Program konference Růže a Kříž v Evropě 2015
Čtvrtek 19.11.
17.00 - 18.30
18.30 - 20.30

Registrace
Slavnostní zahájení konference
Co vše se změnilo v působení na lidské duše s počátkem 3. tisíciletí? - Anežka
Janátová

Pátek 20.11.
10.00 - 13.00

15.00 - 15.45
16.00 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 18.45
18.45 - 20.25
Sobota 21.11.
9.00 - 10.40
11.15 - 12.30
12.30 - 13.45
13.45 - 14.15
14.30 - 16.25
16.40 - 18.35
18.35 - 19.30
19.30 - 21.00
Neděle 22.11
9. 00 - 10.55
11.15 - 13.10
13.10 - 13.40
13.40 - 14.40
14.40 - 15.00

A) Prohlídka Prahy v češtině pro zájemce - Petr Janát Dolista (v ceně kongresu, viz
poznámka níže)
B) Prohlídka Prahy pro cizince - Martin Semerád (v němčině a angličtině, v ceně
kongresu)
Zpěv pod vedením Jana Chromečka
Představení se účastníků kongresu
Současné světové události v zrcadle 33-letého rytmu - Markus Osterrieder
Přestávka a občerstvení
„Ideologický boj naší doby“, současné „mýty“ a hledání pravdy. (Jak je rozlišit?) Richard Ramsbotham
Svoboda a konformita: „Veřejné mínění“ a Hegel - Terry Boardman
Plénum – dramatické zpracování obsahu přednášek - A. Janátová
Přestávka na oběd
Eurytmie- sociální a hygienická cvičení - Vladimír Havrda
Naděje, svobody a „Duch Pravdy“ - Markus Osterrieder
Možné odpovědi na impulzy Šelmy - Anežka Janátová
Přestávka a občerstvení
Ondina (Jean Giraudoux) - divadelní představení v podání skupiny Artual
Boj s „IS“, duchovní iluze a hledání nové morálky. (Co můžeme udělat?) - Richard
Ramsbotham
Hegel, Steiner a veřejné mínění -Terry Boardman
Krátká přestávka na oběd
Plénum – Co mi přináší konference - reflexe přednášejících i účastníků
Slavnostní zakončení konference

(*) V programu konference Růže a kříž v Evropě 8, došlo k dvěma změnám. První přednáška Markuse
Osterriedera se ze čtvrtka přesouvá na pátek odpoledne od 16.30 do 18.00, a přednáška Anežky Janátové se
přesouvá z pátečního odpoledne na čtvrtek od 18.30 do 20.30. Dále místo páteční eurytmie od 15 hodin bude
zpěv pod vedením Jana Chromečka. Změny jsou označeny červeně:
Máte-li zájem se zúčastnit prohlídky Prahy, napište nám nejpozději do 17.11. 2015 na adresu
info@rose-cross.cz

Prohlídka Prahy
Téma, jak rozlišit síly, které chtějí ničivě působit skrze lidskou duši, řešili duchovní
badatelé všech dob. Karel IV, který měl s tématem osobní zkušenosti, za tím účelem založil
Univerzitu a stal se ochráncem reformních kazatelů v době zmatku jeho doby. Za jeho
panování narozený Jan Hus usiloval o totéž. Pozemský život položil za cestu poznání,
pravdu a život věčný. Svá kázání započal v chrámu Sv. Michaela. Nedaleko od tohoto místa
položilo pro Krista život 27 pánů, protože rozpoznali ničivé síly v duších svých protivníků.
Boj za pravdu, svobodu a naději nekončil uprostřed zmatku pobělohorské doby, ale pro 3.
tisíciletí byl včas vysvětlován Rudolfem Steinerem. Po pražských stopách těchto osobností
se vydáme v pátek od Betlémské kaple na Staroměstské náměstí.
Petr Janát Dolista

