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!
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!
Vær opmærksom på! I denne sæson kræves tilmelding, da vi har 

begrænsede pladser pga. Corona situationen.  
Pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet.   

Tilmelding til Mona Maria Remme, 60719182   
remmemona@yahoo.dk  

Tilmelding til seminaret senest mandag den 28. september 2020  
!

Foredragsholder:                         Alex Riel Mathiasen !
Hvordan formår mennesker at leve fredeligt sammen i økologisk balance med 
planetens økosystem? Kun et mindretal formår dette i dag. Hvordan lærer vi at 
tilpasse os planetens livsbetingelser? Hvilke ændringer i vores psykologi, adfærd, 
kultur og samfundssystemer er nødvendige, for at leve som et planetarisk 
menneske? Dette ser ud til at være det 21. århundredes største udfordring. 
Vi ser på disse områder via den danske intuitionsfilosof Martinus' åndsvidenskab.  
Martinus beskriver kloden som et levende væsen, der er under udvikling i 
samarbejde med alt liv på jorden. Vi ser på hvad Martinus' arbejde kan bidrage med, 
i form af en ny global forståelse, nye metoder, og nye måder at leve på, som et 
planetarisk menneske.  !
!
!
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Timeplan for dagen !
Det Planetariske menneske !

Der vil være tid til spørgsmål og samtale undervejs. !

!!!

!
9.30–11.00 !!!!!!!
11.00–11.15 !!
11.15–12.30 !!!!!!!!!
12.30–13.30 !!
13.30–14.45 !!!!!!!!!!
14.45-15.00

!
Oplæg: Den levende og intelligente planet 
Vi ser på, hvorledes naturvidenskaberne begynder at 
betragte kloden, som et levende og selvorganiserende 
system, hvori alt liv er forbundet. Martinus beskriver, 
hvordan kloden fungerer, som et levende og bevidst 
væsen under udvikling, hvor menneskets-og klodens 
udvikling er tæt forbundet. !
Kort pause !!
Oplæg: Det planetariske samfund 
Her ser vi på, hvorledes kulturernes udvikling er tæt 
forbundet med klodens udvikling, og hvordan disse 
påvirker hinanden. Vi undersøger hvordan et 
planetarisk samfund er indrettet og hvad samfundene 
kan bidrage med i dag, for at skabe dette. Ifølge 
Martinus kan alle de større begivenheder, der udspiller 
sig mellem samfundene i verden, betragtes som 
fødselsprocesser for et nyt planetariske samfund !
Frokost (medbring selv din mad) Vi serverer kaffe/
te og kage efter frokosten !
Oplæg: Det planetariske menneske 
Der vil her blive argumenteret for at planetarisk 
bevidsthed er det næste store udviklingstrin, for 
menneskeheden. Vi undersøger derfor, hvad det vil 
sige at have en planetarisk bevidsthed. Hvilke 
forandringer skal der finde sted i det enkelte 
menneskets bevidsthed, for at tage et planetarisk 
perspektiv? Kan man komme på bølgelængde og 
kommunikere med planetvæsenet? Hvordan kan man 
selv arbejde med udviklingen hen mod planetarisk 
bevidsthed? 
Vi hjælper hinanden med at få borde og stole på 
plads.


