Az Egyvilág című könyv bemutatása

Mi az, hogy Egyvilág?
Az Egyvilág egy könyv lesz, mely két dologról szól: arról, hogy hogyan működik a világ, és arról, hogy
hogyan lehet okosan élni az életet. Szeretnék ehhez módszeresen összegyűjteni minden fontosat, és azt
tömören, egyszerűen és gyakorlatias módon leírni. Amennyire tudom, ilyen még nem volt: ez itt a csupasz
lényeg sorról-sorra.
Miért jó ez?
Azért, mert mindenki kaphat majd belőle egy reális, átfogó és konzisztens világképet. Manapság ez sokaknál
hiányzik, eléggé naivak tudnak lenni az emberek, még felsőbb szinteken is. Itt minden együtt lesz egy helyen,
nem kell tehát sok-sok könyvet átbogarászni, innen-onnan összeszedett részinformációkból építkezni. Ez a
könyv rendet rak majd az emberek fejében az alapvető dolgok és összefüggések tekintetében.
És ez az, ami igazán számít: elsősorban az emberek világnézetén, alapvető elképzelésein múlik ugyanis, hogy
hogyan látják a dolgokat, hogyan élik az életüket, hogyan viszonyulnak egymáshoz, milyen vezetőket
választanak, azok mikre törekszenek – illetve végső soron az is, hogy merre megy a világ. Ezért, ha alapvető
változásokat akarunk elérni a világban, azt a gondolkozásmód átformálásával kell megalapozni. Ez a könyv
ebben is segíthet. Többről van tehát szó, mint ismeretterjesztésről.
Ki kell emelni, hogy a könyv tartalma nagyban univerzális, ugyanúgy érvényes Magyarországon, mint bárhol
máshol, illetve ugyanúgy használható most, mint a jövőben. A másik, amit hangsúlyozni kell, hogy ez nem
valamiféle ezoterikus vagy művészi próbálkozás. Igyekszem a dolgokat a lehető legreálisabban látni,
törekszem a racionalitásra, és pontról pontra alaposan átgondolok mindent, amit leírok. Ezzel együtt
természetesen nem tudok mindent, ezért mások hozzászólásait, tudását és tapasztalatait is aktívan gyűjtöm a
könyvhöz. Lásd az erre rendszeresített kérdőívet és fórumot a honlapon.
Mi a célom ezzel a könyvvel?
Először is mindenképpen szeretném, hogy hagyományos formában, papíron is megjelenjen. A fentiek
fényében jó esélyt látok arra is, hogy ha itthon befut, külföldön is folytathassa a karrierjét, illetve hosszú időn
át hasznos maradjon. Azt is el tudom képzelni, hogy érezhetően hozzájárul majd egy jobb világhoz.
Természetesen nem akarom elkiabálni, de akár még valami nagy és maradandó is lehet belőle.
Mikre volna szükségem?
1) Reklámra (Inkább kitartóan, mérsékelt intenzitással, mint hirtelen, intenzíven.)
2) Pénzre (Annyira, amennyiből meg tudok élni, illetve ideális esetben még annyira, amennyiből meg
tudok fizetni egy-két munkatársat. Különösen jól jönne egy menedzser.)
3) Kiadóra
Kapcsolat
Email: egyvilag@gmail.com
A könyv honlapja: egyvilag.hu
A honlapon van egy részletesebb bemutatás, és letölthető a teljes eddig elkészült kézirat is.

