
MARTINUS KOSMOLOGI  
-   ET  ÅNDSVIDENSKABELIGT  VERDENSBILLEDE   - 

 

Foredragene er kl. 19.00 i Frivillighuset, Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C 
Der er gratis parkering ved bygningen. Bus nr. 17 kører lige til døren. Bus nr. 20 og nr. 15 kører tæt på.  

 

FOREDRAG: Mandag 25. september 2017 – Frivillighuset, Huset Trøjborg 
"Har mennesket en fri vilje"                             Tryggvi Gudmundsson  
Martinus´kosmiske analyser af vores evige struktur og bevidsthed giver os en dybere forståelse af hvad det er at være et menneske, og hvilke drivkræfter 
der ligger bagved vores bevidsthed og vores handlinger. Om mennesket har en “fri vilje” eller ej har filosofferne diskuteret i århundreder, og begrebet om 
den “fri vilje” har således været et centralt begreb inden for religion og filosofi. Der findes dog ingen alment accepteret definition af "fri vilje", og 
uenigheden om hvad begrebet dækker er udbredt. Med “fri vilje” menes der ofte at vi i hvis udstrækning har mulighed via fornuften at styre eller påvirke 
vores handlinger, uafhængigt af overnaturlige faktorer. I modsætning her til har vi determinismen, der står for den opfattelse, at hele verden inklusiv alle 
vores handlinger har et forudbestemt udfald i alle situationer. Foredraget vil forsøge at belyse, at disse to opfattelser ikke behøver at stå i konflikt med 
hinanden, men netop lever side om side og supplere hinanden. 
 

SEMINAR: Søndag 8. oktober 2017: Kl. 10-16, kr. 200, Audonicon ???, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg – bus nr. 200 fra Aarhus lige til døren 

Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før, herefter tilmelding til Birgitte Katrine Adams - bvs@c.dk (tlf. 86 19 38 89 / 24 27 85 64)  
At elske livet, som det er? - Om livskraft, glæde og kærlighed               Ingolf Plesner 
Hvad er livet dog for en ”størrelse”? Det er det vigtigste i tilværelsen, dog kan det ikke måles og vejes, så vores almindelige videnskab har intet bud på, hvad det 
er. Når vi dør, forlader livet kroppen. Den er ”bare” livets redskab, og vi følger livet gennem dødens port? - Du vil komme til at høre om ”det levende noget”, dets 
evne til at skabe og opleve livet, og den verden, som det levende har skabt i os og omkring os. Det levende har skiftende grader af bevidsthed, så det kan sanse, 
opleve og skabe. Det har både dagsbevidsthed og natbevidsthed. Vi vil forsøge at finde ind til livets urkraft, og interessere os for, hvad der helbreder, og hvordan 
vi selv er kommende medskabere af en livsglad, sygdomsfri og kærlig tilværelse på en lykkelig planet? Dagen afsluttes med et ”kig” ind i ”Livets Tempel”. - lærer, 
psykoterapeut Ingolf Plesner. 
 

FOREDRAG: Mandag 23. oktober 2017 – Frivillighuset, Huset Trøjborg 
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. 
 

FOREDRAG: Mandag 20. november 2017 – Frivillighuset, Huset Trøjborg 
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.  
 

FOREDRAG: Mandag 22. januar 2018 – Uafklaret hvor 
Livsmysteriets løsning.                           Karl Jørgensen   
I Martinus' hovedværk - Livets Bog - åbenbares livsmysteriets løsning for sandhedssøgeren, i form af en logisk sammenhængende analyserække. 
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 grundfacitter. 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. 
 

FOREDRAG: Mandag 19. februar 2018 – Uafklaret hvor 
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, regnbuefamiljernes opståen og opbrud af kønsnormer. Et tredje køn vokser gradvist frem med den tiltagende balance mellem det feminine og 
det maskuline. 
. 

SEMINAR: Søndag 18. marts 2018: Kl. 10-16, kr. 200, Audonicon ???, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg – bus nr. 200 fra Aarhus lige til døren 

Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før, herefter tilmelding til Birgitte Katrine Adams - bvs@c.dk (tlf. 86 19 38 89 / 24 27 85 64)  
Mit ansvar, dit ansvar og Guds ansvar         Sören Grind og Solveig Langkilde 
Hvordan hænger skæbne og ansvar sammen? Hvilket ansvar har vi i vores familie-, venskabs- og arbejdsrelationer – og i forhold til verdenssituationen? 
Med udgangspunkt i reinkarnations- og karmatanken, kan det at tage ansvar blive en spændende rejse mod øget bevidsthed. Vi vil under kursusdagen se 
på, hvordan forståelsen af vores forskellige ansvarsområder kan være en hjælp til at skabe et bedre liv, et bedre helbred og et bedre samarbejde med 
livets åndelige dimension. 
 

FOREDRAG: Mandag 9. april 2018 – Uafklaret hvor 
Tilgivelsens mysterium            Lene Jeppesen 
Det moderne menneske har nået det sted i evolutionen, som, ifølge Martinus, gør det muligt at forklare, hvorfor tilgivelse, udover at være den mest 
logiske adfærd, også er nødvendig, hvis vi vil opretholde balance og sundhed såvel fysisk som psykisk. Den intelligensmæssige forklaring på tilgivelsens 
mysterium kan støtte os gennem den svære proces det kan være at tilgive vores medmennesker og os selv.. 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab!    Alle er velkomne.      Entré 50 kr på Huset Trøjborg      
Foredragene kan høres enkeltvis.   Varighed ca.1 time + spørgetid.  Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel:  shop.martinus.dk   

Lyt til eller download flere foredrag på www.oletherkelsen.dk   Ændringer, links, foredrag i andre byer: www.martinusguiden.dk   

Arr: Birgitte Katrine Adams, bvs@c.dk 86 19 38 89 / 24 27 85 64 - Arr.:  Hanne Nielsen, 22 41 56 04 hannenielsen1947@gmail.com  
Arr: Jonas Dalmose 82828161/26238161 jonas@martinus.dk 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 
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