MARTINUS KOSMOLOGI
-

ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE

-

Foredragene er kl. 19.00 i Frivillighuset Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C
Der er gratis parkering på vejen / i P-hus. Bus nr. 1a kører lige til døren hvert kvarter.
FOREDRAG: Mandag 24. september 2018 – Frivillighuset Huset Trøjborg
Hvis der findes en kærlig Gud, hvorfor er der så ondskab til?

Tryggvi Gudmundsson

Igennem åndshistorien har man forsøgt at retfærdiggøre Gud over for det onde og lidelsen i verden. Hvis Gud er alkærlig og almægtig, hvorfor har han da skabt
en verden, hvor uskyldige lider? Hvis Gud er almægtig, kunne han vel bare forhindre ondskaben i at eksistere. Igennem de kosmiske analyser viser Martinus,
hvorledes mørket er en absolut nødvendighed for, at oplevelse af lyset kan blive mulig. Ifølge disse analyser kan ingen som helst oplevelse finde sted uden i kraft
af sin kontrast. Et lysets og lykkens rige ville ikke kunne skabes og opleves, hvis ikke der var et rige, i hvilket væsenerne kan lære mørket at kende. Dette rige er
dyreriget, som menneskeheden nu er på vej ud af.

SEMINAR: Søndag 7. oktober 2018: Kl. 10-16, kr. 100 – Frivillighuset Huset Trøjborg
Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før, herefter tilmelding til Mona Maria Remme, 60 71 91 82 remmemona@yahoo.dk

Rejsen mod lys, fred og næstekærlighed.

Ingolf Plesner

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.

FOREDRAG: Mandag 22. oktober 2018 – Frivillighuset Huset Trøjborg
"Mikroverdenen i mennesket."

Lars Gyde Nielsen

"I disse år sætter mange mennesker fokus på sund livsstil. Overvejelser vedrørende drikkevaner, fødevalg og debat om stimulerende hjælpemidler til at klare en
stressende og konkurrencepræget hverdag fylder meget i mange menneskers tankeverden. Hvad kan man stole på, og hvordan skal man forholde sig? Gennem
Åndsvidenskaben får vi en ny viden om og et indblik i livsfunktionerne, som de udspiller sig, i den mikroverden vort fysiske legeme består af."

FOREDRAG: Mandag 19. november 2018 – Frivillighuset Huset Trøjborg
Parforhold, seksualitet og kærlighed

Ole Therkelsen

Mange er i dag meget interesserede i parforhold, samliv og seksualitet. Skilsmisser og ulykkelige parforhold er ifølge Martinus nødvendige stadier i udviklingen
fremover. Prævention, kunstig befrugtning og homo-ægteskaber forklares i kosmisk belysning. Det maskuline i kvinden og det feminine i manden vokser stadigt
frem, og forskellen på kvinder og mænd bliver mindre og mindre.

FOREDRAG: Mandag 18. februar 2019 – Frivillighuset Huset Trøjborg
Døden, livets største overraskelse

Solveig Langkilde

Ligesom døgn og år danner fortsættende kredsløb, er hvert liv vi lever også et led i en uendelig kæde af kredsløb. På tilsvarende måde som søvnen er en hvile
og tid for opladning af ”batterierne” for livskraft, er også døden en overgang til en lys åndelig verden, hvor vi både kan udfolde de talenter, vi har skabt i de fysiske
liv, og samle kraft og inspiration til næste inkarnation. For hvert liv udvikler vi evnen til at tænke og handle mere og mere logisk og kærligt.
.

SEMINAR: Søndag 17. marts 2019: 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 Mona Maria Remme, 60 71 91 82 remmemona@yahoo.dk

Er der en lysere fremtid?

Sören Grind og Solveig Langkilde

Vi lever i en udfordrende tid, hvor det er let at miste overblik og svært at bevare tilliden til en bedre fremtid. Åndsvidenskaben synliggør love for udviklingen, der
garanterer et kommende forår efter den mentale vinter, som vi i dag oplever globalt og for mange også individuelt. Forstår vi, at tidens forcerede udvikling er et
led i en meningsfuld proces, kan det give inspiration og kraft til, at vi bevidst samarbejder med livet. Martinus fremhæver, at det netop er vores evne til at tænke
og handle logisk og kærligt i hverdagen, der er vejen til sundhed, fred og lys.

FOREDRAG: Mandag 1. april 2019 – Frivillighuset Huset Trøjborg
At tænke sig rask

Lene Jeppesen

Martinus forklarer, at noget af det vigtigste for fremtidens mennesker er at opnå indsigt omkring vores celler som levende tænkende og følende væsener. Først
når vi forstår dette helt til bunds vil vi indse, hvor afhængige de er af vores tanker og dermed det klima, som vi skaber for dem at leve i. Med hjælp fra symboler,
som viser hvad der sker i vores organisme når vi tænker og føler, bliver det klart for os, hvordan vi kan skabe harmoni og solskin også for vores næste i
mikrokosmos.

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab!

Alle er velkomne.

Gratis entré i E-18 og F-19 til aftenforedragene.
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: Mona Maria Remme, 60 71 91 82 remmemona@yahoo.dk – Ulla Kehlet, 30 12 81 00 ukehlet@gmail.com og Hanne Nielsen, 22 41 56 04

hannenielsen1947@gmail.com

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

