MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB I HERNING
Studiegruppe aftener afholdes torsdage kl. 18.30 – 20.45 på BIBLIOTEKET i Herning, 1. sal, Kørner 2, Østergade 8.

Studiegruppe med Grand Kursus som grundlag.
I 1955 besluttede Martinus at skabe en fuldstændig
gennemgang af verdensaltets kosmiske analyser i form af 15
foredrag.
Foredragene blev optaget på bånd og i 2018 overført til 15
kapitler i bogen Grand Kursus – Det evige verdensbillede.
Der er lagt 4 bånd ud på The Kosmos Magazine’s
Podcast som vi foreløbigt kan høre.
Jeg har lavet en PowerPoint med symboler og billeder i den
rækkefølge som Martinus bruger disse.
Jeg har tænkt på at tilbyde de som kunne være interesseret i
at deltage i en studiegruppe, hvor vi hører Martinus foredrag
på bånd, samtidig med at vi ser symbolerne som han
forklarer og billederne som han fortæller om.
Det kunne være en god ide´ hvis man har lyst til at anskaffe
sig et eksemplar af Grand Kursus men er ikke nødvendigt.
Den kan købes på shop.martinus.dk for 300 kr. + porto.
Vi kan også bestille den kollektivt ved at jeg får en tilmelding
til studiegruppen for at se om det er en god ide. Så vil jeg
bestille de bøger hjem, vi skal bruge.
Jeg regner med at vi holder 3 studiegruppe aftener i 2019, en i hver måned.
1. aften er booket:
Torsdag den 5. september 2019
Grand Kursus 1. kapitel - Vejen til selvoplevelse af livet

2. aften er booket:
Torsdag den 3. oktober 2019
Grand Kursus 2. kapitel - Frigørelse og suverænitet.
3. aften er booket:
Torsdag den 28. november 2019
Grand Kursus 3. kapitel - Hvad er det, vi bliver vidne til i form af verdensaltet.
Jeg tager kaffe, urtete og kage med, så vi kan holde en lille pause. 
Kærlig hilsen
studiegruppeleder og arrangør Martin Stokholm Jepsen
martin@martinusguiden.dk

Mobil: 23 74 96 29

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab. Tilmelding nødvendigt. Alle er velkomne.
Alle kan deltage uanset hvor meget man har studeret. Ingen forberedelse. Fri Entré

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn!

