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

DET TREDIE TESTAMENTE  
Foredrag på lørdage kl. 14.00 i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted. 

  Lørdag den 18. september 2021 kl. 14.00  

Hvor er vi på vej hen?             af Lene Jeppesen  
   
  Lørdag den 9. oktober 2021 kl 14.00 

Hvad dækker sig under begrebet “Kristendom?”    af Jens Lindsby 

Lørdag den 16. oktober 2021 kl. 14.00 

Gennem indvielsens mørke       af  Kasper Westeraa  

Hvorfor oplever vi mørke oplevelser i vor tilværelse? Kom og hør forklaringen. 

Lørdag den 20. november 2021 kl. 14.00  

Bønnens kraft         af Inger Sørensen: Mange mennesker kan have det svært med at bede og forbinder bøn med 
noget gammeldags religiøst. En anden holdning kan være,  at når alt er såre godt, er bøn unødvendig.  
Martinus forklarer bønnen som en videnskab - og en måde at samarbejde med livet på. Med Martinus kosmiske analyser lærer vi påny  
at se bønnen som en kraftkilde, som vi i tidligere inkarnationer har benyttet os af på trosmæssig basis, men som vi nu kan opleve som  
dagklar viden.  
 

Lørdag den 15. januar 2022 kl. 14.00  
Den hvide og gyldne ilddåb.  Af Margit Kjeldsen 
Den hvide og gyldne ilddåb betegner Martinus hændelsen, der strakte sig over tre dage i marts 1921, hvor Martinus her på vores 
jordklode i en alder af 30 år fik sin naturlige eller egentlige bevidsthedstilstand, nemlig kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed er 
også kaldet for ”Guddommens primære bevidsthed”, hvor dette levende væsen er eet med Guddommens eget bevidsthedsliv. 
 
Lørdag den 5. februar 2022 kl. 14.00  

"Familier i forandring"   af Marin Hansen  Nye familieformer og ændringer i seksualitet og samliv er et 
tilbagevendende tema i medierne. Der tales bl.a. om regnbuefamilier,  COLA-forhold osv., og aldrig har der været så mange former for 
seksuel orientering som nu. Hvordan kan denne udvikling forklares ud  fra Martinus Åndsvidenskab? Og hvordan skaber vi nære 
relationer og et fællesskab, der omfatter alt liv og alle verdensanskuelser?  

Lørdag den 26. februar 2022 kl. 14.00   

“Verden i dag”    af Tryggvi Gudmundsson ”Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står 
menneskeheden overfor store udfordringer og bliver efterhånden  konfronteret med sit forældede menneskesyn. Mantraet om, at 
’den stærkeste overlever’, og at ’konkurrence’ er den hellige gral i al  menneskelig økonomisk interaktion vil ifølge Martinus 
efterhånden blive afløst af et mere humanistisk menneskesyn, samarbejde  mellem nationer og individer og økonomi, der præges 
af princippet lige værdi for lige værdi.”  

Lørdag den 12. marts 2022 kl. 14.00   

Kampen for frihed og retfærdighed     af Søren Olsen, Hillerød Kampen har stået på i årtusinder og 
præger også Jorden i dag. Frihed for de få bygger ofte på undertrykkelse af de mange, og  hungeren efter retfærdighed leder ofte 
til gengæld og krig. Dyret i mennesket regerer! Vil vores hunger efter frihed og retfærdighed  blive mættet? Martinus svarer ja, men 
varig frihed og fred bygger på at forstå sig selv, og hvor vi er på vej hen. Kampen kan kun  vindes for det enkelte menneske ved at 
overvinde sine dyriske anlæg og udvikle sine ægte menneskelige egenskaber.  

Lørdag 2. april 2021 kl. 14.00 

Hvor er vi på vej hen? – Med intuitionen ser vi livets tale     af Lene Jeppesen  
 
Lørdag den 23. april 2022 kl. 14.00   
senere besked 
 
Lørdag den 7. maj 2022 kl. 14.00    

senere besked af  Kasper Westeraa  
 



Evt. ændringer, links og foredrag mv. Se: www.martinusguiden.dk  

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab. Alle er velkomne! Entré: Martinus ønskede Gaveprincippet, som vi anvender. 
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden og varer ca. 1 time + pause + spørgetid.   
Litteratur: www.martinus-webcenter.dk - www.livetsskole.info - www.dettredietestamente.info.   
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 nu brændende spørgsmål  og 
også gerne forberedte spørgsmål hjemmefra. VELKOMMEN TIL DISSE HYGGELIGE OG FORKLARENDE EFTERMIDDAGE  

 

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn! 


