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Aktiviteter på Hälsans Hus hösten 2022 
 
Lördag 10/9, kl. 15.00-17.00, Olav Johansson 
Livets största överraskning 
Enligt Martinus är livets största överraskning den tänkta motsättning till livet som vi kallar 
"döden". Tron på ”döden” som livets upphörande är världens största illusion eller övertro, 
säger Martinus. I verkligheten finns det ingen ”död” som inte samtidigt är en ”födelse” – 
ingen slutpunkt som inte samtidigt är en startpunkt – liksom det inte heller finns någon 
”födelse” som inte samtidigt är en ”död”. ”Den andra födelsen” är därför en mer 
adekvat beteckning på den process vi kallar ”döden”. Vad innebär denna födelse, enligt 
Martinus? I den i år utgivna boken Genom döden  

(se https://www.varldsbild.se/genom-doden) återges en samling av Martinus texter, 
föredrag och symboler om detta ämne, vilket kommer att belysas i detta föredrag. 
 

Lördag 17/9, kl. 15.00-17.00, Rune Östensson 
Kommer sjukdomarna utifrån eller inifrån? OBS! Ingen inspelning! 
Vi lever i en tid där det är stort fokus på farliga virus och bakterier som ”slumpmässigt” an-
griper oss och gör oss sjuka. Därför det stora intresset att skapa vacciner och antibiotika. 
WHO har en agenda IA 2030 där vacciner utgör grunden för hälsoskapande åtgärder de 
närmaste 8 åren. Men finns det en annan väg att gå? Vi samtalar om detta utifrån Martinus 
kosmiska världsbild. 
 

Lördag 8/10, kl. 15.00-17.00, Gunnar Olsson 
Våra sjukdomars innersta orsak 
Martinus har beskrivit att vi i framtiden kommer få en djupare förståelse för vad som gör att 
vi får en nedsatt hälsa. Föredraget presenterar dessa tankar, liksom även vad Martinus 
har sagt om vad vi själva kan göra för att förbättra vår hälsa. 
 

Lördag 15/10, kl. 15.00-17.00, Tryggvi Gudmundsson. (Tryggvi talar danska.) 
Individens ansvar och samhällets ansvar 
Hur är förhållandet mellan individens ansvar och samhällets ansvar? På vilka områden har 
vi inflytande på vår egen utveckling, och på vilka områden på samhällets eller statens? 
Vilket ansvar har vi i vårt personliga liv – och kan vi över huvud ha inflytande på världssi-
tuationen? Martinus andliga vetenskap visar att människorna är oumbärliga celler i jord-
klotets fysiska och psykiska organism – där samarbetets kvalitet har stor betydelse. Vem 
är vår nästa, och vilket ansvar har vi gentemot denna nästa, och hur kan vi veta att vi är på 
rätt väg – att vi handlar i överensstämmelse med vårt utvecklingssteg och Gudomens vilja 
med människan. 
 

Lördag 22/10, kl. 15.00-17.00, Eva Gusmark 
Vägen till världsfred 
I takt med att nya krig och konflikter uppstår på jorden, ökar många människors längtan ef-
ter fred. Men kan det verkligen bli fred i hela världen och hur ser vägen dit i så fall ut? Kan 
den enskilda människan bidra till att skapa en fredlig värld? Och vad är egentligen roten till 
alla dessa krig? Med hjälp av Martinus analyser kan vi få en bättre förståelse kring detta 
och även möjlighet att få en överblick över den turbulenta period vi nu lever i. 
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Lördag 5/11, kl. 15.00-17.00, Micael Söderberg 
Berättelsen om det eviga livet 
Vi är eviga väsen som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Men vi har glömt bort 
det eftersom det är ett nödvändigt led i den evigt pågående skapelseprocessen. I detta 
föredrag tittar vi närmare på hur olika berättelser vägleder oss fram till en förståelse av 
livet och den eviga kosmiska sanningen. 
 

Lördag 12/11, kl. 15.00-17.00, Harald Berglund 
Livet – ett samtal med Gud 
Hela vårt liv är egentligen ett långt samtal med Gud. Gudomen vägleder oss i vår ut-
veckling från lägre till högre stadier av moral, fram till målet att bli en färdig människa. 
Denna vägledning kan ta sig olika uttryck – allt från viskningar till rop – och vår uppgift är 
att lära oss att lyssna och försöka förstå. Och lika viktigt är det att vi övar oss och lär oss 
att ta emot denna kärleksfulla vägledning. 
 

Lördag 19/11, kl 14.30 – 17.00, Anne Külper, Dennis Persson och Pia Fridell 
OBS! Ingen inspelning! 
Samtal om andlighet i konsten - och om hur Martinus andliga vetenskap påverkar oss i 
vårt skapande. 
 

Lördag 26/11, kl. 15.00-17.00, Håkan Lundberg 
Den andliga vetenskapen – en introduktion 
Martinus kosmologi – en världsbild som ger förståelse, mening och hopp. 
På vilket sätt och hur kommer det sig att Martinus kunde presentera analyser av livet som 
ger en sammanhängande bild av världen? 
 

Lördag 3/12, kl. 15.00–18.00, Ulf Sandström. OBS! Ingen livestreaming! 
Mänskliga rättigheter och Martinus världsbild, Ulf Sandström (ingen inspelning) 
SEMINARIUM MED INLEDNING 
Under det här seminariet är tanken att alla deltagare kan vara aktiva, samtala kring och 
komma med idéer om hur man kan förstå de mänskliga rättigheterna utifrån Martinus 
världsbild. Det sker några kortare presentationer som vi sedan kan samtala om i mindre 
grupper och i hela gruppen. Alla som är intresserade av hur man kan förstå de mänskliga 
rättigheterna utifrån ett kosmiskt perspektiv kan bidra till seminariet. Bland annat handlar 
det om att skapa igenkänning hos dem som medvetet vill integrera de mänskliga 
rättigheterna i sin världsuppfattning – att ge dem en djupare förståelse för människan och 
hennes livsvillkor än vad som vanligtvis är förekommande. 
 

Lördag 10/12, kl. 15.00-17.00, Dennis Persson 
Vördnadens etik  
Medvetandets eller själens gåta förbryllar fortfarande forskare och tänkare världen över. 
Med hjälp av Martinus analyser funderar vi över de etiska konsekvenserna av en ökad 
förståelse av själen som en grundläggande universell faktor. 
 

Lördag 18/12, kl. 14.00-16.30 – Lokal: Terrassen i Hälsans Hus, Fjällg 23 B 
Julavslutning – Konstnärligt utformat program 
Stiftelsen Martinus Kosmologi avslutar höstens programserie, med dikter, citat, musik, 
dans och bilder inspirerade av Martinus världsbild hyllar vi Livet. Vi gläds åt en ny 
kommande kärlekskultur och gåvoprincipen – som julen djupast sett handlar om. 
Plats för ca 50 personer. Servering med julfika och saffransbröd. Fritt inträde. 


