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Torsdag den 22. september 2022  

Vores samhørighed med altet                      Lene Jeppesen 
Hvem er vi og hvor hører vi til?  
Martinus (1890-1981) forklarer i sit værk, hvad det guddommelige eller verdensaltet er for en størrelse og at vi alle er 
en unik del i denne helhed. Men hvordan kan det guddommelige være i alt, når vi mennesker slet ikke oplever det 
som sådan? Hvordan kan Gud være både enhed og mangfoldighed på én gang og hvordan er det overhovedet muligt 
for os at have et personligt gudsforhold midt i dette virvar? 
 

Tirsdag den 4. oktober 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 25. oktober 2022 

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. 
 

Mandag den 27. februar 2023  

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. 
 

Torsdag den 16. marts 2023 

Næstekærlighed – hvad er det egentligt?                                       Søren Olsen 
Næstekærligheden er universets grundtone, skriver Martinus. Næstekærlighed kan derfor ikke begrænses til 
religionsdyrkelse på en lille planet. Det kunne være en universel sammenhængskraft, som vi er underlagt ligesom 
tyngdekraften, ganske uanset om vi tror på den eller ej. På vores nuværende udviklingstrin er vi i disharmoni med 
denne grundtone, men evolutionen har en retning. Ligesom medfølelsen og intelligensen er vokset frem indefra i os, 
er næstekærligheden også på vej indefra.   
 

Torsdag den 20. april 2023  

At arbejde bevidst med sig selv                   Lene Jeppesen 
Martinus (1890-1981) viser hvordan ligeværd, sand ydmyghed, upartiskhed, forståelse og tilgivelse bør være det 
bærende fundament, når vi ønsker at arbejde bevidst med os selv. 
Alt udgår fra vores centrumsfornemmelse, fra jeget. Vi er selv herre over den måde, hvorpå vi jonglerer med 
universets grundenergier. Er vi årvågne og har vi modet til at overvinde angsten for flokkens dom, så udvikles styrken 
til at vælge den nye verdensmoral 
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