
MARTINUS KOSMOLOGI  
-   ET  ÅNDSVIDENSKABELIGT  VERDENSBILLEDE   - 

 

Efterår 2020 Foredragene er på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C, P plads er med betaling. 
Vær opmærksom på! I denne sæson kræves tilmelding da vi har begrænsede pladser pga. Corona situationen.  

Pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet.  - Tilmelding til Mona Maria Remme på mail:  remmemona@yahoo.dk 
 
 

FOREDRAG: Mandag 21. september 2020 kl. 19-21, 50 kr. – Folkestedet, Lokale 0.3 stueplan 
’Verden i dag’                                                          Tryggvi Gudmundsson 
”Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står menneskeheden overfor store udfordringer og bliver efterhånden konfronteret med sit 
forældede menneskesyn. Mantraet om, at ’den stærkeste overlever’, og at ’konkurrence’ er den hellige gral i al menneskelig økonomisk interaktion vil 
ifølge Martinus efterhånden blive afløst af et mere humanistisk menneskesyn, samarbejde mellem nationer og individer og økonomi, der præges af 
princippet lige værdi for lige værdi.” 
 

SEMINAR: Søndag 4. oktober 2020: Kl. 9:30-15, kr. 150 – Folkestedet, Lokale 1.1, 1. sal 
Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før med oplysning om tilmelding 
Det planetariske menneske                              Alex Riel Mathiasen 
Hvordan formår mennesker at leve fredeligt sammen i økologisk balance med planetens økosystem? Kun et mindretal formår dette i dag. Hvordan lærer 
vi at tilpasse os planetens livsbetingelser? Hvilke ændringer i vores psykologi, adfærd, kultur og samfundssystemer er nødvendige, for at leve som et 
planetarisk menneske? Dette ser ud til at være det 21. århundredes største udfordring. 
Vi ser på disse områder via den danske intuitionsfilosof Martinus' åndsvidenskab.  
Martinus beskriver kloden som et levende væsen, der er under udvikling i samarbejde med alt liv på jorden. Vi ser på hvad Martinus' arbejde kan bidrage 
med, i form af en ny global forståelse, nye metoder, og nye måder at leve på, som et planetarisk menneske.  
 

FOREDRAG: Mandag 16. november 2020 kl. 19-21, 50 kr. – Folkestedet, Lokale 0.3 stueplan 
Bønnens kraft                                                      Inger Sørensen 
Mange mennesker kan have det svært med at bede og forbinder bøn med noget gammeldags religiøst. En anden holdning kan være, at når alt er såre 
godt, er bøn unødvendig. 
Martinus forklarer bønnen som en videnskab - og en måde at samarbejde med livet på. Med Martinus kosmiske analyser lærer vi på ny at se bønnen som 
en kraftkilde, som vi i tidligere inkarnationer har benyttet os af på trosmæssig basis, men som vi nu kan opleve som dagklar viden. 

Forår 2021 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 8. februar 2021 kl. 19-21, 50 kr.  – Frivillighuset Huset Trøjborg, lokale 1.4, 1. sal 
"Familier i forandring"                                Marin Hansen                
Nye familieformer og ændringer i seksualitet og samliv er et tilbagevendende tema i medierne. Der tales bl.a. om regnbuefamilier, COLA-forhold osv., og 
aldrig har der været så mange former for seksuel orientering som nu. Hvordan kan denne udvikling forklares ud fra Martinus Åndsvidenskab? Og hvordan 
skaber vi nære relationer og et fællesskab, der omfatter alt liv og alle verdensanskuelser? 
 

FOREDRAG: Mandag 22. februar 2021 kl. 19-21, 50 kr.  – Frivillighuset Huset Trøjborg, lokale 1.4, 1. sal 
Jordens Klima – og vores tankeklimaer                             Solveig Langkilde               
Er der solskin i vores sind, eller er der stormvejr med skybrud? Kan der findes en sammenhæng mellem de processer, jordens klima gennemgår og de 
tankeklimaer, vi jordmennesker går igennem? Martinus beskriver i sin Åndsvidenskab, at der ikke findes tilfældigheder i kosmos, og at den forcerede 
bevidsthedsudvikling i os mennesker, er noget, der sker parallelt med jordens udvikling. Ifølge Martinus, vil vi, blandt andet pga. klimaets udfordringer, i 
løbet af nogle inkarnationer gradvist opbygge et kærligt, logisk og fredeligt tankeklima, i samklang med jordens tilsvarende forvandling. 
 

FOREDRAG: Mandag 15. marts 2021 kl. 19-21, 50 kr.  – Frivillighuset Huset Trøjborg, lokale 1.4, 1. sal 
Kampen for frihed og retfærdighed                                                                Søren Olsen 
Kampen har stået på i årtusinder og præger også jorden i dag. Frihed for de få bygger ofte på undertrykkelse af de mange, og hungeren efter 
retfærdighed leder ofte til gengældelse og krig. Dyret i mennesket regerer! Vil vores hunger efter frihed og retfærdighed blive mættet? Martinus svarer ja, 
men varig frihed og fred bygger på at forstå sig selv, og hvor vi er på vej hen. Kampen kan kun vindes for det enkelte menneske ved at overvinde sine 
dyriske anlæg og udvikle sine ægte menneskelige egenskaber. 
 

SEMINAR: Søndag 21. marts 2021: Kl. 10-16, kr. 150 – Frivillighuset Huset Trøjborg, lokale 1.1, 1. sal 
Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før med oplysning om tilmelding 

Nye tider – Nye relationer                                   Sören Grind og Solveig Langkilde 
Relationer er i stærk forvandling. En evolution foregår i os alle mod større selvstændighed. Mange lever i dag, frivilligt eller ufrivilligt, singleliv. Ifølge 
Martinus analyser er dette en naturlig konsekvens af den gradvise forvandling af vores feminine og maskuline seksuelle poler. Hvordan finder vi nye 
måder at opleve nærhed og intimitet på, der kan forenes med et voksende behov af selvstændighed? Hvordan kan vi udvikle gode venskaber og frie 
fællesskaber? 

FOREDRAG: Mandag 12. april 2021 kl. 19-21, 50 kr.  – Frivillighuset Huset Trøjborg, lokale 1.4, 1. sal 
Påskemysteriet - vejledning til det moderne menneske                                           Lene Jeppesen 
Martinus forklarer, hvordan påskeevangeliet indeholder en psykologisk vejledning til det moderne menneske.  
Begivenhederne i Getsemane have, under korsfæstelsen og ved opstandelsen er ikke kun en historisk beretning om Jesu kvaler og deres overvindelse, 
men i høj grad også en håndsrækning fra en højere verden indeholdende anskuelighedsundervisning til fremtidens mennesker.  
Hændelserne beskriver indvielser, som vi mennesker bevidst og ubevidst gennemgår på vores rejse frem mod vores færdige stadium - og vigtigst af alt - 
Jesus væremåde viser, hvordan vi møder livets udfordringer på en fuldkommen måde. 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab!       Alle er velkomne. 

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   

Arrangører: Mona Maria Remme 60 71 91 82 remmemona@yahoo.dk – og Ulla Margrethe Kehlet 30 12 81 00 ukehlet@gmail.com   
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