MARTINUS KOSMOLOGI
- ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE -

Foredrag kl. 19.30 – 21.30 Seniorhus Odense, Tolbodgade 5, 5000 Odense C.

Tirsdag den 18. september 2018
Lene Jeppesen

Udfordringer på vej mod fremtidens menneske

På vores evolutionære flerlivsrejse fra dyr til færdigudviklet menneske gennemgår vi et utal af udfordringer, som giver indsigt og en nuanceret forståelse for
det livspanorama, som vi alle er en uundværlig del af.
Tungsind, tvivl, hovmod, mindreværd, intolerance, partiskhed og selviskhed afløses langsomt af livsglæde, visdom, ligeværd, tolerance, forståelse, balance,
medfølelse og samklang med universets grundtone: kærlighed.
En sådan forædling af vores psyke er forudsætningen for et fremtidigt samfund i harmoni og fuldkommenhed.

Tirsdag den 2. oktober 2018
Den seksuelle evolution.

Karl Jørgensen

Tirsdag den 23. oktober 2018
Tankeklimaer, Tærskelvogtere og Rejsen mod Lyset

Ingolf Plesner

Man taler undertiden om en seksuel revolution, en frigørelses proces, som blev muliggjort efter ungdomsoprør m.m. Ovenstående forklarer dog ikke helt de
mange nye samlivsformer, de mange skilsmisser, de mange singler, og de mange andre forandringer på det seksuelle område. Danskeren Martinus
Thomsen (1890-1981) belyser i sine værker, hvad der forårsager disse forandringer. Ifølge Martinus er der ikke tale om en revolution, men derimod en
evolution. En gradvis udvikling i både bevidsthed og organisme. Når vi kender denne udvikling, og ved hvad den sluttelig vil resultere i, er det nemmere at
forstå det der sker omkring os.

Tanker er ikke toldfri – tanker er begyndelsen til alt, hvad der er skabt dels af mennesket og dels af naturen. Men tankerne har vidt forskellig kvalitet, nogle
giver os frihed, kærlighed og visdom, andre spærrer os inde i fængsler af vrede, bitterhed og selvmedlidenhed. Tilmed gør disse sidste vores krop og sind
sygt. Derfor gælder det om at lære tankerne at kende. Tærskelens vogtere står ved en højere verdens port. Engang var det ”serafer med flammesværd”,
men nu er det vore egne negative tanker, der siger: ”Så længe du benytter mig, er du ikke værdig til at gå videre i din udvikling. Jeg binder din frie vilje, jeg
låser dig til sygdom og modgang, til du har lært mig så godt at kende, at du aldrig nænner at bruge mig mere!” Først den dag slipper vogteren og åbner
døren for den videre færd mod lys og kærlighed. Foredraget bygger på martinus Kosmologi.

Tirsdag den 20. november 2018

Parforhold, seksualitet og kærlighed

Ole Therkelsen

Mange er i dag meget interesserede parforhold, samliv og seksualitet. Skilsmisser og ulykkelige parforhold er ifølge Martinus nødvendige stadier i
udviklingen fremover. Prævention, kunstig befrugtning og homo-ægteskaber forklares i kosmisk belysning. Det maskuline i kvinden og det feminine i
manden vokser stadigt frem, og forskellen på kvinder og mænd bliver mindre og mindre.

Tirsdag den 22. januar 2019

”Når forsynet tager hånd om livet 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? - Hvorledes kunne en Kristus med sit
næstekærlighedsbud blive født ind i et jernaldersamfund, der byggede på: ”Enhver er sig selv nærmest?” - Imidlertid er de frø, som Kristus såede for to
tusind år siden, 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 og kærligere
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?”

Tirsdag den 19. februar 2019

Døden, livets største overraskelse

Solveig Langkilde

Ligesom døgn og år danner fortsættende kredsløb, er hvert liv vi lever også et led i en uendelig kæde af kredsløb. På tilsvarende måde som søvnen er en
hvile og tid for opladning af ”batterierne” for livskraft, er også døden en overgang til en lys åndelig verden, hvor vi både kan udfolde de talenter, vi har skabt i
de fysiske liv, og samle kraft og inspiration til næste inkarnation. For hvert liv udvikler vi evnen til at tænke og handle mere og mere logisk og kærligt

Tirsdag den 12. marts 2019

Hvad er bevidsthed?

Søren Olsen

Alle har en bevidsthed, og det har med evner, instinkter, følelser, tanker, hukommelse og intuition at gøre. Ifølge videnskaben er hjernen årsag til
bevidstheden. Fysiker og Nobelprismodtager Max Planck mente, at den fysiske verden er en virkning af bevidsthed. Martinus beskriver forholdet mellem
hjernen og bevidstheden ned i de fineste detaljer. At få afklaret hvad bevidsthed er, er helt afgørende for vores
selvopfattelse og forståelse af livet.

Tirsdag den 2. april 2019

"Mikroverdenen i mennesket."

Lars Gyde Nielsen

"I disse år sætter mange mennesker fokus på sund livsstil. Overvejelser vedrørende drikkevaner, fødevalg og debat om stimulerende hjælpemidler til at
klare en stressende og konkurrencepræget hverdag fylder meget i mange menneskers tankeverden. Hvad kan man stole på, og hvordan skal man forholde
sig? Gennem Åndsvidenskaben får vi en ny viden om og et indblik i livsfunktionerne, som de udspiller sig, i den mikroverden vort fysiske legeme består af."

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.

Alle er velkomne!

Entré 50 kr

Det er gaveprincippet så man må gerne lægge lidt til foredragsholders rejseudgifter.
Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden, varighed ca. 1 time + spørgetid. Se også på www.martinusguiden.dk
Varighed ca. 1 time + spørgetid. Arrangør: Karl Jørgensen tlf. 21 38 26 38 mfo@martinus-foredragskreds-odense.dk

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

