
MARTINUS KOSMOLOGI 
-  ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE  - 

 

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

Tirsdag den 21. september 2021 
Hvor er vi på vej hen? – Menneskehedens bevidsthedsudvikling                          Lene Jeppesen 
Martinus analyser beskriver, hvordan en ny verdensopfattelse langsomt afløser det kendte materialistiske verdensbillede.  
Dette skyldes, at vi mennesker hele tiden udvikler os psykisk og at vi i forbindelse hermed langsomt udvikler nye sanseevner, som gør det muligt for 
os at tilegne os en viden, som rækker udover det vi kan måle og veje. Flere og flere mærker dette, som et øget behov for at søge mening og 
sammenhæng i en kompleks og travl hverdag og verden. 
Vores udviklingsvej er dog forskellig alt afhængig af vores livserfaringer, både fra dette og fra tidligere liv. Derfor kan vi til tider opleve, at det kan 
være svært at rumme og forstå hinandens forskelligheder, medmindre vi får en intellektuel forklaring på, hvorfor vi er så forskellige og hvordan vi 
kan bruge dette konstruktivt til glæde for helheden.  
 
 

Mandag den 25. oktober 2021 
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 23. november 2021 

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. 
 

Mandag den 24. januar 2022 

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

 

Tirsdag den 1. marts 2022  

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 15. marts 2022 

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. 
 

Tirsdag den 5. april 2022  

”At forstå meningen med sit liv”                  Tryggvi Gudmundsson                
Formålet med vores evolution fra dyr til menneske er udviklingen af næstekærlighed. Dog er det enkelte menneskes udviklingsvej 
forskellig, afhængig af vores livserfaringer, både fra dette og tidligere liv. Derfor kan vi til tider opleve, at det kan være svært at forstå 
meningen med sit liv. Martinus Åndsvidenskab viser os dog, at alt, hvad vi oplever, er baseret på logik og en kilde til erfaring. 
 

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

