
MARTINUS KOSMOLOGI  
-   ET  ÅNDSVIDENSKABELIGT  VERDENSBILLEDE   - 

 

Foredragene i foråret 2017 er kl. 19.00 i Rudolf-Steiner Børnehaven Solhjem, Strandvejen 96, 2. sal, 8000 Aarhus C. 
Der er gratis parkering ved bygningen. Bus nr. 5a, 19 og 20 kører derud. (Tæt på Tangkrogen).  

 

FOREDRAG: Mandag 23. januar 2017 – Solhjem, Strandvejen 96, 2. sal 
En verden af ånd, kunst og kærlighed           Ole Therkelsen                
Mange har erfaret, at lidelser og smertefulde erfaringer, når de er kommet lidt på afstand, har udviklet vores medfølelse og evne til at forstå andre. Alle 
mennesker er i gang med en kosmisk uddannelse, vi er i livet i en skole, hvis mål er at uddanne os til næstekærlighed. Et sådant syn på livet kan give fornyet 
livsmod og overskud til opøvelsen af nye evner inden for skabende kunst, videnskab og humanisme. 
 

FOREDRAG: Mandag 20. februar 2017 – Solhjem, Strandvejen 96, 2. sal 
Hvor tæt på den åndelige verden er jeg?                   Solveig Langkilde 
Set ud fra Åndsvidenskaben lever vi hele tiden i kontakt med en åndelig verden – ofte uden at være bevidste om det. Men med den gradvise udvikling liv efter liv 
vil vi forstå, at ikkefysiske åndelige væsner hele tiden deltager i vores individuelle udvikling såvel som i de omvæltende politiske og sociale processer, der foregår 
på jorden i dag.  
 

SEMINAR: Søndag 19. marts 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. Tilmelding til Birgitte Katrine Adams - bvs@c.dk (tlf. 86 19 38 89 / 24 27 85 64)  
Livet – et kursus i kærlighed         Sören Grind og Solveig Langkilde 
Der findes ingen længsel i os mennesker der er så grundlæggende som længslen efter kærlighed. Der hvor vi oplever virkelig kærlighed nyder vi nærhed og 
samhørighed, der finder vi løsninger på problemer og konflikter og der blomstrer vores kreativitet. Hvordan kan vi bidrage til skabelsen af denne tilstand i os selv 
og i verden? Det er det primære formål med hele vores menneskelige udvikling. Under dette seminar belyses dette med nogle centrale emner i en kosmisk 
psykologi. Vi vil se hvordan såvel barndommens udfordringer, problem i nære relationer og i vores globale konflikter er led i vores uddannelse i kærlighed. 
 

FOREDRAG: Mandag 3. april 2017 – Solhjem, Strandvejen 96, 2. sal 
Bøn og skytsengle      Ole Therkelsen 
Gennem tiderne har både bøn og meditation været brugte metoder til fordybelse og 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 kommunikerer med os via skytsengle, der, lige som vi selv, er de organer, hvormed Gud 
konkret møder alle levende væsener lige der hvor de er. 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab!    Alle er velkomne.       Entré 70 kr       
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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