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A JUPITER Asztroszófiai Egyesület 
tanfolyamot hirdet 

 
 

 
KOZMOLÓGIA ÉS ÖNISMERET 

 
VILÁG- ÉS EMBERISMERET 

AZ ANTROPOZÓFIÁBAN 
 
 
 

címmel 
 
 
 

"Az ember ma nem éli át a kozmoszt, és mert a kozmoszt nem éli át, a szellemet sem 
éli át. Mert a szellemhez csak a kozmoszon keresztül vezet az út. (...) Csak ha 
eljutunk oda, hogy képesek vagyunk a dolgokat, a lényeket az egész kozmikus 
összefüggésbe helyezni, akkor leszünk abban a helyzetben, hogy meglássuk a 
természet fátyla mögött álló szellemi erőket."  (Rudolf Steiner: A gyógyítás 
művészetének elmélyítése, GA 316, 5. ea.; GENIUS kiadó 76. old.) 

 
 
 

 
 

Első, alapozó év 
 
 
 
 
Célok: 
 
A kozmosz felépítésének és működésének részletes megismerése a legelemibb alapoktól. 
Mindezen összefüggések megfigyelése az emberben, mint mikrokozmoszban, a 
makrokozmosz kicsinyített másában. 
 
Törekvés arra, hogy amit a fentiek alapján értelmünkkel elsajátítottunk, azt fokozatosan, 
lépésről-lépésre bevezessük az átélésbe. 
 
Egyre valósághűbb világszemlélet kialakítása, amelyen belül mindjobban megértjük saját 
testi, lelki, szellemi működésünket, sorsunkat, rendeltetésünket. 
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Témakörök: 
 
 
1. Kozmológia történet. Térben és időben eltérő kultúrák viszonya a kozmoszhoz. 
 
2. Kozmogónia (a kozmosz létesülése, bolygókorszakok) 
 
3. Kozmológia (a kozmosz átfogó ismerete). 
 

- A kozmosz fizikai felépítése. Érzékfeletti világ tükröződése a fizikai világban 
(szimptomatológia, fenomenológia). 
 
- Az éteri világ. A  négy elem és a négy éterfajta. Elemi lények. 
 
- Asztrális világ. Bolygószféra, bolygóhetesség. Az egyes bolygószférák 
sajátosságai. Lények az asztrálvilágban. Hierarchiák és a bolygószféra. 
 
- Szellemi világ. Állócsillagok birodalma. 12 Állatövi csillagkép. Egyéb csillagok és 
csillagképek. 

 
4. Embertan, önismeret 
 

- A fizikai ember felépítése a kozmosz tükrében. 
 
- Éteri ember. Négy elem, és négy éterfajta az emberben. A négy temperamentum. 
Temperamentum vizsgálatok (egyénre lebontva). 
 
- Asztrális ember. 7 fő tulajdonságprincípium, és felismerésük az emberben. A 
személyiségünk feltérképezése. Tulajdonságaink gondolatban, érzésben, akaratban. 
Asztráltestünk és a karma. 
 
- Szellemi ember. Az ember Én-je és megnyilvánulásai. Önismeret és Én-ismeret. A 
reinkarnáció. Sorsismeret. Életút feldolgozás a hétéves ciklusok alapján. 
Bolygóritmusok és sors-menet.  

 
 
 
 
 
Foglakozások: 

- Stúdium. A szükséges ismeretek megszerzése. 
- Koncentrációs, kontemplációs, meditációs gyakorlatok. 
- Művészeti munka. Rajz, festés, euritmia. 
- Természetmegfigyelés, az égbolt ismerete. 

 
 
 
 
Tanfolyamvezető: Gyuricza László 
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A tanfolyam tervezett teljes időtartama: 3 év, azaz 6 félév 
 
Első év tartama, a foglalkozások időpontjai: 

Szeptembertől júniusig, összesen 10 alkalom, (+ augusztusban záróvizsga és 
előkészület a második évre). 
Havonta egy teljes szombat, 9.30-19.30. (helyszín létszámtól függő). 
Első félév időpontjai: 2016. szept. 24., 
                                              okt. 22., 
                                              nov. 19.,  
                                              dec. 10. 
      2017. jan. 21. 

 
 
Részvételi díj: 12.000.-/fő/alkalom 
 
 
Jelentkezési határidő: Június 30. 
Jelentkezési feltételek: - jelentkezés leadása határidőig, írásban, (jelentkezési lap mellékelve) 
     - az első félév díjának befizetése. (60.000 Ft) Határidő: augusztus 31. 
 
 
Átutalás: 
Jupiter Asztroszófiai Egyesület 
CIB bank: 11101301-18861745-36000001 
 
 
Jelentkezés: 

jupegy@freemail.hu 
 
További információk: 
Szuhai Erika: 06/20 943 5113 
Gyuricza László: 06/30 384 3482 
 
 


