
MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB  
Foredrag søndage kl. 14.30 – 17.00   

Efterår 2020 afholdes i HusetNo7, Nørregade 7, lokale Lille sal, 5. etage, 7400 Herning 
P plads ved DGI huset og i P klæder under Kousgaards Plads. 

 

 
Søndag den 13. september  2020    (Bemærk: afholdes i HusetNo7) 

Hvor er vi på vej hen? – Menneskehedens bevidsthedsudvikling              Lene Jeppesen 
Martinus´ analyser beskriver, hvordan en ny verdensopfattelse langsomt afløser det kendte materialistiske verdensbillede.  
Dette skyldes, at vi mennesker hele tiden udvikler os psykisk og at vi i forbindelse hermed langsomt udvikler nye sanseevner, som gør det muligt for os at 
tilegne os en viden, som rækker udover det vi kan måle og veje. Flere og flere mærker dette som et øget behov for at søge mening og sammenhæng i en 
kompleks og travl hverdag og verden. 
Vores udviklingsvej er dog forskellig alt afhængig af vores livserfaringer, både fra dette og fra tidligere liv. Derfor kan vi til tider opleve, at det kan være 
svært at rumme og forstå hinandens forskelligheder, medmindre vi får en intellektuel forklaring på, hvorfor vi er så forskellige og hvordan vi kan bruge 
dette konstruktivt til glæde for helheden.  
 

 
Søndag den 4. oktober  2020 (Bemærk: afholdes i HusetNo7) 

’Verden i dag’                                                          Tryggvi Gudmundsson 
”Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står menneskeheden overfor store udfordringer og bliver efterhånden konfronteret med sit 
forældede menneskesyn. Mantraet om, at ’den stærkeste overlever’, og at ’konkurrence’ er den hellige gral i al menneskelig økonomisk interaktion vil 
ifølge Martinus efterhånden blive afløst af et mere humanistisk menneskesyn, samarbejde mellem nationer og individer og økonomi, der præges af 
princippet lige værdi for lige værdi.” 
 
 

 

Søndag den 15. november  2020 (Bemærk: afholdes i HusetNo7) 

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. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk! Foredragene i efteråret 2020 afholdes Søndage i HusetNo7 pga. Covid 19 
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