Människan och Planeterna
Helgkurs med Robert Powell: Eurytmi och föredrag

2-4 september Kulturhuset, Ytterjärna
Den gudomliga vishetens väg; Sophias väg, leder oss till en ny stjärnvisdom och öppnar
upp hemligheterna kring vårt mänskliga vara: vår kropp, som är förbunden med de fyra
elementen: jord, vatten, luft och eld; vår själ som väver samman med de sju planeterna
och vår ande som står i samband med de tolv djurkretstecknen. Denna vishetens väg
levde på medeltiden i den kristna strömning som framförallt kom till uttryck genom
Chartres- skolan, med sitt centrum i den berömda katedralen i Chartres:
”När psykologi skulle studeras leddes människans blick till den planetariska världens
hemligheter. Då utvidgades människoväsendet från det kroppsliga in i det själsliga till att
skåda samhörigheten med världen, från verkandet och vävandet i elementen jord, vatten,
luft och eld till det som planeterna gör i människans själsliv i sitt kretsande, i sitt skinande, i
sin ljusverkan, i sina hemlighetsfulla fördolda verkningar.”
(Rudolf Steiner, Karmiska sammanhang, vol.IV, 4:e föredraget)
Robert Powell har vigt sitt liv åt stjärnevärlden och har en PhD för sitt bidrag till zodiakens
historia. Han är en internationellt erkänd föredragshållare och författare. Robert är också
utbildad läkeeurytmist och har fokuserat på den kosmiska aspekten av eurytmin. Han är
grundare av Choreocosmos School of Cosmic and Sacred Dance och har utvecklat den
sakrala och kosmiska eurytmin i önskan att skapa harmoni mellan himmel och jord,
mänsklighet och natur. Robert Powell leder Choreocosmos- kurser runt om i världen,
framförallt i Europa, Australien och Nordamerika. Han är även
medgrundare till Sophia Foundation, en stiftelse tillägnad den gudomligt
kvinnliga principen. Under tjugo år har han lett årliga pilgrimsresor till
heliga platser runt om i världen. Vid sidan av sin doktorsavhandling
History of the Zodiac har Robert skrivit ett stort antal böcker, bla. The
Astrological Revolution; Christ and the Maya Calendar ochThe Mystery,
Biography & Destiny of Mary Magdalene .

PROGRAM
Fredag
20:00-21:30: Offentligt föredrag: Den kosmiska bakgrunden till det aktuella
världsläget
Lördag
09:30-10:45 Eurytmi
11:15-12:30 Planeterna i förbindelse med våra chakran
14:30-15:45 Planetperioder i människans liv
16:15-17:30 Eurytmi
19:30-21:30: ”Jakobs stege”: Själens resa genom planetsfärerna i livet efter döden
- texter av Rudolf Steiner samt pianomusik, speciellt utvald för planetsfärerna.
Söndag:
09:30-10:45 Eurytmi
11:15-12:30 Samklang med planeterna
14.00-15.00 Samtal och frågor, samt kort avslutande eurytmi.

Plats: föredrag i Konferensrummet; eurytmi i Stora
eurytmisalen
Kostnad: 1200 kr
Enskilda föredrag: 120 kr

Vid flygeln: Sylvia Karpe
Ingen förkunskap krävs. Ta med eurytmiskor eller andra tunna skor samt
rörelsevänliga kläder.
Föredragen hålls på engelska med översättning vid behov.
Lunchmöjlighet finns på Kulturhuset

För information kontakta Maria Linden
mariasophia22@gmail.com
Anmälan till kursen senast 21 augusti
kontakt@antroposofi.nu
Kursavgift betalas in till Antroposofiska sällskapets plusgirokonto: 5 88 71-5.
Kursen arrangeras av Astronomisk- Matematiska sektionen

