
MARTINUS KOSMOLOGI 
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  - 

 

Foredrag kl. 19.00 – 21.00  Seniorhus Odense, Tolbodgade 5, 5000 Odense C. 

Tirsdag den 17. september 2019 
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. 
 

Tirsdag den 1. oktober 2019 
"Et internationalt verdensrige under skabelse"                                   Karl Jørgensen  
Vi lever i en verden der bliver stadig "mindre" - man taler i dag om en global landsby. Vi kan kommunikere med hinanden via internettet, og i løbet af få timer 
flyve fra det ene kontinent til det andet. Martinus beskrev allerede i 1932 et kommende verdensrige på jorden. Kloden vil få én demokratisk valgt 
verdensregering, og et upartisk verdenspoliti. De nuværende lande vil til den tid udgøre provinser i dette verdensrige. Alle jordens rigdomme vil blive 
retfærdigt administreret af verdensregeringen. Pengene og de kunstige leveveje vil være afskaffet, og arbejdstiden kun få timer ugentligt. 
Martinus beskriver i tolv punkter for det kommende verdensriges struktur, at i den udstrækning vi er i harmoni med disse tolv punkter, er vi medarbejdere på 
skabelsen af et kommende internationalt verdensrige på jorden. 
 

Tirsdag den 22. oktober 2019 
”De nære Relationer”                                         Ingolf Plesner   
(Teksten kommer senere, når jeg er færdig med foredraget. Jeg aftaler selv med Karl Jørgensen.) 
 

Tirsdag den 19. november 2019 

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. 
 

Tirsdag den 21. januar 2020 

Samarbejdet med kloden, organerne og cellerne       Ingolf Plesner   
(Teksten kommer senere, når jeg er færdig med foredraget. Jeg aftaler selv med Karl Jørgensen.) 
 
 

Tirsdag den 4. februar 2020  
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. 
 

Tirsdag den 18. februar 2020  

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. 
 
 

Tirsdag den 10. marts 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. 
 

Tirsdag den 31. marts 2020  

"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." 
 

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 ! 

http://www.martinusguiden.dk/
mailto:mfo@martinus-foredragskreds-odense.dk

