
ELŐSZÓ 

 
Mottó:  

Minden tudásnak  
az emberiség javát kell szolgálnia.  

Életünk világos és válságos korszakaiban mindannyiunkat foglalkoztat, miféle világban 
élünk. Természetünkben rejlik, hogy sorsunkat önállóan irányítsuk. Döntenünk kell kisebb, 
nagyobb kérdésekben, és a legnagyobb kérdésben: mi lesz velünk? Hogyan irányítsuk az 
életünket? Miféle világban élünk? Mi az élet lényege? Élő vagy élettelen a Világegyetem? 
Van-e az életnek természetadta, kozmikus célja? Milyennek kellene lennie a társadalomnak? 
Természetünk legmélyén szépségre, jóságra, igazságra vágyunk: az élet igazságára. Az 
életerőnél, természetes emberi életerőnknél nincs számunkra fontosabb erő a földkerekségen. 
Be kell lássuk, minden tevékenységünk életerőnktől kapja energiáját. De ha ez így van, akkor 
szükségképpen a jónak, az igaznak kell győznie a társadalomban is! És ha a Természet 
törvénye örök, a társadalomé pedig átmeneti, akkor tévedés, hogy mindig a rombolás a 
hatékonyabb, hogy mindig a rossz terjed könnyebben, hogy a jó szükségszerűen mindig 
lépéshátrányban kell legyen - mert akkor minden rossz társadalom átmeneti, mert minden 
létező erők forrása, a Természet szerint az élet virágzásának rendeltetett a győzelem! 

Csakhogy a szépséget, boldogságot, igazságot nem lehet kikényszeríteni. Az ember, és 
minden élőlény, önálló. S ha önálló, ha döntése élete, tettei felől valóban szabad, akkor 
éppúgy dönthet rosszul, mint jól. S honnan tudjuk, mi a jó, és mi a rossz? Hogyan találhatunk 
emberi mivoltunknak megfelelő alapot döntéseinkhez, amelyek hosszú távon életünk egyéni 
és közösségi felvirágzásához felemelkedéséhez vezetnek? Ha a Természet akarata, hogy az 
élet fenntartsa magát s kibontakozzon, hogyan találunk utat a Természetben rejlő kozmikus 
erőkhöz?  

A mai világban különösen fontos, hogy megtaláljuk a válaszokat életünk alapkérdéseire. S 
mivel ezek minden emberben élő kérdések, s a válaszok mélyreható tudást igényelnek, 
szükséges, hogy ezeket a kérdéseket közérthetően, a józan ész alapján világítsuk meg. 
Kétségtelenül ezek olyan mély kérdések, amelyek a tudományos gondolkodás legmélyebb 
ismeretét is igénylik. Sok évtizedes tudományos munkával, amelyekben az alapkérdések felé 
tágult a látóköröm, sikerült megtalálni a választ az emberiség sokezer éve megválaszolatlan 
alapkérdéseire.   

Az Élő Világegyetem Könyvével nemcsak a Világegyetem élő természetét szeretném 
megvilágítani, a józan ész, a merész logika és a legújabb tudományos eredmények révén 
bizonyítani. Szeretném az élővilágtól gondolkodásban, lélekben túlságosan elszakadt, 
elidegenedett mai emberiség eredeti életerejét is feléleszteni. Jó lenne a Természet 
életerejével egylényegű eleven emberi életerőt visszavezetni társadalmaink vérkeringésébe. 
Szükségünk van a Világegyetem kozmikus-természeti-emberi életerejére a mai 
elembertelenedett társadalmak újra emberivé formálásához. 
 


