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Tirsdag den 8. oktober 2019 

"Menneskenes og klodens fremtid i denne kaotiske verden"                       Lars Gyde Nielsen  
"Vi lever i en tid med meget store omvæltninger. Vore kulturelle og moralske værdibegreber smuldrer, og mange 
mennesker kan ikke finde mening og indhold i og forståelse for deres daglige tilværelse. Hvor er vi på vej hen, og 
hvordan ser fremtiden ud? Gennem Åndsvidenskaben får vi indsigt i de mange mekanismer i Verdensaltets struktur 
og lovmæssighed, der styrer menneskene og vores klode mod en lys fremtid." 
 
 

Tirsdag den 5. november 2019 

At blive ven med virkeligheden                            Solveig Langkilde 
Synes du, der er noget galt med klimaet, med politikerne, chefen og måske med dig selv? – Sådanne tanker genkender vi 
nok alle! Men, hvor konstruktive og frugtbare er de? Ifølge Martinus´ åndsvidenskab, er vi i en stærk udvikling mod en 
dybere forståelse af livets og vor egen evige natur. Det skaber en ændret bevidsthed, hvor logisk tænkning i harmoni med 
verdensaltets struktur vil spille en stor rolle. Gradvist vil det føre os bort fra at afvise livet og frem til en kærlig accept, også af 
de nødvendige ufuldkomne trin i udviklingen 
 

 

Tirsdag den 21. januar 2020 

Mennesket Martinus og betydningen af hans værk              Ole Therkelsen                
Martinus’ eget liv og værk er et eventyr fra det virkelige liv. Han er skaberen af en ny åndsvidenskab, der påviser, at der 
findes naturlove for tænkning. Forståelsen af disse psykiske naturlove vil efterhånden gøre det muligt for menneskene 
skabe et kærlighedens verdensrige på jorden. 
 
 

Tirsdag den 4. februar 2020  

Relationer i forvandling                            Tryggvi Gudmundsson 
I vores del af verden ser man sjældnere og sjældnere par, der er lykkeligt forelskede i hinanden hele livet. Martinus forklarer 
at den modsatte seksuelle pols vækst i os fremmer evnen til næstekærlighed. Men den fortrænger samtidig gradvist 
forelskelsesevnen, hvilket naturligvis giver problemer i forbindelse med ægteskab og parforhold for mange mennesker i 
dag. Foredraget vil forsøge at belyse overordnet den indre bevidsthedsforandring der sker i menneskenes psyke som følge 
af polforvandlingen, samt forskellige og forandrede samlivsformer som følge af denne udvikling, og forskellige 
problemstillinger der kan opstå i det moderne og fremtidens intime relationer. 
 
 
 

Tirsdag den 31. marts 2020 

Tilgivelsens mysterium                       Lene Jeppesen 
Det moderne menneske har nået det sted i evolutionen, som, ifølge Martinus, gør det muligt at forklare, hvorfor tilgivelse, 
udover at være den mest logiske adfærd, også er nødvendig, hvis vi vil opretholde balance og sundhed såvel fysisk som 
psykisk. Den intelligensmæssige forklaring på tilgivelsens mysterium kan støtte os gennem den svære proces det kan være 
at tilgive vores medmennesker og os selv. 
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