
MARTINUS KOSMOLOGI 
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  - 

Foredrag kl. 19 på Cafe K-ærlig, Sønderportsgade 5, 6760 Ribe 
Der er en P plads i Bispegade og på Sct. Catharinæ Plads.    

Bemærk! Der er mulighed for at spise i cafeen inden foredraget. pris kr: 99,- for en tallerkenret. Tilmeldig til spisning, senest 2 dage 

før.                

www.martinusguiden.dk  

 
 

Onsdag den 4. oktober 2017 

Livsmysteriets løsning.                  Karl Jørgensen   
I Martinus' hovedværk - Livets Bog - åbenbares livsmysteriets løsning for sandhedssøgeren, i form af en 
logisksammenhængende analyse række. 
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 grund facitter. 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. 
 
 

Onsdag den 25. oktober 2017 

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. 
  
 

Onsdag den 22. 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. 
 

Onsdag den 21. februar 2018  

På vej mod et tredje køn      Solveig Langkilde               
Martinus beskriver, at det maskuline i kvinden og det feminine i manden er i stærk udvikling. En udvikling, der ligger 
bag forvirringen på det seksuelle område, regnbue familiernes opståen og opbrud af kønsnormer. Et tredje køn 
vokser gradvist frem med den tiltagende balance mellem det feminine og det maskuline. 
 

Mandag den 12. 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? 
 

Onsdag den 11. april 2018 

At tænke sig rask                                      Lene Jeppesen 
Martinus forklarer, at noget af det vigtigste for fremtidens mennesker er at opnå indsigt omkring vores celler som 
levende, tænkende og følende væsener. Først når vi forstår dette helt til bunds vil vi indse, hvor afhængige de er af 
vores tanker og dermed det klima, som vi skaber for dem at leve i. Med hjælp fra symboler, som viser hvad der sker 
i vores organisme når vi tænker og føler, bliver det klart for os, hvordan vi kan skabe harmoni og solskin også for 
vores næste i mikrokosmos. 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.           Alle er velkomne, men ønsker venligst tilmelding!            
Tilmelding til: Lone Kathrin Hansen, 7542 3091 kh@lonekathrinhansen.dk  
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden.   Varighed ca. 1 time + spørgetid. 
Tilmelding til: Arrangør Lilian Laursen,  40272516 / 7542 1335 lilau50@gmail.com 

Litteratur: Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk 

Lyt til eller download flere foredrag på www.oletherkelsen.dk             

Evt. ændringer, links, foredrag i andre byer, se www.martinusguiden.dk                                       Entré kr. 70  

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 
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