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Mandag den 18. september 2017 

Bøn og skytsengle             Lene Jeppesen 
Op igennem historien har både bøn og meditation været brugte metoder til fordybelse samt indre dialog med vores 
højere identitet, med et højere åndeligt aspekt eller som direkte samtale med Gud. 
Martinus kommer i sine kosmiske analyser ind på bønnens betydning for det moderne menneske samt på hvorfor 
og hvordan bøn virker. Han forklarer, hvordan den brugt rigtigt kan hjælpe os til at opnå indsigt og balance samt til 
at skabe overblik og overskud, så vi kan være til glæde for vores omgivelser. Særligt gør han opmærksom på, 
hvordan Gud eller Universet kommunikerer med os via skytsengle, der, lige som vi selv, er de organer, hvormed 
Gud eller Universet konkret møder alle levende væsener - lige der, hvor de er.  
 

Mandag den 6. november 2017 

Hvad er sandhed?                                             Solveig Langkilde 

I dag er spørgsmålet: ”hvad skal jeg tro på?” mere aktuelt end nogensinde. Åndsvidenskaben beskriver kredsløbet 
som et evigt princip bag reinkarnationen, bag karmaloven, bag døgn- og årskredsløbet osv. I dette perspektiv på 
livet findes hensigt og mening i alle udviklingsprocesser, både de individuelle og de globale – selvom det ikke ser 
sådan ud. 
 

Mandag den 22. januar 2018 

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. 
 

Mandag den 19. marts 2018 

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. 
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