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- åndsvidenskaben, der handler om dit liv! -    

 

Foredrag på søndage kl. 15 i KulturRummet, Tingstrupvej 13, 7700 Thisted  
 

Søndag den 9. september 2018  - Bemærk: DETTE FØRSTE FOREDRAG STARTER KL. 14.00 
Livets største overraskelse om forskning i liv efter døden - hvor Guddommen og videnskaben mødes.    Alex Riel, fra Møn   
Det er lykkedes os at få et længe ønske opfyldt, nemlig at få Alex Riel til at komme og berige os med et Martinus foredrag. Foredraget vil indeholde spændende oplysninger.  
Fortsætter livet efter den fysiske død? Hvad siger forskningen? Vi tager udgangspunkt i flere forskellige forskningsretninger, der undersøger dette spørgsmål. 
Vi ser på en række mennesker, som hævder at have oplevet livet på "den anden side" af døden. Emnerne er: nærdødsoplevelser, forskning i mediers mulige kontakt med 'afdøde', forskning i spontane møder med 'afdøde', hospice undersøgelser m.m. 
Kvantefysik anvendt som forklaringsmodel for efterlivet. Og den danske mystiker Martinus' syn på døden og efterlivet. 
Formålet med foredraget er, at deltagerne får et overblik over forskningen og teorierne inden for området, med henblik på at man selv kan forholde sig på et nuanceret grundlag.  
Ligeså indlæg om naturvidenskabs forening med Martinus åndsvidenskab af Jens Filip 
Den Guddommelige energi trækkes via kvantefysikken ned til os - af Sasja Ravndahl. 
 

Søndag den 16. september 2018 kl. 15.00     

At dyrke det menneskelige                   Lene Jeppesen 
I hverdagens hurtige tempo er det ikke altid vi når at dyrke vores menneskelige side. Vi kommer i skyndingen til at reagere instinktivt på en mere egoistisk måde, end vi egentlig gerne ville.  
Martinus forklarer at dette er helt naturligt, og et trin på vejen i vores udvikling frem mod at blive fuldkomne mennesker.  
At arbejde bevidst med på sin egen skabelsesproces er et stort ansvar, men samtidig også berigende, idet man altid selv kan gøre en forskel gennem de valg man træffer som menneske.  
 

Søndag den 14. oktober 2018 kl. 15.00    

"Introduktionskursus/spørgekursus."                                Lars Gyde Nielsen  
Kom til en hyggelig eftermiddag og spørg om det, der trænger dig på samt introduktion for nye interesserede 
 

Søndag den 4. november 2018 kl. 15.00 

"Om det gode og det onde, om lykken og den frie vilje"                                Toni Bjerremose 
 

Søndag den 2. december 2018 kl. 15.00 

"Mikroverdenen i mennesket."                                Lars Gyde Nielsen  
½ 
 

EKSTRA: Søndag den 27. januar  2019 kl. 15.00  
"Sansebegavelse" - set i lyset af Martinus´s åndsvidenskab                      Margit Kjeldsen 
At opleve livet gennem en åndelige tilstand betyder at kunne se alt og alle som udtryk for det Guddommelige Jeg, som alle levende væsener har del i. Kosmisk klart syn er at være ét med sit ophav og samtidig livsopleve sammen med ophavets livsytringer, 
som er alt og alle, som er verdensaltet, som er kosmos. Vejen til kosmisk klart syn er ens egen udvikling af næstekærlighedsevnen, som er viden og kærlighed i praksis. Intelligens og følelse i ligevægt udløser intuitionen, som er bevidsthedsenergien i 
sansebegavelsen til åndelig livsoplevelse. 
 

Søndag den 17. februar 2019 

Hvis der findes en kærlig Gud, hvorfor er der så ondskab til?                              Tryggvi Gudmundsson 
Igennem åndshistorien har man forsøgt at retfærdiggøre Gud over for det onde og lidelsen i verden. Hvis Gud er alkærlig og almægtig, hvorfor har han da skabt 
en verden, hvor uskyldige lider? Hvis Gud er almægtig, kunne han vel bare forhindre ondskaben i at eksistere. Igennem de kosmiske analyser viser Martinus, 
hvorledes mørket er en absolut nødvendighed for, at oplevelse af lyset kan blive mulig. Ifølge disse analyser kan ingen som helst oplevelse finde sted uden i 
kraft af sin kontrast. Et lysets og lykkens rige ville ikke kunne skabes og opleves, hvis ikke der var et rige, i hvilket væsenerne kan lære mørket at kende. Dette 
rige er dyreriget, som menneskeheden nu er på vej ud af. 
 

Søndag den 10. 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. 
 

Lørdag 30. marts 2019 kl. 10.00 

At tænke sig rask                        Lene Jeppesen 
Martinus forklarer, at noget af det vigtigste for fremtidens mennesker er at opnå indsigt omkring vores celler som levende tænkende og følende væsener. Først 
når vi forstår dette helt til bunds vil vi indse, hvor afhængige de er af vores tanker og dermed det klima, som vi skaber for dem at leve i. Med hjælp fra symboler, 
som viser hvad der sker i vores organisme når vi tænker og føler, bliver det klart for os, hvordan vi kan skabe harmoni og solskin også for vores næste i 
mikrokosmos. 

Søndag den 15. maj 2019 

Tankeklimaer, menneskets usynlige kraft.  kl. 15.00                           Bob Zauner 
Menneskets tanker udgør en usynlig kraft som Martinus har kortlagt i symbol nr. 33 "De menneskelige og dyriske tankeklimaer". Om vi er bevidst i vores 
tankeklima eller ej så bestemmer det hvor i udviklingen vi står og hvilke oplevelser vi tiltrækker. Ved at træne os op til at tænke evige tanker, bl. a. ved at læse i 
Livets Bog, kan vi medvirke til at aflægge os selviske tanker og opøve uselviske tankevaner, og dermed arbejde på at være til glæde og velsignelse for vores 
næste.  
 

Evt. ændringer, links og foredrag mv. i andre byer: www.martinusguiden.dk 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.          Alle er velkomne!                          Entré: Martinus Gaveprincippet 

Foredragene kan høres uafhængig af hinanden og varer ca. 1 time + spørgetid.                                        
Litteratur: www.martinus-webcenter.dk  
Kontaktperson: Per Knud Oue Pedersen, tlf 2013 2989 peroue@gmail.com - Moneca Rohrmann: 2621 8099 Har du spørgsmål, så henvendelse til Per 
Knud Oue Pedersen, peroue@gmail.com - telefon 20 13 29 89 og 26 21 80 99. Foredraget varer en time, og så er der pause, hvor der nydes et 
biodynamisk/økologisk traktement. Og så er der dialog og spørgsmål til foredragsholderen. Du må så komme med dine brændende spørgsmål og også 
gerne forberedte spørgsmål hjemmefra.   VELKOMMEN TIL DISSE HYGGELIGE OG FORKLARENDE EFTERMIDDAGE    

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn! 
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