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At blive ven med virkeligheden

Solveig Langkilde

Synes du, der er noget galt med klimaet, med politikerne, chefen og måske med dig selv? – Sådanne tanker
genkender vi nok alle! Men, hvor konstruktive og frugtbare er de? Ifølge Martinus´ åndsvidenskab, er vi i en
stærk udvikling mod en dybere forståelse af livets og vor egen evige natur. Det skaber en ændret bevidsthed,
hvor logisk tænkning i harmoni med verdensaltets struktur vil spille en stor rolle. Gradvist vil det føre os bort fra at
afvise livet og frem til en kærlig accept, også af de nødvendige ufuldkomne trin i udviklingen

FOREDRAG: Lørdag 25. januar 2020 kl. 14.30-17.00

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.

FOREDRAG: Lørdag 29. februar 2020 kl. 14.30-17.00

"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."

FOREDRAG: Lørdag 28. marts 2020 kl. 14.30-17.00
Tilgivelsens mysterium

Lene Jeppesen

Det moderne menneske har nået det sted i evolutionen, som, ifølge Martinus, gør det muligt at forklare, hvorfor
tilgivelse, udover at være den mest logiske adfærd, også er nødvendig, hvis vi vil opretholde balance og sundhed
såvel fysisk som psykisk. Den intelligensmæssige forklaring på tilgivelsens mysterium kan støtte os gennem den
svære proces det kan være at tilgive vores medmennesker og os selv.
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En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

