
MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB  
Foredrag torsdage kl. 18.30 – 20.45   

afholdes på BIBLIOTEKET i Herning, 1. sal, Kørner 2, Østergade 8,  
 Parkering bag ved eller ovenpå BIBLIOTEKET. 

 

Torsdag den 20. september  2018     

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.  
 
 

 

Torsdag den 8. november  2018  

Hvad er intuition egentlig?                                                  Solveig Langkilde 
Flere og flere mennesker får intuitive åndelige oplevelser. Lysoplevelser, hvor f.eks. reinkarnationen og dermed 
udødeligheden indgår som et faktum, eller de ser, hvordan karmaloven er fundamentet for livets retfærdighed. Martinus 
forklarer, at vi alle er på vej til at udvikle evnen til intuitivt at kunne gennemskue livets åndelige struktur, men at vejen dertil 
kan indebære omveje. Åndsvidenskaben beskriver en logikkens og kærlighedens vej til den intuitive kosmiske bevidsthed. 

 
 

Torsdag den 22. november  2018  

Parforhold, seksualitet og kærlighed         Ole Therkelsen                
Mange er i dag meget interesserede parforhold, samliv og seksualitet. Skilsmisser og ulykkelige parforhold er ifølge Martinus 
nødvendige stadier i udviklingen fremover. Prævention, kunstig befrugtning og homo-ægteskaber forklares i kosmisk belysning. Det 
maskuline i kvinden og det feminine i manden vokser stadigt frem, og forskellen på kvinder og mænd bliver mindre og mindre. 

 
 

Torsdag den 21. februar  2019  

"Mikroverdenen i mennesket."                       Lars Gyde Nielsen  
"I disse år sætter mange mennesker fokus på sund livsstil. Overvejelser vedrørende drikkevaner, fødevalg og debat om 
stimulerende hjælpemidler til at klare en stressende og konkurrencepræget hverdag fylder meget i mange menneskers 
tankeverden. Hvad kan man stole på, og hvordan skal man forholde sig? Gennem Åndsvidenskaben får vi en ny viden om og 
et indblik i livsfunktionerne, som de udspiller sig, i den mikroverden vort fysiske legeme består af." 

 
 

Torsdag den 14. 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. 

 
 

Søndag den 28. april 2019 – Heldagsseminar - lokale Kørner  

Titel og tekst kommer senere                 Foredragsholdere oplyses senere 
 
Kl. 10,30–16 00 Husk tilmelding til seminaret, Inkl. Kaffe/te & brød. Medbring selv frokost. Entré: Spørg Martin S. 
Jepsen 
BIBLIOTEKET i Herning, Østergade 8, 7400 Herning - Tilmelding til Edith Grønbæk tlf.2156 4047 
pegasus.edith@hotmail.com eller Martin Stokholm Jepsen tlf.2374 9629 martin@martinusguiden.dk og få tilsendt 
program - se også program: www.martinusguiden.dk  
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.      Alle er velkomne.           
Fri Entré 

Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk Foredragene kan høres uafhængig 

af hinanden, varighed ca. 1 time + spørgetid. Arr.: Martin Stokholm Jepsen, mobil 2374 9629, 

martin@martinusguiden.dk Foredrag i andre byer , se www.martinusguiden.dk 

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 

mailto:pegasus.edith@hotmail.com
mailto:martin@martinusguiden.dk
http://www.martinusguiden.dk/
mailto:martin@martinusguiden.dk
http://www.martinusguiden.dk/

