
Martinus Kosmologi 
Seminar i Aarhus området 

 

Søndag den 07. oktober 2018, kl. 10.30 - 16 

Foredragsholder: Ingolf Plesner 
REJSEN MOD LYS, FRED OG NÆSTEKÆRLIGHED. 
Ledes menneskehedens evolutionen mon af et guddommeligt 

forsyn? Er der en forudbestemt mening og et mål med det 
enkelte menneskes og menneskehedens udvikling? ”Hvem 

tilrettelægger – usynligt for os – evolutionens forløb?” - Der er 

utallige inkarnationer før denne. I tidligere liv var vi knap så 
udviklede som nu, derfor udløste vi da handlinger, vi næppe 

ville stå ved i dag, men vi skabte også gode og kærlige tiltag. 

Det, vi har sendt ud, vender tilbage til os selv som vores 
livsoplevelse i de mindste detaljer. Livsoplevelsen på godt og 

ondt er selve livets skole, skæbnespejlet, hvor bevidsthedens 

tankeklimaer umærkeligt vokser fra egoisme mod 
næstekærlighed, imens rejser vi ud af dyrerigets mørke mod en 

fredelig verdens lys og glæde. Foredraget bygger på Martinus 

tankegang.  
 

***** 
Tidsskema:  

10.00 – 10.30     Ankomst – 100 kr. kontant betales ved ankomst.  
 

10.30 – 11.20     Oplæg med dialog: Forsynet og Verdensgenløsningen 

 
11.20 – 11.40     Pause 

 
11.40 – 12.30     Oplæg med dialog: Karma, reinkarnation og repetition 

 
12.30 – 13.30     Frokostpause 

 
13.30 – 14.30 Oplæg med dialog: Tankeklimaer, tærskelvogtere og 

rejsen mod lyset 1 
 

14.30 – 15.00     Pause  
 

15.00 – 16.00 Oplæg med dialog: Tankeklimaer, tærskelvogtere og       
rejsen mod lyset 2 

 



 

Da seminaret bygger på Martinus symboler og skrifter er oversigten 
herover en nøgle til at få mest muligt ud af gennemgangen. Du kan 

evt. printe skemaet ud og tage det med dig til seminaret. - Det er ikke 

en opfordring til at lære det hele udenad. Det er kun en vejledning. 

  

Sted: Frivillighuset Huset Trøjborg, store sal, lokale 1.1. 

Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C 

Bus 1a kører lige til døren, hvert kvarter (busstoppestedet hedder Kirkegårdsvej) 

Gratis parkering på vejen / i P-hus 

 

DER ER DESVÆRRE INGEN FORPLEJNING! DER ER VAND I HANERNE OG EN 

ELKEDEL PÅ ETAGEN NEDENUNDER. JEG TAGER ENGANGSKOPPER MED OG RESTEN 

AF TEBREVENE OG LIDT INSTANT COFFEE FRA SEMINARET I APRIL MEN DER ER 

IKKE RET MEGET. 

 SÅ TAG SELV MAD OG ”DRIKKE” MED!  

OG BESTIK OG SERVICE HVIS I BRUG FOR DET! 

 
 

Tilmelding til seminaret senest søndag den 30. september 2018 til 

Birgitte Katrine Adams’ mailadresse: bvs@c.dk.   

Vel mødt og kærlige hilsener fra: Ingolf Plesner,  
Peter og Birgitte Katrine 
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