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Søndag den 29. september 2019
At lede sig selv – for helhedens bedste

Sören Grind

Vi bliver mere og mere selvstændige og individuelle, i et samfund som globaliseres. Udviklingen af et humant fællesskab, hænger intimt
sammen med vores indre frigørelsen af gamle autoritære traditioner, til fordel for et mere demokratisk og lydhørt samspil, hvor menneskelige
ressourcer frigives.

Søndag den 27. 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."

Søndag den 17. november 2019
Livslyst, livskraft og livsmod

Ole Therkelsen

Mange lider i dag af unaturlig træthed, depression, stress og udbrændthed. Martinus kosmologi løser livsmysteriet og viser meningen med livet.
Vi udvikler os hele tiden, livet taler til os, livet underviser og underholder os. Forståelsen af livets mening, giver positive tanker, sundhed, livslyst
og livskraft.

Søndag den 19. januar 2020
Livets største overraskelse

Alex Riel Mathiassen

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. Der gives et overblik over
forskningen i liv efter døden via nærdødsoplevelser, forskning i mediers mulige kontakt med forskning i spontane møder med hospice
undersøgelser m.m. Vi ser på, hvordan den danske mystiker Martinus, beskriver dødsprocessen, livet efter døden, og genfødslen i et nyt
legeme, hvilket vi sammenligner med ovenstående forskningsretninger.

Søndag den 16. 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.

Søndag den 29. marts 2020
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.
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En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn!

