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Introduktion 

 

Klassiska  Rosenkorsets  Orden är inte en orden i 
vanlig bemärkelse  som delar ut grader och inordnar 
sina medlemmar i en hierarki. Den är ett studium av 
hermetismen och framför allt av den del av den som 
år 1614 uttrycktes i idén om Rosenkorset – en väg 
att försöka göra den inre kraftprincip vi alla äger fri, 
d v s få Rosen att blomma och fästas på vår naturs 
kors.  

Detta studium har lett oss till att se och anta 
budskapet i den vanliga Bibelns Nya Testament 
men framför allt att upptäcka budskapet i de s k Nag 
Hammadi-skrifterna som upptäcktes 1947. Dessa 
ger kristendomen en fascinerande ny aspekt; man 
upptäcker Ur-Kristendomen. 

Det är en tradition som redan de gamla 
rosenkorsarna kände till men då framför allt genom 
de övriga hermetiska skrifter från 100-talet som 
hade vunnit spridning i Europa inom vetenskapliga 
kretsar fr o m 1300-talet men även fanns i spåren 
efter de under 1200-talet så talrika katarerna. I sin 
tur till stor del byggande på manikéerna som 
framträtt  från 200-talet.     Även mystikerna hade 



stått på denna grund t ex Meister Eckehardt, Jacob 
Böhme och vår Emanuel Swedenborg. Även Dag 
Hammarskjöld var mystiker. 

Mystiken och hermetismen går ut på att försöka 
finna kärnan i de budskap som hela tiden utgår till 
mänskligheten genom en rad budbärare som alla 
haft den förmågan att de kan se högre och längre än 
vad som hittills varit vanligt i mänskligheten, de hade 
helt enkelt skärpt sin iakttagelseförmåga och ställt 
sig öppna för högre plan och deras budskap var att 
försöka få andra att gå samma väg till att själva 
kunna bygga upp den förmågan. Vi uppfattar 
således inte dessa personligheter som auktoriteter 
utan som vägvisare på den väg vi själva måste 
vandra. 

Därför går Ordens arbete inte i första hand ut på att 
göra medlemmen till en passiv lyssnare som undan 
för undan indoktrineras av en lära utan vill få 
medlemmen att dra ut på en upptäcktsfärd. 

Denna väg startar visserligen med en lång 
orientering men ett grundläggande drag inom Orden 
är att den inte framställer regler eller krav och inte 
inordnar sina medlemmar i ett hierarkiskt system, för 
Stigen måste vandras i frihet. 

Flera personer har i modern tid försökt vägleda 
mänskligheten på denna väg, gestalter som Helena 
Petrovna Blavatsky, Max Heindel, Rudolf Steiner, 
Jan van Rijckenborgh och dennes son Henk Leene. 
Den senare har för några år sedan gett sitt Uppdrag 
vidare till vår Orden eftersom han nu är gammal. 
Själv hade han fått sitt från sin far Jan Leene alias J. 
van Rijckenborgh. De har alla i början av sin kallelse 
liksom funnit en skattkarta och följt uppmaningen 
”Sök längs denna Väg”. Det de kom fram till var ett 

slags syntes. Vi kallar denna syntes för den 
Universella Läran.  

Vi ser liksom dem den Universella Läran inte så 
mycket som en samling doktriner utan som ett 
Kraftfält som måste upplevas. Detta sker lättast om 
vi följer Jesu ord: ”Där två eller tre av eder samlas i 
mitt namn där är jag mitt ibland dem”. Därför 
studerar vi läran tillsammans i en gemenskap vars 
enda krav är personlig integritet för av denna följer   
att vi respekterar varandra och har full yttrandefrihet, 
annars skulle detta kraftfält inte kunna byggas upp.  

Som en röd tråd genom vårt verk löper det gnostiska 
draget. Vi definierar ordet Gnosis ordagrant; det 
betyder helt enkelt Insikt. Gnostiscismen har ibland 
uppfattats som en inriktning som anser att naturen 
är ond. Det har visserligen också funnits sådana 
riktningar men vi ser det så som dess usrprungliga 
skrifer lär oss: I naturen finns hela den gudomliga 
uppenbarelsen nedlagd, i märkliga talserier o s v, 
det är bara det att allting inom naturen följer 
förgänglighetens lag, allting är underkastat lagen om 
uppgång, blomstring och förskingring. Men Själen 
längtar efter det bestående och vill höja sig till det 
beständigas plan – det är hela strävan efter 
barnaskapet hos Gud. Det är en lång process, inte 
en tro i första hand. Det gäller att väcka den inre 
kärna som är av det rent beständiga till liv och låta 
denna bygga upp ett förnyat medvetande, att 
”förvandla naturens bly till Andens guld”, som de 
ursprungliga alkemisterna uttryckte det. 

Inom alla religioner kommer denna strävan fram. 
Religionerna har en exoterisk (yttre) och en 
esoterisk (inre) uttrycksform. För oss gäller det ett 
studium och en efterföljelse av den esoteriska 
”hemliga” uttrycksformen för i alla religioner finns 

Gnosis. Inom kristendomen har den inre läran mest 
tagit sig uttrycken mystiscism och gnostiscism, i 
judendomen Kabbalan, inom Islam Sufisismen och 
inom buddhismen, hinduismen, taoismen och den 
tibetanska doktrinen ett otal komplicerade och 
mycket innehållsrika läror som först sedan slutet av 
1800-talet börjat studeras i väst fastän redan de 
gamla rosenkorsarna kände till dem.  De har alla en 
Gnosis. I djupaste mening finns bara en enda Lära. 
Konflikter mellan religioner äger rum endast mellan 
de exoteriska uttrycksformerna eftersom dessa för 
mycket ger akt på yttre förhållningssätt.  

Klassiska Rosenkorsets Orden `Fama Fraternitatis´ 
inbjuder till studier inom detta ämne och erbjuder, 
förutom ´kunskap´ också ett andligt kraftfält som 
utgår från dem som gått före oss på denna väg. 

Orden är opolitisk, utövar ingen affärsverksamhet 
och tillämpar inte heller paranormala metoder, 
andliga övningar eller dylikt. 

I Sverige strävar vi efter att bygga upp en helt 
oförbindlig studiecirkel kring ämnet. 

Orden är inregistrerad i Nijmegen i Nederländerna 
där aktiviteter äger rum varje månad och på Henk 
Leenes domän i Sydfrankrike hålls varje sommar en 
konferens med ´likasinnade´.  

Välkommen till en inriktning vars främsta idé är att 
följa orden ”Söken alla ting och behåll de goda” 

 

Om Du vill ha vårt föreläsningsprogram kan Du 
skicka ett blindmejl till 

klassiskarosenkorset@sverige.nu 



 

 

 

 

 

 


