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Alkusanat uudistettuun laitokseen
Kirjan ensimmäinen versio ilmestyi syksyllä 201 . Tuolloin jo ikuisuusprojektiksi
venynyt kirjoitustyö oli saatava katkeamaan ja ainoaksi keinoksi osoittautui kirjan
raakaversion julkaiseminen. Tauko teki hyvää. Alkuvuodesta 201 tartuin aiheeseen
uudelleen. udistetussa laitoksessa olen pyrkinyt karsimaan turhaa rönsyilyä ja
tiivistämään kirjan ydinajatusta.

Siinä missä kirjasarjan ensimmäinen osa teki tutkimusmatkan rahan olemukseen ja
alkusyihin, sarjan toinen osa tekee samanlaisen matkan henkisyyteen. Aihe osoittautui
kuitenkin huomattavasti oletettua vaativammaksi. Alkuperäisenä tarkoituksenani oli
kirjoittaa aiheesta lähestulkoon tieteelliseen sävyyn, mutta jo hyvin pian
kirjoitusprosessin alkutaipaleella tajusin sen olevan mahdotonta. Sisäinen ristiriita
kriittisen ja intuitiivisen mielen välillä kävi kirjoitusprosessin aikana kiivaana.
opputuloksena on jonkinlainen kompromissi. lköön siis lukija kavahtako tässä
kirjassa toisinaan varsin vapaana ja kahlitsemattomana kuohuvaa ajatuksen virtaa.
hkä joskus myöhemmin tartun aiheeseen puhtaasti kriittiseltä kannalta, jolloin
poimin mukaan vain vahvimmat argumentit ja kehitän niitä edelleen.

utta tällä

kertaa näin.

Käsillä oleva kirja Kosmos ja Totuuden Tie on suoraa jatkoa kirjasarjan ensimmäiselle
osalle Kaaos ja Ajan enki, mistä syystä kappaleiden juokseva numerointi alkaa
kappaleesta n:o 0.
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Johdanto
Nykyaikana on muodikasta puhua ilmastonmuutoksesta ja vaatia ilmastonmuutokseen
vedoten erilaisia lainsäädännöllisiä toimia milloin minkäkin asian estämiseksi tai
rajoittamiseksi. Samaan aikaan tuntuu kuin koko maailma olisi käpertymässä
siilipuolustukseen saavutetun elintason ja etuoikeuksien menettämisen pelossa.
lämme näköalattomuuden aikaa. Ihmiskunnalta puuttuu tavoite, päämäärä ja unelma.
li 0 vuotta sitten presidentti Kennedy julisti unelmaksi matkustaa kuuhun – ei siksi
että se on helppoa, vaan siksi että se on vaikeaa, sillä nimenomaan juuri haasteelliset
tilanteet tuovat esiin ihmisten parhaat kyvyt.
Sen sijaan että käpertyisimme puolustamaan vanhaa toimimattomaksi osoittautunutta
järjestelmää, meidän tulisi tehdä rohkeita avauksia täysin uudenlaisen
yhteiskuntajärjestelmän puolesta.

eidän tulee oppia taas unelmoimaan.

eidän tulee

aktiivisesti ryhtyä suunnittelemaan tulevaisuuden yhteiskuntaa luomalla konkreettisia
ja täysin uudentyyppisiä prototyyppikaupunkeja nyt, kun meillä vielä on aikaa,
resursseja ja liikkumatilaa käytettävissämme – sen sijaan että jäämme passiivisina
odottamaan alati huononevia aikoja tekemättä mitään. Kriisin ei pidä tarkoittaa
kuoreen vetäytymistä ja passivoitumista. Päinvastoin – kriisi on aina erinomainen
kasvun paikka. Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu.
uden rakennuksen pystyttäminen alkaa aina lujan ja vakaan perustan luomisesta.
Tässä kirjassa luomme vakaan ja täysin uudentyyppisen henkisen perustan täysin
uudenlaiselle yhteiskuntajärjestelmälle.
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Tieteellinen vallankumous käynnisti luonnontieteiden aikakauden ja aloitti teknologisen
kehityksen, jolle ei löydy vertaa koko ihmiskunnan historiasta. Muutos käynnistyi, kun
luonnonfilosofit löysivät aistein havaittavan todellisuuden takaa aistein havaitsemattoman
todellisuudentason, jonka säännöt ja lainalaisuudet olivat matemaattisia ja muuttumattomia.
Pian opittiin, että tämän uuden todellisuudentason perustalle voitiin rakentaa teknologiaa, joka
konkreettisesti edisti ihmisten hyvinvointia ja vähensi työn määrää.
Siinä missä luonnonlait ovat osa maailmankaikkeuden muuttumatonta perusrakennetta ja
sellaisina ikuisesti toimivia ja ihmisistä riippumattomia, ovat kaikki yhteiskunnalliset
rakenteet alttiita alituiselle muutokselle ja epävakaudelle. Tämä johtuu siitä, että
yhteiskunnalliset rakenteet ovat keinotekoisia.
On siis olemassa kaksi rinnakkaista järjestelmää, kaksi eri perustaa, jolle yhteiskunta voidaan
rakentaa. Yhtäältä on luonnontieteellinen todellisuudentaso, joka on vakaa ja luotettava ja
jonka varassa koko maailmankaikkeus ja kaikki luonnonlait toimivat, ja jonka pohjalta myös
kaikki teknologiamme toimii. Sitten on ihmisen luoma keinotekoinen perusta, jonka
olemassaolo perustuu uskoon, joka on epävakaa ja alituisessa epätasapainosuhteessa
ympäristöönsä nähden, ja joka on aina vaarassa suistua kaaokseen.
Näkemykseni mukaan tulevaisuuden yhteiskunta rakennetaan suoraan luonnontieteelliselle
perustalle. Tällöin yksi ja sama lakijärjestelmä toimii yhtä aikaa sekä maailmankaikkeuden
että ihmisyhteiskunnan perustana. Se rakennetaan korkeaa tiedettä ja teknologiaa
hyväksikäyttäen jo lähtökohtaisesti symbioottiseen tasapainosuhteeseen ympäristön kanssa.
Tämä lähtökohta avaa eteemme kokonaan uuden näkökulman yhteiskunnalliseen ajatteluun ja
nostaa meidät kokonaan uudelle yhteiskuntaevoluution tasolle.
Kosmos ja Totuuden Tie on kaksiosaisen Kaaos ja Kosmos -kirjasarjan päätösosa. Se on suoraa
jatkoa kirjasarjan ensimmäiselle osalle, mutta toimii mainiosti myös itsenäisenä teoksena.
Tässä kirjassa astumme rohkeasti laatikon ulkopuolelle ja luomme täysin uudentyyppisen
henkisen perustan täysin uudenlaiselle yhteiskuntajärjestelmälle.
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