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Tirsdag den 26. september 2017 

Livsmysteriets løsning.                         Karl Jørgensen   
I Martinus' hovedværk - Livets Bog - åbenbares livsmysteriets løsning for sandhedssøgeren, i form af en logisk sammenhængende 
analyserække. - Disse analyser viser at alt, i det store perspektiv, er logisk og kærligt - at alt er såre godt.  -  Martinus' symbol nr. 32 hedder 
netop; Livsmysteriets løsning eller; De tolv grundfacitter. Vi vil i foredraget se på disse tolv facitter, der alle er evige uforanderlige livslove og 
principper. Symbolet viser f. eks. verdensaltet som et levende væsen, årsags- og virkningskæden, at al fuldendt skabelse er til glæde og 
velsignelse. 
 

Tirsdag den 10. oktober 2017 

Er begreberne bøn og tilgivelse aktuelle?                              Lars Gyde Nielsen  
I den kristne kultur lærer vi, at det at bede til Gud og det at kunne tilgive sin næste er vigtige elementer i vores omgang med vore 
medmennesker. I vores aktuelle hverdag opfattes dette af mange mennesker som naivitet og som noget irrelevant for at kunne fungere i et 
konkurrencepræget samfundsliv. Men hvad er egentlig rigtigt ? Gennem åndsvidenskaben får vi et indblik i de mekanismer, bøn og tilgivelse 
udløser i det enkelte menneskes liv. 
 

Tirsdag den 7. november 2017 

Hvad er sandhed?                                             Solveig Langkilde 

I dag er spørgsmålet: ”hvad skal jeg tro på?” mere aktuelt end nogensinde. Åndsvidenskaben beskriver kredsløbet som et evigt princip bag 
reinkarnationen, bag karmaloven, bag døgn- og årskredsløbet osv. I dette perspektiv på livet findes hensigt og mening i alle 
udviklingsprocesser, både de individuelle og de globale – selvom det ikke ser sådan ud. 
 

Tirsdag den 23. januar 2018 

Gud, universet og videnskaben              Ole Therkelsen                
Mennesket har altid studeret universet, men i Martinus Åndsvidenskab studeres universet som en levende organisme på en måde, som forener 
videnskab og religion samt Østens og Vestens tænkning. I sin kosmologi påviser Martinus, at der findes naturlove for bevidsthedens og livets 
udfoldelse, og kendskabet til disse love vil bidrage til skabelsen af lykke, harmoni, sundhed og fred på jorden. 
 

Tirsdag den 6. februar 2018  

"Har mennesket en fri vilje"              Tryggvi Gudmundsson  
 Martinus´kosmiske analyser af vores evige struktur og bevidsthed giver os en dybere forståelse af hvad det er at være et menneske, og hvilke 
drivkræfter der ligger bagved vores bevidsthed og vores handlinger. Om mennesket har en “fri vilje” eller ej har filosofferne diskuteret i 
århundreder, og begrebet om den “fri vilje” har således været et centralt begreb inden for religion og filosofi. Der findes dog ingen alment 
accepteret definition af "fri vilje", og uenigheden om hvad begrebet dækker er udbredt. Med “fri vilje” menes der ofte at vi i hvis udstrækning har 
mulighed via fornuften at styre eller påvirke vores handlinger, uafhængigt af overnaturlige faktorer. I modsætning her til har vi determinismen, 
der står for den opfattelse, at hele verden inklusiv alle vores handlinger har et forudbestemt udfald i alle situationer. Foredraget vil forsøge at 
belyse, at disse to opfattelser ikke behøver at stå i konflikt med hinanden, men netop lever side om side og supplere hinanden. 
 

Tirsdag den 6. marts 2018   

Hvorfor er der så mange skilsmisser         Karl Jørgensen   
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. 
Martinus inddeler væsenerne i elleve kategorier - fra A til K - afhængig af, hvor man befinder sig i poludviklingen.  
Vi vil i foredraget se på disse forskellige afdelinger, og forklare begreber såsom polforvandling, den højeste ild m.m. med symbolgennemgange 
og gave-princippet. 
 

Tirsdag den 10. april 2018 

Udfordringer på vej mod fremtidens menneske                    Lene Jeppesen 
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. 
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En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 
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