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

 

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

 

Søndag den 15. september 2019 kl. 15.00     

Påskemysteriet – vejledning til det moderne menneske                 Lene Jeppesen 
Begivenhederne i Getsemane have, under korsfæstelsen og ved opstandelsen er ikke kun en historisk beretning om Jesu kvaler og deres overvindelse, men i 
høj grad også en håndsrækning fra en højere verden indeholdende anskuelighedsundervisning til fremtidens mennesker.  
Hændelserne beskriver indvielser, som vi mennesker bevidst og ubevidst gennemgår på vores rejse frem mod vort færdige stadium - og vigtigst af alt - Jesus 
væremåde viser, hvordan vi møder livets udfordringer på en fuldkommen måde. 
 

 

Søndag den 13. oktober 2019 kl. 15.00    

"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." 
 
 
 

Søndag den 16. februar 2020 kl. 15.00     

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. 
 

 

Søndag den 8. marts 2020 kl. 15.00     

Det følsomme menneske                                   Søren Olsen 
Åndsvidenskabeligt set, bliver vi alle gennem udviklingen stadigt mere følsomme, intelligente og bevidste. Samtidigt har vi dyriske vaner fra fortiden, der er 
egoistiske, ufølsomme og delvist ubevidste. Martinus beskriver en række adfærdsmønstre, vi er nødt til at gøre os fri af, fordi de afføder mørk skæbne og er 
undergravende for vores fysiske og psykiske sundhed. 
 

 

Lørdag 28. marts 2020 kl. 10.00 

Med intuitionen ser vi livets tale             Lene Jeppesen 
Når vi ikke med vores egne sanser kan efterprøve alt hvad Martinus forklarer, så skyldes det, at vores intuition endnu ikke har den kapacitet, som kræves, for at 
vi kan sanse kosmisk. Men dette betyder ikke, at vi ikke allerede nu kan begynde at nyde godt af forløbersymptomerne og øve os i at se livets tale til os, mens 
vores skytsengle langsomt vejleder os på rejsen mod opnåelsen af evnen til fuldkommen næstekærlighed. 
 

 
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: www.martinus-webcenter.dk  
Kontaktperson: Per Knud Oue Pedersen, tlf 2013 2989 peroue@gmail.com - Moneca Rohrmann: 2621 8099 Har du spørgsmål, så henvendelse til Per 
Knud Oue Pedersen, peroue@gmail.com - telefon 20 13 29 89 og 26 21 80 99. Foredraget varer en time, og så er der pause, hvor der nydes et 
biodynamisk/økologisk traktement. Og så er der dialog og spørgsmål til foredragsholderen. Du må så komme med dine brændende spørgsmål og også 
gerne forberedte spørgsmål hjemmefra.   VELKOMMEN TIL DISSE HYGGELIGE OG FORKLARENDE EFTERMIDDAGE    

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn! 
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