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Mandag den 26. september 2022  
Individets ansvar og samfundets ansvar                     Tryggvi Gudmundsson  
Hvad er forholdet mellem individets ansvar og samfundets ansvar? På hvilke områder kan vi have indflydelse når det 
gælder vores egen udvikling, og på hvilke områder kan vi have indflydelse når det gælder samfundet eller staten. 
Hvilket ansvar har vi i vores personlige liv - og kan vi i forlængelse deraf overhoved på nogen måde have indflydelse 
på verdenssituationen? Martinus Åndsvidenskab viser os at menneskerne er uundværlige celler i jordklodens fysiske 
og psykiske organisme, hvor samarbejdets kvalitet har stor betydning. Hvad betyder det for de ovennævnte 
spørgsmål, at menneskeheden ifølge åndsvidenskaben lever som celler i en levende organisme, nemlig jordkloden. 
Hvem er vores næste, og hvilket ansvar har vi overfor denne næste, og hvordan kan vi vide at vi er på rette vej, at vi 
faktisk handler i overensstemmelse med vores udviklingstrin, og Guddommens vilje med mennesket. 
 
 

Tirsdag den 22. november 2022  
Fra forsvar til tilgivelse                                           Inger Sørensen 
Angreb og forsvar er vigtige overlevelsesprincipper i dyreriget, forklarer Martinus i sine kosmiske analyser. I vores 
udvikling mod det menneskelige er det derimod tilgivelsen der skal danne grundlag for skabelse af tryghed og fred. 
 

Tirsdag den 24. januar 2023  
Gennem døden               Ole Therkelsen                
Gennemgang af hovedindholdet i den nye bog "Gennem døden", der udgives af Martinus Institut i april 2022.  Bogen 
handler om menneskenes rejse gennem dødsriget, der er et paradisisk ophold på det åndelige plan, hvor 
livskraftsbatterierne bliver opladet, inden vi igen skal inkarnere eller fødes på det fysiske plan. 
 

Tirsdag den 7. februar 2023 
Fra han- og hunkøn til menneskekøn             Marin Hansen                   

Hvad er en kvinde, hvad er en mand? Findes der egentlig kun to køn? Hvad er det, der afgør, om man er Barn, 
udvikler sig til at have den ene eller den anden kønsidentitet? Er al den snak om forskellige kønsidentiteter noget 
overdrevet sludder? Debatten om disse spørgsmål fylder i medier, blandt venner og i familier, og den er nået helt ind i 
folketingssalen. Der er mange forskellige videnskabelige bud på. Martinus har et radikalt anderledes bud på, hvad køn 
er, og hvordan køn vil udvikle sig blandt mennesker. I foredraget vil vi undersøge den samfundsmæssige udvikling i 
køn og kønsidentitet og vise nogle af de forklaringer, som Martinus giver på fænomenet. 
 
 
 

Mandag den 17. april 2023 
Tilgivelsens mysterium                        Lene Jeppesen 
Martinus (1890-1981) beskriver, at det moderne menneske nu har nået det sted i evolutionen, som gør det muligt at 
forklare tilgivelsens mysterium. 
Foredraget kommer ind på, 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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