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Lørdag den 19. juni 2021 kl.11.00 – 19.00 
Johannes døperen – i lys av reinkarnasjon og karma 

 

Den 24. juni er i den kristne tradisjon minnedagen til Johannes døperen.Vi vil i dette studie-
seminaret befatte oss med denne individualitetens virke gjennom menneskehetens historie for 
å forstå hvilke betydning han har hatt for kristendommens forberedelse og utvikling gjennom 
sine inkarnasjoner. 
Dette fører oss tilbake til jødedommens utvikling og hvordan kristendommen blir impulsert 
gjennom malekunst og ordkunst i hans senere inkarnasjoner.Gjennom forståelsen for en slik 
reinkarnasjonslinje som Rudolf Steiner viser hen til,kan vi lære hvordan forvandlinger fra 
jordeliv til jordeliv frenbringer stadig nye talenter og innsikter i forhold til tidligere liv. 
 
 
                                             

  Lørdag den 2. oktober 2021 kl.11.00 – 19.00 
Grunnstensmantramet av Rudolf Steiner - 

en kilde til spirituell fornyelse 
Hierarkienes virke i jordelivet og mellom død og ny fødsel 

Seminar del 5 
 

Grunnstensmantramet er en utømmelig kilde til inspirasjon for det antroposofiske arbeidet og 
det var Rudolf Steiners håp at dette mantramet skulle være bærebjelken for det fornyede 
antroposofiske selskap siden julestevnet 1922/23.Hvor revolusjonerende dette mantramet var 
og er kan en ane i forhold til vår tids orienteringsløshet i forhold til åndlige spørsmål.Ved å 
vekke forståelsen for hierarkienes virkning i jordelivet kan dette gjøre oss sterkere mottakelig 
for deres inspirasjoner og forandre vår opplevelse av den åndlige verden etter døden.En ny 
kulturoppgave i forhold til samvirke mellom livet på jorden og den åndlige verden kan 
utvikles gjennom en slik erkjennelse for en fremtidig kultur. 
                                             
                                             
                                         Lørdag den 27. november 2021 kl.11.00 – 19.00 

Grunnstensmantramet av Rudolf Steiner - 
en kilde til spirituell fornyelse 

Julen og de hellige 13 netter 
Seminar del 6 

 

Julens høytid fra den 24.desember til den 6.januar begynner med fødselen til Jesusbarnet som 
er skildret i Lukasevangeliet den 24.desember og avsluttes med skildringen av Jesusbarnet i 
Matteusevangeliet, de Hellige tre kongers dag den 6.januar .Den 6.januar er også Jesu døp ved 
Jordan ,epifania -Kristi tilsynekommst.Den fjerde del av grunnstensmantramet skildrer denne 
syntesen mellom de to Jesusbarn som en indre prosess som ethvert menneske kan fullende for 
å bli en Kristusbærer.Hvordan kan vi forstå og arbeide med disse to kvaliteter som juletiden er 
en ramme for -syntesen mellom hyrdene og kongene mellom forvandlingen av tanke og 
følelse i vårt indre. 
 
 
 

Sted: p.g.a. den uavklarte Coronasituasjonen blir stedet for seminarene kunngjort senere. 
Påmelding: lindvig7@gmail.com eller tlf. 92447703 

Seminarkostnad: kr.1000,- + kr.150,- for forfriskninger og et enkelt måltid. 
 


