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Søndag den 24. september 2017 
Et bevidst gudsforhold                                Sören Grind  
Vi er på vej til at få et mere bevidst forhold til vores egen tankeverden. Bønnen har her potentiale til at blive et afgørende 
redskab for vores menneskelige udvikling. I åndsvidenskaben synliggøres hverdagen som en dialog med et levende 
verdensalt. Gudsbegrebet bliver her nærværende i vores daglige liv. 
 

Søndag den 29. oktober 2017 
Er begreberne bøn og tilgivelse aktuelle?                            Lars Gyde Nielsen  
I den kristne kultur lærer vi, at det at bede til Gud og det at kunne tilgive sin næste er vigtige elementer i vores omgang med 
vore medmennesker. I vores aktuelle hverdag opfattes dette af mange mennesker som naivitet og som noget irrelevant for 
at kunne fungere i et konkurrencepræget samfundsliv. Men hvad er egentlig rigtigt? Gennem åndsvidenskaben får vi et 
indblik i de mekanismer, bøn og tilgivelse udløser i det enkelte menneskes liv. 
 

Søndag den 19. november 2017 
Gud, universet og videnskaben              Ole Therkelsen                
Mennesket har altid studeret universet, men i Martinus Åndsvidenskab studeres universet som en levende organisme på en 
måde, som forener videnskab og religion samt Østens og Vestens tænkning. I sin kosmologi påviser Martinus, at der findes 
naturlove for bevidsthedens og livets udfoldelse, og kendskabet til disse love vil bidrage til skabelsen af lykke, harmoni, 
sundhed og fred på jorden. 
 

Søndag den 18. februar 2018 
På vej mod et tredje køn         Solveig Langkilde               
Martinus beskriver, at det maskuline i kvinden og det feminine i manden er i stærk udvikling. En udvikling, der ligger bag 
forvirringen på det seksuelle område, regnbuefamiliernes opståen og opbrud af kønsnormer. Et tredje køn vokser gradvist 
frem med den tiltagende balance mellem det feminine og det maskuline. 
 
 

Søndag den 11 marts 2018 
Du er placebo-effekten       Alex Riel Mathiassen   
Ny forskning viser at bevidstheden i høj grad styrer kroppens fysiske processer. 
Vi sammenligner forskningen med Martinus arbejde, for at blive klogere på, hvordan bevidstheden påvirker kroppens fysiske 
processer. -  I et samfund hvor livsstils sygdomme spiller en stor rolle for vores sundhed og livskvalitet, kan indblik i 
forbindelserne mellem psyken og kroppen være en vigtig ressource for et godt liv. 
 

Søndag den 8. april 2018 
Tilgivelsens mysterium                Lene Jeppesen 
Det moderne menneske har nået det sted i evolutionen, som, ifølge Martinus, gør det muligt at forklare, hvorfor tilgivelse, 
udover at være den mest logiske adfærd, også er nødvendig, hvis vi vil opretholde balance og sundhed såvel fysisk som 
psykisk. Den intelligensmæssige forklaring på tilgivelsens mysterium kan støtte os gennem den svære proces det kan være 
at tilgive vores medmennesker og os selv. 
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