
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 19. november 2022 kl. 14.00  
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. 

 

Lørdag den 4. februar 2023 kl. 14.00  
Fra han- og hunkøn til menneskekøn        af Marin Hansen                    
Hvad er en kvinde, hvad er en mand? Findes der egentlig kun to køn? Hvad er det, der afgør, om man er Barn, udvikler sig til at 
have den ene eller den anden kønsidentitet? Er al den snak om forskellige kønsidentiteter noget overdrevet sludder? Debatten om 
disse spørgsmål fylder i medier, blandt venner og i familier, og den er nået helt ind i folketingssalen. Der er mange forskellige 
videnskabelige bud på. Martinus har et radikalt anderledes bud på, hvad køn er, og hvordan køn vil udvikle sig blandt mennesker. I 
foredraget vil vi undersøge den samfundsmæssige udvikling i køn og kønsidentitet og vise nogle af de forklaringer, som Martinus 
giver på fænomenet. 

Lørdag den 25. februar 2023 kl. 14.00   
Individets ansvar og samfundets ansvar                     af 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. 

Lørdag den 11. marts 2023 kl. 14.00   
Næstekærlighed – hvad er det egentligt?                                    af 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.   

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! 


