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Søndag den 30. september 2018 
Alt liv er forbundet – enhed og mangfoldighed                                  Sören Grind  
En grundlæggende årsag til lidelse er oplevelsen af separation. Vores tryghed i flokken og i familien udfordres stærkt i en tid med voksende 
selvstændighed og individualitet. Med udviklingen af den humane følelse og den stærkt voksende internationalisme mærker stadigt flere 
mennesker en forbundethed, der ikke begrænses af nationalitet, køns- og klassetilhørsforhold. Fælles interesser, kunst og videnskab, bygger 
broer mellem mennesker. 
 
 

Søndag den 28. oktober 2018 
"Mikroverdenen i mennesket."                      Lars Gyde Nielsen  
"I disse år sætter mange mennesker fokus på sund livsstil. Overvejelser vedrørende drikkevaner, fødevalg og debat om stimulerende 
hjælpemidler til at klare en stressende og konkurrencepræget hverdag fylder meget i mange menneskers tankeverden. Hvad kan man stole på, 
og hvordan skal man forholde sig? Gennem Åndsvidenskaben får vi en ny viden om og et indblik i livsfunktionerne, som de udspiller sig i den 
mikroverden, vort fysiske legeme består af." 
 
 

Søndag den 18. november 2018 
Martinus’ syn på Jesus                              Ole Therkelsen                
Martinus anså Jesus for at være modellen på det fuldkomne menneske. Martinus kunne med sin kosmiske bevidsthed have lavet hele sit 
livsværk uden at referere til Jesus og Bibelen. Men han ville retfærdiggøre Jesus ved at vise den videnskabelige sandhed i alle hans udtalelser. 
Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente er således videnskabeliggjort eller intellektualiseret kristendom. 
 
 

Søndag den 17. februar 2019 
Døden, livets største overraskelse                     Solveig Langkilde               
Ligesom døgn og år danner fortsættende kredsløb, er hvert liv, vi lever, også et led i en uendelig kæde af kredsløb. På tilsvarende måde som 
søvnen er en hvile og tid for opladning af ”batterierne” for livskraft, er også døden en overgang til en lys åndelig verden, hvor vi både kan 
udfolde de talenter, vi har skabt i de fysiske liv, og samle kraft og inspiration til næste inkarnation. For hvert liv udvikler vi evnen til at tænke og 
handle mere og mere logisk og kærligt. 
 
 

Søndag den 31. marts 2019 
At tænke sig rask                             Lene Jeppesen 
Martinus forklarer, at noget af det vigtigste for fremtidens mennesker er at opnå indsigt omkring vores celler som levende, tænkende og følende 
væsener. Først når vi forstår dette helt til bunds vil vi indse, hvor afhængige de er af vores tanker og dermed det klima, som vi skaber for dem at 
leve i. Med hjælp fra symboler, som viser, hvad der sker i vores organisme når vi tænker og føler, bliver det klart for os, hvordan vi kan skabe 
harmoni og solskin også for vores næste i mikrokosmos. 
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