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Søndag den 22. januar 2017  

Sund mad og sunde tanker                     Ole Therkelsen               
En forkert livsstil kan få alvorlige konsekvenser ved at føre til både fysiske og mentale sygdomme. Martinus analyser af den sunde vegetariske kost 
bliver efterhånden bekræftet af den moderne ernæringsvidenskab. Fejlagtige tankemønstre eller forkert vanetænkning kan føre til psykiske sygdomme. 
Martinus kosmiske analyser af livslovene viser vejen til en sund, harmonisk og lykkelig tilværelse. 
 

Søndag den 5. februar 2017  

Hvorfor er der så mange skilsmisser/Udviklingen fra formerings-væsen til skabervæsen. 
                                     Karl Jørgensen 
Man taler undertiden om en seksuel revolution, en frigørelses-proces, som blev muliggjort efter ungdomsoprør m.m. 
Ovenstående forklarer dog ikke helt de mange nye samlivsformer, de mange skilsmisser, de mange singler, og de mange andre forandringer på det 
seksuelle område. 
Danskeren Martinus Thomsen (1890-1981) belyser i sine værker, hvad der forårsager disse forandringer. Ifølge Martinus er der ikke tale om en 
revolution, men derimod en evolution. En gradvis udvikling i både bevidsthed og organisme. Når vi kender denne udvikling, og ved hvad den sluttelig vil 
resultere i, er det nemmere at forstå det der sker omkring os. 
Martinus inddeler væsenerne i elleve kategorier - fra A til K - afhængig af, hvor man befinder sig i poludviklingen.  
Vi vil i foredraget se på disse forskellige afdelinger, og forklare begreber såsom polforvandling, den højeste ild m.m. med symbolgennemgange og 
gave-princippet. 
 

Søndag den 19. februar 2017 

Hvad betinger menneskets ”fri vilje?”                                                      Karl Jørgensen   
Har vi en fri vilje eller ej? - dette er et af de store eksistentielle spørgsmål, der har optaget menneskene, lige så længe som vi har været i stand 
til at gruble over livsmysteriet. Vor vilje, vore beslutninger er bestemt af vor nuværende viden og erfaringer. Vi befinder os et sted i udviklingen, 
hvor bevidstheden er indskrænket. Vore handlinger er derfor, i nogen grad, dikteret af egoisme og uvidenhed. Konsekvenserne af en 
ufuldkommen væremåde - karma - er med til at udvikle os til at handle mere i overensstemmelse med livslovene – Martinus forklarer os 
detaljeret om hvad man forstår ved fri vilje. 
 

Søndag den 5. marts 2017 

Forbindelsen mellem Kristus og Det Tredie Testamente.                  Ingemar Fridell 
"Martinus’ åndsvidenskabelige videnskab indeholder mange bibelcitater og forklaringer på udtalelser fra Jesus. Samtidig hviler Martinus’ 
verdensbillede helt og holdent i sig selv. Det hele er jo baseret på Martinus’ egne selvoplevede erfaringer og ikke på Bibelen. – Hvorfor anså 
Martinus det da for vigtigt at henvise til bibelen og Jesus? – Hvorfor kaldte han sit værk for Det Tredie Testamente? – Foredraget har til hensigt 
at placere Martinus’ unikke værk i et større kulturhistorisk perspektiv og at påvise Guds plan for hele menneskehedens fortsatte udvikling."  
 
 

Søndag den 12. marts 2017 

At forstå sig selv og tiden vi lever i.                                                     Søren Olsen 
Martinus åndsvidenskab udelukker tilfældighed i menneskets udvikling – ja i al udvikling. Mennesket er undervejs mod en meget dybere forståelse af 
sig selv. Denne dybere forståelse åbner for at tolke tiden vi lever i og se hvad fremtiden naturnødvendigt vil bringe. Dyret i mennesket regerer verden. 
Den nære fremtid bliver ikke let. Den er en nødvendig overgang til et samfund funderet i demokrati og meget mere menneskelighed. 
 

Søndag den 2. april 2017 

Hvorfor være vegetar        Jørgen Leon Knudsen 
Om vegetarisme i dag og om vegetarismens nødvendighed set i lyset af Martinus bog: 'Den Ideelle Føde"  
Fra naturens hånd er hele den menneskelige organisme i hele sin struktur genialt skabt. 
Den er et glimrende redskab, ved hvilket mennesket kan opleve og manifestere livet.  
Skavankerne opstår der, hvor dette geniale redskab er overladt til mennesket, og hvor det har ansvaret for dets pasning og pleje. 
Hvis mennesket var udviklet nok til at kunne opfylde denne plejning hundrede procent, så ville der ikke eksistere en eneste sygdom i verden. 
Menneskeheden ville være en strålende kulmination af sundhed og legemligt velvære.  - Martinus bog: Det Evige Verdensbillede IV –  side 79. 
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