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 Kære Martinus-interesserede.  

Hermed vort program med 4 foredrag og 6 studiekredsaftener for efteråret 2015. Vi glæder os til at se dig.  

Tak til jer, der har sagt ja til at modtage vores program på e-mail.  

Se datoer for studiekredse på bagsiden af programmet.  

Mandag den 28/9-2015 kl. 19.30  

Foredrag, hygge og dialogaften  

KARL JØRGENSEN & MOGENS HOLST PEDERSEN 

“JEG ET JORDMENNESKE”  

Planter bliver ikke dyr under de nuværende dyreformer, og dyr bliver ikke mennesker under de nuværende 

menneskeformer. Legemsformerne forgår eller skifter, men den moralske standard vil evigt være den 

samme for ethvert udviklingstrin. (LB – 1,286) Hvor Martinus med de kosmiske analyser rækker ud til 

jordmennesket, må jordmennesket strække sig til det yderste i sine evner for at fatte omfanget af det, som 

ikke kan indfanges, men beror på en fremspirende intuitionsevne. For at illustrere "jeg et jordmenneske", 

vil gennemgang af symbol nr. 36 ”Det evige livs struktur” og navnlig symbol nr. 37 ”Den tilslørede og 

afslørede evige sandhed” blive brugt understøttende.  

Mandag den 12/10-2015 kl. 19.30 

 LENE JEPPESEN  

AT TÆNKE SIG RASK  

Martinus forklarer, at noget af det vigtigste for fremtidens mennesker er at opnå indsigt omkring vores 

celler som levende tænkende og følende væsener. Først når vi forstår dette helt til bunds vil vi indse, hvor 

afhængige de er af vores tanker og dermed det klima, som vi skaber for dem at leve i. Med hjælp fra 

symboler, som viser hvad der sker i vores organisme når vi tænker og føler, bliver det klart for os, hvordan 

vi kan skabe harmoni og solskin også for vores næste i mikrokosmos.  

Mandag den 26/10-2015 kl. 19.30  

INGOLF PLESNER  

FØLELSESLIVETS UDVIKLING - GENNEM UTALLIGE TILVÆRELSER!  

Vi står alle midt i et vadested mellem instinktiv dyrisk mentalitet og spirende bevidst, human og 

næstekærlig væremåde. Udviklingen medfører forfinelse af dagsbevidstheden og det fysiske legeme og 

styrkelse af de åndelige legemer. Det gør vores krop og sind sårbare overfor vrede, bitre og hadefulde 

tanker og chokerende oplevelser, der sætter sig som fysiske og mentale sygdomme. Når vi Odense 

Martinus Center Munkevænget 7 5230 Odense M – Tlf. 66 14 74 24 ønsker åndelig udvikling, træder de 

mørke tankearter frem, som om de vil sige: ”Før du har overvundet mig, kommer du ikke videre ad livets 

vej. Kan vi mon lære at acceptere alt? . . . at tilgive alt? . . . at være taknemmelig for alt? - og hvordan ledes 

vi videre frem i udviklingen?”  
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Mandag den 9/11-2015 kl. 19.30  

EIGIL KRISTENSEN  

AT VÆRE ET MED GUD  

Alt liv er knyttet sammen i en altomfattende enhed. I vores søgen efter at forstå livet, vil vi på et tidspunkt 

begynde at se hensigt, idé og mening med vores eksistens. Denne udvidelse af vores livsforståelse er 

begyndelsen til oplevelsen af samhørigheden med alt liv. Målet for os er at nå frem til at være til glæde og 

velsignelse for alt levende. På det stadie begynder vi at opleve at være et med Gud.  

 

Entré ved foredrag kr. 60,- eller kr. 200,- (forudbetaling) for sæsonens 4 foredrag.  

Intet medlemskab.  

Foredragene kan høres uafhængigt af hinanden. Varighed ca. 1 time + spørgetid. Efter foredrag og 

spørgsmål er der mulighed for hyggeligt samvær med kaffe/te og kage kr. 20.  

Tag gerne venner og bekendte med.  

Studiekreds i kosmologi følgende mandage:  

21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11  

kr. 125 per sæson eller kr. 25 per gang.  

Tilmelding på tlf. 66 14 74 24.  

Vi takker for bidrag og opbakning, og modtager fortsat gerne bidrag til udsendelse af program evt. på 

kontonummer 8740014189 (i Folkesparekassen – Odense afdeling, registreringsnummer 9860). 

 

Med hjertelig hilsen  

Karl Jørgensen, tlf. 21 38 26 38  

Alice Nyegaard og Kai Hvalsøe, tlf. 66 14 74 24  

munkevaenget7@hotmail.com 


