MYSTICKÝ ODKAZ HRADU KARLŠTEJNA

termíny: 2. – 4.11., 9. – 11.11., 16. – 18.11.

OD MYSTÉRIÍ STAROVĚKU K RITUÁLŮM KARLA IV. NA KARLŠTEJNĚ,
APOKALYPSA A ALCHYMICKÁ MYSTICKÁ CESTA SPÁSY, RYTÍŘSTVÍ A
HRAD SV. GRÁLU, PRADÁVNÝ KULTOVNÍ AREÁL NA KARLŠTEJNĚ
Víkendový ezoterně-vzdělávací seminář s živou středověkou hudbou a kontemplacemi,
práce se symboly, zvukem, společný zpěv středověkého chorálu, středověká mystika
a alchymie v koncepci stavby a výzdoby hradu, energetické podloží hradu a kultovní areál.
RNDr. Mgr. Hana Blochová / Rosa de Sar – přednášky, zpěv, středověká harfa, psaltérium
autorka knih „Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše“ (ONYX 2007), „Mesiáš“
(ONYX 2010) „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás“ (SAR 2011),
Mysterium Karlštejna (SAR 2012)
KONTAKT A INFORMACE: tel. 724 054 727, hbloch@earlymusic.cz, www.blochova.cz,
www.pyramidycr.cz
MÍSTO KONÁNÍ: OBEC KARLŠTEJN, penzion U královny Dagmar – pod hradem
v obci Karlštejn (parkování možné před penzionem, vjezd do obce pouze pro ubytované)

PROGRAM SEMINÁŘE:
PÁTEK
18.00 – 18.30 příjezd účastníků semináře
18.30 – 19.00 večeře v penzionu U královny Dagmar
19.00 – 22.00 přednáška s živou středověkou hudbou
I. KARLŠTEJN A MYSTERIA STAROVĚKU
Karlštejn a zaniklý kultovní areál, hrad stojící na zaniklé pyramidě a staroegyptská mystéria,
posvátná geometrie a hvězdné cykly v koncepci stavby a výzdoby hradu
HUDBA: Písně doby Karla IV. a mystické zpěvy středověku (výuka středověk. chorálu)
SOBOTA
7.15 – 8.30 prohlídka jižního energetického kotviště hradu na vrchu Plešivec, pyramida
8.45 – 9.20 snídaně
9.30 – 12.45 hodin
II. KARLŠTEJN – TEMPL A CHRÁMOVÝ HRAD SV. GRÁLU
Vznik Karlštejna jako Templu a grálského hradu, duchovní koncepce císařství Karla IV. a
alchymicko-astrologická výzdoba hradních kaplí, rytířství a mystická cesta spásy.
HUDBA: milostné písně trubadúrů a středověký chorál (společný zpěv středověkého
chorálu v kapli sv. Kříže na Karlštejně)
12.45 – 13.30 oběd
13.45 sraz před pokladnou hradu Karlštejna, společná prohlídka studniční věže a poté vstup
do hradu (prohlídka 3 kaplí malé a velké věže hradu).

14.00 – 16.00
III. KARLŠTEJN – návštěva kostela P. Marie, kaple sv. Kateřiny a kaple sv. Kříže
Ezoterní výklad, zvuková alchymie, společný zpěv středověkého chorálu v kapli sv. Kříže.
16.00 – 17.30
IV. KARLŠTEJN – dračí žíly v okolí hradu, prohlídka západní části kult. areálu
Sdílení poznatků v krčmě Pod dračí skalou, prohlídka ruin zaniklých pyramid a kultovního
areálu (vodní systém, opláštění pyramid, stavební detaily v sedimentech v okolí hradu aj.).
18.00 – 19.00 večeře
19.30 – 22.00
V. KARLŠTEJNSKÁ APOKYLPSA A ALCHYMIE
Magistr Theodorik a praktikování alchymie a magie na Karlštejně, karlštejnská apokalypsa aj.
HUDBA: Mystická hudba středověku (apokalyptické věštecké zpěvy středověkých Sibyl a
mystické středověké písně Hildegardy z Bingen a ženských středověkých klášterů)
NEDĚLE
7.15 – 8.30 prohlídka západního energ. kotviště hradu na vrchu Javorka, jeskyně, dračí žíly
8.45 – 9.20 snídaně
9.30 – 11.30 hodin
VI. DRAHÉ KAMENY, RELIKVIE SVĚTCŮ NA KARLŠTEJNĚ
Legenda o sv. Kateřině a užití drahých kamenů při výzdobě hradu a v obrazech mistra
Theodorika, výzdoba chrámu Svatého Grálu, relikvie světců a práce s jejich energií
v sakrálních prostorách hradu, Nový Jeruzalém a představa spásy lidstva v době Karla IV.
11.30 – 13.15
VYCHÁZKA: Kněží hora – pyramida, labyrint, dálkové chodby, Karlštejn a energetická
konfigurace okolí hradu, závěrečný obřad
13.30 – 14.20 oběd
14.30 – 16.00 hodin
VII. SPOLEČNÉ SDÍLENÍ
Zážitky z hradu a Kněží hory, karmické vztahy a konstelace, živá hudba, rozloučení.
DOPORUČ. LITERATURA K SEMINÁŘI: Rosa de Sar: Mysterium Karlštejna (SAR 2012)

kapacita semináře: max. 20 osob
Celková cena semináře: 2 700 Kč
(v ceně semináře 2 noclehy a plná penze v penzionu U královny Dagmar v obci Karlštejn,
parkování, vstupné do hradu ve výši 300 Kč, pronájem salonku s nápoji a honorář lektorky).

Zálohu na seminář 500 Kč zašlete prosím do 20.10. 2012 na účet Raiffeisenbank
3022012604/5500 (při zrušení účasti 2 – 3 dny před akcí se záloha nevrací)
INFORMACE + PŘIHLÁŠKY:
Hana Blochová, tel. 724 054 727, hbloch@earlymusic.cz

