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Foredrag Lørdag den 8. april 2017  

 

Martinus – mennesket og verdensbilledet i HOLSTEBRO  Ole Therkelsen  
Igennem sit eventyrlige liv skabte Martinus (1890-1981) en kosmologi eller en åndsvidenskab, der blev et værk på ca. 
10.000 sider om meningen med livet, dets struktur og ytringer. 
         

 Martinus Åndsvidenskab: Videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er lovbundne. 

Forfatteren Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil 
gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens 
verdensrige på jorden. 
          

Forfatter Ole Therkelsen, f. 1948, taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus 
Kosmologi. Han har holdt ca. 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, dansk, svensk, 
engelsk, tysk, fransk og Esperanto, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk og www.oletherkelsen.info. 
  
Ole her skrevet to bøger: 
Martinus, Darwin og intelligent design  (2. udgave 2016) 
Martinus og den nye verdensmoral  (2. udgave 2016) 
og udgivet to lydbøger på CD med foredrag: 
Kosmiske lektioner    (2006)  50 foredrag i MP3 
FOREDRAG i 2013  (2014)  48 foredrag i MP3  

 
 
Cafe Gaia-Art ligger i skoven ved Holstebro på Harrestrupvej 14. 
 
Her kan du nyde økologisk vegansk plantemad af hensyn til mennesker, dyr og miljø. 
I caféen foregår der forskellige events og foredrag. 
Cafeen har kun åbent efter aftale. 
Mere info på www.gaia-art.dk 

 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.                 Alle er velkomne! 
Tilmelding på sms til 5056 3980 

                   
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden.   Varighed ca. 1 time + spørgetid. 
Arrangør: Lene Holk Gamkjær, tlf. 5056 3980 cafegaiaart@gmail.com 

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. 70  

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 
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