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Megjegyzés

A mű első felét adó, 'A világ működése' könyv
bevezetése: mire szolgál, miről szól, és az olvasó
mit várhat tőle.

Ez egy rövid téma, néhány tömör megállapítás,
magyarázat és a tartalom címszavakban való
összefoglalása alkotja. Gyorsan át lehet vele
tekinteni a könyv tartalmát, felépítését, néhány
főbb jellemzőjét.
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1. A könyv jellemzői
Ebben a könyvben van leírva, hogy hogyan
működik a világ.
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És szeretném, ha erről minden lényeges benne lenne.
Ez a könyv adja a mű első felét, a másodikat pedig ‘Az ember
élete’ című könyv.

Nem fog minden mindenkit egyformán
érdekelni benne.
Mert mindenkit más érdekel, mindenki máshoz ért, és azt is
valószínűnek tartom, hogy az elvontabb témák iránt
kevesebben érdeklődnek majd. Ezért is érdemes átnézni a
témák címeit és leírását, valamint a témák belső
tartalomjegyzékét.

A társadalmi és különösen a gazdasági
kérdések viszonylag nagyobb súllyal
szerepelnek benne.
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Egyrészt mert ezek gyakorlati, emberközeli, sokakat érintő
témák, másrészt ezeket tanultam.

Ez a könyv háttérül szolgál a következőhöz,
vagyis ahhoz, hogy hogyan lehet okosan élni az
életet.
Itt vannak ugyanis részletezve olyanok is, mint a boldogság
mibenléte, az emberi gondolkozás jellegzetes mintái, a társas
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kapcsolatok és a csoportok viselkedésének legfontosabb
jellemzői, valamint az etika kérdései.
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2. A könyv tartalma
A könyv a következő részekből áll:
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1) Elvek
Ezek egy része a világ néhány fontos szervező elvét,
mechanizmusát mutatja be, melyek sok területen játszanak
szerepet, és melyek szem előtt tartása segíti a világ megértését.
A másik részük a mű világnézetének alapjait adja.
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2) Alapok
A világ megismerésének és fizikai működésének alapjai, a
világ mélységei, nagysága és nagyszerűsége, továbbá amit
néhány olyan nagy kérdésről mondani lehet, hogy van-e Isten,
honnan van a világ, és miért van benne élet.
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3) Élet
Az élet jelentése, legfontosabb fogalmai, jelenségei. Az
evolúció működése, némileg mélyebben, mint ahogy azt
általában előadják.
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4) Elme
Az elme szerkezete és tulajdonságai, a lélek a tudat és az
öntudat jellemzői. Az elme szerepe az élet számára, a biológiai
és társadalmi forma fogalma és befolyása az elmére, a
boldogság eredete és összetevői. Az értékek mibenléte és
gyökerei a boldogságban.
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5) Ember
A nemiség kérdései és a társas viszonyok jellemzői. Az ember
gondolkozásának legfontosabb sajátosságai. Mi az egyén,
hogyan határozza meg magát az ember, milyen címkéket
aggatunk egymásra, milyen szerepeket játszunk? Az emberek
legjellemzőbb típusai.
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6) Társadalom
A csoportok és a csoportos viselkedés jellemzői, az ebből
adódó problémák kezelése. A politika, a gazdaság és a kultúra
számos jelenségének leírása. Az etika ügyei, jó és rossz
kérdései, és a javasolt válaszok.
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7) Egység
Az egység különféle területei a megismerés egységétől az
emberiség egységéig.
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8) Program
Azok a dolgok, melyekre
törekednie kellene.

az

emberiségnek

nagyjából

–○●☯●○–
A könyvhöz szponzort és kiadót keresek. Ha van ötleted, szólj. Ha
tudsz olyat, ahol segítenének hirdetni a könyvet, jelentkezz. (Internetes
portál, újság, TV, rádió, stb...)
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Klikkelhető linkek (Word-ben a Ctrl-t nyomni közben):

Kérdőív – Fórum – Email
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Valamint, ha tetszett a fenti írás, Like-old:
A következő link a fórumra visz. Ott kattints a Like (Tetszik) gombra, a kép tetején.

Like
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