
MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB  
- åndsvidenskaben, der handler om dit liv! -     

 

Foredrag på søndage kl. 15 i KulturRummet, Tingstrupvej 13, 7700 Thisted  
 

Søndag den 8. 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. 
 

Søndag den 22. oktober 2017  

“Fremtiden for vores verden”                                     Ingemar Fridell, Sverige, som taler dansk 

Er vi på vej mod en stadig mere kaotisk og konfliktfyldt fremtid, eller er der stadig håb for en fredelig verden, der bringer lykke til hvert menneske på 
jorden? Martinus beskriver en helt ny form for samfund, som kan bygge bro over eventuelle partipolitiske konflikter og forene menneskeheden i en ånd af 
fred, retfærdighed og universel kærlighed.  
 

Søndag den 5. november 2017 

"Døden, karmaloven og reinkarnation"?                    Toni Bjerremose 

I mit foredrag vil jeg fortrinsvis gå ud fra analyserne i Martinus` åndsvidenskab. Jeg kommer bl. a. ind på, hvad døden er, og hvorfor der ikke er nogen 
grund til at frygte døden. Jeg beskriver, hvordan karmaloven fungerer, altså loven om årsag og virkning, og jeg forklarer baggrunden for reinkarnation, 
altså hvorfor vi ikke kun lever èn gang, men bliver født igen og igen. Konklusionen er således, at alt er såre godt.  
 

Søndag den 12. november 2017 

"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. 
 

Søndag den 3. december 2017 

"Juleevangeliets kosmiske budskab.” - og julehygge                   Tryggvi Gudmundsson  
Det bibelske juleevangelium handler ikke bare om en historisk hændelse, men er også symbol for jordmenneskets kosmiske skæbne. Foredraget skildrer 
både de historiske begivenheder, juleevangeliet udspringer af, samtidig med at de indeholder et skjult kosmisk budskab for fremtidens mennesker – om 
menneskehedens kosmiske fødsel ud af dyreriget, hvor juleevangeliets løfte om ”fred på jorden” bliver virkelighed.  
 

Søndag den 4. februar 2018  

“Kostens betydning set i et kosmisk perspektiv.”                                                                                          Kenneth Ibsen  
Fra et åndsvidenskabeligt perspektiv består alt af vibrationer. For at holde vor organisme sund og rask er det vigtigt at give den en næring, der er 
tilpasset vores udviklingstrin. Mange mennesker kan ikke længere tåle de grove vibrationer, der findes i den animalske kost. Med tilvænning til en 
plantebaseret kost kan vi finde en afgørende hjælp til at skabe en sund sjæl og en sund krop. Foredraget giver også beskrivelse af de nyeste trends 
inden for den plantebaserede kost. 
 

Søndag den 18. februar 2018  

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. 
 

Søndag den 11. marts 2018 

De syv dødssynder                            Søren Olsen 
Forfængelighed, misundelse, vrede, dovenskab, grådighed, fråseri og utugt. Den første beskrivelse er i det 4. århundrede, hvor de kaldes laster. 
Kommer vi nogensinde fri af dem? Hvad har de med næstekærlighed at gøre? Hvad fortæller de i lyset af Martinus åndsvidenskab? 
 

Søndag den 15. april 2018 

Partikler, tomrum og tankekraft                                  Jørgen Leon Knudsen  
 
 

Evt. ændringer, links og foredrag mv. i andre byer: www.martinusguiden.dk 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.          Alle er velkomne!                          Entré: Martinus Gaveprincippet 

Foredragene kan høres uafhængig af hinanden og varer ca. 1 time + spørgetid.                                        

Litteratur: Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk Lyt til foredrag eller download fra www.oletherkelsen.dk   

Kontaktperson: Per Knud Oue Pedersen, tlf 2013 2989 peroue@gmail.com   

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn! 
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