Grupputskick

Rosenkorsorden

Trosuppfattning
Allmän för Hermeticismen
Hermeticismen är en samling filosofiska och religiösa trosföreställningar
som mestadels är baserade på de böcker som sägs vara skrivna av Hermes
Trismegistos, en vis man och präst i Gamla Egypten, som en del menar är
samma person som den egyptiska guden Thoth. Hermes Trismegistos ska ha
skrivit 42 böcker, men de flesta av dem förstördes när biblioteket i Alexandria raserades någon gång innan 600-talet e kr. En del hermetister ser inte
sin tro som en självständig religion, utan räknar sig som till exempel kristna,
wicca-troende eller muslimer. Andra menar att hermeticismen är grunden
som alla andra religioner bygger på. Illuminati, Frimurarna och Rosenkorsordens läror har sina rötter i hermeticismen.

Alltet och människan
Enligt hermeticismen består världen av Alltet, eller den ultimata Orsaken,
Gud. Enligt hermeticismen finns förutom människor också andra varelser
– till exempel mindre gudar, änglar och elementarandar – i universum. Allt
och alla i universum är vibrationer i Alltets hjärna. Allt vibrerar, från de
mest kompakta fysiska partiklar, till mentala tillstånd, till de högsta andliga
vibrationerna. Enligt hermeticismen är den enda skillnaden mellan olika
företeelser – materiella ting, tankar, och själar – frekvensen de vibrerar i. Ju
högre frekvens, desto ädlare företeelse. Människor kan inte vara helt goda
eftersom de har en kropp som binder dem till den materiella världen och
stänger dem ute från högre frekvenser. Det viktigaste för att leva ett riktigt
liv som hermetist är att vara kreativ och sträva efter att skapa saker, att lämna
ett andligt arv efter sig – till exempel genom att skriva böcker eller filosofera. Det är också varje människas plikt att inte låta sig distraheras från sin högre strävan av materiella ting och fysisk njutning.

Livets träd och Sephiroth
Livets träd är en symbol som används för att förstå Guds natur och hur han
kunde skapa världen ur intet. Kabbalister, judiska mystiker, har byggt ut
denna symbol till en fullt utvecklad modell av verkligheten, och använder
trädet som en karta av skapelsen. Kartan består av tio Sephiroth, som binds
samman av ett träd. Sephiroth (numreringar) är namnet för de tio attribut
(uppenbarelseformer) som Gud använder för att visa sig i universum. Det
betyder inte att det är fråga om tio olika gudar, utan tio olika nivåer att uppleva Gud på, beroende på hur andligt utvecklad en människa är. Till exempel kan Gud uppfattas som manlig eller kvinnlig eller som XX men egentligen är Gud en Enhet bortom sådana kategorier. Gud skapar ständigt världen
genom att visa olika sephiroths. När människor gör goda gärningar och är
osjälviska visar han sin närvaro, och när människor är själviska visar han sin
frånvaro. På detta sätt avgör människornas handlingar om Gud förefaller vara
närvarande i världen eller inte. Om det inte fanns en enda god människa i
världen skulle Gud bli helt gömd och skapelsen skulle upphöra att existera.
Hermes Trismegistos och den tredelade kunskapen
Trismegistos betyder “Trefalt Stor” eller “Trefalt störst”, och Hermes Trismegistos kallades så eftersom han bemästrade de tre konster som hermetister
kallar den tredelade universalkunskapen: Alkemi, astrologi och teurgi.
Alkemi: I det här fallet betyder inte alkemi att man fysiskt förvandlar bly
till guld, utan den andliga förvandlingen i att gå från att vara en vanlig ytlig
människa (symboliserad av bly) till en skicklig andlig mästare (symboliserad
av guld).
Astrologi: Enligt hermeticismen är planeternas rörelser symboler som kan
liknas vid tankar eller drömmar i Alltets hjärna. Himlakropparna bestämmer
inte över människors handlingar, men har inflytande över dem. Astrologi innebär uttydandet av vilka dessa influenser är och hur de bör hanteras.
Teurgi: En sorts magi som utövas genom att besvärjaren åkallar gudomliga
andar (änglar, ärkeänglar, gudar etc). Det slutliga målet med teurgi är att
uppnå ett högre andligt medvetandetillstånd.

Såsom ovan, så ock nedan
Dessa ord, som cirkulerar i ockulta och magiska kretsar, kommer från hermetiska texter. Detta kan syfta på de olika planen i verkligheten: fysisk,
mentalt och andligt, och innebär att om något inträffar på ett plan, så händer
det på alla andra plan också. Oftare används det i betydelsen mikro- och
makrokosmos. Mikrokosmos, den “lilla världen” kan till exempel vara den
individuella människan och makrokosmos, den “stora världen”, universum.
Universum och den enskilda människan hänger alltså ihop på ett mystiskt
sätt, och genom att förstå den enskilda människan kan man förstå hela universum. På tarotkortet “magikern” ses ibland en figur som pekar uppåt med
ena armen och nedåt med andra: det är en avbildning av uttrycket “Såsom
ovan, så ock nedan”. Det sägs att hela den moderna tarotkortleken bygger
på Thoths bok, en samling besvärjelser skriven av Hermes Trismegistos.

Specifik för Rosenkorsorden
Rosenkorsorden är en legendomspunnen esoterisk grupp, först dokumenterad under 1600-talet. Dess läror sammansmälter egyptisk mytologi
och kristendom, och enligt legenden är ordens ursprung egyptiska visa män
blev omvända till kristendom av lärjungen Markus. Rosenkorsordern antog
rosen och korset som sin symbol eftersom denna union förkroppsligar de
två vägarna till gudomlig kunskap: kunskap och kärlek. Rosen som blommar mitt i korset är en illustration av meningen med universum: För att
realisera sina möjligheter och bli perfekt, måste mänskligheten utveckla sin
kapacitet för kärlek till den punkt där vi älskar alla varelser och alla former
som är möjliga att uppfatta; vi måste även förstora vår kapacitet för kunskap
och förståelse till punkten där vi kan förstå lagarna som styr världarna, och
där vi genom intuition och hjärtats kärleksfulla intelligens kan återskapa
varje tänkbar orsak från varje tänkbar verkan.
Rosenkordordens tre manifest
Mellan 1614 och 1615 publicerades anonymt tre Rosenkorsmanifest. Tillsammans berättade de legenden om en tysk pilgrim vid namn C.R.C.,
som senare i manifesten kallas Christian Rosenkreutz. Legenden berättar

att denne pilgrim studerade i mellanöstern för olika ockulta mästare och
grundlade rosenkorsorden för att framkalla en “universell reformation av
mänskligheten”.
Fama Fraternitatis, det första manifestet, berättar historien om Fader C.R.,
hans olycksaliga pilgrimsfärd till det heliga landet; hans påföljande lärlingstid
hos de hemliga trollkarlarna i Östern, de vise männen i Damcar i Arabien,
av vilka han lärde sig den uråldriga esoteriska kunskapen som inkluderar
studier i fysik, matematik, magi och kabbala; hans återfärd genom Egypten
och Fes och hans besök hos den kristna mystikersekten el Alumbrados (de
Upplysta) i Spanien. Det är vanligt inom ockulta kretsar att se berättelsen
som en allegori över den andliga alkemiska processen.
I det andra manifestet, Confessio Fraternitatis, som till skillnad från de andra
två är en rättfram redogörelse för gruppen åsikter, beskrev sig bröderna som
kristna, men inte i den allmänna kyrkliga meningen, utan i en sannare, esoterisk bemärkelse: De ansåg sig känna till den hemliga kunskap och filosofi
som ligger bakom bibeln, och ansåg att katolska kyrkan missuppfattat den
heliga skrift.
Det tredje manifestet, Christian Rosenkreutz kymiska bröllop, är en allegorisk saga som är uppdelad i sju dagar, eller sju resor, precis som Första Mosebok. Den handlar om hur Christian Rosenkreuz blir inbjuden till ett underbart slott fullt av mirakler, för att assistera vid kungen och drottningens, eller
maken och brudens, kymiska bröllop. Ordet ”kymisk” är en gammal form
av ”kemisk” och refererar till alkemin, vars mål är ”det heliga äktenskapet”,
en ritual där den Inre Kristus – Adepten – föds genom att sinne och hjärta
uppnår perfekt balans. Mycket av bildspråket i sagan är gemensamt med
bibeln, som på många ställen använder äktenskap, bröllop och kungligheter
som symboler för olika andliga begrepp.
Enligt legenden grundade Fader C.R. och andra bröder efter återvändandet
till Tyskland ett esoteriskt kristet broderskap. Innan de sändes ut på mission i
världen svor de att hålla följande löften:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingen av dem skulle ha något annat yrke än att bota sjuka, och de 		
skulle inte ta betalt för detta.
Framtida medlemmar skulle inte tvingas att bära någon särskild sorts
habit, utan istället följa lokala klädseder.
Varje år skulle de återsamlas I huset “den Heliga Ande”, eller brevledes
förklara orsaken till sin frånvaro.
Varje broder skulle hitta en värdig person som kunde ta hans plats när
han dött.
Ordet “CR” skulle vara deras sigill och märke.
Broderskapet skulle hållas hemligt de första 100 åren.

Andligt helande
Enligt de tidiga manifesten var Rosenkorsarna en hemlig orden. Deras medlemmar hade övernaturligt helande krafter som sågs som en gåva från Gud:
andligt helande. I andra traditioner kommer dessa gåvor från egyptiska mysterier eller ytterligare andra ursprung. Många moderna rosenkorsare tror
att dessa Gudagivna krafter bör användas för att hjälpa sina medmänniskor.
Många rosenkorsare tror även på studiet av andlig astrologi som en nyckel
till Anden, som ett hjälpmedel i andlig utveckling och självkännedom, såväl
som ett hjälpmedel för att hela genom astro-diagnos.

Andra ämnen som studeras av Rosenkorsordens medlemmar är:
Materiell/Andlig alkemi
Helig arkitektur
Ljudmystik
Andningsteknik
Meditation
Naturlig, Mystisk och artificiell symbolism
De stora religiösa rörelserna
Pythagoras, Thales, Solons, Heraclitus, Democritus med fleras idéer
Den psykiska kroppen
Karmas mysterium
Reinkarnation
Traditionella rosenkors-tekniker för helande

Ritualer & Konventioner
Alkemi
I det här fallet betyder inte alkemi att man fysiskt förvandlar bly till guld,
utan den andliga förvandlingen i att gå från att vara en vanlig ytlig människa
(symboliserad av bly) till en skicklig andlig mästare (symboliserad av guld).
Rosenkorsare använder ett flertal olika metoder och att lista dem alla är en
teknisk omöjlighet. Om du känner att din karaktär är speciellt intresserad av
alkemi föreslår vi att du läser på lite på egen hand.
Astrologi
Enligt hermeticismen är planeternas rörelser symboler som kan liknas vid
tankar eller drömmar i Alltets hjärna. Himlakropparna bestämmer inte över
människors handlingar, men har inflytande över dem. Astrologi innebär uttydandet av vilka dessa influenser är och hur de bör hanteras. Samma princip gäller för astrologin som som alkemin - om du känner att du vill att din
karaktär skall vara specialiserad finns det gott om information på internet att
finna.
Teurgi
Följande är vanliga föremål som används av Elus Cohens under teurgiska
ritualer:
•
•
•
•
•
•
•

Altarduk - altardukens färg varierar med veckodagarna.
Altarsten - bör vara 65 centimer i diameter, 25 centimeter tjock, ha ett
pentagram inristat på ovansidan samt ett hexagram inristat på stenens
baksida.
2 ljusstakar med vita vaxljus.
Kerubim - ett kerubim representerar det slaktade lammet, ett mini		
atyrdjur i sten eller trä.
Sjuarmad ljusstake
1 ceremoniell lykta med silverfot och rött glas
1 Rökelsekärl och rökelse

•
•
•
•

1 Glaskula - bör ha en diameter på åtminstone 15 centimeter
1 Pentagram i koppar (kan vara i guld)
1 Davidsstjärna i bly (kan vara i silver)
1 “aktivt ljus” - det aktiva ljuset bör vara 1 meter långt. På det aktiva
ljuset ristar man in följande gudomliga namn: Bachur, Niah, Ziah och
Diah.

Ritualer och symboler
Rosenkorsarna är utan tvekan den gruppen som behärskar flest ritualer och
har kännedom om flest hemliga symboler.Vi har här valt att lämna det upp
till dig som deltagare att fördjupa dig i Rosenkorsarnas ritualer om du vill.
På följande sajter kan du hitta ritualer och symboler som kan hjälpa dig på
traven:
•
•

http://www.crcsite.org/
http://www.hermetic.com/

Hierarki
Rosenkorsorden hierarki är uppbyggd med Livets träds tio sephiroth som
förebild. En broder eller syster behöver kunna demonstrera att han eller hon
behärskar de hemligheter och kunskaper som krävs för att kunna få en gradprövning och en potentiell upphöjning. Inom andra ordensällskap är eventuella gradsystem och upphöjningar mest ceremoniella, inom Rosenkorsorden föregås de av år av studier. Att avancera från en grad till en annan kan ta
flera år. De tio graderna är följande:
I. Zealator
II. Theoricus
III. Practicus
IV. Philosophus
V. Adeptus Minor
VI. Adeptus Major
VII. Adeptus Exemptus
VIII. Magister
IX. Magus
X. Det florerar rykten om en tionde grad, men många anser att det bara är
ett vagt rykte.

Relationer
A.A de Toulouse
- A.A de Toulouse? Är inte det den militanta armen av Priuré de Sion? De
verkar i alla fall ha nån slags intimare relation?
Assumptionisterna
- De uppfattar säkerligen inte oss som något hot.Vet i själva verket inte ens
om de någonsin har hört talas om oss. De är upptagna med att spy galla över
andra mer akuta hot som amerikanska deckarförfattare och tonårsflickor
som vill göra abort...
Druidorden
- Vi uppskattar dem - på håll, men det är väl å andra sidan mer än vi kan
säga om några andra...
Elus Cohens
- Är det inte märkligt hur de här bondfångarna lyckas få respekt av en av
världens mäktigaste religiösa institutioner? Fast å andra sidan utgörs Katolska
kyrkan av bondfångare - så de har väl skäl att uppskatta varandra.
Familjen
- Finns det något sorgligare än desperata frikyrkosekter? Jo: frikyrkosekter
som tvingar sina medlemmar att ha sexuella relationer med främlingar.
Frimurarna
- De har dramatiserat ett flertal av våra legender och teorier. Deras ritualer
är tomma skådespel.Vi är dock tacksamma för att deras fåfänga lekar drar de
nyfiknas uppmärksamhet från oss till dem.
Jesuiterna
- Mördare i Guds namn. Det är ironiskt att Vatikanen finner det så vansinnigt viktigt att kritisera muslimska självmordsbombare när man samtidigt är
Jesuiternas beskyddare...

Johanniterkyrkan
- Vi har medlemmar som besöker Johanniterkyrkan, de erbjuder en intressant och dynamisk tolkning av diverse heliga skrifter. De är tämligen substanslösa men om inte annat erbjuder deras sammankomster en möjlighet att
träffa lite folk.Varför man nu skulle vara intresserad av det...
Malteserorden
- När en Frimurare blir gammal, gubbsjuk och cynisk kan han ha den tvivelaktiga turen att bli medlem i Malteserorden - om han äger några miljoner
och har lyckats fuska sig till någon adlig titel.
Kongregationen för Trosläran
- De hatar oss med brinnande passion.Vi har egentligen aldrig lyckats ta
reda på varför...Visst, vi hade kunnat strunta i att prata med Martin Luther
men det hade inte varit vidare gentlemannamässigt? Dessutom - om det nu
hade varit så att Luthers åsikter hade varit helt tokiga hade de knappast
attraherat miljoner missnöjda katoliker... De är gnälliga för att vi snodde deras medlemmar, vi kan inte hjälpa att vi är smartare än dem.
Opus Dei
- Enda skillnaden mellan Opus Deis medlemmar och fjortonåringar som
skär sig i armarna är att Opus Dei inte själva inser att de är dumma och destruktiva...

Propaganda Due
- Vad skall man säga? Vore de inte en mer effektiv terroristorganisation om
de inte lekte frimurare och distraherade sig med hemliga handslag? Blir det
inte vansinnigt opraktiskt att mitt i bombdåden stanna upp och vifta mystiskt med fingrarna till varandra?
Prieuré de Sion
- Vi håller oss vänskapliga med dem, mest för att det får frimurarna att känna
sig utanför. Det är vansinnigt underhållande att se dem springa runt och tro
att vi delar hemligheter som de inte känner till...
Svenska Kyrkan
- Vi har inget emot Svenska kyrkan, det är en öppen och välmenande
organisation. De gör så gott de kan...

Kostym
Nyckelorden för din outfit är EXCENTRISK VETENSKAPSMAN.
Som förebild kan du ha August Strindberg eller Marie Curie. Du kan också
hämta inspiration från trettio- och fyrtiotals-mode. Män och kvinnor följer
samma klädkoder.
Passande plagg är gammaldags rock eller trenchcoat, gubbbyxor eller kjol, vit
skjorta eller blus, fluga och hängslen. Du kan också bära cylinderhatt, damhatt eller basker. Passande accessoarer är monokel, sliten skinnväska innehållande mystiska intrument och gamla böcker.
Som Rosenkreuzare krävs lite jobb med din outfit. Leta på loppisar efter
gamla grejor och kläder som kan fungera. Det får gärna se lite slitet och
gammalt ut. Skjorta, hängslen och fluga kan du hitta billigt på HM eller i en
herrekiperingsbutik.

