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Onsdag den 5. 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. 
 

Onsdag den 2. november 2016 

"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. 
  
 

Onsdag den 23. november 2016 

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. 
 

Onsdag den 22. februar 2017  

Hvor tæt på den åndelige verden er jeg?               Solveig Langkilde 
Set ud fra Åndsvidenskaben lever vi hele tiden i kontakt med en åndelig verden – ofte uden at være bevidste om 
det. Men med den gradvise udvikling liv efter liv vil vi forstå, at ikkefysiske åndelige væsner hele tiden deltager i 
vores individuelle udvikling såvel som i de omvæltende politiske og sociale processer, der foregår på jorden i dag.  
 

Mandag den 13. 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. 
 

Onsdag den 5. 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. 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.           Alle er velkomne, men ønsker venligst tilmelding!            
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