
MARTINUS KOSMOLOGI 
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  - 

 

Foredrag kl. 19.00 – 21.30  Seniorhus Odense, Tolbodgade 5, 5000 Odense C. 

Tirsdag den 15. september 2020 
Livets mysterium og verdensaltets struktur                          Lene Jeppesen 
Er der en mening med livet og hvis ja, hvordan hænger det hele så sammen? 
Hvordan ændres vores evne til at sanse virkeligheden i takt med vores udvikling som mennesker? 
Findes der et overblik over verdensaltets struktur? 
Findes der en åndelig verden og hvis ja, hvordan hænger den så sammen med den fysiske virkelighed?  
 

Mandag den 5. oktober 2020 

Vejen ud af vildfarelserne       Ingolf Plesner   
Livets vej går gennem utallige inkarnationer. Hver inkarnation er en lektion i livets skole. Den voksende bevidsthedsudvikling gør, at vi er på vej mod 
slutningen af dette lange forløb. Men vil vi befri os helt for sygdom, nød og elendighed, må vi gøre op alle egoistiske handlinger, og erstatte dem 
med næstekærlig væremåde. Det er vigtigt at genskabe et levende forhold til det guddommelige ”noget” bag skabelsen. Alle besidder vi en gnist af 
dette, nemlig vores ”jeg” eller ”det levende noget” i os. Igennem dette står vi i forbindelse med universet. Bag den fysiske verden eksisterer den 
åndelige verden med alle dens ”tjenende ånder”, der bl. a. lytter til de bønner, som mennesker sender mod det, der er på den anden side. Svarene 
kommer ikke altid som det, vi har bedt om, men som det vi har mest brug for i vor udvikling. Bøn kan være en stor støtte i det daglige liv og ikke 
mindst, når livet er rigtig svært. Bøn er begyndelsen til samtalen med Gud. Samfundene består af mange vidt forskellige udviklingstrin, der spænder 
fra naturmenneskets instinktive levevis til de største vise, der inspirerede til humanitet. Der er en manglende erkendelse af, at hvert udviklingstrin 
har sin særlige moral og æresbegreber.  
 

Mandag den 19. oktober 2020 
Hvor går vi hen?                                 Ole Therkelsen                
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie.  Mange har problemer med helbred, økonomi eller arbejdet. Der er problemer med 
samliv, skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, økonomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser 
Martinus fremtidens løsninger. 
 

Tirsdag den 17. november 2020 

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 påny 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. 
 

Tirsdag den 1. december 2020  

"Menneskenes og klodens fremtid i denne kaotiske verden"                             Lars Gyde Nielsen  
"Vi lever i en tid med meget store omvæltninger. Vore kulturelle og moralske værdibegreber smuldrer, og mange mennesker kan ikke finde mening 
og indhold i og forståelse for deres daglige tilværelse. Hvor er vi på vej hen, og hvordan ser fremtiden ud? Gennem Åndsvidenskaben får vi indsigt i 
de mange mekanismer i Verdensaltets struktur og lovmæssighed, der styrer menneskene og vores klode mod en lys fremtid." 
 

Mandag den 25. januar 2021  

?              Ingolf Plesner  
(Teksten kommer senere, når jeg er færdig med foredraget. Jeg aftaler selv med Karl Jørgensen.) 
 

Tirsdag den 23. februar 2021  

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. 
 

Tirsdag den 16. marts 2021 

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. 
 

Mandag den 12. april 2021  

?                             Karl Jørgensen 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab. Alle er velkomne!        Entré 50 kr 
Det er gaveprincippet så man må gerne lægge lidt til foredragsholders rejseudgifter. 

Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk 
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden, varighed ca. 1 time + spørgetid. Se også på www.martinusguiden.dk  

Varighed ca. 1 time + spørgetid.   Arrangør: Karl Jørgensen  tlf. 21 38 26 38    mfo@martinus-foredragskreds-odense.dk 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 

http://www.martinusguiden.dk/
mailto:mfo@martinus-foredragskreds-odense.dk

