
MARTINUS KOSMOLOGI  
-   ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE   - 

 

Foredragene er kl. 19.00 i Frivillighuset Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C 

Der er betalings parkering på vejen / i P-hus. Bus nr. 1a kører lige til døren hvert kvarter. 
Ingen tilmelding til foredragene - Tilmelding til seminar til Mona Maria Remme på mail:  remmemona@yahoo.dk 

 

 

FOREDRAG: Mandag 19. september 2022 kl. 19-21, 50 kr 
Bønnens mysterium og skytsenglenes funktion                                               Lene Jeppesen 
Martinus (1890-1981) kommer i sine kosmiske analyser ind på bønnens betydning for det moderne menneske samt på hvorfor og hvordan bøn virker. Her 
forklares, 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 Martinus opmærksom på, hvordan Gud eller Universet kommunikerer med os via skytsengle, der, lige som vi selv, er de organer, 
hvormed Gud eller Universet konkret møder alle levende væsener - lige der, hvor de er. 
 

FOREDRAG: Mandag 10. oktober 2022 kl. 19-21, 50 kr.             
Individets ansvar og samfundets ansvar                     Tryggvi Gudmundsson  
Hvad er forholdet mellem individets ansvar og samfundets ansvar? På hvilke områder kan vi have indflydelse når det gælder vores egen udvikling, og på 
hvilke områder kan vi have indflydelse når det gælder samfundet eller staten. Hvilket ansvar har vi i vores personlige liv - og kan vi i forlængelse deraf 
overhoved på nogen måde have indflydelse på verdenssituationen? Martinus Åndsvidenskab viser os at menneskerne er uundværlige celler i jordklodens 
fysiske og psykiske organisme, hvor samarbejdets kvalitet har stor betydning. Hvad betyder det for de ovennævnte spørgsmål, at menneskeheden ifølge 
åndsvidenskaben lever som celler i en levende organisme, nemlig jordkloden. Hvem er vores næste, og hvilket ansvar har vi overfor denne næste, og 
hvordan kan vi vide at vi er på rette vej, at vi faktisk handler i overensstemmelse med vores udviklingstrin, og Guddommens vilje med mennesket 
 

SEMINAR: Søndag 6. november 2022: Kl. 10-16, 150 kr.  
Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før med oplysning om tilmelding 
 Gud i videnskaben (Martinus kosmologi).                                                     Alex Riel Mathiasen   
I Vesten har vi adskilt spiritualitet og videnskab, hvilket har medført store konsekvenser for mennesker og samfund. Ny forskning tyder på at dette ikke 
længere er holdbart, hvilket medfører nye verdensbilleder. Vi ser på forskning omkring universet, livets evolution og menneskehedens udvikling, der 
sammenlignes med Martinus beskrivelser af, hvorledes vi er på vej mod et mere meningsfuldt verdensbillede, hvor det guddommelige og det 
videnskabelige er integreret.  
 

FOREDRAG: Mandag 21. november 2022 kl. 19-21, 50 kr.  
Fra forsvar til tilgivelse                                              Inger Sørensen 
Angreb og forsvar er vigtige overlevelsesprincipper i dyreriget, forklarer Martinus i sine kosmiske analyser. I vores udvikling mod det menneskelige er det 
derimod tilgivelsen der skal danne grundlag for skabelse af tryghed og fred. 
 

FOREDRAG: Mandag 23. januar 2023 kl. 19-21, 50 kr.  
Gennem døden             Ole Therkelsen                
Gennemgang af hovedindholdet i den nye bog "Gennem døden", der udgives af Martinus Institut i april 2022.  Bogen handler om menneskenes rejse 
gennem dødsriget, der er et paradisisk ophold på det åndelige plan, hvor livskraftsbatterierne bliver opladet, inden vi igen skal inkarnere eller fødes på det 
fysiske plan. 
 

 

FOREDRAG: Mandag 6. februar 2023 kl. 19-21, 50 kr. 
Fra han- og hunkøn til menneskekøn                               Marin Hansen                
Hvad er en kvinde, hvad er en mand? Findes der egentlig kun to køn? Hvad er det, der afgør, om man et barn udvikler sig til at have den ene eller den anden 
kønsidentitet? Martinus har et radikalt anderledes bud på, hvad køn er, og hvordan køn vil udvikle sig blandt mennesker. Han beskriver, at det er en naturlig 
udvikling, at vores kønsidentitet forandrer sig i takt med, at vi udvikler os til at blive mere humane mennesker. 
 

FOREDRAG: Mandag 13. marts 2023 kl. 19-21, 50 kr.  
Næstekærlighed – hvad er det egentligt?                                                                Søren Olsen 
Næstekærligheden er universets grundtone, skriver Martinus. Næstekærlighed kan derfor ikke begrænses til religionsdyrkelse på en lille planet. Det kunne være 
en universel sammenhængskraft, som vi er underlagt ligesom tyngdekraften, ganske uanset om vi tror på den eller ej. På vores nuværende udviklingstrin er vi i 
disharmoni med denne grundtone, men evolutionen har en retning. Ligesom medfølelsen og intelligensen er vokset frem indefra i os, er næstekærligheden også 
på vej indefra. 
 

SEMINAR: Søndag 26. marts 2023: Kl. 10-16, kr. 150 kr  
Program sendes ud pr. mail ca. 1 måned før med oplysning om tilmelding 

At have tillid til livet                          Sören Grind og Solveig Langkilde 
I en tid af materialisme og med et mediefokus på mørket i verden, er det let at blive fanget af uro og frygttanker. Verden opleves af mange som et farligt sted og 
skæbnen som noget helt tilfældigt. Med Martinus’ evige verdensbillede finder vi et fundament, som sætter hverdagen og de globale begivenheder i en 
sammenhæng, der giver mening. Åndsvidenskaben viser lyset og kærligheden bag kulisserne. Den viser, at vi aldrig er ladt alene på livets vej og giver os 
redskaber til at håndtere en udfordrende tid. 

 

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   
 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 
 

mailto:remmemona@yahoo.dk
http://www.oletherkelsen.dk/
http://www.martinusguiden.dk/
mailto:remmemona@yahoo.dk
mailto:ukehlet@gmail.com

