
Kursusleder:

Agnes Hardorp er født i Hamborg, Tyskland, og op-
vokset i USA. Agnes har arbejdet som professionel 
sanger, stemmetræner, pianist og eurythmist. Igennem 
de sidste 12 år har Agnes sammen med Thomas un-
dervist i antroposofisk meditation  i Tyskland, Schweiz, 
Holland og Østrig.

Thomas Mayer er født i Kempten, Tyskland. Thomas 
er medstifter af og leder af ”More Democracy” og har 
organiseret mange lokale folkeafstemning. Thomas 
er forfatter og har udgivet tre bøger om elementar-
væsener.
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Feedback fra kursister:
Christoph: “Jeres arbejde oplivede og genopfriskede 
mig og viste mig en vej tilbage til de antroposofiske 
rødder, jeg desværre forlod for mange år siden.”

Annette: “Jeg vil gerne takke jer hjerteligt for endnu 
et vidunderligt og intenst seminar, der bragte alle 
sammen i tæt forbundethed. Jeg fandt en ny kærlig-
hedsfyldt forbindelse til meditation og tænker, at jeg 
nu vil være bedre i stand til at opretholde en meditativ 
praksis.“

Daniela: “Det sidste seminar fandt sted på et 
tidspunkt, hvor jeg var udfordret med store spørgsmål 
og usikkerhed omkring mit job. Efterfølgende har alt 
vendt sig på bedste vis, og jeg vidste, allerede i den 
weekend, at jeres seminar, menneskene, jeg mødte 
der, oplevelserne og hjælpen fra den spirituelle 
verden, som nu var blevet virkelig, ville bane vej for 
denne udvikling.”

Ruth: “Weekenden rummede varme og gode 
resonanser. Jeg blev især berørt at jeres undervis-
ningsform, som med stor indføling leder skridt for 
skridt til stadig større dybder.” 

Irene: “Hvad lærte jeg i meditation-skolen? Mit liv er 
blevet mere struktureret gennem meditationspraksis. 
Jeg er mere bevidst og føler mig mere forbundet med, 
hvad der ønsker at blive til. Udveksling af oplevelser 
i gruppen var meget opbyggende og styrkende for 
min livskraft. Jeg bemærker mere og mere, hvordan 
jeg bliver vejledt og får svar på mine spørgsmål. Mit 
selvforhold er transformeret fra et ønske om at forstå 
verden til at føle sig indlejret i tilblivelse. Hvad er 
vigtigt for mig? At virkeliggøre antroposofien ved at 
bringe den fra intellektualitet til hjertet.”  



Om at komme i kontakt 
med spirituelle kilder 
gennem meditativ 
fordybelse?
Kurset introducerer til Rudolph Steiners tilgang 
til meditation, der åbner til vestlig bevidsthed på 
afgørende anderledes måde end østligt inspi-
rerede meditationsformer. Steiners meditation 
involverer en højnelse af bevidsthed ved at 
arbejde med fokusering på et objekt, et indre 
billede eller en tekst, som efterfølgende slippes 
og afløses af genstandsløs meditativ iagttagelse. 
Det har en vitaliserende og energiopbyggende 
effekt. 
Formålet med dette introducerende kursus er at 
skabe kontakt med ens eget højere Selv gennem 
forskellige øvelser og fælles erfaringsudveksling. 
For at nå dette arbejder vi på kurset med mange 
forskellige former for øvelser og udveksling 
af vores oplevelse af øvelserne.. Elementar-
væsener udgør ligeledes et centralt aspekt i 
antroposofisk meditation, og vi vil arbejde med 
øvelser, hvor vi opsøger og iagttager elementar-
væseners virke i naturen

På kurset søger vi at finde ”stormens øje” og 
gennem meditation ens egen indre stilhed. 
Det giver mulighed for centrering og energiop-
bygning. En regelmæssig meditationspraksis 
hjælper en til at møde hverdagens udfordringer 
med klarhed og åbenhed, hvilket bringer de 
evigt kredsende indre dialoger og bekymringer til 
ophør. I stedet kommer mere essentielle forhold i 
fokus. Gennem regelmæssig meditation kommer 
du til dig selv og vågner op til finere, oversan-
selige sfærer. I løbet af kurset vil vi udforske 
mange forskellige facetter af meditation og 
arbejde med flere typer af øvelser, hvilket giver 
den enkelte mulighed for at finde deres egen 
tilgang til meditation og erkendelse.

Mange mennesker vil gerne gøre meditation til en 
central del af deres daglige liv. Meditation udgør 
en fundamental næringskilde for krop, sjæl og 
ånd. Men, det er ikke let at skabe en meditativ 
praksis alene. Det er en udfordring, som kurset 
hjælper til at overvinde.

www. anthroposophical-meditation.info

„Når et menneske begynder at meditere, opfylder 
man den eneste virkeligt frie bedrift i dette 

menneskelige liv - vi er helt fri heri.  Meditation er 
den arketypiske frie bedrift.“   

Rudolf Steiner (GA 214, 20.8.1922)


