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Søndag den 18. september 2022 
Tankeklimaer - hverdagens psykologi                              Lene Jeppesen 
Hvorfor kalder Martinus (1890-1981) vores tanker og følelser for tankeklimaer og hvad har de overhovedet med jordens 
klima at gøre? 
Hvordan kan vi hver især blive herre over vores eget tankeklima og hvilken betydning har vores daglige tankeklima for vores 
fremtidige liv og skæbne? 
 
 
 

Søndag den 23. oktober 2022 
Gennem døden             Ole Therkelsen                
Gennemgang af hovedindholdet i den nye bog "Gennem døden", der udgives af Martinus Institut i april 2022.  Bogen 
handler om menneskenes rejse gennem dødsriget, der er et paradisisk ophold på det åndelige plan, hvor 
livskraftsbatterierne bliver opladet, inden vi igen skal inkarnere eller fødes på det fysiske plan. 
 
 
 
 

Søndag den 26. februar 2023 
Individets ansvar og samfundets ansvar   Tryggvi Gudmundsson  
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 menneskerne 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 
overfor 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. 
 
 
 
 

Søndag den 12. marts 2023 
Samarbejdets Kunst                                                   Ingolf Plesner 
Samarbejde handler ikke om at ”lave de andre om”, men om at udvikle sine egne evner for tålmodighed, forståelse af 
andres ståsted, for næstekærlighed og ydmyghed for at kunne møde andre, hvor de står, for at få det bedste ud af 
samværet. Vil man virkelig samarbejde, må man vække et ofte slumrende potentiale for personlig udvikling i sig selv. Tanker 
om samarbejde findes i den lille bog, der hedder ”Samarbejdsstrukturen”, hvor en lang række udsagn og citater af Martinus 
er samlet som grundlag for arbejdet inden for ”Martinus sag” med tanke på, at indholdet med tiden vil brede sig til mange 
andre områder. 
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