Mitä kirja käsittelee
Edellisessä teoksessa, Viisasten kivi, kirjailija on yrittänyt antaa kuvauksen sekä
kulttuurieliitin maailman- ja elämänkatsomuksesta että esoteeristen tietokuntien näkemyksen
samasta todellisuudesta.
Esillä oleva teos antaa kansantajuisen kuvauksen pytagoralaisten tieto-opista, lyhyen
yleiskatsauksen tiedon ja fiktioiden historiaan ja kriittisen tutkimuksen eurooppalaisen
filosofian historiasta, Steinerin antroposofiasta ja intialaisesta joogafilosofiasta.
Todellisuuden ongelmien kahdessa osassa on annettu pohja tulevaisuuden tieteelle
(tulevalle näkemykselle olemassaolosta, todellisuudesta ja elämästä). Kirjan muut viisi osaa
sisältävät tarpeellisen selvityksen filosofian, teosofian, antroposofian ja joogan fiktioista.
Kyseessä on orientoituminen todellisuuteen niiden opastamiseksi, jotka ovat jääneet
etsijöiksi eivätkä ole voineet hyväksyä yhtäkään vallitsevista idiologioista.
Eri aineet ovat alun perin olleet esitelmiä. Siten niissä on täytynyt ottaa huomioon ne, joille
esoteriikka on ollut tuntematon. Tästä johtuu, että tietyt edellisissä aineissa käsitellyt tosiasiat
kertautuvat myöhemmissä. Aiheeseen perehtymättömille tämä lienee mieleistä. Tästä seuraa
myös, että jokaista ainetta voi tutkia erillisenä kokonaisuutena ilman erityistä viittausta siihen,
mitä edellisissä on esitetty.
Tiedon ongelmien käsittelyssä täytyy erottaa neljä lukijaryhmää: ne, joilla esoteerinen tieto
on piilevänä ja jotka ensimmäisen tutustumisen yhteydessä välittömästi oivaltavat sen
yhtäpitävyyden todellisuuden kanssa; ne, jotka kuuluvat kulttuurieliittiin ja ovat kaikkien
aikojen ajattelijoita askarruttaneiden todellisuusongelmien tuntijoita; ne, jotka muodostavat
sivilisaatioasteen älymystön ja omaavat edellytykset käsittää mentaalisia ongelmia ja lopuksi
ne, joita kiinnostaa kaikenlainen ”populaarifilosofia”.
Vaikka teos on kirjoitettu ensiksi mainittua ryhmää ajatellen, voivat kenties myös muut
löytää siitä jotakin mielenkiintoista, jotakin, mikä voi huokutella kaikista kiehtovimman
ongelman, todellisuusongelman jatko-opintoihin.
Ne, jotka ylipäätään ovat alkaneet pohtia olemassaolon tarkoitusta ja päämäärää, yrittävät
parhaansa mukaan orientoitua äärimmäisen vaikeaselkoisessa maailmassa. Jos tämä kirja voi
olla siinä jonkinlaiseksi avuksi, on se täyttänyt tehtävänsä.
Niin tiivis kun sisältö onkin, on kirjailija yrittänyt muotoilla jokaisen lauseen aforismiksi:
tiedoksi niille, jotka tahtovat lukea hyödykseen ja osaavat ajatella lukiessaan. Kirja ei ole
mitään niille, jotka jo tietävät ja käsittävät kaiken: meidän päiviemme auktoriteeteille.
Mitä ideoiden ja tosiasioiden sisältöön tulee, ei kirjailija ole sallinut omien
päähänpistojensa, olettamustensa, arveluidensa tai omien ajatusrakennelmiensa ilmaisua.

