MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Foredrag torsdage kl. 18.30 – 20.45
afholdes på BIBLIOTEKET i Herning, 1. sal, Kørner 2, Østergade 8,
Parkering bag ved eller ovenpå BIBLIOTEKET,
eller i P kælder Kousgaards Plads ved DGI huset eller P kælder under Banegårdsbygningen.
Torsdag den 19. september 2019

Idealsamfundet skabes af os - Menneskene og samfundet

Lene Jeppesen

Det mellemmenneskelige fællesskab er bevidst eller ubevidst udgangspunktet for al sameksistens her i den fysiske verden. Vi
er her for at lære at omgås hinanden så fuldkomment, at livet for den enkelte bliver ren salighed og lykke.
Når dette endnu ikke er tilfældet, skyldes det vores uvidenhed om de psykiske love, som er grundlaget for al logisk skabelse i
universet. Vi mennesker ignorerer disse love og bygger i stedet vores fællesskab op på gamle samværsformer, som
nedstammer fra idealerne i dyreriget.
Vor tids uro er resultatet heraf. Men langsomt dæmrer det for menneskeheden – en ny verdensorden er ved at gøre sit indtog.

Torsdag den 24. oktober 2019

Menneskenes og klodens fremtid i denne kaotiske verden

Lars Gyde Nielsen

"Vi lever i en tid med meget store omvæltninger. Vore kulturelle og moralske værdibegreber smuldrer, og mange mennesker
kan ikke finde mening og indhold i og forståelse for deres daglige tilværelse. Hvor er vi på vej hen, og hvordan ser fremtiden
ud? Gennem Åndsvidenskaben får vi indsigt i de mange mekanismer i Verdensaltets struktur og lovmæssighed, der styrer
menneskene og vores klode mod en lys fremtid."

Torsdag den 7. november 2019

At blive ven med virkeligheden

Solveig Langkilde

Synes du, der er noget galt med klimaet, med politikerne, chefen og måske med dig selv? – Sådanne tanker genkender vi nok
alle! Men, hvor konstruktive og frugtbare er de? Ifølge Martinus´ åndsvidenskab, er vi i en stærk udvikling mod en dybere
forståelse af livets og vor egen evige natur. Det skaber en ændret bevidsthed, hvor logisk tænkning i harmoni med
verdensaltets struktur vil spille en stor rolle. Gradvist vil det føre os bort fra at afvise livet og frem til en kærlig accept også af
de nødvendige ufuldkomne trin i udviklingen

Torsdag den 16. januar 2020 (Kørner 2 kan først bookes sidst i 2019)

Når forsynet viser sig på kloden

Ingolf Plesner

Ledes menneskehedens evolutionen mon af et guddommeligt forsyn? Er der en forudbestemt mening og et mål med det
enkelte menneskes og menneskehedens udvikling? Er der mon noget, som det er vigtigt for os at lære for at følge
udviklingens vej? - De frø, som Kristus såede for to tusind år siden, er vokset til at bære vigtige dele af den vesteuropæiske
kultur i dag som skoler, sygehuse, omsorg for svagt stillede medborgere, mange NGO'er m.m. - nutidens ”barmhjertige
samaritan”. I andre verdensdele har andre store personligheder på samme måde som Kristus sået nye tankegange, der fik
kulturen til at blomstre. Hvis man ikke tror, at tilfældigheden ligger bag alt i vores verden, så stiller spørgsmålet næsten sig
selv: ”Hvem mon tilrettelægger – usynligt for os – udviklingens forløb?”

Torsdag den 6. februar 2020 (Kørner 2 kan først bookes sidst i 2019)

Hvordan kan man arbejde med sin åndelige udvikling?

Marin Hansen

Mange mennesker ønsker at arbejde med deres åndelige udvikling og søger metoder, de kan bruge til det. Martinus fortæller,
at udviklingen foregår som en organisk vækst frem imod stadigt større humanitet. Men vi kan selv hjælpe til i vores egen
udvikling, og Martinus har beskrevet nogle måder, vi kan forholde os til hinanden og livet på, som kan hjælpe os på vejen. I
foredraget gennemgås disse forholdemåder og der foreslås konkrete ting, man kan gøre i sin hverdag som støtte og hjælp.

Torsdag den 12. marts 2020(Kørner 2 kan først bookes sidst i 2019)

Det følsomme menneske

Søren Olsen

Åndsvidenskabeligt set bliver vi alle gennem udviklingen stadigt mere følsomme, intelligente og bevidste. Samtidigt har vi
dyriske vaner fra fortiden, der er egoistiske, ufølsomme og delvist ubevidste. Martinus beskriver en række adfærdsmønstre, vi
er nødt til at gøre os fri af, fordi de afføder mørk skæbne og er undergravende for vores fysiske og psykiske sundhed.

Torsdag den 2. april 2020 (Kørner 2 kan først bookes sidst i 2019)

Med intuitionen ser vi livets tale

Lene Jeppesen

Når vi ikke med vores egne sanser kan efterprøve alt, hvad Martinus forklarer, så skyldes det, at vores intuition endnu ikke har
den kapacitet, som kræves, for at vi kan sanse kosmisk. Men dette betyder ikke, at vi ikke allerede nu kan begynde at nyde
godt af forløbersymptomerne og øve os i at se livets tale til os, mens vores skytsengle langsomt vejleder os på rejsen mod
opnåelsen af evnen til fuldkommen næstekærlighed.

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.
Fri Entré

Alle er velkomne.

Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk Foredragene kan høres uafhængig
af hinanden, varighed ca. 1 time + spørgetid. Arr.: Martin Stokholm Jepsen, mobil 2374 9629, martin@martinusguiden.dk
Foredrag i andre byer , se www.martinusguiden.dk

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

