Ensimmäinen selitys
Useimmat ihmiset eivät tarvitse selitystä sille, miksi he elävät, mitä he täällä tekevät. He
ovat joko onnellisia tai onnettomia elämässään, eikä tämänkaltainen kirja voi kummassakaan
tapauksessa tehdä heitä onnellisemmiksi. Heille tätä kirjaa ei myöskään ole kirjoitettu.
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Mutta on toinen ihmisryhmä, ei kovin suuri mutta kuitenkin kasvava, joka on huomannut
tarvitsevansa selityksen. Useimmat heistä ovat tyytyväisiksi tulematta kokeilleet yhtä ja toista:
uskontoa, filosofiaa, tiedettä, okkultismia. Heillä on vaisto, joka sanoo, että niin kuin
auktoriteetit väittävät asioiden olevan, ne eivät voi olla; että täytyy olla jotakin enemmän,
jotakin suurempaa, jotakin suunnattomasti tärkeämpää kuin se mitä auktoriteetit kutsuvat
”meidän todellisuudeksemme”.
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Tätä ryhmää voi kutsua itsenäisiksi etsijöiksi. Itsenäisiksi siksi, että he tahtovat itse
määrätä minkä he hyväksyvät. Etsijöiksi siksi, etteivät he ole löytäneet mitään, mikä kestäisi
heidän synnynnäisen kriittisen mielenlaatunsa, ja niin ollen etsivät edelleen. Tämä kirja on
kirjoitettu näille itsenäisille etsijöille.
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Ehkä he kirjan lukemisen aikana havaitsevat viimeinkin päässeensä oikealle tielle. Mikään
ei ilahduttaisi kirjailijaa enemmän kuin että hänen kirjansa tekisi etsijöistä löytäjiä. Hän ei
kylläkään usko, että kirja voisi korvata oman elämänkokemuksen. Sitä vastoin hän tahtoo, että
hänen kirjansa olisi sisäänkäynti, ensimmäinen tiennäyttäjä ennalta aavistamattomaan
maailmaan. Tämä maailma on esoteriikan todellisuus.
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Esoteerinen tieto elämästä on vanhempi kuin ihminen. Kuitenkin se on, ikuisesti nuorena,
hyödyksi jokaisen uuden sukupolven etsijöille, avuksi niille, jotka eivät koskaan ole lakanneet
kysymästä, ja jotka eivät koskaan ole menettäneet tunteen ihmettä.
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Meidän aikanamme yhä useammat ihmiset kiinnostuvat esoteriikasta, ja saatavilla on rikas
monikielinen kirjallisuus. Ruotsalainen esoteerikko, Henry T. Laurency, on tehnyt enemmän
kuin kukaan muu saattakseen tämän elämäntiedon aikamme ihmisten ulottuville. Siinä hän on
lähtenyt Pytagoraan tietojärjestelmästä, hylozoiikasta.
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Kustannussäätiö Henry T. Laurency on työskennellyt vuodesta 1979 lähtien julkaisten ja
levittäen Laurencyn kirjoituksia. Tähän mennessä julkaistu aineisto käsittää enemmän kuin
2000 painosivua. Johdatus vasta-alkajille ja yhteenveto jo asiaan perehtyneille lienee tarpeen.
Siksi tämä kirja.
8
Kirja on käsittää kaksitoista jaksoa, joihin jokaiseen sisältyy tietty määrä lukuja. Jaksot
liittyvät pareittain toisiinsa. Yksi ja Kaksi antavat johdannon ja katsauksen Pytagoraan
tietojärjestelmään ajanmukaisin käsittein. Kolme ja Neljä jokseenkin teknisen selostuksen
olemassaolon perustekijöistä: aine, liike ja tajunta. Viisi ja Kuusi käsittelevät elävää luontoa
ja ihmisen paikkaa siinä. Seitsemän ja Kahdeksan kertovat niistä ihmisille tärkeimmistä
elämänlaeista, jotka meidän tulisi ymmärtää. Yhdeksän ja Kymmenen selostavat ihmisen
lähimpiä mahdollisuuksia itsekehitykseen. Yksitoista ja Kaksitoista laajentavat yleiskuvaa
olemassaolostamme, menneisyydestämme ja tulevaisuudestamme.
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Aiheet on järjestetty enemmän pedagogisen kuin järjestelmällisen menetelmän mukaan.
Lopussa on viittaus kirjallisiin lisäopintoihin.
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