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Tirsdag den 15. september 2020  

’Verden i dag’                       Tryggvi Gudmundsson 
”Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står menneskeheden overfor store udfordringer og bliver 
efterhånden konfronteret med sit forældede menneskesyn. Mantraet om, at ’den stærkeste overlever’, og at 
’konkurrence’ er den hellige gral i al menneskelig økonomisk interaktion vil ifølge Martinus efterhånden blive afløst af 
et mere humanistisk menneskesyn, samarbejde mellem nationer og individer og økonomi, der præges af princippet 
lige værdi for lige værdi.” 
 

Tirsdag den 20. oktober 2020 

Hvor går vi hen?            Ole Therkelsen                
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie.  Mange har problemer med helbred, økonomi eller 
arbejdet. Der er problemer med samliv, skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, 
religiøse, økonomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser Martinus fremtidens løsninger. 
 
 

Tirsdag den 3. november 2020 

Nye tider – Nye samlivsformer           Solveig Langkilde 
Forhold er i stærk forvandling. En evolution foregår i os alle mod større selvstændighed. Mange lever i dag, frivilligt 
eller ufrivilligt, singleliv. Ifølge Martinus analyser er dette en naturlig konsekvens af den gradvise forvandling af vores 
feminine og maskuline seksuelle poler. Hvordan finder vi nye måder at opleve nærhed og intimitet på, der kan forenes 
med et voksende behov for selvstændighed? Hvordan kan vi udvikle gode venskaber og frie fællesskaber? 
 

 

Tirsdag den 9. februar 2021 

"Familier i forandring"                                     Marin Hansen                
Nye familieformer og ændringer i seksualitet og samliv er et tilbagevendende tema i medierne. Der tales bl.a. om 
regnbuefamilier, COLA-forhold osv., og aldrig har der været så mange former for seksuel orientering som nu. Hvordan 
kan denne udvikling forklares ud fra Martinus Åndsvidenskab? Og hvordan skaber vi nære relationer og et fællesskab, 
der omfatter alt liv og alle verdensanskuelser? 
 
 

 
 
 

Tirsdag den 13. april 2021 

Bønnens mysterium og skytsenglenes funktion              Lene Jeppesen 
Op igennem historien har både bøn og meditation været brugte metoder til fordybelse samt indre dialog med vores 
højere identitet, med et højere åndeligt aspekt eller som direkte samtale med Gud. 
Martinus kommer i sine kosmiske analyser ind på bønnens betydning for det moderne menneske samt på hvorfor og 
hvordan bøn virker. Han forklarer, hvordan den brugt rigtigt kan hjælpe os til at opnå indsigt og balance samt til at 
skabe overblik og overskud, så vi kan være til glæde for vores omgivelser. Særligt gør han opmærksom på, hvordan 
Gud eller Universet kommunikerer med os via skytsengle, der, lige som vi selv, er de organer, hvormed Gud eller 
Universet konkret møder alle levende væsener - lige der, hvor de er.    
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En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 
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