
MARTINUS KOSMOLOGI 
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  - 

 

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

Mandag den 25. januar 2021  

Sansning og Oplevelse             Ingolf Plesner   
Gennem vore sanser får vi de informationer, der integreres og bliver til vores oplevelser. Det er ikke noget, vi tænker over. Det sker bare automatisk, 
og opsummeringen af vore oplevelser gennem utallige tilværelser danner efterhånden vor bevidsthed, overbevisning og kærlighedsevne. Dette, at vi 
sanser og oplever livet, og at vi formår at skabe såvel godt som ondt omkring os, er i virkeligheden et stort mysterium? Vi vil især se på hvilke 
lovmæssigheder, der ligger til grund for oplevelsen af livet. 
 

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  

Livsmysteriets løsning                                Karl Jørgensen 
Martinus'   hovedværk   -   Livets   Bog   -   åbenbares   livsmysteriets løsning for sandhedssøgeren, i form af en logisk sammenhængende analyse 
række. Disse analyser viser at alt, i det store perspektiv, er logisk og kærligt - at alt er såre godt.    -    Martinus' symbol nr.  32 hedde netop; 
Livsmysteriets løsning eller; De tolv grund facitter.  Vi vil i foredraget se på disse tolv facitter, der alle er evige uforanderlige livslove og principper. 
 Symbolet viser f.eks. verdensaltet som et levende væsen, årsags- og virkningskæden, at al fuldendt skabelse er til glæde og velsignelse. 

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

