
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.            

 

 

Onsdag den 21. september 2022 

At arbejde bevidst med sig selv                           Lene Jeppesen 
Martinus (1890-1981) viser hvordan ligeværd, sand ydmyghed, upartiskhed, forståelse og tilgivelse bør være det bærende fundament, når vi 
ønsker at arbejde bevidst med os selv. 
Alt udgår fra vores centrumsfornemmelse, fra jeget. Vi er selv herre over den måde, hvorpå vi jonglerer med universets grundenergier. Er vi 
årvågne og har vi modet til at overvinde angsten for flokkens dom, så udvikles styrken til at vælge den nye verdensmoral 
 

Onsdag den 26. oktober 2022 

Gennem døden                       Ole Therkelsen                
Gennemgang af hovedindholdet i den nye bog "Gennem døden", der udgives af Martinus Institut i april 2022.  Bogen handler om 
menneskenes rejse gennem dødsriget, der er et paradisisk ophold på det åndelige plan, hvor livskraftsbatterierne bliver opladet, inden vi igen 
skal inkarnere eller fødes på det fysiske plan. 
 

Onsdag den 1. marts 2023 

Fra forsvar til tilgivelse                                                  Inger Sørensen 
Angreb og forsvar er vigtige overlevelsesprincipper i dyreriget, forklarer Martinus i sine kosmiske analyser. I vores udvikling mod det 
menneskelige er det derimod tilgivelsen der skal danne grundlag for skabelse af tryghed og fred. 
 

Onsdag den 15. marts 2023 

Næstekærlighed – hvad er det egentligt?                                                                   Søren Olsen 
Næstekærligheden er universets grundtone, skriver Martinus. Næstekærlighed kan derfor ikke begrænses til religionsdyrkelse på en lille 
planet. Det kunne være en universel sammenhængskraft, som vi er underlagt ligesom tyngdekraften, ganske uanset om vi tror på den eller 
ej. På vores nuværende udviklingstrin er vi i disharmoni med denne grundtone, men evolutionen har en retning. Ligesom medfølelsen og 
intelligensen er vokset frem indefra i os, er næstekærligheden også på vej indefra. 
 

Onsdag den 19. april 2023 

Vores samhørighed med altet                       Lene Jeppesen 
Hvem er vi og hvor hører vi til?  
Martinus (1890-1981) forklarer i sit værk, hvad det guddommelige eller verdensaltet er for en størrelse og at vi alle er en unik del i denne 
helhed. Men hvordan kan det guddommelige være i alt, når vi mennesker slet ikke oplever det som sådan? Hvordan kan Gud være både 
enhed og mangfoldighed på én gang og hvordan er det overhovedet muligt for os at have et personligt gudsforhold midt i dette virvar? 

 

 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.           Alle er velkomne, men ønsker venligst tilmelding!            
Tilmelding til spisning: Lone Kathrin Hansen, 7199 2119  kh@lonekathrinhansen.dk  
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden.   Varighed ca. 1 time + spørgetid. 
Tilmelding til: Arrangør Lilian Laursen, 4027 2516  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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