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A Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem
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Magyar néptanító – Magyarságtudomány szak
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Oktatók
Dr. Aradi Éva, Dr. Bácskai Erzsébet, Bayer Zsolt, Dr. Béres Judit,
Bíró Lajos, Dr. Bogár László, Dr. Bognár László, Böjte Csaba,
Dr. Czeglédi Katalin, Dr. Csámpai Ottó, Dr. Darai Lajos Mihály,
Ermesz Csaba, Dr. Érdi Miklós, Dr. Farkasinszky Tibor,
Dr. Fehér Anikó, Dr. Fóthi Erzsébet, Fridrich Klára, Gönczi
Tamás, Dr. Grandpierre Attila, Hankó Ildikó, Dr. Kelemen Miklós,
Kiss Dénes, Dr. Kiss Irén, Dr. Kocsis István, Kovács Zoltán,
Dr. Lánszky Imre, Lépő Zoltán, Lévai László, Lippai Bertalan,
Dr. Marácz László, Marton Veronika, Melocco Miklós, Mesterházy
Zsolt, Dr. Miskei Antal, Pazonyi Lilla, Pásztor János, Perlaki Pethő
Imre, Petrovszki István, Pozsonyi Ádám, Dr. Rostás László,
Dr. Szabó István Mihály, Szakács Gábor, Szaniszló Ferenc, Szántai
Lajos, Dr. Szentmihályi Szabó Péter, Szőke Éva, Szőke István
Attila, Dr. Szűcs Gábor, Dr. Tábori László, Dr. Tallós Emil, Tolcsvay
Béla, Dr. Tóth Zoltán József, Varga Lea, Dr. Varga Tibor, Dr. Végvári
József, Virág László Gábor, Dr. Zachar Péter Krisztián, Dr. Záhonyi
András, Dr. Zétényi Zsolt

Nyugati kultúrfilozófia
Bővebben tájékozódjon honlapunkon!

Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem
Oktatási központ: 1121 Budapest (Csillebérc),
Konkoly-Thege Miklós u. 21.
Oktatási központ és könyvtár:
1012 Budapest, Attila út 123. (Sambhala)
Postacím: Farkas Lőrinc Imre 2144 Kerepes, Pf. 71.
Honlap: www.korosi-egyetem.hu
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„Anyagot adtam,
a formát ismeritek,
előttetek a dicsőség útja,
ha ti is úgy akarjátok.”
(Kőrösi Csoma Sándor)

Magyar néptanító szak
Vezető: Dr. Molnár V. József

A Magyar néptanító szak tudományos igénnyel építi fel
a tanrendjét, amely a magyar nép sorskérdéseivel, lelki
alkatával és ősi hitvilágával, több tízezer
éves ember- és öröklődéstani, nyelv- és
művelődéstörténeti anyagával dolgozik,
amelynek értékteremtő íve, fontos jelene
és éltető jövője van.

Magyarságtudomány szak
Vezető: Dr. Obrusánszky Borbála

Az oktatás mellett a Magyarságtudomány szak fontos célja, hogy a magyarsággal kapcsolatos szétszórt
ismeretanyagot összegyűjtse és újrarendezze, amit
egyedülálló könyv- és jegyzetkiadás is segít. Továbbá,
hogy minden élő és majdan megszülető magyar ember
számára nyilvánvaló legyen égi eredete és földi születése okán, hogy a magyar szellemiség továbbadása, önazonosságunk erősítése,
a magyarság hagyományának szellemilelki-fizikai ápolása mindannyiunk dolga
és mindennapi teendője.

Keleti-nyugati kultúrfilozófia szak
Vezető: Jankovics Marcell

A keleti-nyugati kultúrfilozófiai tanulmányok az egyetemesség igényével nagy távlatokban mérik egyéni és
közösségi életünk évezredeit; a tudás és
tanulás, erőfeszítés és türelem – mint
a keleti és nyugati kultúrák találkozási
pontjai – bennünk is eszmélhessenek
magasabb szinteken.

Egészségfilozófia szak
Vezető: Dr. Papp Lajos

A „segíts magadon, az Isten is megsegít” régi magyar bölcsességét – filozófiai és lélektani ismeretekkel, imával és
meditációval megerősítve – átültetjük az egész-ségesebb
mindennapokba. Ily módon az Egészségfilozófia szak
küldetése nem is lehet más – netán párosítva a Magyar
néptanító szakkal –, minthogy egészséges
egyének egészséges közösségeket teremtsenek maguk körül; ezáltal egyre több
kiművelt és boldogabb emberfő emelje fel
hazánkat.

S

ok évszázados késéssel 2004 tavaszán jött létre a
természetes ősműveltséget hordozó magyar nép sorskérdéseivel, lelki alkatával, szerves hitével és egyedülálló
nyelvével, a legújabb tudományos eredményekkel és a
legmagasabb szellemi igénnyel munkálkodó

1 éves
képzések

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
MAGYAR EGYETEM.
Az Egyetem oktatói szakterületük kiváló ismerői, akik jelentős tanításokat és időtálló alkotásokat tudnak felmutatni – s tudásukat személyesen átadni a hallgatók számára
–, akik az elmúlt fél évszázad hivatalos tudományossága
ellenére létrehozták a magyarságtudomány korpuszát. Az
oktatás mellett az Egyetem másik fontos célja a magyarsággal kapcsolatos szétszórt ismeretanyag összegyűjtése és újrarendezése. S ily módon a küldetése:
• magyarság eredetének és küldetéstudatának, valamint nemzetünk sok évezredes szerves művelődésés nyelvtörténeti vonatkozásainak bemutatása;
• elősegíteni a magyarságtudomány tematikus, szellemi-lelki műhelyeinek és iskoláinak létrejöttét;
• a magyar szellemiség továbbadása, önazonosságunk
felmutatása, értéktudatunk erősítése; a magyarság ha
gyományának – egészség, filozófia, keleti-nyugati kultúra – ápolása;
• magyarságtudomány visszaemelése a közgondolkodásba, a vele szembeni előítéletek – pl. finnugor
elmélet – felszámolása és mindennek négyszintű
oktatása a Kárpát-hazában.
Mindehhez adjon az ég nemzetért élő teremtő erőt,
felelős ma
gyar kormányt és életünkhöz még több
fényt!
Így segítsen
bennünket
a Magyarok
Istene!

Buddhista tanító – Sákjamuni Buddha élete, tana és

egyháza két és fél ezer éve a kultúrtörténet egyik legszebb fejezete, amely a nyugati civilizációt is felszabadítja, minden szenvedés meghaladása fölé emeli, és a
karma, az élet és az ember feltétlen elfogadására indítja.

Egészségpszichológia –

A képzés a teljes ember –
test, lélek, szellem – vizsgálatát a betegségmegelőzés
módszereivel veszi végig.

Jógafilozófia

– Patandzsali Jóga-szútrájának magva:
Yogas citta-vrtti nirodha. – Az elme megzabolázásának
örök művészete; a tudatfolyamatok uralásának öröksége.

Keleti gyógyászat – A hallgatók a buddhizmus, India,
Kína, Tibet gyógyászati praxisaival és szellemtörténetével ismerkedhetnek meg.
Keleti kultúrfilozófia – Az ősi keleti hagyomány kultúrája, a buddhizmus, India, Kína és Tibet szellemisége
fontos a mai ember számára.
Masszázs- és mozgásterápia – A keleti és a nyugati masszázstechnikák és a mozgáskultúrák megismertetése.
Magyar népi gyógyászat – A hallgatók őseink hitvilágával, szerves műveltségével, a népi gyógyászat alkalmazásával ismerkedhetnek meg.
Nemzettudat – A magyarság eredetének és küldetéstudatának bemutatása mellett a képzés elő kell, hogy
segítse a magyarság nemzettudatának történelmi távlatokba állított tematikus megvalósulását.
Nyugati kultúrfilozófia –

A tudás és tanulás, erőfeszítés és türelem – mint a keleti és nyugati kultúrák
találkozási pontjai – a bennünk eszmélésre jutott fokozatokon és szinteken további elméleti és gyakorlati munkálkodásunkba integrálnia kellene az örökséget a felismeréssel, a mindennapit a valósággal és a szabadságot
a végtelennel.

Mindennek szellemében oktatunk,
amit később a hallgatók növelnek és felmutatnak,
és jobb világgá szentelnek.

