
MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB 
- Seminar i Herning - 

 

 Søndag den 22. april 2018 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). 

Svaret på vore livsspørgsmål – fra en kosmisk synsvinkel 

Foredragsholdere:          Edith S. Grønbæk og Karl Jørgensen 

Der siges jo ofte, at man skal se alt fra flere synsvinkler, og da den danske forfatter og 
intuitionstænker, Martinus, efter sit eget udsagn igennem en åndelig indvielse havde fået adgang 
til en kosmisk synsvinkel, vil dette seminar uddybe, hvilke svar Martinus gennem sit store værk har 
givet os på nogle af vore mest eksistentielle livsspørgsmål, så som: 

 Hvordan er universet blevet til? 

 Hvad er Gud? 

 Hvad består et menneske af og hvordan finder vi os selv? 

 Hvorfor ser vi så forskelligt på alting? 

 Hvorfor har vi haft religionerne? 

 Kan videnskaben give os svar på vore spørgsmål? 

 Vores evolution og fremtid? 

 Hvorfor mislykkes vore forhold så ofte? 

Er vi, som Martinus hævder, en slags ”sovende væsner”, i hvem evnen til at opleve livets absolutte 
virkelighed og vor egen sande identitet – midlertidigt er bragt i hvile? Har videnskaben, som har 
forlænget vort materielle syn hundredvis af gange via bl.a. mikroskoper og teleskoper ind i den 
mikrokosmiske såvel som den makrokosmiske verden givet os svar på vore grundlæggende 
eksistentielle spørgsmål? 

Martinus udtaler om sin egen kosmiske synsvinkel: 

”Den kosmiske ilddåb, som jeg havde gennemgået, havde efterladt den kendsgerning, at der i mig 
var blevet udløst helt nye sanseevner, evner der satte mig i stand til – ikke glimtvis – men derimod 
i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstand at skue alle de bag den fysiske verden bærende 
åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove, grundenergier og grundprincipper.” (Livets 
bog 1. stk. 21) 

I løbet af dagen, vil vi se på, hvad denne ”kosmiske synsvinkel”, som Martinus havde, giver af svar 
på ovennævnte spørgsmål. 
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MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB 
- Seminar i Herning - 

 

Dagsplan: 

SØNDAG D. 22. april 2018 KL. 10.30 – 16.00 

Svaret på vore livsspørgsmål – fra en kosmisk synsvinkel 

 

Foredragsholdere:                                                      Edith S. Grønbæk og Karl Jørgensen 

 

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

 

10.30 – 11.15: Edith S. Grønbæk: 

 En kosmisk synsvinkel – i kraft af Martinus åndelige oplevelse 

11.15 – 12.00: Karl Jørgensen: 

 Det kosmiske syn på universet og det levende væsen 
 

12.00 – 13.00: Frokostpause (medbring selv frokost) 

 

13.00 - 13.45: Edith S. Grønbæk: 

 Udviklingen fra vores lokale synsvinkel til en kosmisk synsvinkel 

13.45 -14.30: Karl Jørgensen: 

 Vores vejledere – verdensgenløserne og deres funktion 

 

14.30 – 15.00: Pause – kaffe / te og kage 

 

15.00 – 15.30: Edith S. Grønbæk: 

 Selverkendelse og udvikling gennem ”livets tale” 

15.30 – 16.00: Karl Jørgensen: 

 Frem mod menneskelig kærlighed og kosmisk bevidsthed 

 

Afrunding og tak for i dag 

 

 

 

På gensyn og kærlig hilsen 

Karl Jørgensen, Edith Grønbæk og Martin Stokholm Jepsen 
 

 


