
MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB 
- Seminar i Herning - 

 
 

 Søndag den 23. april 2017 kl. 10.30-16.00 
 

Seminaret afholdes på BIBLIOTEKET i Herning, 1. sal, Kørner 2, Østergade 8 Herning. 
Parkering bag biblioteket. 

 
 (Medbring selv frokost) 

(Gratis entré. Der serveres frugt, kaffe/the brød og kage i løbet af dagen). 
 

Livet og døden – set ud fra Martinus verdensbillede 
 

Foredragsholdere   Edith Grønbæk og Karl Jørgensen 
 
Mennesket er et evigt væsen, og døden er ikke det, vi forestiller os. 
Vores opfattelse af Gud og universet har ændret sig i takt med vores udvikling.  
 
I Martinus verdensbillede belyses denne udvikling og den dermed forbundne opfattelse af liv og 
død. Reinkarnationen er en grundtanke i Martinus verdensbillede, ligesom det også er en 
grundtanke, at vi alle er en del af Guddommen/Universet, som lever og udtrykker sig igennem os. 
 
Vi har i vores evige udvikling været drevet af et evigt livsbegær og har skiftevis oplevet mættelse 
og ny sult. Vores handlinger har været afgørende for vores skæbne. 
I vores udvikling har vi fået fornyet vores sanseevner og vil i fremtiden stadig udvikle nye 
sanseevner, ikke blot fysiske men også åndelige evner. 
 
På seminaret vil vi se på dødens sande natur, dens sammenligning med søvnen. Vi vil sætte 
fokus på menneskets dødsfrygt, oplevelsen af nærdødsoplevelser, vores legemes begravelse, på 
tilstanden lige efter døden samt foretage en grundig gennemgang af et af Martinus symboler, der 
skildrer vores oplevelser i den åndelige verden, som vi overgår til efter døden.  

 
Under seminaret vil vi belyse og samtale om følgende temaer: 

1. Hvad er liv og død ifl. Martinus verdensbillede? 
2. Kreation og evolution 
3. Karma og nye sanseevner 
4. Dødsfrygt, Nærdødsoplevelser og vort liv efter døden 

 

På gensyn og kærlig hilsen 
 

Karl Jørgensen, Edith Grønbæk, Martha Font og Martin Stokholm Jepsen 
 

 
--Klip-  --Tilmeldingsblanket--- Klip-------(tilmelding snarest muligt og gerne senest 16.04.2016) ----- Klip-------------

- 
 
Navn__________________________________________              
 
Adresse _______________________________________   
 
By ____________________________________________                                                     
                                                                                                                                                             
Tlf. og evt. e-mail _______________________________                                                                                        Vend 

Sendes til: 
Martin Stokholm Jepsen, Nordgaden 58,  
7400 Herning 
martin@martinusguiden.dk tlf.: 2374 9629 
eller Edith Grønbæk                                                                                      
Fredensgade 10, 4. dør 4,  
7400 Herning  
pegasus.edith@hotmail.com tlf.: 2156 4047                                                                              
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MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB 
- Seminar i Herning - 

 

Dagsplan 
 

Søndag den 23. april 2017 kl. 10.30-16.00 
 

Livet og døden – set ud fra Martinus verdensbillede 
 

Foredragsholdere   Edith Grønbæk og Karl Jørgensen 
 

Der lægges pauser ind efter behov, ligesom der er tid til spørgsmål og samtale 

 

 

Kl.: 
 

10.30–11.30 
 

 
 

 
11.30–12.30 

 

 
 

12.30–13.30 
 

 
13.30-14.00 

 
 

 
14.00–14.30 

 
 

14.30-15.00 
 

15.00-15.30 

 
 

 
15.30-16.00 

 
 

Edith Grønbæk:  

Hvad er liv og død ifl. Martinus? 
Hans verdensbillede og Gudsbegreb 
 
Karl Jørgensen:  

Vort liv gennem ”indvikling” og ”udvikling” 
Kreation og Evolution 
 
 

Frokostpause (medbring selv frokost) 

 
 

Edith Grønbæk: 

Vores karma og skæbne 
 
Karl Jørgensen: 

Udviklingen af nye sanseevner 
 
Pause – kaffe/te og kage 

 
Karl Jørgensen:  

Søvnen, døden og human begravelse 
 
Edith Grønbæk: 

Dødsfrygt, nærdødsoplevelser og Martinus forklaring 
af livet efter døden. 
 

Afrunding og tak for i dag 
 

 
 


