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Onsdag den 19. september 2018 

At dyrke det menneskelige          Lene Jeppesen 
I hverdagens hurtige tempo er det ikke altid vi når at dyrke vores menneskelige side. Vi kommer i skyndingen til at 
reagere instinktivt på en mere egoistisk måde, end vi egentlig gerne ville.  
Martinus forklarer at dette er helt naturligt, og et trin på vejen i vores udvikling frem mod at blive fuldkomne mennesker.  
At arbejde bevidst med på sin egen skabelsesproces er et stort ansvar, men samtidig også berigende, idet man altid 
selv kan gøre en forskel gennem de valg man træffer som menneske.  
 
 

Onsdag den 10. oktober 2018 

Hvis der findes en kærlig Gud, hvorfor er der så ondskab til?          Tryggvi Gudmundsson 
Igennem åndshistorien har man forsøgt at retfærdiggøre Gud over for det onde og lidelsen i verden. Hvis Gud er 
alkærlig og almægtig, hvorfor har han da skabt en verden, hvor uskyldige lider? Hvis Gud er almægtig, kunne han vel 
bare forhindre ondskaben i at eksistere. Igennem de kosmiske analyser viser Martinus, hvorledes mørket er en absolut 
nødvendighed for, at oplevelse af lyset kan blive mulig. Ifølge disse analyser kan ingen som helst oplevelse finde sted 
uden i kraft af sin kontrast. Et lysets og lykkens rige ville ikke kunne skabes og opleves, hvis ikke der var et rige, i hvilket 
væsenerne kan lære mørket at kende. Dette rige er dyreriget, som menneskeheden nu er på vej ud af. 
 
 

Onsdag den 7. november 2018 

Hvad er intuition egentlig?                                          Solveig Langkilde 
Flere og flere mennesker får intuitive åndelige oplevelser. Lysoplevelser, hvor f.eks. reinkarnationen og dermed 
udødeligheden indgår som et faktum, eller de ser, hvordan karmaloven er fundamentet for livets retfærdighed. Martinus 
forklarer, at vi alle er på vej til at udvikle evnen til intuitivt at kunne gennemskue livets åndelige struktur, men at vejen 
dertil kan indebære omveje. Åndsvidenskaben beskriver en logikkens og kærlighedens vej til den intuitive kosmiske 
bevidsthed. 
 
 

Onsdag den 23. januar 2019 

"Mikroverdenen i mennesket."                                                Lars Gyde Nielsen  
"I disse år sætter mange mennesker fokus på sund livsstil . Overvejelser vedrørende drikkevaner, fødevalg og debat om 
stimulerende hjælpemidler til at klare en stressende og konkurrencepræget hverdag fylder meget i mange menneskers 
tankeverden. Hvad kan man stole på, og hvordan skal man forholde sig? Gennem Åndsvidenskaben får vi en ny viden 
om og et indblik i livsfunktionerne, som de udspiller sig, i den mikroverden vort fysiske legeme består af." 
 
 

Onsdag den 13. marts 2019 

Hvad er bevidsthed?                         Søren Olsen 
Alle har en bevidsthed, og det har med evner, instinkter, følelser, tanker, hukommelse og intuition at gøre. Ifølge 
videnskaben er hjernen årsag til bevidstheden. Fysiker og Nobelprismodtager Max Planck mente, at den fysiske verden 
er en virkning af bevidsthed. Martinus beskriver forholdet mellem hjernen og bevidstheden ned i de fineste detaljer. At få 
afklaret hvad bevidsthed er, er helt afgørende for vores selvopfattelse og forståelse af livet. 
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