
Martinus Kosmologi 
Livets Vej mod Højere Bevidsthed 

Dagseminar søndag den 06. oktober 2019, kl. 10-16 

 
Frivillighuset Huset Trøjborg, lokale 6, 

Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C  
Pris 100 kr inkl kaffe/the, snacks og vegansk kage  

 
Tilmelding til Mona Maria Remme, 60 71 91 

82remmemona@yahoo.dk  
Tilmelding til seminaret senest mandag den 30. september 2019  

 
Foredragsholder: Ingolf Plesner 
 

Livets Vej mod Højere Bevidsthed 
Alle har brug for at opleve nærhed i forhold til andre. Vore oplevelser går gennem en 
række stadier fra anelser til en inderlig kontakt med livet. Det er en rejse der tager 
mange tilværelser. Samfundet, vi lever i, består af en lang række udviklingstrin, med 
vidt forskellig moral. De lever side om side, men forstår ikke, at forskellige 
udviklingstrin, ser forskelligt på livet og dets tilskikkelser. - Det levende er opbygget 
af ”levende væsener indeni levende væsener”. Vi har et ubrydeligt samspil med den 
klode vi lever på, og tilsvarende med de organer, celler, organeller, molekyler, 
atomer m.m. som vores krop er opbygget af. Ligesom vi er afhængige af klodens 
klimaforhold, er det liv, der opbygger vores krop, afhængigt af vor væremåde, 
sindstilstand og moral. Hver inkarnation er en lektion i livets skole. Den voksende 
bevidsthedsudvikling gør, at vi er på vej mod slutningen af dette lange forløb. Men 
vil vi befri os helt for sygdom, nød og elendighed, må vi gøre op alle egoistiske 
handlinger, og erstatte dem med næstekærlig væremåde. Det er vigtigt at genskabe 
et bevidst levende forhold til det guddommelige ”noget” bag skabelsen. Alle 
besidder vi en gnist af dette, nemlig vores ”jeg” eller ”det levende noget” i os. 
Igennem dette står vi i forbindelse med universet. 
 

***** 

mailto:82remmemona@yahoo.dk


Program:  
10.00 – 10.30     Ankomst – te og kaffe, snacks (frugt og mandler) 

 
10.30 – 11.20     Oplæg med dialog: De nære Relationer 

 
11.20 – 11.40     Pause 
 
11.40 – 12.30     Oplæg med dialog: Samarbejdet med kloden, mennesker,  

dyr og planter, organer og celler 

 
12.30 – 13.30     Frokostpause 
                        (Tag selv madpakke med!) 
 
13.30 – 14.30     Oplæg med dialog: Vejen ud af vildfarelserne 
 
14.30 – 15.00     Pause – kaffe/te, snacks (frugt og mandler) og kage.  
 
15.00 – 16.00     Oplæg med dialog: Opsummering og samtale. 

 

 

Kære kommende deltager:  

Jeg forsøger, at give stof til eftertanke til både nye som velbevandrede “kosmologer”. Da 

seminaret bygger på Martinus symboler og skrifter er oversigten over grundenergierne 

herover en nøgle til at få mest muligt ud af gennemgangen. Du kan evt. printe skemaet ud 

og tage det med dig til seminaret. - Det er ikke en opfordring til at lære det hele udenad. 

Det er kun en vejledning. 

Vel mødt og kærlig hilsen  

 Ingolf Plesner og Mona Maria Remme 

 

 


