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  Lørdag den 24. september 2022 kl. 14.00: Jørgen Leon Knudsen: Partikler, Tomrum og Tankekraft. Når vi en skyfri nat skuer 

opad mod stjernehimlen, ser vi, at den udgør et billede af lysende partikler og tomrum. Men det er ikke blot så 

langt, som øjet rækker, at himlen består af partikler og tomrum, det gør den lige så langt, som man med optiske 

hjælpemidler kan observere millioner af lysår ude det uendelige rum. At dette umådelige rum skulle holde op og 

have en afslutning, er umuligt, forklarer Martinus.  - Spændende analyser af Martinus - Kom og lyt og se farverig 

video og fotos til forklaringerne. 

 Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 14.00: Kasper Westeraa: Ægteskabets Kredsløb: Ægteskabet er en institution, 
menneskeheden har benyttet sig af i umindelige tider. Men i det seneste århundrede har netop denne institution 
været genstand for megen opbrud og forandring. 
Hvad skyldes denne tumult? Hvad er status på ægteskabet anno 2022? Og hvilken fremtid går det i møde? Med 
udgangspunkt i Martinus' omfattende analyser på ægteskabets område vil vi besvare disse spørgsmål samt 
komme med logiske forklaringer på, hvad der driver forandringerne.  
 
 Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 14.00: Søren Jensen: Lidelse og Ufrihed - hvorfor? Det moderne menneske er blevet 
materiens herre; men det er langt fra frit og lykkeligt. ”Skabelsen” er ikke færdig: Mennesket er halvt dyr og halvt 
menneske! Det ”dyriske” er årsagen til alle vores problemer, selvom det moderne menneske gør alt for at 
camouflere sin dyriske selviskhed. Det vil vi se eksempler på, og på den måde afdække de skjulte årsager til de 
mange problemer, vi er vidne til. De kosmiske analyser forklarer, hvorledes vejen ud af de mange problemer og 
sygdomme vitterligt er ”kærlighed til næsten,” således som det påstås i kristendommen. Vi får en forklaring. 

Lørdag den 5. november 2022 kl. 14.00: Ingemar Fridell: Udvikling, Reinkarnation og Karma: Martinus forklarer i sit 
livsværk Det Tredie Testamente sammenhængen mellem udvikling, reinkarnation og karma. Vores personlige 
liv er en del af en guddommelig initiering proces, som bevæger os væk fra primitivitet mod høje grader af 
intellektualitet og kærlighed. I de kommende århundreder vil verden blive et betydeligt lysere og mere 
behageligt sted at bo. 

Lørdag den 19. november 2022 kl. 14.00  Inger Sørensen: Fra forsvar til tilgivelse: Angreb og forsvar er vigtige overlevelses 
principper 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 3. december 2022 kl. 14.00: Jens Lindsby: Martinus beskriver Mikrokosmos 

Lørdag den 14. januar 2023 kl. 14.00: Iben Dam: Træd ud, som den du er: Gennem åndsvidenskaben gør Martinus det 
klart for os, at vi alle er på vej op ad en udviklingstrappe. Han viser os, at det er helt afgørende for vores 
psykiske og fysiske sundhed, at vi lever i overensstemmelse med det udviklingstrin, vi er nået til. Men hvordan 
opnår vi bevidsthed om dette vores udviklingstrin, og hvordan får vi modet til at handle og dermed bringe os i 
balance, også når det ind imellem kan betyde, at vi må "skille os ud fra flokken?" Du kan se mere om Iben 
Dam her: https://ibendam.dk/web/iben-dam-forfatter/ Der vil på dagen desuden være mulighed for at købe 
bøger signeret af forfatteren til fordelagtig pris. 

 Lørdag den 21. januar 2023 kl. 14.00: Jan Schultz: Dommedag, de sidste Tider, Krig og Ødelæggelser - Hvad skal det gøre 
godt for? 

Lørdag den 4. februar 2023 kl. 14.00: Marin Hansen: Fra han- og hunkøn til menneskekøn:  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.  

  

https://ibendam.dk/web/iben-dam-forfatter/


 

Lørdag den 25. februar 2023 kl. 14.00: Tryggvi Gudmundsson:  Individets ansvar og samfundets ansvar: 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  menneskene 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 over for 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: Søren Olsen:  Næstekærlighed – hvad er det egentligt? 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.   
Lørdag 1. april 2023 kl. 14.00: Kasper Westeraa: Martinus foredrag. 

Lørdag 15. april 2023 kl. 14.00: Søren Jensen: Tiden, Rummet og Evigheden - Kend dig selv: Det Tredie Testamente 
forklarer, at den materielle livsoplevelse er en illusion. Den er årsagen til de mange lidelser og bekymringer, 
menneskene oplever. I dette foredrag vil vi med hjælp af de kosmiske symboler og forklaringer løfte os op over 
denne illusion. Vi lærer, hvorfor udviklingen af ”kærligheden til næsten” spiller en afgørende rolle for den, der 
vil opleve det virkelige liv bag illusionen. Vi lærer at skelne mellem ”det skabte” og ”den evige”. Vi kan bygge 
vores liv på klippegrund. Efterhånden som det åndelige område af livet bliver til videnskab for os, opstår 
freden.  

Tidligere afholdte foredrag var 3. sept. af Jan Schultz: Hvem var Martinus, og Hvad er Det Tredie Testamente 
- og den 10. sept. af Peter Wraae: De 12 Grundfacitter og Livsmysteriets Løsning. 

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, www.martinus.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 nu brændende spørgsmål og  også gerne forberedte spørgsmål 
hjemmefra.       VELKOMMEN TIL DISSE HYGGELIGE OG FORKLARENDE EFTERMIDDAGE  

 
 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn! 

http://www.dettredietestamente.info/

