Fredag 25, lördag 26 söndag 27 november
Kulturhuset i Ytterjärna 2016
Ny tid, nytt medvetande – Alkemiskt Bröllop
Ett tredagars seminarium om Christian Rosenkreutz väg
genom historien ända fram till vår tid och in i framtiden
400-års jubileum för utgivandet av
Christian Rosenkors
Alkemiska Bröllop
I dag, i dag, i dag
är Konungens bröllopsdag
Om Du därtill är född
och utkorad av Gud
skall Du till berget gå
Där, där tre tempel stå,
där skall Du festen skåda…
Brudgum och Brud
Så lyder början på den inbjudan Christian Rosencreutz (Rosenkors) fick till bröllopet i berättelsen ”Die
Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz anno 1459” utgiven 1616.
Olika representanter inspirerade av Rosenkorsströmningen kommer under detta tredagars seminarium att utifrån
föreläsningar, workshops och konstnärliga uttryck fördjupa sig i denna allegori. Syftet är att närmare undersöka
förvandlingsprocessen där Själen förenar sig med Anden.
Ur innehållet: Esther Ritman, general director vid Bibliotheca Philosophica Hermetica. Alkemiska Akademins
Mysteriespel kring Christian Rosencreutz Alkemiska bröllop. Festbuffé. Susanna Åkerman, idéhistoriker och
Ph.D. Washington University som forskat kring drottning Kristina. Göran Fant, med medeltida esoterik som
specialområde. Scener ur Rudolf Steiners Mysteriedrama. Eurytmi och musikaliska inslag.

Samarrangemang: Antroposofiska Sällskapet & Lectorium Rosicrucianum

Christian Rosenkors Alkemiska bröllop
’O Rosens Bröllopsklädnad Underbart praktfull är Din Majestätiska Glans Mäktig är denna Gudomliga Mantel.
Ditt Ljus stöter alla jordiska värden ur dess ordning Murarna faller och mörkret viker för en ny morgon.’
ur en Rosenkorsbön

Christian Rosenkors Alkemiska bröllop utgavs för 400 år sedan 1616 i Tyskland. Skriften ingår som tredje och
sista del i de klassiska Rosenkorsmanifesten. Som författare anges Johan Valentin Andrea som verkade i och
inspirerades av Tübingerkretsen, en samling lärda människor, som på inre grund sökte skapa förändring och
reformation i dåtidens Europa.
Manifestens kontroversiella innehåll skapade på sin tid starka reaktioner och återverkningar i samhället. Texterna
har även idag för vår tids människor en stark laddning.
Man kan säga att manifesten tillhandahåller en formel, ett recept till en total andlig revolution, vilken är än mer
aktuell och nödvändig i vår tid.
I berättelsen om Christian Rosenkors Alkemiska bröllop skildras på ett beslöjat och symboliskt sätt en människas
andliga transformationsprocess. Skildringen kan tolkas på många sätt. Utifrån ett teologiskt, psykologiskt,
alkemiskt eller kanske till och med utifrån ett biologiskt-fysiologiskt perspektiv. För en del framstår berättelsen
eventuellt som löjeväckande eller obegriplig.
Under sju dagar följer vi Christian Rosencreutz (CRC) resa till de tre Templen som står på berget, där han deltar
i det Konungsliga bröllopet. Efter att ha förberett sig under sju år blir
CRC på ett dramatiskt sätt kallad till att delta i Kungens och Drottningens
bröllop. Med endast sin inbjudan och en matsäck beger han sig på
vandring mot slottet, till Bröllopstempelsalen. Under färden ställs han
inför olika prövningar och val. Många andra är också inbjudna men när
han möter dem i det första Templet blir han mycket besviken. Den ene
skrävlar mer än den andre och de flesta uppträder mycket självcentrerat
utan någon som helst blygsel.
En central händelse i berättelsen är när alla inbjudna ställs på en våg
och skall uppväga sju vikter och visa om de verkligen är värdiga att
delta i bröllopet. De flesta har stora svårigheter att motstå vikterna
och bara några få kan väga upp dem alla. En av dem är CRC
som trots sin känsla av ovärdighet ändå klarar att väga upp dem.
Efter detta får CRC fullt tillträde till slottets
skatter och de fortsatta bröllopsbegivenheterna.
Efter olika alkemiska omvandlingar bevittnar CRC tillsammans med de
andra kvarvarande gästerna Ljusets magiska inträde i Olympustornet. Efter
denna omvälvande händelse blir ingenting som tidigare. Döden är helt övervunnen - ingenting kan längre hota
det nya.
I slutet av dramat får CRC uppdraget att bli portväktare till Templet - cirkeln är sluten.
Utifrån ett esoteriskt perspektiv speglar CRC’s Alkemiska bröllop en långtgående omvandlingsprocess där Själen
och Anden kommer till förening.
Det som i människan är underkastat kausaliteten, förgängligheten i orsak-verkan måste förgås enligt sin egen lag.
När det självcentrerade dödliga jaget stillnar och det bereds plats för ’den Andre’ inom oss, då kan den, som de
Klassiska Rosenkorsarna kallade Hjärtats ros, komma till utveckling.
Det sanna Kristusjaget som står över all jordisk dödlighet, både på denna sidan slöjan och på andra sidan, blir då
levande.
I den alkemiska processen av personlighetsutbyte blir det självcentrerade jaget mindre och ’den Andre’ allt större -

Andesjälmänniskan växer till full mognad.
Ett trefaldigt mysterium utspelar sig i en sådan människas liv.
I Fama Fraternitatis, Rosenkorsets Broderskaps Rop - det första av Rosenkorsmanifesten sammanfattas denna
utveckling i formeln:

Ex Deo Nascimur - Ur Gud föds vi
In Jesu morimur - I Jesus dör vi
Per Spiritum Sanctum Reviviscimus - Genom den Helige Ande föds vi på nytt
En ny mentalitet, omvandlade begär, en ny förnyad själ och därmed ett helt nytt livstillstånd.
Christian Rosenkors är en modell för denna process vilket illustreras i det Alkemiska bröllopet.

PROGRAM FÖR SEMINARIEDAGARNA I JÄRNA
Fredag 25/11:
16:00 Inledning/programpresentation av arrangörerna.
16:15 Esther Ritman, general director och bibliotekarie vid Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH),
Amsterdam berättar om Rosenkorsimpulsen från ett europeiskt historiskt perspektiv, om Robert Fludd med hans
illustrationer och om aktuell forskning.
18:00 Paus med kaffe och te
19:00 FÖRESTÄLLNING Urpremiär på Alkemiska Akademins Mysteriespel som utgår från Christian
Rosencreutz Alkemiska bröllop. Det mystika dramat levandegör den eviga visdomen om hur Rosen förenas med
Korset genom den heliga konsten.
20:30 Festlig buffé

Lördag 26/11:
09:30 Musikalisk upptakt
10:00 Rosenkorset i Norden. Susanna Åkerman, idéhistoriker och Ph.D. Washington University berättar om hur
Rosenkorsmanifesten togs emot i 1600-talets Sverige bl. a. belyses hur Johannes Bureus och Friedrich Menius
blev berörda av budskapet. Vidare visas att rosenkorsidéer förekommer i Drottning Kristina krets i Rom.
Avslutningsvis presenterar Tommy Westlund, Alkemiska Akademin, Den esoteriska kretsen kring Hertig Karl och
dess rosenkorsströmningar.
11:00 Paus med kaffe och te

forts Lörd 26/11

Söndag 27/11:

11:30 Göran Fant, författare, litteraturhistoriker och Waldorflärare.
Alkemiskt bröllop som initiationsförlopp – en mysterietradition.

9:30 Musikalisk upptakt
Musik av Greven av Saint Germain

13:00 Lunch

10:00 Workshops; Eurytmi

14:00 Lectorium Rosicrucianum - Det Gyllene Rosenkorsets
Internationella Skola
Christian Rosenkors – myt, människa – idag, imorgon. Ett
seminarium i tre delar med Katharmusik framförd av Guillaume
Gerbaud.

Antroposofiska Sällskapet

15:30 Paus med kaffe och te

Misraimförbundet

16:00 Paneldiskussion

Rudolf Steiners mysteriedrama

18:00 Kvällsmat

11:30 Avslutning

19:00 Scener ur Rudolf Steiners Mysteriedrama

12:00 Lunch

Lectorium Rosicrucianum
Klassiska Rosenkorsets Orden

Priser och beställning
Förhandsbeställning: RABATT
inkl pausfika & föreställningar 500kr t o m 1/11
Efter 1 nov 700kr OBS Mat och hotell tillkommer

Plats för
porto

Beställ här (kryssa er beställning)
Hela seminariet
Festlig buffé fred 200kr
med Vin & kaffe +100kr
Lunch lördag 130kr
Kvällsmat lörd 120kr
Lunch söndag 130kr
Hotell inkl frukost
(2 nätter – 1500kr/pers)
(Del i dbl-rum 2 nätter 1120 kr/pers)

Antroposofiska Sällskapet
Kulturhuset i Ytterjärna
Kulturcentrum 14
153 91 JÄRNA

Namn .................................................................
Adress .................................................................
e-post .................................................................
Tel

.................................................................

Anmälan kan även göras på www.antroposofi.nu Tel info 08-554 30 200 alt 220

