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ELŐSZÓ

Üdvözöllek!

Ez nem szokványos könyv.
Tudod.
A könyveket általában megveszed, elolvasod, és azzal vége.
Ezzel nem ez a helyzet.

A könyv címében szerepel az Atlasz szó.

Nos.
Ez pontosan ezt jelenti!
Ez a könyv egy ÚTMUTATÓ.

És igen.
A térképeket általában nem kiolvasni szoktad...

Sokkal inkább arra használod, hogy megismerj egy 
területet, és így könnyedén tudj ott mozogni.

Ez a könyv egy térkép.

Van itt egy alapszabályunk:
TE ALAPVETŐEN RENDELKEZEL A TUDÁSSAL.

A vízválasztó ez:
Ránézel erre.
Vagy nem nézel rá...
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A könyv nem fog Neked „tanítani” semmit.

Hadd éljek egy hasonlattal:
Egy pálcával rámutatok egy fára.
Te ránézel.

Nos.
Nem a pálca volt a fontos, igaz?
Hanem a fa!

De.
Az eddig is ott volt!
Csak nem néztél rá.

Szabály:
Egyetlen igazság létezik...
Amit saját magad számára fedezel fel!
És Neked igaz.

Nincs más igazság.
Legalábbis, ami Téged illet.

Persze:
Soha ne légy olyan hiú, hogy nem változtatsz a 
véleményeden, ha történetesen már más tűnik igaznak!

És van még egy mérce:
Ha IGAZ adatok alapján működsz, az elkerülhetetlenül 
BŐSÉGET eredményez!
Ez a bőség kulcsa.

Ha nem úgy megy az életed, ahogy szerinted kéne...
Egyetlen oka van:
Túl sok hamis adat alapján működsz.
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És egyetlen kiút van:
Egyre több igazságra nézel rá, magad körül és magaddal 
kapcsolatban.

Nos.
Ez a könyv célja!

42 fejezeten keresztül rámutat néhány dologra.

Én csupán egy dolgot kérek:
Nézz rá.
És vizsgáld meg, hogy számodra igaz-e.

És ha igen...
Nos, akkor használd!

Ez BŐSÉGET eredményez.

A könyv használati módja nem hétköznapi.
Íme!

1. Olvasd el a könyvet elejétől a végéig
2. Tedd elérhető közelségbe
3. Minden nap csapd föl valahol, és olvass el egy fejezetet, 
ami épp megtetszik

Így egyre több IGAZSÁGRA nézel rá.

Az én igazságomra?
Nem!

A Tiédre!
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És igen.
Ez bizony egyre nagyobb BŐSÉGET eredményez.

Jó utat!

Hídvéghy Róbert
Dunakeszi, 2014. december 4.


