
Előszó az újragondolt, átdolgozott kiadáshoz 
 
Kerek tíz év telt el az Élő Világegyetem Könyve 2002-es megjelenése óta. Ezalatt a 
tíz év alatt mintha semmi mással nem foglalkoztam volna, csak az Élő Világegyetem 
Könyvének megírására való felkészüléssel. Ezalatt az idő alatt négyszer írtam újra 
angolul a könyvet, és most, ötödször, magyarul. Az újragondolás fő oka, hogy 
rengeteg új eredményt értem el, és ezek nem maradhattak ki az újrakiadásból. 
Másrészt szerettem volna, ha az Élő Világegyetem Könyve megfelelne az ebben a 
könyvben támasztott igénynek, mármint hogy egységes egész legyen és lényegében 
teljes képet adjon az Élő Világegyetemről. Ezért a könyv előző változatából 
kihagytam mindent, amit nem tartottam feltétlenül lényegesnek, és kiegészítettem, 
hogy egységes, minél élőbb egésszé váljon. Miután az eltelt tíz év alatt alapvetően új 
eredmények születtek, és ezek bekerültek a könyvbe, az Élő Világegyetem 
Könyvének újragondolt, átdolgozott kiadása lényegében megújult, újjászületett, 
mélyrehatóbb és egységesebb változata tíz évvel korábbi elődjének.  
 
Az eltelt tíz év alatt napfizikai kutatásaim többszörösen beigazolódtak, a tudományos 
élet elismert eredményeivé váltak. Ennek is köszönhető, hogy 2009-ben sikerült 
megszerveznem egy nemzetközi tudmányos konferenciát Budapesten „Astronomy 
and Civilization”, azaz „Csillagászat és civilizáció” címmel. E konferencia fő célja 
volt, hogy összehozza azokat a legjelentősebb tudományos eredményeket, amelyek 
túlmutatnak a már több, mint négy évszázada megalapított fizikai világképnek. Ideje a 
biológia, az élet alapvető jelentőségét a tudománynak is felismernie. Ennek a 
konferenciának is köszönhetem, hogy 2011-ben meghívást kaptam fél évre a 
kaliforniai Chapman University-re, ahol fél évig vendégprofesszorként a biológia és a 
kvantumfizika kapcsolatának segítségével igyekeztem feltárni az élet fizikai 
megvalósulásának természetét. Így jutottam el odáig, hogy bepillantást nyertem a 
Világegyetem kvantumszintnél is mélyebb birodalmába, ahol felfedeztem a kozmikus 
tudatmezőt, és azt, hogyan, milyen fizikai módon hat az élet, a tudat az anyagra.  
 
A könyv újraírása rendkívüli lelki-szellemi élmény volt, felvillanyozó, sokszor úgy 
éreztem magam, mintha villámok költöztek volna belém. Remélem, ezek az élet 
teljesebb kibontakozására bentről kifelé csapkodó villámok a kedves Olvasóban is 
felélednek, és a természeti erők fényével világítják meg az emberiség, az élet és a 
Világegyetem örök alapkérdéseit. 
 


