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Mandag den 14. september 2020 

Påskemysteriet - vejledning til det moderne menneske                           Lene Jeppesen 
Martinus forklarer, hvordan påskeevangeliet indeholder en psykologisk vejledning til det moderne menneske.  
Begivenhederne i Getsemane have, under korsfæstelsen og ved opstandelsen er ikke kun en historisk beretning 
om Jesu kvaler og deres overvindelse, men i høj grad også en håndsrækning fra en højere verden indeholdende 
anskuelighedsundervisning til fremtidens mennesker.  
Hændelserne beskriver indvielser, som vi mennesker bevidst og ubevidst gennemgår på vores rejse frem mod 
vores færdige stadium - og vigtigst af alt - Jesus væremåde viser, hvordan vi møder livets udfordringer på en 
fuldkommen måde. 
 

Mandag den 19. oktober 2020 

"Menneskenes og klodens fremtid i denne kaotiske verden"      Lars Gyde Nielsen 
"Vi lever i en tid med meget store omvæltninger. Vore kulturelle og moralske værdibegreber smuldrer, og mange 
mennesker kan ikke finde mening og indhold i og forståelse for deres daglige tilværelse. Hvor er vi på vej hen, og 
hvordan ser fremtiden ud? Gennem Åndsvidenskaben får vi indsigt i de mange mekanismer i Verdensaltets struktur 
og lovmæssighed, der styrer menneskene og vores klode mod en lys fremtid." 
 

Mandag den 2. november 2020 

Nye tider – Nye samlivsformer         Solveig Langkilde 
Forhold er i stærk forvandling. En evolution foregår i os alle mod større selvstændighed. Mange lever i dag, frivilligt 
eller ufrivilligt, singleliv. Ifølge Martinus analyser er dette en naturlig konsekvens af den gradvise forvandling af 
vores feminine og maskuline seksuelle poler. Hvordan finder vi nye måder at opleve nærhed og intimitet på, der kan 
forenes med et voksende behov for selvstændighed? Hvordan kan vi udvikle gode venskaber og frie fællesskaber? 
 

Mandag den 25. januar 2021 

Hvor går vi hen?           Ole Therkelsen                
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie.  Mange har problemer med helbred, økonomi eller 
arbejdet. Der er problemer med samliv, skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, 
religiøse, økonomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser Martinus fremtidens løsninger. 
 

Mandag den 15. marts 2021 

’Verden i dag’                                       Tryggvi Gudmundsson 
”Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står menneskeheden overfor store udfordringer og bliver 
efterhånden konfronteret med sit forældede menneskesyn. Mantraet om, at ’den stærkeste overlever’, og at 
’konkurrence’ er den hellige gral i al menneskelig økonomisk interaktion vil ifølge Martinus efterhånden blive afløst 
af et mere humanistisk menneskesyn, samarbejde mellem nationer og individer og økonomi, der præges af 
princippet lige værdi for lige værdi.” 
 
 

 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.                      Alle er velkomne!            

                   
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden.   Varighed ca. 1 time + spørgetid. 
Arrangør: Marianne Kaufmann, tlf. 20 87 70 17. marianne@healing-mk.dk  

Litteratur: Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel: shop.martinus.dk   

Lyt til eller download flere foredrag på www.oletherkelsen.dk             

Evt. ændringer, links, foredrag i andre byer, se www.martinusguiden.dk                                     

Entré kr. 60  

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn! 

http://www.martinusguiden.dk/
mailto:marianne@healing-mk.dk
http://www.oletherkelsen.dk/
http://www.martinusguiden.dk/

