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Az Egyvilág témáinak rendszere 
 

(Az alábbi címekben linkek vannak a honlap megfelelő helyére.) 
(Word-ben a vázlat nézetben, Adobe Acrobat-ban a könyvjelzők segítségével 

nyitogatni-csukogatni lehet a fejezeteket.) 

 

 

 

Előszó 
 

Előszó 
Előszó 

 

Alapelvek 
Egyszerűség 
Egyensúly (Előszó - Alapelvek) 
Egység 

 

 

 

A világ működése 
 

Bevezetés 
Bevezetés (A világ működése) 

 

Elvek 
Relatív és abszolút 
Visszacsatolás 
Evolúció - revolúció 
Tartalom és forma 
Az elme minősége 
Az etika elvei 
Program 

 

 

Alapok 
 

Megismerés 
A megismerés módjai 
Fogalmak, szimbólumok, jelentés 
Egyszerűség és bonyolultság 
A megismerés buktatói 

 

Véletlenszerűség és rendezettség 
Véletlenszerűség 
Rendezettség 

 

Metafizika 
Hit, ateizmus, agnoszticizmus 
A világ eredete és életbarátsága 
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A világ építőkövei 
Anyag, energia, erők 
Idő és tér 
Relativitáselmélet 
Kvantum világ 
Érdekes fizikai jelenségek 

 

A világ mélységei 
Méretek és arányok 
Különféle világok 
A világ és a saját létünk csodája 

 

Elvarratlan szálak 
Elvarratlan szálak 

 

Élet 
Élet és fajok 
Az evolúció általában 
Az evolúció logikája 
Az evolúció tökéletlensége 
Az evolúció és a halandóság 
Érdekes biológiai jelenségek 

 

 

Elme 
 

Az elme jelenségei 
Az elme szerkezete 
Az élet és az elme 
Az értelem elemei 
Az állati elmék és hatalmunk az állatok fölött 

 

Forma 
A forma alapjai 
Forma, öntudat és érzékek 
Forma, öntudat, motivációk és érzelmek 
Forma, öntudat és gondolkodás 
A boldogság eredete és a forma hatalma 

 

Boldogság 
A szabadság motívuma 
A siker motívuma 
A boldogság keresése és korlátai 
Értékek 

 

 

Ember 
 

Nemek 
Az ember kétneműsége 
A szexualitás összetettsége 
Homoszexualitás 
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Férfi és nő 
Gyerek 

 

Társas viszonyok 
Szerelem, szeretet, barátság 
Érzelmek és érdekek 
Párkapcsolat és szexualitás 

 

Emberi gondolkozás 
Az emberek gondolkozása 
Önigazolás 
Emberi relativitás 
Hiúság 

 

Egyéniség 
Címkék, szerepek, identitások 
Mi vagyok és mi nem? 
Embertípusok 

 

Egyebek 
Egyebek (A világ működése - Ember) 

 

 

Társadalom 
 

Csoportok 
A csoportok alapvető jellemzői 
Konformitás 
Attitűd, sztereotípia, előítélet 
Agresszió 
A csoportok problémáinak kezelése 

 

Politika 
Szélmegoldások 
Érdekek 
Ideológiák 
Bal oldal - Jobb oldal 
Nemzet 
Állam 
Demokrácia és diktatúra 
Politikai konfliktusok 
Globális problémák 

 

A gazdaság elmélete 
Versengés és együttműködés 
Racionalitás és önzés 
Iparizált világunk 
Tulajdon 
Preferenciák és hasznosság 
A piac alapjai 
A piac előnyei 
A piac elvi korlátai 
A piac gyakorlati hiányosságai 
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Ár és érték 
Specializáció és standardizáció 
Gazdaságpolitika, makroökonómia 
Közgazdaságtan 
Pénz és hitel 
Értékteremtés 

 

A gazdaság gyakorlata 
Bankok 
Vállalatok 
Részvények, tőzsde, spekuláció 
Gazdasági növekedés és fejlődés 
Globalizáció 
Gazdasági válságok 
Egyenlőtlenség 
Ember, társadalom és család a modern világban 
Érdekes gazdasági jelenségek 

 

Kultúra 
A kultúra és az ember 
Alkotás 
A művészet funkciói és befogadása, az ízlés 
Az alkotások megítélésének tényezői 
A minőség felismerése a művészetben 
Érdekes kulturális jelenségek 
Tudomány 
Oktatás 
Vallás 
Elvek, szabályok, normák 

 

Etika 
Az etika alapjai 
Igazságosság 
Jó és rossz, jó vagy rossz 
Jó cselekedetek 
A jóság elvárható mértéke 
Rossz cselekedetek 
Jóból is megárt a sok 
Hazugság 
Modernitás és etika 

 

Egység 
A megismerés egysége és az ember életének egysége 
A világ és az ember egysége és az elme egysége 
Az emberiség egysége 

 

Program 
Egy jobb világ 
Fennmaradás 
A jóság és etika ápolása 
Felvilágosulás és szabadság 
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Az ember élete 
 

Bevezetés 
Bevezetés (Az ember élete) 

 

 

Elvek 
 

Nyitottság 
Nyitottság 

 

Tudatosság 
Tudatosság 
Reális világkép 
Önismeret 

 

Önállóság 
Önállóság 
Önálló megismerés és cselekvés 
Közösség és önállóság 
Társadalom és önállóság 

 

Harmónia 
Harmónia 

 

Egyensúly 
Egyensúly (Az ember élete - Elvek) 

 

Boldogság 
Boldogság 
Vigyázzunk magunkra 
A boldogság forrásai 
Célok 
Problémák 

 

Jóság 
Jóság 
Rendesség 
Türelem 

 

Praktikák 
Testi praktikák 
Lelki betegségek 
Kellemetlen gondolatok 
A problémák kezelése és elviselése 
Óvatosság, rugalmasság, kivárás 
Döntések 
A kommunikáció gyakorlatának alapjai 
A megbeszélés és kérés művészete 
Játszmák, meggyőzés és hazugság 
Konfliktuskezelés 
A barátság és szerelem praktikái 
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A párkapcsolat praktikái 
Gyereknevelés 
Az idő töltése és a pénz költése 
Tanulás 
Az alkotás gyakorlata 
Érvényesülés 
Vezető és beosztott 
Ítéletalkotás 
Hogyan érdemes jónak lenni 
Egyebek (Az ember élete - Praktikák) 
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