
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 21. september  2017    -      ” Bemærk! Dette foredrag afholdes Huset-No.7  lokale 2.02”  

Udfordringer på vej mod fremtidens menneske                                Lene Jeppesen 
På vores evolutionære flerlivsrejse fra dyr til færdigudviklet menneske gennemgår vi et utal af udfordringer, som giver indsigt og en nuanceret forståelse 
for det livspanorama, som vi alle er en uundværlig del af.  
Tungsind, tvivl, hovmod, mindreværd, intolerance, partiskhed og selviskhed afløses langsomt af livsglæde, visdom, ligeværd, tolerance, forståelse, 
balance, medfølelse og samklang med universets grundtone: kærlighed.  
En sådan forædling af vores psyke er forudsætningen for et fremtidigt samfund i harmoni og fuldkommenhed. 
 

Torsdag den 26. oktober  2017 
Livsmysteriets løsning.                           Karl Jørgensen   
I Martinus' hovedværk - Livets Bog - åbenbares livsmysteriets løsning for sandhedssøgeren, i form af en logisk sammenhængende analyserække. 
Disse analyser viser at alt, i det store perspektiv, er logisk og kærligt - at alt er såre godt.  -  Martinus' symbol nr. 32 hedder netop; Livsmysteriets løsning 
eller; De tolv grundfacitter. Vi vil i foredraget se på disse tolv facitter, der alle er evige uforanderlige livslove og principper. Symbolet viser f. eks. 
verdensaltet som et levende væsen, årsags- og virkningskæden, at al fuldendt skabelse er til glæde og velsignelse. 
 

Torsdag den 9. november  2017  

Hvad er sandhed?                                          Solveig Langkilde 

I dag er spørgsmålet: ”hvad skal jeg tro på?” mere aktuelt end nogensinde. Åndsvidenskaben beskriver kredsløbet som et evigt princip bag 
reinkarnationen, bag karmaloven, bag døgn- og årskredsløbet osv. I dette perspektiv på livet findes hensigt og mening i alle udviklingsprocesser, både de 
individuelle og de globale – selvom det ikke ser sådan ud. 
 

Torsdag den 23. november  2017  

Gud, universet og videnskaben             Ole Therkelsen                
Mennesket har altid studeret universet, men i Martinus Åndsvidenskab studeres universet som en levende organisme på en måde, som forener 
videnskab og religion samt Østens og Vestens tænkning. I sin kosmologi påviser Martinus, at der findes naturlove for bevidsthedens og livets udfoldelse, 
og kendskabet til disse love vil bidrage til skabelsen af lykke, harmoni, sundhed og fred på jorden. 
 

Torsdag den 25. januar 2018  

Søvn, drømme og døden                Ole Therkelsen               
Søvnen er dødens lillebror. Besøget i den åndelige verden både under søvnen og døden er en paradisisk oplevelse, der oplader vore livskraftsbatterier. 
Drømme er en blanding af oplevelser fra den fysiske og den åndelige verden. Mens vi sover, kan vi også være sammen med afdøde venner og familie. 
Livslyst og positive tanker hjælper til en bedre søvn, hvorved vi også kan lære at dø på den rigtige måde og få en skøn rejse igennem dødsriget. 
 

Torsdag den 22. februar  2018  
Er begreberne bøn og tilgivelse aktuelle?                            Lars Gyde Nielsen  
I den kristne kultur lærer vi, at det at bede til Gud og det at kunne tilgive sin næste er vigtige elementer i vores omgang med vore medmennesker. I vores 
aktuelle hverdag opfattes dette af mange mennesker som naivitet og som noget irrelevant for at kunne fungere i et konkurrencepræget samfundsliv. Men 
hvad er egentlig rigtigt ? Gennem åndsvidenskaben får vi et indblik i de mekanismer, bøn og tilgivelse udløser i det enkelte menneskes liv. 
 

Torsdag den 15. marts  2018     
De syv dødssynder                               Søren Olsen 
Forfængelighed, misundelse, vrede, dovenskab, grådighed, fråseri og utugt. Den første beskrivelse er i det 4. århundrede, hvor de kaldes laster. Kommer 
vi nogensinde fri af dem? Hvad har de med næstekærlighed at gøre? Hvad fortæller de i lyset af Martinus åndsvidenskab? 
 

Torsdag den 12. april  2018 

Påskemysteriets visdom             Lene Jeppesen 
Martinus forklarer, hvordan påskeevangeliet indeholder en psykologisk rådgivning til det moderne menneske.  
Begivenhederne i Getsemane have, under korsfæstelsen og ved opstandelsen er ikke kun en historisk beretning om Jesu kvaler og deres overvindelse, 
men i høj grad også en håndsrækning fra en højere verden indeholdende anskuelighedsundervisning til fremtidens mennesker.  
Hændelserne beskriver indvielser, som vi mennesker bevidst og ubevidst gennemgår på vores rejse frem mod vort færdige stadium - og vigtigst af alt - 
Jesus væremåde viser, hvordan vi møder livets udfordringer på en fuldkommen måde. 
 

Søndag den 22. april 2018 – 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 ! 
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