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menneskehedens udvikling fra de første tider; de har været tilgængelige for det fåtal af mennesker, som har
villet - og kunnet - finde vej til dem for derefter at vende tilbage til menneskers verden med nye impulser til

dens fortsatte udvikling.

Bogen giver et overblik over mysteriernes historie: Hvilket er de gennemgående træk som findes også i dag,
og hvad var det der skete på jorden, den gang det skabende verdensord døde hen i mysterieverdenen, til stor
uro og sorg for de indviede? Og hvilke kræfter har kæmpet og kæmper stadig om menneskets fremtid, sådan
som vi kender det fra sagnet om Isis og Oriris, om Den hellige gral og om Ridderne af det runde bord? Hvor

står enhver af os i dette spil?
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