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Lørdag den 15. september 2018 

Tilgivelsens mysterium                                     Lene Jeppesen 
Det moderne menneske har nået det sted i evolutionen, som, ifølge Martinus, gør det muligt at forklare, 
hvorfor tilgivelse, udover at være den mest logiske adfærd, også er nødvendig, hvis vi vil opretholde 
balance og sundhed såvel fysisk som psykisk. Den intelligensmæssige forklaring på tilgivelsens 
mysterium kan støtte os gennem den svære proces det kan være at tilgive vores medmennesker og os 
selv. 
 

Lørdag den 3. november 2018 

Hvis der findes en kærlig Gud, hvorfor er der så ondskab til?          Tryggvi Gudmundsson 
Igennem åndshistorien har man forsøgt at retfærdiggøre Gud over for det onde og lidelsen i verden. Hvis 
Gud er alkærlig og almægtig, hvorfor har han da skabt en verden, hvor uskyldige lider? Hvis Gud er 
almægtig, kunne han vel bare forhindre ondskaben i at eksistere. Igennem de kosmiske analyser viser 
Martinus, hvorledes mørket er en absolut nødvendighed for, at oplevelse af lyset kan blive mulig. Ifølge 
disse analyser kan ingen som helst oplevelse finde sted uden i kraft af sin kontrast. Et lysets og lykkens 
rige ville ikke kunne skabes og opleves, hvis ikke der var et rige, i hvilket væsenerne kan lære mørket at 
kende. Dette rige er dyreriget, som menneskeheden nu er på vej ud af. 
 

Søndag den 25. november 2018 

Klima og globalisering            Ole Therkelsen  
Globalisering og klimaforandringer er analoge med de processer, der sker i vor egen organisme, fordi 
jordkloden ligesom os også er et levende væsen under udvikling. Klimaforandringer, økonomiske og 
politiske kriser er udtryk for jordklodens viljeføring og bevidsthedsudvikling. 
 
Søndag den 20. 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. 
 

Lørdag den 16. 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." 
 

 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab. Alle er velkomne!         Entré kr. 70 
Husk tilmelding til  

Lene Holk på sms til 5056 3980 eller email cafegaiaart@gmail.com               

Der kan i pausen købes kaffe/the snack. 
Cafe Gaia-Art/Lene Holk tilbyder vegansk kager/brød og tilbehør. 
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden.   Varighed ca. 1 time + spørgetid. 

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                                        

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 
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