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Fortidens mysterieformer og deres fornyelse 
 
 

Torsdag d. 6. oktober 2016 
Aksel Haaning: 

De ægyptiske mysterier vender tilbage 
”Aurora consurgens” er titlen på en religiøs-filosofisk tekst fra højmiddelalderen. 
Forfatteren er inspireret af den ægyptiske tankeverden om solens genfødsel i 
underverdenen og sjælens forvandling og rejse. Via persiske og arabiske oversættelser 
bliver de ægyptiske mysterier på ny nærværende i højmiddelalderen, og de anvendes til 
en forunderlig nytolkning af de kristne tekster. Aurora consurgens er i indhold personlig og 
kontroversiel, fordi den vender op og ned på vante religiøse forestillinger. Guddommen 
kalder på det forstående menneske, og en gensidighed virker forvandlende og måske 
forløsende for begge parter. Det kvindelige kommer til orde i et ellers mandsdomineret 
tankeunivers.  
 
Torsdag d. 3. november 2016 
Annelise Sadolin: 

Oldgræske mysterier og deres forbindelse til vor tids esoterik 
De græske mysteriers indhold: Orpheus - Apollon - Dionysos. 
Når vi benævner Grækenland som Europas vugge, mener vi hjemstedet for udviklingen af 
kunst, tænkning og statsdannelse. Imidlertid danner også de oldgræske mysterier 
grundlag for senere tiders europæisk åndserkendelse. Vi kan således i den udformning, 
Rudolf Steiner har givet nutidens esoteriske arbejde, finde vigtige træk fra de græske 
mysterier i forvandlet form. 
 
Torsdag d. 17. november 2016 
Anders Høier: 

En nordisk mysterieimpuls 
I Norden havde forholdet mellem jord-, vand- og lyselementet en overordentlig stor 
betydning, når mennesker gennem mysterierne søgte at opleve inkarnationens mysterium 
og menneskelegemets dannelse. Det oplevedes bl.a. i de jyske fødselsmysterier. Hvordan 
kan vi forholde os til dette i dag? Hvor ligger kimene til at forstå fødsel og død? Hvad er 
materien i sit inderste væsen? Ved at forsøge at forstå fortiden kan vi få mulighed for at 
finde veje til kulturfornyende kræfter. 
 
Torsdag d. 1. december 2016  
Olaf Nybo: 

Rudolf Steiner og grundlæggelsen af de nye mysterier 
Der har altid eksisteret mysterieskoler, hvor der blev undervist i okkult viden, men i dag har 
de gamle indvielsesmetoder ikke samme virkning som tidligere. Med udviklingen af Rudolf 
Steiners antroposofi og grundlæggelsen af de nye mysterier blev der igen givet mulighed 
for en bevidsthedsåbning og forståelse for det åndelige. I foredraget vil der blive fokuseret 
på Rudolf Steiners esoteriske virke fra begyndelsen af den første Esoteriske Skole i 1904 
til etableringen af Michaelskolen som kerne i det Almene Antroposofiske Selskab efter 
Julestævnet i 1923/24.  
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