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„Rendkívül élvezetes végigkövetni a szerző szellemes okfejtését... Igen érdekes és 
elgondolkoztató a szerző okfejtése az élet lényegéről. A különleges könyv 
legértékesebb vonása: gondolatébresztő és vitára invitáló. A Természet valóban 
személyiségünk első és végső alapja, és minden egészséges társadalomnak kozmikus 
perspektívákban kell gondolkodnia.” 
 

– Balázs Béla 
Professor emeritus, ELTE TTK Csillagászati Tanszék 

Élő Világegyetem? 
Élet és Irodalom, 2003. január 31, 25. oldal. 

 
„Nehogy lebecsüljük az anyagelvű gondolkodást: az anyagelvű tudomány hihetetlenül 
messzire jutott. De bármilyen messzire jutott is, az csak gyermeki séta azokkal a 
mélységekkel, azokkal a magasságokkal mérve, amelyeket az élet kínál a valóban 
nyitott elmének, amely a lélekkel harmóniában szárnyal az élő világegyetem 
ritmusára. Hogy a világegyetem élő, azt Grandpierre Attila könyve, az „Élő 
Világegyetem könyve” tudományos módszerekkel bizonyítja. Nincs benne misztika, 
ezotéria, nincs benne rejtett tudás, amely csak a beavatottaknak érthető. 

– Boros Károly 
Újságíró 

Kozmikus rend. 
Magyar Demokrata, 2002. július 18, 58. old. 

 
„Grandpierre Attila csillagász költőien szép, elcsodálkoztató, általános iskolai szinten 
is érthető, de tudósi igényességű könyvet írt a Földön kívüli természetről, a 
világegyetem rejtélyeiről.”  

– Erős Zoltán 
Író, újságíró, irodalomtörténész 

Színes RTV, 2002. október 7-13, 60. old. 
	  

„Az élő Világegyetem könyve mindenképpen az idei év egyik legelgondolkodtatóbb 
kiadványa.” 

– Kerékgyártó György 
Író, újságíró 

Az élő világegyetem titkai. 
Népszava, 2002. július 22, 13. old. 

 



„Ez a kötet páratlan vállalkozás arra, hogy a józan paraszti ész segítségével felfedezze 
a bennünk és körülöttünk lévő természet élő mivoltát. A szerző, aki elismert 
csillagász-filozófus, most legújabb tudományos és filozófiai eredményeit ismerteti. Ez 
a könyv évezredes űrt pótol, és hozzásegíthet egy emberibb földi világ 
megteremtéséhez.” 
 

– Metro (napilap): 
Grandpierre Attila: Az Élő Világegyetem Könyve. 

2002. június 17, 7. old. 
	  

„Lebilincselő könyv jelent meg a közelmúltban, és annak rendje és módja szerint fel 
is került a sikerlistákra. Grandpierre Attila Az Élő Világegyetem Könyve című 
művéről van szó. Könyve mindenképpen szenzáció, kalauz a Mindenségben, rejtélyek 
nyílnak fel és záródnak be általa. Grandpierre könyvét nem elég egyszer átolvasni, 
olyan, mint a Biblia, fel kell ütni időnként, és elmerülni benne. Stílusa remek, 
élvezhető, szövege érthető.” 

– Kellei György 
Író, újságíró, kritikus 

A mágikus gondolkodás eszméje. 
Grandpierre Attila csillagász könyve az élő Világegyetemről. 

Napló (Veszprém megye napilapja), 2002. szeptember 25, 8. old. 
 
	  


