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Tirsdag den 24. september 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.

Tirsdag den 5. november 2019
Når forsynet tager hånd om livet på kloden

Ingolf Plesner

Ledes menneskehedens evolution mon af et guddommeligt forsyn? Er der en forudbestemt mening og et mål med
det enkelte menneskes og menneskehedens udvikling? Er der mon noget, som det er vigtigt for os at lære for at
følge udviklingens vej? - De frø, som Kristus såede for to tusind år siden, er vokset til at bære vigtige dele af den
vesteuropæiske kultur i dag som skoler, sygehuse, omsorg for svagt stillede medborgere, mange NGO'er m.m. nutidens ”barmhjertige samaritan”. I andre verdensdele har andre store personligheder på samme måde som
Kristus sået nye tankegange, der fik kulturen til at blomstre. Hvis man ikke tror, at tilfældigheden ligger bag alt i
vores verden, så stiller spørgsmålet næsten sig selv: ”Hvem mon tilrettelægger – usynligt for os – udviklingens
forløb?”

Tirsdag den 18. februar 2020
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 17. marts 2020
Relationer i forvandling

Tryggvi Gudmundsson

I vores del af verden ser man sjældnere og sjældnere par, der er lykkeligt forelskede i hinanden hele livet. Martinus
forklarer at den modsatte seksuelle pols vækst i os fremmer evnen til næstekærlighed. Men den fortrænger
samtidig gradvist forelskelsesevnen, hvilket naturligvis giver problemer i forbindelse med ægteskab og
parforhold for mange mennesker i dag. Foredraget vil forsøge at belyse overordnet den indre bevidsthedsforandring
der sker i menneskenes psyke som følge af polforvandlingen, samt forskellige og forandrede samlivsformer som
følge af denne udvikling, og forskellige problemstillinger der kan opstå i det moderne og fremtidens intime
relationer.
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En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn!

