
MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB I HERNING 
Studiegruppe afholdes søndage kl 14:30 – 17:00  i HusetNo7, Lokale 2.04, Nørregade 7, 7400 Herning.  

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 15 lydfiler ud som Mp3 ud på The Kosmos Magazine’s Podcast som vi kan høre. 

Jeg har lavet en PowerPoint med symboler og billeder i den rækkefølge som Martinus bruger 
disse. 
 

Vi tilbyder de som kunne være interesseret i at deltage i en studiegruppe. 
Vi hører Martinus foredrag på Mp3 lydfil, samtidig med at vi ser symbolerne som han forklarer 
og billederne som han fortæller om.  
Det vil være en god ide´ hvis man anskaffer sig et eksemplar af Grand Kursus som har 76 symboler med, dette er dog ikke et 
krav. 
Den kan købes på shop.martinus.dk  for 300 kr. + porto. 
Bemærk! Det er ikke nødvendigt at være med til alle studiegruppe dage, man kan tage dem man har lyst til. Man kan være med 
til dem man har lyst til og det vil berige dig uanset om man har huller i studiedagene. 
 
Dagen kommer til at forløbe sådan: 
Vi hører ca. 10 minutter af Martinus Grand Kursus.  
Derefter er der lavet 3 spørgsmål som oplæg til drøftelse omkring Martinus foredrag som vi kan tale om. 
Så hører vi 10 minutters foredrag igen hvor der er lavet yderligere 3 spørgsmål. 
Der er i alt 30 ca. minutters tale. 

Booket lokale i HusetNo7, 2.04 til 16 personer: 

 Søndag den 25. oktober 2020 kl 14:30-17:00  
Grand Kursus 2. kapitel - Frigørelse og suverænitet. 

Menneskene mangler frihed. De er bundet i forestillinger, tro og hypoteser. De er bundet i de mange sekter, bundet i politik, bundet i overtro. Et 

sektmenneskes bundethed. En politikers bundethed. Moralbundethed. Ulykker og lidelser, som denne bundethed har affødt. Følelsesmennesker og 

intelligensmennesker. Intolerancen. Suveræniteten. Videnskaben på det psykiske område. Den ønskede fred. 

 Søndag den 29. november 2020 kl 14:30-17:00  
Grand Kursus 3. kapitel – Hvad er det, vi bliver vidner til i form af verdensaltet? 

Tiden, rummet og evigheden. Skaberen og det skabte. Det treenige princip. Det timelige og det evige. De evige facitter. Verdensaltet som en evig 
realitet. 

 Søndag den 10. januar 2021 kl 14:30-17:00  
 

 Søndag den 14. februar 2021 kl 14:30-17:00  
  

 Søndag den 21. marts 2021 kl 14:30-17:00  
 

          Søndag den 25. april 2021 kl 14:30-17:00                
Grand Kursus 4. kapitel – Det treenige princip, det levende væsen. 

Alt er levende. Det treenige princip er nærværende i absolut alt. Verdensaltets organisme består af væsener inde i væsener. Forsynet bliver til 

kendsgerning. Det levende væsens jeg, overbevidsthed, underbevidsthed, dagsbevidsthed og natbevidsthed. 

      Hvad er det levende væsen? – En selvstændig ledet energikombination i verdensaltets skabelsesproces. Solsystemer og mælkeveje, kloder i 

makrokosmos, er levende væsener. Organer i de mellemkosmiske væsener er levende væsener. Atomer og atomsystemer er levende væsener. 

          Søndag den 9. maj 2021 kl 14:30-17:00 
 

          Søndag den 20. juni 2021 kl 14:30-17:00 
 

Kærlig hilsen  

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! 

https://kosmosmagazine.podbean.com/
http://shop.martinus.dk/danske-boeger-9/andre-boeger-30/grand-kursus-det-evige-verdensbillede-1246.html
https://kosmosmagazine.podbean.com/e/grand-kursus-2-kapitel-frig%c3%b8relse-og-suver%c3%a6nitet/
https://kosmosmagazine.podbean.com/e/grand-kursus-2-kapitel-frig%c3%b8relse-og-suver%c3%a6nitet/
mailto:martin@martinusguiden.dk

