
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 22. september  2016  

Tilgivelsens mysterium                                Lene Jeppesen 
Menneskeheden i dag befinder sig på et udviklingstrin, som gør det muligt at forklare, hvorfor tilgivelse udover at være den mest logiske adfærd, også er 
nødvendig, hvis vi vil opretholde balance og sundhed i vores fysiske og psykiske legemer. Den intelligensmæssige forklaring på tilgivelsens mysterium 
kan støtte os gennem den svære proces det kan være at tilgive vores medmennesker og os selv. 
 

Torsdag den 27. oktober  2016 
Hvad betinger menneskets ”fri vilje?”                       Karl Jørgensen   
Har vi en fri vilje eller ej? - dette er et af de store eksistentielle spørgsmål, der har optaget menneskene, lige så længe som vi har været i stand til at 
gruble over livsmysteriet. Vor vilje, vore beslutninger er bestemt af vor nuværende viden og erfaringer. Vi befinder os et sted i udviklingen, hvor 
bevidstheden er indskrænket. Vore handlinger er derfor, i nogen grad, dikteret af egoisme og uvidenhed. Konsekvenserne af en ufuldkommen væremåde 
- karma - er med til at udvikle os til at handle mere i overensstemmelse med livslovene – Martinus forklarer os detaljeret om hvad man forstår ved fri vilje. 
 

Torsdag den 10. november  2016  

Er det tilfældigheder, der styrer mit liv?                                             Solveig Langkilde 
Ofte kan det nok føles sådan – at jeg er heldig eller uheldig – og at det er tilfældigheder som er afgørende. Men set ud fra det perspektiv Martinus viser i 
Åndsvidenskaben, findes der lige så urokkelige livslove, som regulerer alle livets skæbnesituationer, som der findes eksakte kemiske love for de fysiske 
stoffers reaktioner. Gennem yderligere en række liv vil vi gennem hverdagens glæder og bekymringer lære os at se logikken og kærligheden i den 
Guddommelige lov: ”Som vi sår, må vi høste”. 
 

Torsdag den 24. november  2016  

En verden af ånd, kunst og kærlighed              Ole Therkelsen                
Mange har erfaret, at lidelser og smertefulde erfaringer, når de er kommet lidt på afstand, har udviklet vores medfølelse og evne til at forstå andre. Alle 
mennesker er i gang med en kosmisk uddannelse, vi er i livet i en skole, hvis mål er at uddanne os til næstekærlighed. Et sådant syn på livet kan give 
fornyet livsmod og overskud til opøvelsen af nye evner inden for skabende kunst, videnskab og humanisme. 
 

Torsdag den 26. januar 2017  

Sund mad og sunde tanker                Ole Therkelsen               
En forkert livsstil kan få alvorlige konsekvenser ved at føre til både fysiske og mentale sygdomme. Martinus analyser af den sunde vegetariske kost bliver 
efterhånden bekræftet af den moderne ernæringsvidenskab. Fejlagtige tankemønstre eller forkert vanetænkning kan føre til psykiske sygdomme. 
Martinus kosmiske analyser af livslovene viser vejen til en sund,harmonisk og lykkelig tilværelse. 
 

Torsdag den 23. februar  2017  
"Jordkloden og os mennesker"                              Lars Gyde Nielsen  
I disse årtier sætter vi mennesker fokus på vores klode. Astronauter beskriver Jorden som rund og med smukke farver på deres rejser uden for Jordens 
atmosfære. Forskere opstiller forskelligt lydende teorier om Jordens bæredygtighed eller mulige kollaps. Gennem Åndsvidenskaben får vi en helt ny viden 
om vores klode som et levende væsen og om dens samspil med os mennesker. 
 

Torsdag den 16. marts 2017     
At forstå sig selv og tiden vi lever i.                    Søren Olsen 
Martinus åndsvidenskab udelukker tilfældighed i menneskets udvikling – ja i al udvikling. Mennesket er undervejs mod en meget dybere forståelse af sig 
selv. Denne dybere forståelse åbner for at tolke tiden vi lever i og se hvad fremtiden naturnødvendigt vil bringe. Dyret i mennesket regerer verden. Den 
nære fremtid bliver ikke let. Den er en nødvendig overgang til et samfund funderet i demokrati og meget mere menneskelighed. 
 

Torsdag den 6. april 2017  

Bøn og skytsengle             Ole Therkelsen 
Gennem tiderne har både bøn og meditation været brugte metoder til fordybelse og 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 kommunikerer med os via skytsengle, der, lige som vi selv, er de organer, hvormed Gud 
konkret møder alle levende væsener lige der hvor de er. 
 

Søndag den 23. april 2017 – Heldagsseminar - lokale Kørner  
Livet og døden – set ud fra Martinus verdensbillede                     Karl Jørgensen og Edith S. Grønbæk 
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 ! 
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