MARTINUS KOSMOLOGI
- ET ÅNDSVIDENSKABELIGT VERDENSBILLEDE Foredrag kl. 19.00 – 21.30 Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

Tirsdag den 20. september 2022
Vores frie vilje som livets vigtigste rat

Lene Jeppesen

Selv om vores frie vilje er begrænset, så forklarer Martinus (1890-1981) alligevel, at dens brug er det største ansvar vi har i vores liv.
Lige nu er det øjeblik, hvor vi bevidst eller ubevidst beslutter os for, hvordan vi vil forme vores fremtid.
Derfor har det markant betydning hvorvidt vores frie vilje ledes af instinktive gamle vaner og ulogiske overbevisninger eller den ledes af vores
visdomsfyldte erfaringer og indsigt.

Mandag den 3. oktober 2022
Samarbejdets Kunst

Ingolf Plesner

Samarbejde handler ikke om at ”lave de andre om”, men om at udvikle sine egne evner for tålmodighed, forståelse af andres ståsted, for
næstekærlighed og ydmyghed for at kunne møde andre, hvor de står, for at få det bedste ud af samværet. Vil man virkelig samarbejde, må man
vække et ofte slumrende potentiale for personlig udvikling i sig selv. Tanker om samarbejde findes i den lille bog, der hedder
”Samarbejdsstrukturen”, hvor en lang række udsagn og citater af Martinus er samlet som grundlag for arbejdet inden for ”Martinus sag” med tanke
på, at indholdet med tiden vil brede sig til mange andre områder.

Mandag den 24. oktober 2022
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.

Tirsdag den 15. november 2022
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

Mandag den 23. januar 2023
"Næstekærlighedens tilsynekomst"

Ingolf Plesner

Ifølge Martinus åndsvidenskab, er vi alle under udvikling mod næstekærlig væremåde. Uanset hvad et menneske tror eller tænker; uanset
hvor tilsyneladende ukærligt, det måtte handle, er det på den samme udviklingsrejse som alle andre. Medfølelse og næstekærlighed udvikles
umærkeligt i os gennem mange livs modgang og lidelse. I årtusinder har vi gennem tro forsøgt at efterfølge Kristus’ bud her i Vesten, og i årtusinder
har selvopholdelsesdrift og egoisme spændt ben. Væksten i intelligens og bedre levevilkår får os til at søge mod livskvalitet, glæde, kærlighed og en
mening med livet. Hvorfor mon vi forfølger sådanne umulige ”drømme”? Med en dyb indsigt i livsmysteriet vil man se, at vi er godt på vej mod målet,
selvom verdensdramaet har en tilsyneladende kaotisk retning.

Tirsdag den 28. februar 2023

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.

Tirsdag den 14. marts 2023
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.

Tirsdag den 18. april 2023
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 er Barn, udvikler sig til at have den ene eller
den anden kønsidentitet? Er al den snak om forskellige kønsidentiteter noget overdrevet sludder? Debatten om disse spørgsmål fylder i medier,
blandt venner og i familier, og den er nået helt ind i folketingssalen. Der er mange forskellige videnskabelige bud på. Martinus har et radikalt
anderledes bud på, hvad køn er, og hvordan køn vil udvikle sig blandt mennesker. I foredraget vil vi undersøge den samfundsmæssige udvikling i
køn og kønsidentitet og vise nogle af de forklaringer, som Martinus giver på fænomenet.

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.

Alle er velkomne!

Entré 50 kr
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En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

