S YMPTOMY NAŠÍ DOBY

ROSE CROSS IN EUROPE

O TÁZKY DUCHOVNÍ IDENTITY VE 20. A 21 . STOLETÍ
VIII. ROČNÍK KONFERENCE
19. - 22. LISTOPADU 2015, PRAHA
J AK ROZPOZNAT A ROZLIŠIT SÍLY, KTERÉ CHTĚJÍ NIČIVĚ PŮSOBIT SKRZE LIDSKOU DUŠI ?
B OJ ZA PRAVDU , SVOBODU A NADĚJI UPROSTŘED ZMATKU NAŠÍ DOBY

WWW. ROSE - CROSS . CZ

S TÁLE VÍCE NEŽ KDY DŘÍVE TOUŽÍ SOUČASNÝ ČLOVĚK POCHOPIT DĚNÍ
KOLEM SEBE I V SOBĚ , ROZLIŠIT SÍLY, KTERÉ SKRZE NĚHO, OSTATNÍ
LIDI I UDÁLOSTI PROMLOUVAJÍ. KONFERENCE RŮŽE A KŘÍŽ V E VROPĚ
NABÍZÍ NA ZÁKLADĚ HLUBŠÍHO POROZUMĚNÍ ZALOŽENÉM NA AN -

THROPOSOFII KLÍČ K ROZLUŠTĚNÍ MNOHDY VELMI SPLETITÝCH
SOUVISLOSTÍ, KE SCHOPNOSTI ROZLIŠOVAT, K JASNÉMU VIDĚNÍ A RO ZUMĚNÍ UDÁLOSTEM , SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME JAK V DĚJINÁCH , TAK
V SOUČASNOSTI V OBLASTI UMĚNÍ A KULTURY, DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
NEBO POLITIKY.

J IŽ PO OSMÉ VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA KONFERENCI RŮŽE A KŘÍŽ
V E VROPĚ . TENTOKRÁT ZAMĚŘÍME SVŮJ POHLED NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
SÍLY, KTERÉ PŮSOBÍ NIČIVĚ NA LIDSKOU DUŠI . Z ATÍMCO ČELÍME
MNOHÝM HROZBÁM A KONFLIKTŮM SOUČASNOSTI , JE ZAPOTŘEBÍ
TAKÉ OBJEVIT POTENCIÁL LIDSKÉ DUŠE , KTERÝ NÁM POMŮŽE PŘEKON AT APATII A REZIGNACI A UMOŽNÍ NÁM PROMĚNIT SÍLY, JEŽ BY JINAK
VEDLY POUZE K DESTRUKCI .

„Ideologický boj naší doby“, současné „mýty“ a hledání
pravdy. (Jak je rozlišit?) / Richard Ramsbotham
Když se dnes hovoří o pravdivosti, etice či morálce, bývá na celém
světě stále častěji používán slogan „Nic není pravda, všechno je
možné“. Názor, že pravdy stejně nelze dosáhnout, významně
ovlivňuje hlavní procesy rozhodování v politice i chování médií.
Naučit se rozlišovat je důležité proto, abychom prohlédli nepravdivost, která velmi často v těchto oblastech života působí, a abychom dokázali najít jiné cesty, které nás mohou vést dál.

Boj s „IS“, duchovní iluze a hledání nové morálky. (Co
můžeme udělat?) / Richard Ramsbotham
Ve druhé přednášce se zaměříme na bádání v oblasti dalších
důsledků tohoto působení. Budeme se např. snažit rozluštit, co se
skrývá za výrokem Davida Camerona „ideologická bitva naší generace“ (bitva s „Islámským státem“). Dále se budeme zabývat
otázkou, kde je možné najít (nebo nenajít) novou morálku, a
dalšími otázkami, před kterými stojí anthroposofické hnutí
v narůstající světové krizi současnosti.

Svoboda a konformita: „Veřejné mínění“ a Hegel. / Terry
Boardman

Život v současné době považujeme za život v „informační
společnosti“. „Říká se“, že informace, zprávy a data ovlivňují téměř
vše v současném „vědeckém“ světě. To je příklad „veřejného
mínění“. Tématem první přednášky bude „veřejné mínění“. Co je
to? Jak nás ovlivňuje a kontroluje? Co se skrývá za veřejným
míněním z duchovního úhlu pohledu? Co máme na mysli, když
hovoříme o „střední cestě“, o „rovnováze“ a „polaritě“? Jak souvisí
veřejné mínění s otázkou Evropy a jejím budoucím směrováním?

Hegel, Steiner a veřejné mínění / Terry Boardman

Ve druhé přednášce se zaměříme na specifický aspekt moderního
veřejného mínění, totiž na ze Západu pocházející názory na
německého filosofa Hegela a na jeho dialektiku. Rudolf Steiner
choval k Hegelovi (1 770-1 831 ) velký respekt, ne však nekritický.
Jak je dnes Hegel a jeho myšlenky v současnosti zneužíván a proč
na tom záleží? Proč si Steiner Hegela tolik cenil a jaký je vztah
mezi Hegelem a impulsem Růže a Kříže?

Současné světové události v zrcadle 33-letého rytmu / Markus Osterrieder
Dnes již nestačí chtít rozumět velkým politickým a sociálním převratům a konfliktům v jejich hlubších souvislostech pouze na základě zpráv z médií. Od konce
roku 1 91 7 poukazoval Rudolf Steiner na význam 33-letého rytmu, který v dějinách
panuje a který pramení z duchovních a astronomických zákonitostí. Tak poukazují
události posledních tří let (201 2-1 5) na dění, ke kterému došlo v letech 1 979-82 a
dále pak v letech 1 946-49 (2x 33let). Budeme-li se těmito fenomény zabývat,
můžeme se naučit, jak na základě současnosti spoluutvářet „veřejné mínění“
budoucnosti.

Naděje, svoboda a „Duch Pravdy“ / Markus Osterrieder

Naděje náleží spolu s vírou a láskou ke třem intimním duševním silám člověka.
Naděje je nejsilněji spjata s bezprostředními danostmi fyzického světa a je základem volního jednání člověka. Ukazuje se, že politické a sociální systémy, které se
snaží člověka nesvobodně zotročit, se snaží vždy zničit i naději. Naděje a lidská
svoboda vůle jsou neoddělitelně spjaty s „Duchem Pravdy“, kterého zvěstoval svým
učedníkům Kristus. Předpokladem pro přijetí tohoto Ducha je sebevýchova k pravdivosti. A právě o vůli k pravdivosti je v dnešní době největší boj.

Co vše se změnilo v působení na lidské duše s počátkem 3. tisíciletí? /
Anežka Janátová

Nové tisíciletí ve znamení čísla Šelmy 3 x 666. V čem se Šelma snaží lidstvo změnit.
Rozvíjení dvanácti smyslů. Rozvíjení dvanácti světových názorů. Rozvíjení osobnosti. Rozvíjení dětských bytostí. Rozvíjení impulsů anthroposofie. Rozvíjení duše
vědomé.

Možné odpovědi na impulzy Šelmy / Anežka Janátová

Vědomá evidence změn. Snaha o „rozlišování duchů“ v jejich různých převlecích.
Zjevné přiznání se k Rudolfu Steinerovi nejen rétorikou.

Richard Ramsbotham je spisova-

tel, dramaturg a divadelní režisér
žijící poblíž Goloucestru ve Velké
Británii. Narozen
v r.1 962, studoval
Cambridge University a Artemis
School of Speech
and Drama. Přednášel anglickou
literaturu na Varšavské univerzitě (1 989–1 993) a pracoval jako dramaturg a účinkující
divadelní společnosti Rose Theatre
Company. Je autorem: Who Wrote
Bacon? William Shakespeare, Francis
Bacon and James I. A Mystery for the
21st Century (Temple Lodge, 2004) a
vydavatelem: New selected Poems of
Veron Watkins (Carcanet, 2006).
V současné době režíruje třetí mysterijní drama Rudolfa Steinera v angličtině a pracuje na divadelním
představení založeném na básni Andreje Bjelyho Glossolalia v angličtině a ruštině.

Markus Osterrieder, PhDr.M.A

(Univerzita Mnichov), nar. 1 961
v Mnichově. Dříve spolupracovník
výzkumu v institutu pro východní
Evropu
(Osteuropa
Institut)
v Mnichově, nyní samostatný historik, přednášející a spisovatel, činný
v mnoha evropských zemích od
Norska po Rumunsko a od Británie
po Rusko. Jeho zvláštním zájmem je
duchovní, politická a kulturní

výměna mezi
kontinenty Ameriky, Evropy a
Euroasie. Hlavní
publikace: Sonnenkreuz und Lebensbaum (1 995),
Das wehr-hafte
Friedensreich: Bilder von Krieg und Frieden in
Polen‐Litauen 1505–1596 (2005), Die
Durchlichtung der Welt: Alt‐Iranische
geschichte (2008), česky: Grál
v Pyrenejích (Okruh a střed č. 4,
2003), Vývoj a proměňující síla:
O kořenech irského křesťanství
(Okruh a střed č. 4, 2000), Svět
v převratu. Národnostní otázka, koncepce světového řádu a postoj
Rudolfa Steinera za 1. světové války,
v originále Welt im Umbruch: Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und
Rudolf Steiners Haltung im Ersten
Weltkrieg (201 4).
Web: www.celtoslavica.de

Terry Boardman je dlouhole-

tým studentem
historie a duchovní vědy Rudolfa
Steinera. Přednášel 1 3 let na univerzitách a vyšších školách v Japonsku a Anglii,
1 1 let pracoval a vystupoval jako eurytmista, nyní je samostatně píšícím
autorem, přednášejícím a překlada-

telem z němčiny a japonštiny. Je autorem: Kaspar Hauser: Where did he
come from? (Wynstones Press,
2006), (Záhadný Kaspar Hauser,
Grada, 2009), Mapping the Millenium – Behind the Plans of the New
World Order (Temple Lodge, 1 998).
Web: www.threeman.org

Anežka Janátová, PhDr. , narozena 1 945 v Táboře. Získala doktorát v odboru psychologie, působila
jako psycholožka v pedagogickopsychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kdy byla dva roky
také jeho ředitelkou. V roce 1 993
vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a
sociální terapie.
V roce 1 997 založila Akademii sociálního umění
Tabor, kde dodnes působí. V roce
1 993 iniciovala vznik Nadace Tábor
a Sociálně terapeutického centra
Tábor, založila Spolek pro léčebnou
pedagogiku, sociální a uměleckou
terapii v ČR. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje se čtyřmi waldorfskými
školami. Pracuje jako poradenský
psycholog s jednotlivci i skupinami. Od roku 2008 je předsedkyní
Anthroposofické společnosti v ČR.
Web: www.akademietabor.cz

MÍSTO KONÁNÍ
Anthroposofická společnost,
Hošťálkova 392/1 d, Praha 6.

O RGANIZÁTOR

Anthroposofická společnost v ČR,
www.anthroposof.cz

PŘIHLÁŠKY

Online na www.rose-cross.cz
nebo písemně na adresu
koordinátora. Přihlášky zasílejte
do 1 . listopadu 201 5.

KOORDINÁTOR

Tomáš Petr, Akademie sociálního
umění Tabor, Španělská 1 0, 1 20 00
Praha 2, +420 723 539 983

C ENA

1 800 Kč, pro studenty denního
studia 500 Kč (v případě, že cena
je důvodem Vaší neúčasti, je
individuální dohoda možná).

D ALŠÍ INFORMACE

Překlad z angličtiny a z němčiny
zajištěn. Drobné občerstvení na
místě, pro obědy a večeře
doporučíme okolní restaurace.
Program začíná ve čtvrtek 1 9. 1 1 .
večer a končí 22. 1 1 . odpoledne.
Sledujte aktuální informace na
stránkách www.rose-cross.cz

