
MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB  

 åndsvidenskaben, der handler om dit liv! -  

DET TREDIE TESTAMENTE 

Bibelens fortsættelse og fuldkommenhed   
 

Foredrag på søndage kl. 15.00 i KulturRummets Sekretariat i den gule villa på 

Tingstrupvej 13, 7700 Thisted, nabobygningen til Musikskolen og Biblioteket   
 

Søndag den 1. september 2019 kl 15.00   
“Livet som spejl, og om at opleve livslykken”  Jesper Jensen, Herlev                      Side 1 af 2 
Vi er ikke underlagt vores individuelle omstændigheder. Det er måden vi reagerer på dem, der afgør, om vi er i kontakt med det, som Martinus kalder “Livslykken” 
"At ville bestemme over vor næste, hvordan han skal reagere og opføre sig, at ville diktere ham sin vilje, sin væremåde og livsopfattelse, er en af de største 
hindringer for mennesket i at nå frem til at opleve livslykken, som ikke er baseret på, hvad der sker, men på hvordan man selv reagerer over for det, der sker." - 
Martinus (Alt er såre godt, artikel.) 
Kom, og dyk sammen med mig ned i et omfangsrigt materiale fra den danske forfatter Martinus, som har beskrevet en selvoplevet åndelig virkelighed. Hans 
værk “Det Tredie Testamente” indeholder en logisk opbygget forklaring på livets store spørgsmål, og hvordan det hænger sammen, at vejen til “kosmisk 
bevidsthed” går igennem selverkendelse, skelneevne og næstekærlighed.  

 
Søndag den 15. september 2019 kl. 15.00  
“Påskemysteriet – vejledning til det moderne menneske.”                             Lene Jeppesen, Klint 
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 3. november 2020 kl. 15.00        
“Det levende væsen”  Jens Lindsby 
 
Søndag den 17. november 2019 kl. 15.00       
“Det levende væsens skæbnebuer eller karma, seti lyset af Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab.”  

Margit Kjeldsen, Århus  
Skæbnebuer er loven om årsag og virkning i en kædereaktion. Der findes ingen ret linje, for al energi går i kredsløb tilbage til energiens årsag. Skæbnebuen er 
en lovmæssighed, men da vi er vores egen årsag til de udtryk, vi giver ud, er vi dermed også selv årsag til de virkninger, vi modtager. At nyde af Kundskabens 
Træ betyder for mennesket at kunne skelne mellem godt og ondt og begynde i væremåden at bryde kædereaktionen ved at ændre sine egne skæbnebuer fra 
lidelse til glæde og velsignelse for sig selv og andre. At nyde af Livets Træ betyder at blive bevidst i sin egen evige årsagsløse årsag og dermed have en 
væremåde og tilværelse, som er Næstekærlighed eller universets grundtone Alkærlighed. 

Søndag den 1. december 2019 kl. 15.00 foredrag og med julehygge  
"Det Tredie Testamente som videreførelse og fuldendelse af Kristi mission"                        Jes Arbov    
                 
Martinus har - som ingen anden forfatter, har kunnet gøre det - relanceret kristendommen og gjort den tidssvarende ved at give den det teoretiske eller 
åndsvidenskabelige fundament, som Jesus ikke havde mulighed for at formidle til sin samtid på grund af dens begrænsede intellektuelle forudsætninger. Som 
Martinus selv siger, er det derfor først nu, at kristendommen for alvor skal til at begynde. Med Det Tredie Testamente er de fejlagtige forestillinger om frelse og 

fortabelse samt befrielse for konsekvenserne af sine handlinger fjernet og kristendommens højintellektuelle kerne afdækket.       
       Vend til side 2 



MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB  

 åndsvidenskaben, der handler om dit liv! -  

DET TREDIE TESTAMENTE 

Bibelens fortsættelse og fuldkommenhed   
Søndag den 19. januar 2020 kl. 15.00                   Margit Kjeldsen,  Århus                side 2 af 2 
“Den ny verdensimpuls, set i lyset af Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab.” 
For første gang i jordklodens og menneskehedens historie er vi i synkronicitet eller samtidighed med hinanden. Jordkloden er et levende væsen, ligesom et 
menneske er, og begge parter står over for at blive kosmiske bevidste væsener, dvs. færdige og fuldkomne væsener. Sammen vil vi danne en åndelig, kosmisk 
klode. Den ny verdensimpuls skaber fremdrift for menneskehedens udvikling i bevidsthed og kultur hen imod at blive "Guds billede efter Guds lignelse" og 
borgere i "Det rigtige menneskerige", - som med denne verdensimpuls vil blive af denne verden. 

 

Søndag den 2. februar 2020 kl. 15.00       
 ? 
Søndag den 16. februar 2020 kl. 15.00  
“Relationer i forvandling”                  Tryggvi Gudmundsson, Klint 
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, Hillerød 
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, Klint 
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 forløber symptomerne 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.  

 

Søndag den 19. april 2020 kl. 15.00       
 ? 
  
Søndag den 3. maj 2020 kl. 15.00       
  ? 
 

Søndag den 24. maj 2020 kl. 15.00  
“Forstå livets puls”              Jan Schultz, Svaneke, Bornholm 
        
  

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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