
Osončje heliocentrično



Planeti našega osončja



Naše osončje heliocentrično



Kozmos govori

• Zodiak sestavlja 12 ozvezdij, ki jih lahko 
delimo v tri skupine. Alkimisti so jih 
poimenovali princip SAL, princip MERKUR 
in princip SULFUR.

• V vsaki od teh skupin po eno ozvezdje 
seva toplotni eter, po eno svetlobni eter, 
po eno kemični eter in po eno eter 
življenja. Etri so po Steinerju energije, ki 
oblikujejo življenje.



O planetih

• Planeti se gibljejo vsi na eni ravnini okoli 
Sonca, pred ozvezdji, v smeri, nasprotni 
urnemu kazalcu.

• Razlikujejo po velikosti, po dolžini in času 
svojih obhodnih poti, po hitrosti vrtenja 
okoli lastne osi, po nagnjenosti svoje osi... 
In razlikujejo se predvsem po svoji 
pripadnosti v odnosu do ozvezdij zodiaka.

• 87;224;1;1.324;11.314;29.167;84;164;247



Planeti krožijo v eni ravnini in smeri



Leto in svetovno platonično leto

• Ker doživljamo na Zemlji osončje 
geocentrično, torej tako, kot bi bila v središču 
osončja Zemlja, se nam zdi, da v toku leta 
potuje pred ozvezdji zodiaka Sonce.

• V enem letu Sonce dozdevno naredi krog 
pred vsemi ozvezdji zodiaka.

• Sonce pa se giblje tudi v nasprotni smeri. Ta 
ritem, tako imenovano svetovno platonično 
leto, traja 25920 let. Sonce potrebuje v tem 
ritmu, da se premakne izpred ene zvezdne 
slike pred drugo, povprečno 2160 let. Tako 
imenovano “pomladišče Sonca” se določa 
vsako leto 21.3. in je ta čas v ozvezdju Rib.



ŽIVLJENJE PRIHAJA IZ KOZMOSA



Naše osončje geocentrično



ŽIVLJENJE ZEMLJE PRIHAJA IZ KOZMOSA



Setveni priročnik Marije Thun

Steiner: „Brez upoštevanja kozmosa duhovni 
napredek ni mogoč“

Iz Priročnika skušajmo ozavestiti ne le, kateri del 
kulturne rastline prejema v določenem času 
pozitivne spodbude, temveč zakaj je temu tako. 
Katero vlogo igra Luna, katero ostali planeti. 

Gradimo izgubljeni odnos s kozmosom in 
pomagamo rastlini, da tvori kar potrebujemo.



POT PLANETOV GEOCENTRIČNO



Setveni priročnik januar 2019



KDO JE RASTLINA

Snov Etri Duša/Astralnost Duh

Človek x x x x

živali x x x *

rastline x x * *

Mineralni svet x * * *


