
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.  
Ønsker du at spise inden foredraget, bedes du tilmelde dig senest kl. 10 på dagen før til Lone. 7199 2119 SMS 3055 0221  

Der spises kl. 18, tallerkenanretning kr. 110,- med vegetarmad incl. vand, har du allergi eller andet, så sig lige til.            

www.martinusguiden.dk  

 
Onsdag den 18. september 2019 

Bønnens mysterium og skytsenglenes funktion                                                Lene Jeppesen 
Op igennem historien har både bøn og meditation været brugte metoder til fordybelse samt 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 eller Universet kommunikerer med os via skytsengle, der, lige 
som vi selv, er de organer, hvormed Gud eller Universet konkret møder alle levende væsener - lige der, hvor de er.  
 

Onsdag den 2. oktober 2019 

”Når forsynet tager hånd om livet på kloden.”                    Ingolf Plesner   
I 2018 fik I den første del af foredraget. Vi tager tråden op igen, så I får sidste del også. 
Ledes menneskehedens evolutionen mon af et guddommeligt forsyn? Er der en forudbestemt mening og et mål med det enkelte menneskes 
og menneskehedens udvikling? Er der mon noget, som det er vigtigt for os at lære for at følge udviklingens vej? - De frø, som Kristus såede 
for to tusind år siden, er vokset til at bære vigtige dele af den vesteuropæiske kultur i dag som skoler, sygehuse, omsorg for svagt stillede 
medborgere, mange NGO'er m.m. - nutidens ”barmhjertige samaritan”. I andre verdensdele har andre store personligheder på samme måde 
som Kristus sået nye tankegange, der fik kulturen til at blomstre. Hvis man ikke tror, at tilfældigheden ligger bag alt i vores verden, så stiller 
spørgsmålet næsten sig selv: ”Hvem mon tilrettelægger – usynligt for os – udviklingens forløb?” 
 

Onsdag den 6. november 2019 

"Menneskenes og klodens fremtid i denne kaotiske verden"                    Lars Gyde Nielsen  
"Vi lever i en tid med meget store omvæltninger. Vore kulturelle og moralske værdibegreber smuldrer, og mange mennesker kan ikke finde 
mening og indhold i og forståelse for deres daglige tilværelse. Hvor er vi på vej hen, og hvordan ser fremtiden ud? Gennem 
Åndsvidenskaben får vi indsigt i de mange mekanismer i Verdensaltets struktur og lovmæssighed, der styrer menneskene og vores klode 
mod en lys fremtid." 
 

Onsdag den 22. januar 2020 

Mennesket Martinus og betydningen af hans værk                                        Ole Therkelsen                
Martinus’ eget liv og værk er et eventyr fra det virkelige liv. Han er skaberen af en ny åndsvidenskab, der påviser, at der findes naturlove for 
tænkning. Forståelsen af disse psykiske naturlove vil efterhånden gøre det muligt for menneskene skabe et kærlighedens verdensrige på 
jorden. 
 

Onsdag den 19. februar 2020  

Hvor frie og lige er vi?                                                           Solveig Langkilde               
Måske føler den største del af verdens befolkning sig undertrykte og ufrie. FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948, 
udtrykker den dybe længsel efter frihed og lighed. Med udviklingstanken i Martinus verdensbillede gives en forklaring på, hvorfor vejen til 
dette mål stadig er lang. Men analyserne af livets logiske og kærlige stuktur, f.eks. gennem reinkarnation og karma, garanterer at hvert 
eneste menneske en dag vil opleve kosmisk frihed i ligeværdigt samvær med alle. 
 

Onsdag den 11. marts 2020 

Det følsomme menneske                              Søren Olsen 
Åndsvidenskabeligt set, bliver vi alle gennem udviklingen stadigt mere følsomme, intelligente og bevidste. Samtidigt har vi dyriske vaner fra 
fortiden, der er egoistiske, ufølsomme og delvist ubevidste. Martinus beskriver en række adfærdsmønstre, vi er nødt til at gøre os fri af, fordi 
de afføder mørk skæbne og er undergravende for vores fysiske og psykiske sundhed. 
 
 

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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