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HasználaTi úTMuTaTó

MIRőL SZóL?

A könyv a változásokról szól. A mindennapok látszólag jelenték-
telen, apró változásairól és a világtörténelem nagy, felfoghatat-
lan átalakulásairól. Felébreszti lelkiismeretünket, hogy tennünk 
kellene valamit, egyúttal rádöbbent, hogy ehhez sokkal többet 
kellene tudnunk a világunkról.

Miért van egyre kevesebb időnk? Miért lett minden olyan 
komplikált? Megfelelő rendszer-e a demokrácia? Ki uralja a vilá-
got? Miért lépünk félre? Miért lett olyan olcsó a repülés?

Szakértőkkel konzultáltunk, elméleteket tanulmányoztunk 
és kérdőjeleztünk meg. Szerettük volna megérteni az alapvető 
változásokat, ezért megpróbáltuk a legfontosabbakat feltérké-
pezni és modellezni. Az eredmény egy korokon átívelő vizuális 
útikönyv lett: elméletek, merész gondolati kísérletek és ötletek 
praktikus gyűjteménye, amelynek alapján jobban megérthetjük 
világunkat.

Az 52 modell természetesen csak egy válogatás. Bonyolult 
elméleti megközelítések leegyszerűsített összefoglalói, amelyek 
gondolkodásra késztetnek.

Rájöttünk, ha el akarunk magyarázni valamit, le kell egysze-
rűsítenünk mondanivalónkat. Senki ne várjon magasröptű érte-
kezéseket vagy divatos infografikákat, mert a lehető legegysze-
rűbb módon szerettük volna elmagyarázni állandóan változó, 
megmagyarázhatatlannak tűnő világunkat.
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MIRE JóK A MODELLEK?

Abból indultunk ki, hogy a rajzokra általában jobban emlék-
szünk, mint a szavakra. Az összefüggéseket pedig inkább az áb-
rák, mint a szövegek alapján értjük meg.

A modellek többségénél a már meglévő ábrákat vettük ala-
pul, ahogy az elméletek megalkotói maguk is megpróbálták 
pár vonással elmagyarázni a valóság bonyolultságát. Azokhoz 
a megközelítésekhez, amelyekhez nem találtunk megfelelő il-
lusztrációt, magunk készítettünk ábrákat. Ebben két kiváló szak-
ember segített, akik főállásban is ezzel foglalkoznak: Dag Grødal 
egy nagy skandináv banknál a változási folyamatokat vizualizál-
ja, Philip Earnhart a Delta Air Lines, a DuPont és a KPMG számá-
ra dolgozott ki infografikákat és oktatási anyagokat.

Az általunk összegyűjtött modellek kísérletek arra, hogy a 
szavakkal nem kifejezhető tartalmakat a lehető legegyszerűb-
ben magyarázzuk el.

Miközben a világ változásairól szóló modelleken dolgoztunk, 
rádöbbentünk, hogy a változásról alkotott addigi felfogásun-
kat gyökeresen meg kell változtatnunk. Rájöttünk, a változás, 
ellentétben a változásmenedzsment tanításaival, nem időkor-
látok közé szorított átmenet egyik állapotból a másikba. Ezért 
a létezés gondolatát helyettesítenünk kell a valamivé válás 
folyamatával. 
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11HA SZNÁL AT I ÚTMuTATó
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VILÁGUNK BONYOLULTSÁGA

Jó szórakozást a könyvhöz, amelyben soha nem lehet tudni, mi-
lyen változást hoz a következő oldal!

Nem létezik olyan, amit ne lehetne megmagyarázni.

HOGYAN HASZNÁLHATó?

Michel Foucault fi lozófus után szabadon azt állítjuk, ez a könyv 
egy kis szerszámos láda. A modellek mérőeszközök, csavarhúzók, 
kalapácsok, fúrók, vízmértékek, amelyekkel a világ felmérhető, 
szétszedhető, megváltoztatható és újra összerakható. Nyissuk 
ki a ládát, vegyük ki bármelyik modellt, hogy megérthessük a 
világról alkotott elképzeléseket!
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