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Søndag den 25. september 2016 

Vores indre drama                                 Sören Grind  
Vores indre er helt afgørende for, hvordan vi oplever livet. Vi tolker menneskers handlinger og verdenssituationen ud fra 
egne erfaringer, forestillinger og selvværd. Det er en værdifuld kunst at se sin indre verden udefra. Med det kærlige og 
logiske overblik, vi finder i åndsvidenskaben, kan vi lære os at gennemskue og håndtere livets dramaer. 
 
 

Søndag den 30. oktober 2016 

"Jordkloden og os mennesker"                              Lars Gyde Nielsen  
I disse årtier sætter vi mennesker fokus på vores klode. Astronauter beskriver Jorden som rund og med smukke farver på 
deres rejser uden for Jordens atmosfære. Forskere opstiller forskelligt lydende teorier om Jordens bæredygtighed eller 
mulige kollaps. Gennem Åndsvidenskaben får vi en helt ny viden om vores klode som et levende væsen og om dens 
samspil med os mennesker. 
 
 

Søndag den 27. november 2016 

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 19. februar 2017 

Hvor tæt på den åndelige verden er jeg?                      Solveig Langkilde 
Set ud fra Åndsvidenskaben lever vi hele tiden i kontakt med en åndelig verden – ofte uden at være bevidste om det. 
Men med den gradvise udvikling liv efter liv vil vi forstå, at ikke fysiske åndelige væsner hele tiden deltager i vores 
individuelle udvikling såvel som i de omvæltende politiske og sociale processer, der foregår på jorden i dag.  
 
 
 

Søndag den 26. marts 2017 

Spiritualitet og videnskab       Alex Riel Mathiassen   
Om mødet mellem spiritualitet og videnskab i relation til Martinus kosmologi 
Internationalt har der i et par årtier været en debat om, hvorvidt naturvidenskabernes nye forskningsresultater 
medfører behovet for spirituelle verdensbilleder. Der gives et overblik over denne debat, som sættes i relation til 
Martinus kosmologi. Vi ser på emner som: kvantefysikkens erkendelser, intelligent design i naturen, parapsykologi på 
universiteter, og forskning i menneskehedens udvikling. Verden synes her mere at ligne en kollektiv 

bevidsthedsudfoldelse. Martinus beskriver formålet med denne udvikling inden for videnskaberne, og hermed synes vi at 
være på vej mod en ny syntese af naturvidenskab og åndsvidenskab. 
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