiset näkemykset yleensä lopettavat. Se lähtee siitä, että 

todellisuus on jo yksi ja että elämä ilmentää itseään meidän 

kauttamme ja on niin tehnyt aina. Me olemme elämä itse, 

elämme ”siinä mitä on” -todellisuudessa, elämämme on elämän 

luonnollista ilmentymistä ja virtausta. Se on vapautta olla se mitä on 

ja olemme − ei uskomuksia tai olettamuksia, vain elämää.  

Se keskittyy siihen mitä on, ei siihen mitä ei ole 

Hyvän ja mielekkään elämän haaste perinteisille opeille kiteytyy 

seuraavaan: miksi käyttää aikaa ja energiaa sen selvittämiseen, mitä 

luotu todellisuus tai tarkkaileva tietoisuus ovat, miten ne ovat 

syntyneet tai kuinka voimme löytää yhden todellisuuden? Miksi 

käyttää aikaa ja energiaa sen selvittämiseen, mikä lopulta ei ole totta? 

Miksi emme lähtisi suoraan siitä, mikä on totta? Elämä on totta siinä 

mitä on ja me kaikki elämme siinä, tiedostamme sitä tai emme.  

Hyvä ja mielekäs elämä ratkaisee näihin edellä kuvattuihin 

vaiheisiin liittyvät erillisyyden ja toiseuden haasteet ja näin syntyneen 

luodun todellisuuden luomat illuusiot ja näennäisyydet. Se antaa 

elämälle mahdollisuuden hävittää nämä luonnollisen, hyvän ja 

mielekkään elämän esteet elämästämme, elämästä itsestään käsin, 

siitä mikä on jo totta. Hyvä ja mielekäs elämä aloittaa siitä, mihin 

nämä perinteiset henkisen kasvun ja tietoisuuden laajentamisen opit 

päättyvät, onnistuessaan tavoittamaan maalinsa.  

Tämä hyvän ja mielekkään elämän päinvastainen lähtökohta avaa 

meidät todellisuudelle ja saa meidät keskittymään siihen, mikä on jo 

totta, siihen mitä on − ei siihen, mikä ei ole totta tai siihen mitä ei ole. 
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Hyvä ja mielekäs elämä antaa meille työkalut ja lähtökohdan, jotka 

mahdollistavat luonnollisen elämän ja siinä elämisen per heti. Me 

kasvamme luonnolliseen elämään ja yhteen todellisuuteen elämästä 

ja todellisuudesta käsin, ei vasta sitten kun luodun todellisuuden ja 

dualistisen todellisuutemme illuusiot ja vuoristorata ovat purettu ja 

selvitetty ja nähty vain luoduiksi todellisuuksiksi.  

Eivät nämä eri tietoisuuden tilat ja vaiheet tietenkään mihinkään 

häviä, mutta meidän ei tarvitse niitä itse selvittää ja purkaa. Elämä 

tekee sen puolestamme, kunhan vain elämme siinä mitä on. 

Perinteistä matkaa ei tarvitse tehdä eikä perille tarvitse päästä 

perinteisessä mielessä. Me olemme jo perillä, ja hyvä ja mielekäs 

elämä aloittaa uuden matkan kohti hyvän ja mielekkään elämän yhä 

täydempää toteutumista, mutta tällä kertaa tämä matka tapahtuu 

siinä todellisuudessa ja elämässä, jossa me elämme, ei jossakin 

muualla. 

Hyvä ja mielekäs elämä ei vie meitä pois siitä todellisuudesta ja 

elämästä, jossa olemme juuri nyt, vaan se antaa meidän olla juuri sitä, 

mitä me olemme illuusioinemme, harhoinemme, kärsimyksinemme, 

ilon ja surun hetkinemme. Mutta tällä kertaa se poistaa tarpeemme 

purkaa ja selvittää nämä luonnollisen elämän esteet itse. Elämä tekee 

sen puolestamme, meidän tulee vain antaa elämälle tämä 

mahdollisuus. Mutta koska me olemme tämä elämä, niin elämämme 

on edelleen meidän ”omaamme”, vaikkakin nyt ilman tunnetta tai 

tietoa erillisestä ja erityisestä omakuvastamme. Siksi meillä ei ole 

tarvetta ulkoisille ratkaisuille. Me olemme elämä, joka löytää itsensä 

ja luo itselleen hyvän ja mielekkään elämän, luonnollisen elämän. 

Tämä varmaankin kuulostaa melko hämmentävältä tai liian 

hyvältä ollakseen totta, joten otetaan esimerkki tavallisesta 

elämästämme. Hyvän ja mielekkään elämän ”opiskelua” voimme 
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verrata uuden kielen opiskelemiseen. Me voimme perinteisesti 

opiskella uutta kieltä oman kielemme ja kulttuurimme sisällä, 

irrallaan tämän uuden kielen todellisuudesta, siitä, missä tätä uutta 

kieltä puhutaan äidinkielenä ja missä se on osa kulttuurista ja 

sosiaalista todellisuutta. Tai sitten me voimme tehdä sen siten, että 

altistamme itsemme suoraan tämän uuden kielen luonnolliselle 

ympäristölle ja todellisuudelle ja annamme tämän uuden kielen tulla 

osaksi itseämme ja elämäämme elämällä sitä todeksi arjessamme. 

Hyvän ja mielekkään elämän ”opiskelu” tapahtuu juuri näin − me 

altistamme itsemme tälle ”uudelle” todellisuudelle ja elämälle ja 

annamme sen tulla itseksemme ja elämäksemme. Aluksi tämä on 

luonnollisesti vaikeaa ja hankalaa, mutta hyvin pian me sopeudumme 

tähän uuteen todellisuuteen ja siitä tulee yhtä luonnollista kuin 

uuden kielen puhuminen. Hyvästä ja mielekkäästä elämästä tulee itse 

asiassa ”äidinkielemme”, sillä se on todellinen elämämme, todellinen 

itseytemme. 

Vapaa ihmisyys 

Hyvän ja mielekkään elämän löytäneet luovat yhdessä uuden, vapaan 

ihmisyyden. Se on vaihtoehto nykyiselle materialistiselle ja 

mekanistiselle maailmankuvallemme ja väärälle, todellisuuden 

objektiivisuutta ja ihmiskeskeisyyttä korostavalle 

todellisuuskäsityksellemme. Tietoinen ja vapaa ihmisyys ovat 

edellytys ihmiskunnan selviytymiselle edessämme olevista 

haasteistamme. Se on luonnollista ja tietoista, vastuuta kantavaa 

elämää. Se on ihmisyyttä, joka kantaa huolta koko elonkehämme 

hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta -−tulevaisuudesta, joka on joko 

yhteinen tai sitä ei ole lainkaan.  
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Uusi ihmisyys on tietoista evoluutiota ja tietoisuuden evoluutiota, 

jossa kehityksessään eteenpäin menevä ihmiskunta auttaa elämää ja 

evoluutiota pelastamaan itsensä. Se on luonnollista, elämän omien 

lakien ja periaatteiden mukaista elämää. Se on osallisuutta elämän 

ikuiseen uutta luovaan elinvoimaan ja sykkeeseen. 

Tie uuteen ihmisyyteen ja ihmiseen kulkee suuren murroksen 

kautta, jossa siirrymme uuteen aikakauteen. Sitä leimaavat eettinen 

ja sosiaalinen vastuullisuus ja ekologinen ja taloudellinen kestävyys. 

Suuressa murroksessa vapaudumme yksilöllisestä ja kulttuurisesta 

egostamme, erillisyyden ja erityisyyden illuusiostamme sekä 

ihmisenä olemisen pelostamme elämän kunnioittamiseen ja 

tietoisuuden evoluution ymmärtämiseen ja siihen osallistumiseen.  

Vapaa ihmisyys näkee ihmisyyden avoimena ja mahdollisena, 

vastuullisena ja vapaana sekä elämää kunnioittavana toimijana. Se 

ymmärtää elämän yhteyden ja ykseyden uutta ihmisyyttä 

ylläpitävänä suhteena. Se on vapaaehtoista vaatimattomuutta, 

elämisen rikkautta, mielekästä tekemistä ja elämän täyteyttä. Se on 

kestävää ja vastuullista, toiset huomioon ottavaa toimintaa. 

Tietoinen ja vapaa elämä on elämisen riemua ja helppoutta, vapautta 

ja luovuutta. Se on niukkuutta aineellisessa kulutuksessa, mutta 

runsautta elämästä nauttimisessa ja rikkautta sen kokemisessa.  

Vapaassa ihmisyydessä on kysymys modernin ja jälkimodernin 

ajan jälkeen syntyvästä uudesta maailmankuvasta ja 

todellisuuskäsityksestä. Se pohjautuu näkemykseen elämästä 

jatkuvasti uudistuvana ja itseään luovana voimana, josta olemme 

tietoisia ja jota pyrimme edelleen kehittämään. Kysymys on 

tietoisesta evoluutiosta ja sen sisäistämisestä sekä oivaltamisesta 

uudeksi maailmankuvaksemme ja elämäntapamme perustaksi. 

Tässä elämää koskevassa uudessa näkemyksessä ei ole kysymys 
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uskonnosta, uudesta dogmista, hengellisyydestä tai tuonpuoleisesta, 

vaan elämästä, vapaudesta ja itseydestä, jonka löydämme, kun 

pääsemme vapaaksi oman egomme ja kulttuurisen egomme 

kahleista. Siinä on kyse täydestä elämästä, kun pääsemme irti 

nykyiseen maailmankuvaamme ja todellisuuskäsitykseemme 

ehdollistuneesta mielestämme ja yhden mahdollisen maailman 

mallistamme. Näemme todellisuuden suoraan ja monien eri 

mahdollisuuksien maailmana, jossa voimme valita itse, miten 

elämme.  

Kysymys ei ole yliluonnollisesta, mystisestä ufo-tieteestä tai 

huuhaasta, joka on ymmärryksemme tuolla puolen, vaan kysymys on 

uuden tieteen, kosmologian ja evoluutionäkemyksen soveltamisesta 

luonnon omien lakien ja toimintaperiaatteiden mukaisesti omaan 

elämäämme ja elämäntapaamme, yhteiskuntamme toimintaan sekä 

talouteemme.  

Vapaudessa ei ole kysymys myöskään oman itsemme ja 

mielemme manipuloinnista, aivopesusta tai uudesta opista taikka 

teoriasta, jota täytyy opiskella. Tässä on kysymys elämästämme 

vapaana pakonomaisesta ajattelusta ja ehdollistuneesta 

mielestämme, luonnollisesta kehityksestämme ja 

elämäntavastamme, jonka elämme todeksi. Tämä on meille kaikille 

mahdollista ja luonnollista, ja edellytykset siihen ovat meillä jo 

valmiina, kunhan vain vapaudumme ehdollistuneen mielemme 

kahleista ja vallasta. 

Uusi, evolutiivinen maailmankuva 

Uudessa, evolutiivisessa maailmankuvassamme ei ole kysymys 

ihmisestä ja ihmiskunnasta taistelussa luontoa ja toisiansa vastaan, 

nykyisen maailmamme ja meidän itsemme aiheuttamien ongelmien 
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korjaamisesta ja kuntoon saattamisesta tai aikamme kriisien ja 

uhkien välttämisestä. Kysymys on yhteydestämme ja ykseydestä 

elämänvirtaan ja lähteeseen, sen uutta luovaan energiaan ja 

älykkyyteen, sekä elämän rakastamisesta, uuden todellisuuden ja 

maailman luomisesta ja uuden maailmankuvan löytämisestä, mikä 

antaa meille näköalan ja kyvyn ratkaista aikamme ongelmat uudelta 

tasolta. Tällöin näemme aikamme ongelmat välttämättöminä uuden 

aikakauden ja tulevaisuuden synnytystuskina.  

Uusi elämä ja sen luominen ei ole pyrkimistä, pakottamista eikä 

ponnistelua muutokseen vallan ja voiman avulla. Se ei ole lineaarinen 

prosessi, jossa tulos syntyy osien kuntoon laittamisella, tai 

mekaaninen prosessi, joka on ennustettavissa tai ihmisen ja 

teknologian avulla hallittavissa. Kysymys on antautumisesta, 

esteiden poistamisesta ja edellytysten luomisesta murroksen 

mahdollistamiseksi uuden tarinan houkuttelemana. Kyse on 

murroksellisesta ja elämyksellisestä kehittymisestä, jossa 

synnytämme synergiaa ja emergenssiä ja jossa kokonaisuus on 

sisäänrakennettuna myös osiin. Kysymys on mahdollisuuksien 

maailman luomisesta kompleksisuuden kasvun kautta syntyvän 

uuden tietoisuuden ja uuden vapauden ohjaamana luonnon omien ja 

uutta luovien lakien mukaisesti.  

Tämä ei ole menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuden 

unelmien määrittelemää, ajassa tapahtuvaa oman elämämme 

suunnittelua, yksinäistä ja omassa päässäsi tapahtuvaa henkistä 

taistelua armosta. Tämä ei ole kuoleman pelkäämistä ja voittamista, 

vaan yhteisöllisesti tapahtuvaa uuden synnyttämistä uuden 

todellisuutemme tavoittamiseksi ja yhteyden saamiseksi yhteiseen 

tietoisuuden kenttään. Se on ajattomuuden oivaltamista ja 

osallisuutta maailmankaikkeuden ja elämän yhteiseen ja 
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jakamattomaan lähteeseen, joka on ikuinen ja ajan 

tavoittamattomissa. 

Kysymys ei ole mielen ja hengen täydellistymisestä ja 

täyttymyksestä henkisyyden tavoittamiseksi, aineellisesta kasvusta ja 

hyvinvoinnista, tavarasta ja rahasta − maailmasta, joka on valmis ja 

suljettu, yksi mahdollinen. Kysymys on oman kutsumuksemme ja 

evolutiivisen tehtävämme löytämisestä ja toteuttamisesta ja sen 

elämisestä todeksi tässä ja nyt. Se on vapautumista elämään, 

mielemme avaamista ja osallisuutta kaikkeuden tietoisuuden 

kenttään, jossa ei ole mitään ja kaikki. Kysymys on myös 

vapaaehtoisesta vaatimattomuudesta, aktiivisesta ja tietoisesta 

ajattelusta − kyvystä nähdä maailma avoimena ja mahdollisena. 

Tämä uusi tietoisuus, maailmankuva ja todellisuus avautuvat 

eteemme, kun kuljemme omia evoluutioportaitamme eteenpäin. Se 

tarjoaa meille avaimet aikamme ongelmien ratkaisemiseen ja antaa 

meille itse kullekin täyden, elämänmakuisen uuden elämän ja 

elämäntavan. Meidän tulee ymmärtää, että vain eteenpäin 

kulkemalla ja uuden tietoisuuden ja tietoisen evoluution 

maailmankuvan löytämällä voimme selviytyä ihmiskuntana ja luoda 

itsellemme vapaan, luonnollisen, yksinkertaisen ja täyden elämän. 

Tietoinen ja vapaa ihminen 

Tietoinen ihminen on vapautunut mielensä kahleista ja ihmisen 

maailman toiseudesta. Hän on löytänyt aidon, todellisen itsensä, 

uuden todellisuuden ja vapauden, elämän energian ja elinvoiman 

sekä evoluution voiman ja tahdon. Hän on vapaa elämään niin kuin 

on tarkoitettu − luonnollisesti ja tietoisesti, ei mielensä vankina ja 

mielensä tahdosta vaan aidosta osallisuudesta elämän sykkeeseen, 

elämä oman tahdon mukaisesti. 
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Tietoinen ihminen näkee, kuulee, tuntee ja ymmärtää itsensä ja 

toiset, elämän ja evoluution selkeämmin ja elää täten tietoisempaa 

elämää − elämää, jossa ihmisyyden varjopuolet eivät sokaise eivätkä 

johda harhaan. Hän pystyy näkemään elämän sellaisena kuin se on – 

uutta luovana ja itsensä jatkuvasti ylittävänä kulkuna kohti 

suurempaa vapautta. 

Tietoinen ihminen on kulkenut murroksesta murrokseen, häviten 

ja voittaen, surren ja iloiten. Hän on monesti luullut voittaneensa, 

mutta ymmärtää nyt, ettei hyvää elämää voiteta, vaan se saadaan, 

kun sille uskalletaan avautua ja antautua. Elämän kriisit ja tappiot 

valmistavat meitä uuteen, ja ilman niitä ei uusi voi syntyä. Ne ovat 

kuin metsässä kulovalkeana etenevä palo, joka tuhotessaan kaiken 

näkyvän luo uudelle ja monipuolisemmalle elämälle uuden 

mahdollisuuden ja elintilan. Elämämme kriisit ovat uuden 

synnytystuskia ja ehdottoman välttämättömiä. Vanhan pitää kuolla, 

jotta uusi voisi syntyä. 

Tietoinen ihminen on päässyt irti tavaran ja materian lumosta ja 

houkutuksesta, menneisyyden kivuista ja peloista, tulevaisuuden 

haaveista ja odotuksista. Hän on päässyt irti pakonomaisista 

ajatuksista ja mielen houkutuksista. Hän on löytänyt itseyden, jossa 

ei tarvita toiseuden totuuksia − ei uskontoa, ei tiedettä elämänsä 

tarkoitusta ja merkitystä selittämään. Hän näkee maailman avoimena 

ja mahdollisena, ei suljettuna ja valmiina. Hän on siirtynyt ulkoisista 

ratkaisuista sisäisiin arvoihin ja todellisuuksiin.  

Vapaa ihminen on tehnyt rauhan oman itsensä kanssa ja 

antautunut omalle sisäiselle todellisuudelleen, jossa eivät hallitse 

itsekkäät pyrkimykset, pelot ja toiveet, vaan ne ovat vain 

välttämätöntä, ihmisen elämään kuuluvaa pintakuohuntaa elämän 

suuressa kertomuksessa. Hän ei anna näiden kuohujen järkyttää 
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mieltään eikä masentaa, vaan hän pysyy aina tyynenä ja valppaana.  

Hän on löytänyt oman totuutensa ja saanut sisälleen rauhan. 

Vapaa ihminen on löytänyt itseyden, elämän ja evoluution sykkeen ja 

osallisuuden elämään. Hän elää täyttä elämää ja on osa elämänvirtaa 

ja elinvoimaa.  

Hän ei suojele luontoa, vaan antaa sen olla omillaan. Hän ei 

pelasta luontoa, vaan antaa sen pelastaa itsensä. Hän on osa luontoa 

ja sen elämää. Hänelle luonto ei ole objekti vaan subjekti, verbi eikä 

adjektiivi − hän ja luonto ovat yhtä ja samaa elämää. 

Hyvä elämä on aina nyt 

Tietoinen ja vapaa ihminen ei elä menneessä eikä tulevassa vaan 

tässä ja nyt. Hän ei ole tulossa mistään eikä menossa mihinkään. Hän 

on läsnä itselleen ja muille, avoinna hetkelle ja elämän herkkyydelle. 

Hän ei ole kiinni menneessä eikä tulevassa, kuoleman pelossa eikä 

tulevaisuuden haaveissa ja odotuksissa. Hän elää niin kuin elää pitää 

ja vain aidosti voi eli tässä hetkessä. 

Tietoinen ja vapaa ihminen on löytänyt pysyvät arvonsa elämästä 

itsestänsä ja elää niiden mukaisesti ja ohjauksessa. Hän ymmärtää, 

että tietoisuutemme kehittyessä arvomaailmamme ja 

maailmankuvamme muuttuvat ja näin todellisuuden tulkintamme 

muuttuu. Mutta hän tietää, että tämän kaiken alla on pysyvä vapaus 

ja on siitä tietoinen. Hän elää luonnollisesti ja antaa elämän ilmentyä 

kauttansa vapaasti. Hän on yhtä elämän pysyvien arvojen kanssa ja 

toteuttaa niitä omassa elämässään. 

Vapaa ihminen ei toimi hetken mielijohteesta tai anna 

tunteidensa viedä, ellei hän samalla tiedä, että se on sitä, mitä hänen 

tulee tehdä ilmentääkseen elämää itsessänsä. Hän keskittyy 

olennaiseen, ja sen hän löytää aina tästä hetkestä – hetkestä, jossa 
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voi vain elää. Hän tietää mitä tekee, koska hän kuuntelee elämän 

omaa tahtoa, josta on tullut myös hänen oma tahtonsa. Hän tietää, 

että elämän tarkoitus on ilmentää elämää itseänsä siten kuin elämä 

itse sitä haluaa kauttamme ilmentää – hän ei asetu tämän tielle, vaan 

nauttii tästä joka hetki.  

Tietoinen ihminen tietää, että hyvä elämä tapahtuu aina tässä 

nyt-hetkessä ja että nyt-hetkessä elämä on luonnollista ja vapaata. 

Hän luo itselleen hyvän elämän ja elämäntavan noudattamalla 

elämän omaa luonnollista ja vapaata ilmentymistä itsessään, kun hän 

elää vapaana ja tietoisesti. Hän ymmärtää, että hyvää elämää ei 

tarvitse erikseen luoda tai rakentaa – se syntyy itsestään, kun 

olemme läsnä ja avoimia elämälle.  

Vapaa ihminen ei elä menneisyytensä peloissa tai muistoissa, 

mutta ei myöskään tulevaisuuden toiveissa ja pilvilinnoissa. Hän ei 

odota parempaa tulevaisuutta tai että joskus myöhemmin kaikki olisi 

paremmin. Ei, hän elää tulevaisuutensa todeksi tässä ja nyt, hän elää 

elämää siten kuin elämä itse sitä haluaa hänen kauttansa elää. Ja sen 

hän tekee nyt. Hän tietää, ettei tulevaa, kuten ei mennyttäkään, ole 

muuten kuin mielen luomissa muisti- tai haavekuvissa. Kaikki elämä 

tapahtuu aina tässä ja nyt. 

Luovuus syntyy elämästä itsestään 

Vapaa ihminen ei ole yksinäinen oman tiensä kulkija, vaan hän toimii 

ja elää yhdessä muiden ja muun elämän kanssa. Henkilökohtainen on 

korvautunut yhteisellä, ja yhdessä hän pystyy toimimaan ja luomaan 

uutta. Yhdessä muiden vapautensa oivaltaneiden kanssa hän on yhtä 

elämän oman luovuuden ja elämänvirran kanssa. Vapaa ihminen on 

löytänyt elämän luovuuden lähteen ja ammentaa siitä luovuutensa.  

Hän luo uutta antamalla vanhan mennä ja uuden tulla. Hän 
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luottaa intuitioon ja sattumiin, hän ei pakota eikä ponnista, vaan 

ottaa vastaan sen mitä annetaan. Hän on luova elämän 

osallisuudesta ja mielen vapaudesta; luovuus on hänen aito minänsä. 

Hänelle kauneus on elämän harmonian kokemista ja näkemistä, 

todiste aidosta elämästä ja vapaasta luomisesta. Kauneus on elämän 

ykseyttä ja avoimuutta, elämän oman ilmentymisen tunnusmerkki. 

Kun elämä ja sen kokeminen on kaunista, se on vapaata ja 

luonnollista. 

Tietoinen ja vapaa ihminen tietää, ettei hänessä oleva sisäinen 

rauha, elämänilo ja rakkaus kaikkia ja kaikkea kohtaan tule hänestä 

itsestänsä, vaan ne ovat vapaan elämän kokemista ja siitä tietoisena 

olemista. Hän tietää olevansa osa elämää ja sitä eteenpäin vievää 

evoluutiota ja sen luomis- ja kehitysvoimaa – hän on elämän 

myötäluoja ja osallinen ja on siitä ylpeä ja nöyrä samalla kertaa. Hän 

tietää olevansa elämän ilmentymisen väline, jonka kautta elämä ja 

tietoisuus tulevat tietoiseksi itsestänsä ja pystyvät tämän välityksellä 

kehittymään ja viemään elämää eteenpäin. Hän tietää, että juuri 

tässä on hyvän ja täyden elämän salaisuus. 
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ASKEL KERRALLAAN UUTEEN AIKAAN 

Me luomme uuden elämän ja maailman askel kerrallaan 

vapautemme myötä. 

 

Uuden ajan tavoitteena on mahdollistaa ekologisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävä, hyvä ja mielekäs elämä, yhteiskunta ja 

maailma ja ottaa vastuu sen toteutumisesta omassa elämässämme. 

Tämä toteutetaan vapautumalla erillisyytemme luomista 

uskomuksista. Ne kohdataan tekemällä tekoja omassa elämässämme 

ja laajentamalla tietoisuuttamme elämästä ja ihmisestä. 

 

Kuinka tehdä elämästämme hyvää ja mielekästä ja tehdä se tavalla, 

jolla maailmastamme tulee ekologisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävä ja mahdollinen – se on haasteemme. 

 

Nykyinen pyrkimyksemme tuottaa hyvää ja mielekästä elämää 

itsellemme aineellisen kulutuksemme ja talouskasvun avulla on 

ajamassa maapallomme monimuotoisuuden ja elinvoiman ja samalla 

meidät itsemme uhan alle, ilman että saavutamme itsellemme hyvää 

ja mielekästä elämää muuta kuin hetkellisesti. 

Meidän tulee ratkaista nämä molemmat haasteemme nyt yhtä 

aikaa. Tämä edellyttää perustavanlaatuista muutosta tavassamme 

elää ja järjestää elämämme ja yhteiskuntamme. Meillä on nyt oltava 

rohkeutta katsoa sisäistä ja ulkoista todellisuuttamme suoraan 

silmiin ja nähdä se, että emme voi enää jatkaa nykyisellä 

kestämättömällä elämäntavallamme. 

Me tarvitsemme nyt vapautta ja tietoa, tehdäksemme tekoja, 

jotka ovat vastuullisia ja luovat uuden, kestävän maailman.  
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Uuden elämäntavan peruspilarit 

VAPAUS 

Me tarvitsemme rohkeutta ja vakaata tahtoa kohdata oma itsemme 

ja maailmamme todellisuus sellaisena kuin se on tällä hetkellä. 

Mahdollistaaksemme tämän meidän tulee vapautua erillisyyden 

kokemuksen luomista uskomuksistamme − uskomuksistamme, jotka 

estävät meitä elämästä hyvää, mielekästä ja kestävää elämää siten 

kuin sitä haluaisimme elää. Meidän tulee samalla luoda 

maapallollemme ja meille kaikille tulevaisuus, joka on mahdollinen. 

 

VASTUU  

Meidän on itse otettava vastuu omasta elämästämme, 

ihmiskuntamme ja maapallomme tulevaisuudesta, sillä kukaan 

muukaan ei sitä tule puolestamme ottamaan. Me olemme se muutos, 

jonka haluamme maailmassamme nähdä, me olemme vastaus 

aikamme haasteisiin ja ratkaisu oman elämämme muuttamiseksi 

hyväksi, mielekkääksi ja kestäväksi. 

 

TIETOA 

Me tarvitsemme uusinta tietoa ihmisestä, elämästä ja 

maailmastamme − itsestämme − jotta pystymme ymmärtämään ja 

viestimään sitä, miten vapautemme ja tekomme luovat aidosti uutta 

maailmaa. Meidän on luotettava siihen tietoon, jonka vapautemme 

meille näyttää, ja tehtävä se näkyväksi ja eläväksi meille itsellemme 

ja muille. Silloin myös järkemme ja tunteidemme kautta voimme 

ymmärtää vapauden ja vastuun, joka meidän kohdallemme nyt 

ihmiskunnan historiassa tulee.   
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TEKOJA 

Meidän on tehtävä konkreettisia tekoja omassa elämässämme ja 

yhteiskunnallisessa vaikuttamisessamme askel kerrallaan − 

vastuullisia tekoja, jotka luovat uuden maailman. Vain tekojemme 

myötä uusi maailma tulee näkyväksi ja eläväksi todellisuudeksi niin 

itsellemme kuin muillekin.  

 

Me tarvitsemme nämä kaikki neljä − vapautta, vastuuta, tietoa ja 

tekoja. Ne luovat yhdessä uuden elämäntavan ja maailman 

peruspilarit. 

Uusi elämämme perusta 

UUSI PARADIGMA − MEIDÄN ON NÄHTÄVÄ MAAILMA JA ITSEMME 

UUSIN SILMIN 

Luonnollinen, elämä- ja tietoisuuslähtöinen todellisuuskäsitys ja 

maailmankuva − suuri murros uuteen aikakauteen 

 

Meidän on kohdattava vallitseva todellisuus rehellisesti ja avoimesti 

– me tarvitsemme muutosta. Hyvä ja mielekäs elämä ei synny 

nykyiseltä, materialistiselta ja erillisyyttämme korostavalta pohjalta, 

eikä maailmamme ole enää kestävällä pohjalla. Ongelma ei ole 

varsinaisesti meissä vaan puutteellisessa 

todellisuuskäsityksessämme ja maailmankuvassamme. Elämämme 

tyhjyyden tunne syntyy erillisyyden kokemuksestamme. Hyvä ja 

mielekäs elämä sekä kestävä maailma syntyvät vain toimimalla toisin. 

Ne syntyvät käsi kädessä elämällä ja näkemällä itsemme ja 

maailmamme toisin. 
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HOLISTINEN NÄKÖKULMA − ME OLEMME YHTÄ JA SAMAA ELÄMÄÄ 

Evolutiivinen, integraalinen ja elämäkeskeinen näkökulma 

todellisuuteen − elämä on yksi ja kokonainen 

Se mikä on hyvää maapallomme, on hyvää meille itsellemme. Jos 

maapallomme voi huonosti, me voimme huonosti. Hyvinvointimme 

perusta on maapallomme elämän monimuotoisuus ja elinvoimaisuus. 

Kun muutamme elämäntapamme sellaiseksi, ettei se ole enää 

ristiriidassa maapallomme hyvinvoinnin kanssa, silloin myös oma 

elämämme on hyvää ja mielekästä. 

 

UUSI ELÄMÄNTIETOUS − TARVITSEMME VAPAUTTA JA TIETOA 

Vapaudesta käsin ymmärrämme elämää syvemmin − tieto on elämän 

palveluksessa 

Vapaus tiedosta antaa kaiken tiedon käyttöömme – me tarvitsemme 

molemmat. Meidän tulee laajentaa tietoisuuttamme, jotta elämä 

voisi vapautemme myötä hyödyntää sitä elämän hyväksi. Ymmärrys 

elämästä ja ihmisestä laajentaa tietoisuuttamme ja tietoamme 

itsestämme ja maailmastamme. Vapautuminen uskomuksistamme ja 

tiedostamme antaa meille kyvyn hyödyntää elämäntietoisuuttamme 

muiden ja elämän hyväksi. 

Uusi elämäntapamme 

VAPAAEHTOINEN VAATIMATTOMUUS – UUSI ELÄMÄNTAPAMME 

Vaatimattomuus aineellisessa kulutuksessa mutta monimuotoisuus 

ja rikkaus elämässä − vähemmän on enemmän 
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Me voimme nyt iskeä kaksi kärpästä samalla iskulla – vähemmän on 

enemmän. Tie kestävään maailmaan luo hyvän ja mielekkään elämän. 

Hyvä ja mielekäs elämä luo kestävän maailman. Vapaaehtoinen 

vaatimattomuus on kestävää ja vastuullista elämää, terveellisiä 

elämäntapoja ja elämisen iloa. Vapaaehtoinen vaatimattomuus luo 

elämän, joka pysyy maapallomme uusiutuvan biokapasiteetin 

rajoissa. 

 

AKTIIVINEN PASSIIVISUUS − ME OLEMME SE MUUTOS, JONKA 

HALUAMME MAAILMASSAMME NÄHDÄ 

Kestävä vetäytyminen uuteen elämään ja maailmaan − emme tue sitä, 

mistä haluamme eroon 

Maailma muuttuu, kun me muutumme – me olemme uusi maailma. 

Osallistumattomuus kestämättömään elämäntapaan ja maailmaan 

avaa tien uuteen elämään ja uuteen maailmaan. Aktiivinen 

passiivisuus on sitä, että et tue sitä, mitä vastustat. Ole itse se muutos, 

jonka haluat maailmassa nähdä. Anna tukesi uudelle ja luo sitä itse. 

 

PUHETTA JA TEKOJA – TARVITSEMME MOLEMPIA 

Vasta teot konkretisoivat päätöksemme elää toisin − me olemme uusi 

maailma 

 

Meidän tulee elää niin kuin puhumme – teot puhuvat puolestamme. 

Sisäisen vapautumisemme ja ulkoisen elämäntapamuutoksemme 

välinen vuorovaikutus vie meitä eteenpäin. Tekomme vievät meitä 

vapauteen ja kestävään maailmaan. Puhetta ja tekoja – me 

tarvitsemme niitä molempia. Sisäinen vapautuminen 
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uskomuksistamme antaa meille rohkeuden ja uskon polkumme 

kulkemiseen. 

Polku uuteen elämään 

ASKEL KERRALLAAN – KUUNTELE ELÄMÄÄ 

Vain seuraava askel on tärkeää – ja meidän on se itse otettava 

Uusi, kestävä maailma ja sisäinen vapautuminen toteutuvat askel 

kerrallaan. Meidän vastuumme on ottaa ensimmäinen askel ja antaa 

elämän näyttää, milloin ja mihin suuntaan seuraava askel tulee ottaa. 

Askel kerrallaan luo polun uuteen elämään. Elämä tietää meitä 

paremmin, miten elää hyvää elämää. 

 

VAPAUTUMINEN USKOMUKSISTAMME – VAIN VAPAAT LUOVAT 

UUDEN MAAILMAN 

Vain vapaat ihmiset pystyvät luomaan uuden maailman − elämme 

siinä mitä on 

Vain uskomuksemme ovat vapautemme tiellä – vapaus luo hyvän ja 

mielekkään elämän. Nykyinen kestämätön ja merkityksetön 

elämämme on meidän uskomuksiemme luomaa, ja siksi voimme 

luopua siitä luopumalla uskomuksistamme. Hiljenny, kuuntele ja 

mietiskele – ole läsnä elämälle ja avoin mahdolliselle. 

Uskomuksiemme läpi näkeminen avaa tietä hyvään ja mielekkääseen 

elämään. 

 

VASTUU – VASTUUMME JA TIEMME ON YHTEINEN 
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Emme voi ulkoistaa vastuutamme − me teemme sen yhdessä 

Vastuu on meidän – emme voi ulkoistaa sitä kenellekään muulle. 

Yhdessä askelten ottaminen on helpompaa ja varmempaa, mutta itse 

meidän on askeleet otettava. Me emme voi ulkoistaa matkaamme 

muualle – matka tapahtuu sisällämme ja elämässämme. Yhteinen 

vastuumme on luoda polkua muille kulkea eteenpäin. 
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LOPUKSI 

Globaalit tavoitteemme 

Me tarvitsemme nyt globaalin tavoitteen ilmastonmuutoksen 

ehkäisemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ja uusiutumiskyvyn 

palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Onhan meillä velvollisuus 

huolehtia maapallostamme. Meidän tulee hyväksyä maapallon 

ekologiset rajat kaikelle toiminnalle ja jaettava maapallon luomat 

mahdollisuudet oikeudenmukaisesti korkean elintason ja matalan 

elintason maiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa länsimaiden 

aineellisen kulutuksen vähentämistä, jotta kehittyville maille tulee 

tilaa saavuttaa kohtuullinen aineellinen elintaso. Tämä merkitsee siis 

sitä, että elintasoerojen on kavennuttava, eikä se voi tapahtua siten, 

että kaikki maat saavuttavat länsimaisen elintason, vaan 

käytettävissä olevia luonnonvaroja on jaettava yhteisen ihmisyyden 

nimissä oikeudenmukaisesti kaikkien maiden kesken. Mikäli 

länsimaat eivät tue tätä kehitystä, niin eriarvoisuus ja taloudellinen ja 

sosiaalinen kuilu vain kasvavat, mikä ajaa meidät kasvavaan 

vastakkainasetteluun ja jatkuvaan taisteluun hupenevista 

luonnonvaroista. Tämä ei voi olla länsimaidenkaan intressissä. 

Länsimaiden kannattaa hyväksyä tämä aineellisen elintasonsa lasku 

ja valmistautua siihen ajoissa, sillä muuten olemme 

jatkuvassa ”sotatilassa” maapallomme suuren väestöenemmistön 

kanssa. On myös varmistettava, että kun elintaso länsimaissa laskee, 

niin se tapahtuu maiden sisällä oikeudenmukaisesti eli myös maiden 

sisäiset elintasoerot tasoittuvat eikä käy päinvastoin, kuten nyt 
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tapahtuu. 

Jotta edellä mainittu tavoite aineellisen kulutuksen 

oikeudenmukaisesta jakamisesta olisi edes teoriassa mahdollista, se 

edellyttää globaalin eriarvoisuuden pienentämistä. Me tarvitsemme 

nyt globaalin tavoitteen taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden 

pienentämiseksi ja elämälle välttämättömän perusturvan 

varmistamiseksi kaikille ihmisille. Meillä kaikilla on oikeus elämään 

riippumatta siitä, missä asumme ja elämme. 

Eriarvoisuuden ja siitä kumpuavan epätasaisen aineellisen 

elintason jakaantumisen perussyynä ovat erilaisuuden pelkääminen 

ja oman erillisyyden kokemuksen turvaaminen muiden erilaisuutta 

vasten. Me tarvitsemme nyt globaalin tavoitteen ihmisten, 

yhteisöjen, kulttuurien ja kansojen erilaisuuden hyväksymiseksi ja 

tästä erilaisuudesta kumpuavien vastakkainasettelujen ja oman 

turvaamistarpeiden vähentämiseksi ja estämiseksi. Meillä kaikilla on 

oikeus erilaisuuteemme ja rauhaan. 

Erilaisuuden hyväksyminen ja näkeminen kulttuurisena 

rikkautena ja ihmisyytemme toteutumisen välineenä mahdollistaa 

meille kaikille oikeuden itsensä ilmaisemiseen yksilöllisesti, 

yhteisöllisesti ja kansakuntina. Me tarvitsemme nyt globaalin 

tavoitteen ihmisten, yhteisöjen, kulttuurien ja kansojen itsensä 

ilmaisemisen ja toteuttamisen mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi ja 

tätä edistävien vallankäyttömuotojen vähentämiseksi vallan 

keskittymistä purkamalla. Meillä kaikilla on oikeus itsemme 

ilmaisemiseen ja toteuttamiseen. 

Me tarvitsemme nyt uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita, joiden 

avulla maapallomme aineelliset luonnonvarat jaetaan kaikkien 

ihmisten kesken oikeudenmukaisesti ja siten, että se mahdollistaa 

maapallomme ekologisen tasapainon palauttamisen ja sen 
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monimuotoisuuden ja elinvoiman ylläpitämisen. Me tarvitsemme 

uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita, joiden avulla eriarvoisuuden 

globaali poistaminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme ja 

tavoitteenamme sen perustana olevan erilaisuuden hyväksymisen 

lisääminen, jotta voimme varmistaa kaikille yhdenmukaisen 

oikeuden itsensä ilmaisemiseen ja toteuttamiseen rauhan oloissa. 

Me tarvitsemme nyt uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita, 

voidaksemme jatkaa elämäämme maapallolla inhimillisesti ja rauhan 

oloissa. Me tarvitsemme uutta aikaa, saadaksemme itsellemme 

ihmisarvoisen tulevaisuuden. 

Nyt on aika valita 

Olemme lähestymässä vääjäämättä hetkeä, jolloin joudumme 

tekemään valinnan. Alammeko radikaalisti sopeuttaa länsimaista 

elämäntapaamme luonnon ja elämää ylläpitävien järjestelmien 

kantokykyyn ja uusiutuvien luonnonvarojen mahdollistamalle 

kestävälle tasolle, vai annammeko luonnon ja oman elämämme 

perustan tuhoutua ja tehdä lopulta elämästämme kamppailua 

eloonjäämisestä? Myös se on valinta, jos emme tee mitään, vaan 

jatkamme kuten tähänkin asti ja kasvatamme luonnon rasitustamme 

entisestään.  

Kollektiivinen itsesuojeluvaistomme ei ole vielä herännyt siinä 

määrin, että tämä valinta olisi meille kaikille itsestään selvä. Siksi yhä 

useammat meistä joutuvat tekemään tämän päätöksen 

epäitsekkäästi, vastoin omaa maailmankuvaansa ja totuttua 

elämäntapaansa, jota he pitävät itsestäänselvyytenä ja oikeutenaan. 

Mutta valinta on tehtävä pian, sillä muuten ajaudumme ihmisten, 

kansakuntien, valtioiden ja jopa maanosien välisiin resurssisotiin, 
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joissa jokainen pyrkii varmistamaan itselleen osansa jäljellä olevista 

luonnonvaroista, kun ne eivät enää riitä kaikille. 

Tällä hetkellä jo miljardit ihmiset joutuvat elämään ilman 

puhdasta vettä ja riittävää ravintoa, mutta he ovat liian heikkoja 

aloittaakseen kamppailun länsimaita ja muita kehittyviä maita 

kohtaan, jotka yhä kasvavassa määrin käyttävät uusiutuvia ja 

uusiutumattomia luonnonvaroja yli oman osuutensa. Mutta kun 

puhdas vesi, ravinto ja muut välttämättömät, elämän edellytyksenä 

olevat luonnonvarat alkavat käydä vähiin länsimaissa ja kehittyvissä 

maissa, niin silloin sodat ovat vääjäämättä edessämme.  

Konkreettisen tästä tekee juuri julkaistu arvio siitä, että nykyisellä 

ilmastonmuutoksen tahdilla maapallomme lämpötila nousee noin 

neljä astetta, ja tämä tarkoittaa, että maapallomme kykenee 

elättämään vain 2−4 miljardia ihmistä. Onpa Nasan entinen tutkija 

James Lovelock ennustanut, että se olisi vain 1 miljardi. Ja tämä 

väestön vähentyminen ei varmasti tapahdu rauhaisasti ja sovussa. Se 

on kaikkien sotaa kaikkia vastaan – se on kamppailua eloonjäämisestä 

voimalla, jota emme ole aiemmin nähneet ja kokeneet. 

Jokainen meistä voi tehdä tämän valinnan vain omasta 

puolestaan, ja jos se vaatii erityistä epäitsekkyyttä ja uhrautumista, 

niin sitä arvokkaampi ja kunnioitettavampi tämä valinta elämän 

puolesta on. Meidän, jotka olemme jo eläneet modernin 

maailmankuvamme loppuun asti ja pystymme kulutuksemme ja 

elämäntapamme muuttamaan omasta sisäisestä tahdostamme ja 

välttämättömyydestä mahdollisimman kestäväksi, pitää ymmärtää, 

että kaikille tämä valinta ei tule olemaan helppo.  Siksi meidän 

tehtävämme on toimia esimerkkeinä ja kannustaa muita tähän 

vaativaan valintaan, josta lastemme ja tulevien sukupolvien elämä on 

kiinni. 
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Kun tarpeeksi moni valitsee oman elämänsä aineellisen 

kulutuksen kohtuullistamisen, niin taloudellinen järjestelmä ja 

yhteiskunnallinen rakenne hyvinvointipalveluineen joutuvat 

sopeutumaan tähän uuteen elämäntapaan. Luonnollisesti 

kohtuullistaminen tarkoittaa aineellisen elintasomme pudotusta ja 

oman vastuumme kasvamista elämästämme ja läheisimmistämme, 

mutta se ei tee elämästämme onnettomampaa tai 

merkityksettömämpää, päinvastoin. Kun vapaudumme 

materialistisesta maailmankuvastamme ja arvoistamme, niin 

alamme huomata, mikä elämässä on olennaista ja mistä se todellinen 

onnellisuus löytyy. Se löytyy elämästä itsestänsä, joka on vapaata, 

luonnollista ja kestävää. Sillä on tulevaisuus, joka on mahdollinen.  

Aluksi saamme varmasti syytöksiä siitä, että teemme liian vähän 

työtä ja pinnaamme verojen maksusta ja että olemme 

hyvinvointivaltiomme vapaamatkustajia. Mutta nyt on kysymys 

jostakin paljon suuremmasta asiasta, joka antaa uudelle 

elämäntavallemme oikeutuksensa. Olemme ”hiljainen 

vallankumous”, joka laajalle levitessään luo uuden talousjärjestelmän 

ja yhteiskunnallisen todellisuuden – uuden, kestävämmän ja 

vapaamman maailman. Lopultahan on kyse siitä, keitä varten 

elämme. Elämmekö mahdollistaaksemme tuleville sukupolville myös 

oikeuden elää turvallista ja perustarpeet tyydyttävää elämää 

maailmassa, joka on kestävä ja sosiaalisesti vastuullinen, vai 

elämmekö nauttiaksemme itse elämästä, jonka muilta ja tulevilta 

sukupolvilta elämäntapamme vuoksi kiellämme? 

Valinta ei ole helppo, mutta me itse päätämme ihmiskuntamme 

tulevaisuudesta – onko se kestävä ja mahdollinen vai jatkammeko 

katkeraan loppuun asti. Toki maailmassamme on paljon muitakin 

lyhyentähtäimen ongelmia ja haasteita, mutta jos tuhoamme 
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elämämme perustan käyttäessämme maapallon luonnonvarat 

loppuun, niiden ratkaisemisella ei ole enää merkitystä. Nyt on aika 

keskittyä olennaiseen ja tehdä valinta elämän puolesta. 

Tule mukaan uuden ajan talkoisiin 

Uskon, että moni meistä haluaisi elää toisin − kestävästi, 

luonnollisesti ja vapaasti, vapaana omien uskomuksiemme ja 

vallitsevan materialistisen maailmamme kahleista ja houkutuksista, 

mutta aina se jää vain puheeksi. Kerta toisensa jälkeen petymme 

emmekä pysty tekemään pysyvää muutosta, jota niin paljon 

sydämemme tiedämme haluavan. Rohkeutemme tai 

tahdonvoimamme ei riitä, tai meillä on muita "hyviä" syitä pysyä 

totutussa ja tutussa tyytymättömyydessämme. Muuttamalla 

näkemyksesi itsestäsi "uusi aika" avautuu ja saat rohkeuden tehdä 

sen, mitä todella haluat − tulla vapaaksi ja elää luonnollista ja 

kestävää elämää. 

Uskon myös, että moni meistä haluaisi antaa oman panoksensa 

uuden, paremman ja kestävämmän maailman luomiseen, mutta oma 

elämämme ja siinä selviytyminen vie kaiken aikamme ja huomiomme. 

Kerta toisensa jälkeen petymme eikä tämä halu muutu teoiksi 

elämässämme. Tiedämme kuitenkin, että tekisimme niin, jos omassa 

elämässämme "kaikki olisi hyvin ja voisimme elää hetkessä", ilman 

näitä "haasteitamme". Kun muutat näkemyksesi itsestäsi ja "uusi 

aika" avautuu sinulle, niin näet, miksi ja miten elämäsi vie kaiken 

aikasi ja huomiosi. Kun tämän näet, niin voit myös vapautua näistä 

aika- ja huomiosyöpöistäsi ja tulla uuden, paremman maailman 

luojaksi. 

Uusi aika tarvitsee toteutuakseen meitä kaikkia, jotka olemme 

valinneet ”uuden ajan” elämäntavaksemme ja tavoitteeksemme. 
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Mutta tarvitsemme niin ikään bloggaajia ja somelaisia, jotka haluavat 

kertoa uudesta ajasta myös muille sosiaalisessa mediassa, ja 

valokuvaajia ja graafikoita, jotka haluavat antaa sille kasvot ja 

visuaalisen ilmeen. Tarvitsemme tekstinikkareita ja runoilijoita, jotka 

haluavat antaa uudelle ajalle sen oman ”sielunmaisemansa”, ja 

taiteilijoita ja lauluntekijöitä, jotka haluavat ilmentää sitä teoksiensa 

ja musiikkinsa kautta.  

Tarvitsemme pr-taitajia ja toimittajia, jotka haluavat tehdä 

kiinnostavia tarinoita ja juttuja uudesta ajasta ja saada ihmiset 

kiinnostumaan asiastamme, ja verkostoitujia tai viestinviejiä, jotka 

haluavat saada ”sanan kiertämään”. Tarvitsemme moderaattoreita ja 

mentoreita, jotka haluavat olla mukana tukemassa muutosta uuteen 

aikaan, ja valmentajia ja kouluttajia, jotka haluavat jakaa tietoa, 

taitoa ja näkemystä uudesta ajasta ja sen saavuttamisesta. 

Tarvitsemme yhteiskunnallisia vaikuttajia ja aktivisteja, jotka 

haluavat luoda edellytyksiä uudelle ja purkaa vanhaa, jotta uudelle 

tulisi tilaa ilmentyä, ja tiedemiehiä ja -naisia ja alansa ammattilaisia, 

jotka haluavat luoda uusia sosiaalisia ja teknologisia 

arvoinnovaatioita uuden ajan rakenteeksi. Tarvitsemme yrittäjiä ja 

uuden luojia, jotka haluavat luoda uuden, kestävämmän 

liiketoiminnan ja yrittäjyyden uuden ajan taloudelliseksi moottoriksi. 

Tarvitsemme tapahtumajärjestäjiä ja organisaattoreita, jotka 

haluavat luoda tapahtumia ja tilaisuuksia kiinnostuneille tulla yhteen, 

ja yhdistysaktiiveja ja toiminnan suunnittelijoita, jotka haluavat luoda 

aktiivista toimintaa ja kansalaisvaikuttamista. Tarvitsemme 

jäsenhankkijoita ja puolestapuhujia, jotka haluavat innostaa ja 

aktivoida uusia ihmisiä mukaan uuteen aikaan, ja varainhankkijoita ja 

hyväntekijöitä, jotka haluavat luoda taloudellisia resursseja uuden 

ajan työllemme. 
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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. Me tarvitsemme uutta aikaa − vapautta ja 

rohkeutta olla se muutos, jota etsimme ja maailmamme tarvitsee. 

Uusi aika on mahdollisuutemme 

Uusi aika ja maailma ovat mahdollisia saavuttaa. Ne 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 

luo meille rohkeuden ja tahdon elää toisin. Vapaus on mahdollista 

saavuttaa vapautumalla nykyisen elämämme meille luomista 

kahleista ja 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 
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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. 

 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 
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omaan elämäämme mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Me voimme 

muuttaa elämämme uutta luovaksi uuden ajan muutosvoimaksi. 

Valinta on sinun ja minun. 

 

Kiitos! 
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