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Udfordringer på vej mod fremtidens menneske

Tirsdag den 18. sep. 2018 kl. 19.30

LENE JEPPESEN

Den seksuelle evolution

Tirsdag den 2. okt. 2018 kl. 19.30

KARL JØRGENSEN

Martinus Kosmologi

På vores evolutionære flerlivsrejse fra dyr til færdigudviklet 
menneske gennemgår vi et utal af udfordringer, som giver 
indsigt og en nuanceret forståelse for det livspanorama, som 
vi alle er en uundværlig del af. Tungsind, tvivl, hovmod, 
mindreværd, intolerance, partiskhed og selviskhed afløses 
langsomt af  livsglæde, visdom, ligeværd, tolerance, 
forståelse, balance, medfølelse og samklang med universets 
grundtone: kærlighed. En sådan forædling af vores psyke er 
forudsætningen for et fremtidigt samfund i harmoni og 
fuldkommenhed. 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !

Man taler undertiden om en seksuel revolution, en frigørelses 
proces, som blev muliggjort efter ungdomsoprør m.m. 
Ovenstående forklarer dog ikke helt de mange nye 
samlivsformer, de mange skilsmisser, de mange singler, og de 
mange andre forandringer på det seksuelle område. Danskeren 
Martinus Thomsen (1890-1981) belyser i sine værker, hvad der 
forårsager disse forandringer. Ifølge Martinus er der ikke tale om 
en revolution, men derimod en evolution. En gradvis udvikling i 
både bevidsthed og organisme. Når vi kender denne udvikling, 
og ved hvad den sluttelig vil resultere i, er det nemmere at forstå 
det der sker omkring os.



OLE THERKELSEN

Tirsdag den 20. nov. 2018 kl. 19.30

Parforhold, seksualitet og kærlighed

Litteratur kan lånes på biblioteket, købes i boghandel eller på internethandel
www.shop.martinus.dk

Mail   mfo@martinus-foredragskreds-odense.dk tlf. 21 38 26 38  

Martinus Foredragskreds Odense
Kontaktperson  Karl Jørgensen

Tirsdag den 23. okt. 2018 kl. 19.30

INGOLF PLESNER

Tankeklimaer, tærskelvogtere og rejsen mod Lyset

Alle er velkommen!
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden

Tanker er ikke toldfri – tanker er begyndelsen til alt, hvad der er 
skabt dels af mennesket og dels af naturen. Men tankerne har 
vidt forskellig kvalitet, nogle giver os frihed, kærlighed og 
visdom, andre spærrer os inde i fængsler af vrede, bitterhed og 
selvmedlidenhed. Tilmed gør disse sidste vores krop og sind 
sygt. Derfor gælder det om at lære tankerne at kende. 
Tærskelens vogtere står ved en højere verdens port. Engang 
var det ”serafer med flammesværd”, men nu er det vore egne 
negative tanker, der siger: ”Så længe du benytter mig, er du 
ikke værdig til at gå videre i din udvikling. Jeg binder din frie 
vilje, jeg låser dig til sygdom og modgang, til du har lært mig så 
godt at kende, at du aldrig nænner at bruge mig mere!” Først 
den dag slipper vogteren og åbner døren for den videre færd 
mod lys og kærlighed. 
Foredraget bygger på Martinus Kosmologi.

Mange er i dag meget interesserede parforhold, samliv og 
seksualitet. Skilsmisser og ulykkelige parforhold er ifølge 
Martinus nødvendige stadier i udviklingen fremover. 
Prævention, kunstig befrugtning og homo-ægteskaber forklares 
i kosmisk belysning. Det maskuline i kvinden og det feminine i 
manden vokser stadigt frem, og forskellen på kvinder og mænd 
bliver mindre og mindre.

Martinus udtalte, at hans værk ”Det Tredie Testamente” skal være ”frit som solen på himlen”. 
Derfor er der fri entre til foredragene. Men frivillige bidrag modtages gerne til dækning af 
lokaleleje, kørselsgodtgørelse  til foredragsholderne, info- materiale m.m.



Der er mulighed for parkering i gården ved Seniorhus Odense.
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