
MYSTICKÝ ODKAZ HRADU KARLŠTEJNA     2014     
podzimní víkendové semináře na Karlštejně (úvodní, pokračující)

termíny konání: listopad 2014

7. – 9.11., 14. – 16. 11. Mysterium Karlštejna I.

21. – 23.11.  Mysterium Karlštejna II. (podmínkou účasti na tomto 
semináři je absolvování semináře Mysterium Karlštejna I.)
Program semináře II. bude zaslán zájemcům během října. 

OD MYSTÉRIÍ STAROVĚKU KE STŘEDOVĚKÝM RITUÁLŮM NA 
KARLŠTEJNĚ, APOKALYPSA A ALCHYMICKÁ MYSTICKÁ CESTA 
SPÁSY, DUCHOVNÍ RYTÍŘSTVÍ A HRAD SV. GRÁLU, PRADÁVNÝ 
KULTOVNÍ AREÁL NA KARLŠTEJNĚ

Víkendový ezoterně-vzdělávací prožitkový seminář s živou středověkou hudbou a sdílením, 
práce se symboly, zvukem, společný zpěv středověkého chorálu, středověká mystika 
a alchymie v koncepci stavby a výzdoby hradu, posvátná geometrie a starší kultovní areál. 

Lektorka: RNDr. Mgr. Hana Sar Blochová / Rosa de Sar: slovo, zpěv, 
středověká harfa, psalterium, autorka knih Marie z Magdaly a ženy v životě 
Ježíše (2007), Mesiáš (2010), Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás 
(SAR 2011), Mysterium Karlštejna (SAR 2012) – lze objednat či zakoupit na 
semináři.

POZN. na seminář II. se doporučuje četba knihy  „Mystérium Karlštejna“ 

KONTAKT A INFORMACE: tel. 724 054 727, hana@sar-blochova.cz, 
www.sar-blochova.cz, www.pyramidycr.cz

MÍSTO KONÁNÍ: OBEC KARLŠTEJN, penzion U královny Dagmar
počet účastníků max. 15 – 17 osob

mailto:hana@sar-blochova.cz
http://www.pyramidycr.cz/
http://www.sar-blochova.cz/


PROGRAM SEMINÁŘE „Mysterium Karlštejna I.“

PÁTEK 
17.30 – 18.30 příjezd účastníků semináře
18.30 – 19.30 večeře v penzionu 
19.30 – 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 – 8.50 energetické kotvení posvátné linie hradu na jihu na vrchu Plešivec 
9.00 – 9.30 snídaně

9.45 – 12.45 
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, duchovní 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, včetně nepřístupné kaple sv. Kateřiny).

13.45 – 15.45
III. KARLŠTEJN – návštěva sakrálních prostor hradních věží včetně kaple sv. Kříže 
Ezoterní výklad v kaplích hradu, malý koncert středové hudby, 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.).

18.30 – 19.30 večeře 

20.00 – 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 – 9.00 energetické kotvení pentagramu malé věže hradu na Javorce, jeskyně, dračí žíly
9.15 – 9.45 snídaně

10.00 – 11.30 



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 – 13.45
VYCHÁZKA: Kněží hora – zaniklý kultovní areál s podzemním labyrintem, dálkové 
chodby vedoucí pod hrad a energetická konfigurace okolí hradu, závěrečný obřad 
a rozloučení u nově vysazeného Perunova doubku na počest Karla IV. a Anny Svídnické.

14.00 – 14.45 oběd

15.00 – 16.00 hodin
VII. ZÁVĚREČNÉ SPOLEČNÉ SDÍLENÍ 
Zážitky z hradu a Kněží hory, karmické vztahy a konstelace, živá hudba, rozloučení.
  
Celková cena víkendového semináře: 3 300 Kč (cena semináře II. 3500 Kč)

V ceně zahrnuto ubytování, parkovné u penzionu, stravování (plná penze),  
pronájem salonku s konzumací nealko-nápojů, vstupné do kaplí 300 Kč, senioři  
200 Kč a honorář lektorky.

Zálohu na seminář 1000 Kč zašlete prosím do 15.10. 2014 na účet 
Raiffeisenbank 3022012604/5500 (zrušení účasti 14 dní před akcí se vrací 50% 
zálohy, při zrušení účasti na semináři 7 dní a méně před akcí se záloha nevrací).  

INFORMACE + PŘIHLÁŠKY: 
dr. Hana Blochová, tel. 724 054 727, hana@sar-blochova.cz

Foto ze seminářů 2011 – 2013

www.sar-blochova

http://www.sar-blochova/
mailto:hana@sar-blochova.cz

