
MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB  
Foredrag søndage kl. 14.30 – 17.00   

afholdes i HusetNo7, Nørregade 7, lokale 5.04 - lillesal 5. sal, 7400 Herning  
Parkering foran HusetNo7 Nørregade 7,  

P plads ved DGI huset eller i P kælder Kousgaards Plads ved DGI huset. 
 

Søndag den 19. september  2021     

Med intuitionen ser vi livets tale                     Lene Jeppesen 
Når vi ikke med vores egne sanser kan efterprøve alt hvad Martinus forklarer, så skyldes det, at vores intuition endnu ikke har den kapacitet, som kræves, 
for at vi kan sanse kosmisk. Men dette betyder ikke, at vi ikke allerede nu kan begynde at nyde godt af forløbersymptomerne og øve os i at se livets tale 
til os, mens vores skytsengle langsomt vejleder os på rejsen mod opnåelsen af evnen til fuldkommen næstekærlighed. 
 

Søndag den 10. oktober  2021  

”At forstå meningen med sit liv”                                   Tryggvi Gudmundsson 
Formålet med vores evolution fra dyr til menneske er udviklingen af næstekærlighed. Dog er det enkelte menneskes udviklingsvej forskellig, afhængig af 
vores livserfaringer, både fra dette og tidligere liv. Derfor kan vi til tider opleve, at det kan være svært at forstå meningen med sit liv. Martinus 
Åndsvidenskab viser os dog, at alt, hvad vi oplever, er baseret på logik og en kilde til erfaring 

 
Søndag den 21. november  2021  

Bønnens kraft                                                      Inger Sørensen 
Mange mennesker kan have det svært med at bede og forbinder bøn med noget gammeldags religiøst. En anden holdning kan være, at når alt er såre 
godt, er bøn unødvendig. 
Martinus forklarer bønnen som en videnskab - og en måde at samarbejde med livet på. Med Martinus kosmiske analyser lærer vi påny at se bønnen som 
en kraftkilde, som vi i tidligere inkarnationer har benyttet os af på trosmæssig basis, men som vi nu kan opleve som dagklar viden. 
 

Søndag den 23. januar  2021 
Hvor går vi hen?             Ole Therkelsen                
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie.  Mange har problemer med helbred, økonomi eller arbejdet. Der er problemer med samliv, 
skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, økonomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser Martinus 
fremtidens løsninger. 
 

Søndag den 6. februar  2022  
"Familier i forandring"                                Marin Hansen                
Nye familieformer og ændringer i seksualitet og samliv er et tilbagevendende tema i medierne. Der tales bl.a. om regnbuefamilier, COLA-forhold osv., og 
aldrig har der været så mange former for seksuel orientering som nu. Hvordan kan denne udvikling forklares ud fra Martinus Åndsvidenskab? Og hvordan 
skaber vi nære relationer og et fællesskab, der omfatter alt liv og alle verdensanskuelser? 
 

Søndag den 27. februar  2022 

Jordens Klima – og vores tankeklimaer                             Solveig Langkilde               
Er der solskin i vores sind, eller er der stormvejr med skybrud? Kan der findes en sammenhæng mellem de processer, jordens klima gennemgår og de 
tankeklimaer, vi jordmennesker går igennem? Martinus beskriver i sin Åndsvidenskab, at der ikke findes tilfældigheder i kosmos, og at den forcerede 
bevidsthedsudvikling i os mennesker, er noget, der sker parallelt med jordens udvikling. Ifølge Martinus, vil vi, blandt andet pga. klimaets udfordringer, i 
løbet af nogle inkarnationer gradvist opbygge et kærligt, logisk og fredeligt tankeklima, i samklang med jordens tilsvarende forvandling. 
 

Søndag den 13. marts  2022  

Kampen for frihed og retfærdighed                                                                Søren Olsen 
Kampen har stået på i årtusinder og præger også jorden i dag. Frihed for de få bygger ofte på undertrykkelse af de mange, og hungeren efter 
retfærdighed leder ofte til gengældelse og krig. Dyret i mennesket regerer! Vil vores hunger efter frihed og retfærdighed blive mættet? Martinus svarer ja, 
men varig frihed og fred bygger på at forstå sig selv, og hvor vi er på vej hen. Kampen kan kun vindes for det enkelte menneske ved at overvinde sine 
dyriske anlæg og udvikle sine ægte menneskelige egenskaber. 
 

Søndag den 3. april  2022  
Livets mysterium og verdensaltets struktur                             Lene Jeppesen 
Er der en mening med livet og hvis ja, hvordan hænger det hele så sammen? 
Hvordan ændres vores evne til at sanse virkeligheden i takt med vores udvikling som mennesker? 
Findes der et overblik over verdensaltets struktur? 
Findes der en åndelig verden og hvis ja, hvordan hænger den så sammen med den fysiske virkelighed?  
 
 

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:martin@martinusguiden.dk
http://www.martinusguiden.dk/

