MARTINUS KOSMOLOGI
-

ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE

-

Foredragene er kl. 19.00 og sandsynligvis i Frivillighuset Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C
Der er gratis parkering på vejen / i P-hus. Bus nr. 1a kører lige til døren hvert kvarter.
FOREDRAG: Mandag 23. september 2019 – Frivillighuset Huset Trøjborg
Relationer i forvandling

Tryggvi Gudmundsson

I vores del af verden ser man sjældnere og sjældnere par, der er lykkeligt forelskede i hinanden hele livet. Martinus forklarer at den modsatte seksuelle pols
vækst i os fremmer evnen til næstekærlighed. Men den fortrænger samtidig gradvist forelskelsesevnen, hvilket naturligvis giver problemer i forbindelse med
ægteskab og parforhold for mange mennesker i dag. Foredraget vil forsøge at belyse overordnet den indre bevidsthedsforandring der sker i menneskenes psyke
som følge af polforvandlingen, samt forskellige og forandrede samlivsformer som følge af denne udvikling, og forskellige problemstillinger der kan opstå i det
moderne og fremtidens intime relationer.

SEMINAR: Søndag 6. oktober 2019: Kl. 10-16, kr. 100 – Frivillighuset Huset Trøjborg
Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før med oplysning om tilmelding

”Livets vej mod højere bevidsthed”

Ingolf Plesner

Menneskets udvikling går nu så hurtigt, at samfundenes konserverende holdninger og forestillinger står for fald. Uligheden i samfundene og flygtningestrømmene
har aldrig været større. Krig, bedrageri, menneskehandel, misbrug og slaveri har nået uanede højder. Men lidelse skaber medfølelse, så vejen mod
næstekærlighed går gennem alle disse livets oplevelser, hvis sum danner vores bevidsthed, der altså øges liv for liv. Derfor står vi altid på vores udviklings
højdepunkt – også selv om det er svært at stå der. Set i det kosmiske perspektiv vil livet os altid det bedste. Det giver os det, vi har mest brug for. Vi skal på
kurset arbejde med ”de nære relationer”, med ”samarbejdet med kloden, organerne og cellerne” og prøve at finde ”vejen ud af vildfarelserne”.

FOREDRAG: Mandag 21. oktober 2019 – Frivillighuset Huset Trøjborg
"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."

FOREDRAG: Mandag 18. november 2019 – Frivillighuset Huset Trøjborg
Mennesket Martinus og betydningen af hans værk

Ole Therkelsen

Martinus’ eget liv og værk er et eventyr fra det virkelige liv. Han er skaberen af en ny åndsvidenskab, der påviser, at der findes naturlove for tænkning.
Forståelsen af disse psykiske naturlove vil efterhånden gøre det muligt for menneskene skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

FOREDRAG: Mandag 3. februar 2020 – Frivillighuset Huset Trøjborg?
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.

FOREDRAG: Mandag 17. februar 2020 – Frivillighuset Huset Trøjborg?
Hvor frie og lige er vi?

Solveig Langkilde

Måske føler den største del af verdens befolkning sig undertrykte og ufrie. FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948, udtrykker den dybe
længsel efter frihed og lighed. Med udviklingstanken i Martinus verdensbillede gives en forklaring på, hvorfor vejen til dette mål stadig er lang. Men
analyserne af livets logiske og kærlige stuktur, f.eks. gennem reinkarnation og karma, garanterer at hvert eneste menneske en dag vil opleve kosmisk
frihed i ligeværdigt samvær med alle.
.

SEMINAR: Søndag 15. marts 2020: Kl. 10-16, kr. 200, Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg – bus nr. 200 fra Aarhus lige til døren
Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før med oplysning om tilmelding

Helende livsholdning og helende tanker

Sören Grind og Solveig Langkilde

Hvordan kan vi udvikle en livsholdning, en kultur og tankeverden som er helende? I en polariseret tid med konflikter og utryghed, tenderer vi at miste
kontakten med det væsentlige i livet, blandt andet oplevelsen af ro og af nærvær i relationer. Tanker er ikke toldfrie. Enhver tanke har en effekt, den kan
være helende eller skabe splid, konflikt og sygdom. Vi kan bevidst vælge at træne en venlig holdning til livet, til hinanden og til vores organismes myriader
af medarbejdere.

FOREDRAG: Mandag 30. marts 2020 – Frivillighuset Huset Trøjborg?
Bønnens mysterium og skytsenglenes funktion

Lene Jeppesen

Op igennem historien har både bøn og meditation været brugte metoder til fordybelse samt indre dialog med vores højere identitet, med et højere åndeligt
aspekt eller som direkte samtale med Gud.
Martinus kommer i sine kosmiske analyser ind på bønnens betydning for det moderne menneske samt på hvorfor og hvordan bøn virker. Han forklarer,
hvordan den brugt rigtigt kan hjælpe os til at opnå indsigt og balance samt til at skabe overblik og overskud, så vi kan være til glæde for vores omgivelser.
Særligt gør han opmærksom på, hvordan Gud eller Universet kommunikerer med os via skytsengle, der, lige som vi selv, er de organer, hvormed Gud
eller Universet konkret møder alle levende væsener - lige der, hvor de er.

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab!

Alle er velkomne.

Entré 50 kr. til aftenforedragene.
Foredragene kan høres enkeltvis. Varighed ca.1 time + spørgetid. Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk
Lyt til eller download flere foredrag på www.oletherkelsen.dk Ændringer, links, foredrag i andre byer: www.martinusguiden.dk
Arrangører: Mona Maria Remme, 60 71 91 82 remmemona@yahoo.dk – Ulla Margrethe Kehlet, 30 12 81 00 ukehlet@gmail.com og Hanne Nielsen, 22 41 56

04 hannenielsen1947@gmail.com

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

