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Mandag den 17. september 2018 

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. 
 
 

Mandag den 5. november 2018 

Hvad er intuition egentlig?                                      Solveig Langkilde 
Flere og flere mennesker får intuitive åndelige oplevelser. Lysoplevelser, hvor f.eks. reinkarnationen og dermed 
udødeligheden indgår som et faktum, eller de ser, hvordan karmaloven er fundamentet for livets retfærdighed. 
Martinus forklarer, at vi alle er på vej til at udvikle evnen til intuitivt at kunne gennemskue livets åndelige struktur, 
men at vejen dertil kan indebære omveje. Åndsvidenskaben beskriver en logikkens og kærlighedens vej til den 
intuitive kosmiske bevidsthed. 
 
 

Mandag den 21. januar 2019 

Parforhold, seksualitet og kærlighed           Ole Therkelsen                
Mange er i dag meget interesserede parforhold, samliv og seksualitet. Skilsmisser og ulykkelige parforhold er ifølge 
Martinus nødvendige stadier i udviklingen fremover. Prævention, kunstig befrugtning og homo-ægteskaber forklares i 
kosmisk belysning. Det maskuline i kvinden og det feminine i manden vokser stadigt frem, og forskellen på kvinder og 
mænd bliver mindre og mindre. 

 
 

Mandag den 18. marts 2019 

"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." 
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