
Martinus Kosmologi 
Seminar i Aarhus området 

 

Søndag den 19. marts 2017, kl. 10-16 

Foredragsholder: Solveig Langkilde og Sören Grind 
 

Livet – et kursus i kærlighed 
 

Der findes ingen længsel i os mennesker, der er så grundlæggende som længslen 
efter kærlighed. Der hvor vi oplever virkelig kærlighed, nyder vi nærhed og  
samhørighed, der finder vi løsninger på problemer og konflikter, og der blomstrer  

vores kreativitet. Hvordan kan vi bidrage til at skabe denne tilstand i os selv og i  
verden? Det er det primære formål med hele vores menneskelige udvikling. Vi vil  
under seminaret belyse dette med nogle centrale emner i en kosmisk psykologi. Vi  

ser på, hvordan såvel barndommens udfordringer, som problemer i nære relationer  
og de globale konflikter er led i vores uddannelse i kærlighed. 
 

***** 
Tidsskema:  
10.00 – 10.30     Ankomst – te og kaffe, snacks (frugt og mandler). Alt er  

                          økologisk. Kontant betaling ved ankomst (= 290 kr. med frokost  
   = suppe, eller 200 kr. uden frokost) 
 

10.30 – 11.20     Oplæg med dialog: Åndsvidenskaben som basis for  
                          psykologien, Sören 
 

11.20 – 11.40     Pause 
 

11.40 – 12.30     Oplæg med dialog: Styrken ved at have et neutralt sind. 
                         Solveig 
 

12.30 – 13.30     Frokostpause 

                         (husk at du kan forudbestille vegansk suppe med tilbehør*)  
 

13.30 – 14.30     Oplæg med dialog: Åndsvidenskaben i den terapeutiske  
   proces, Sören 
 

14.30 – 15.00     Pause – kaffe/te, snacks (frugt og mandler) og kage.  
 
15.00 – 16.00     Oplæg med dialog: Mit nærvær – Guds nærvær, Solveig 

Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14 . 8660 Skanderborg 

(Bus 200 (mod Skanderborg busterminal) til Stiling Landevej/Sverigesvej. 

Skanderborg) 

Pris: 200 kr (incl. Økologisk kaffe/te & snacks – frugt og mandler - og kage). 
*) Vegansk øko suppe med hjemmebagt speltbrød og salat fra Audonicons diner 
transportable ”Corporate Cooking” kan forudbestilles via os for 90 kr. til frokost i 

forbindelse med tilmeldingen.  
 

Tilmelding til seminaret senest søndag den 12. marts 2017 til Birgitte 
Katrine Adams’ mailadresse: bvs@c.dk.   

Vel mødt og kærlige hilsener fra: Sören Grind, Solveig Langkilde,  
Hanne Nielsen, Jonas Dalmose og Birgitte Katrine Adams 

https://www.google.dk/maps/dir/Aarhus+H/Audonicon,+Skanderborg/@56.0916088,9.9909934,12z/am=t/data=!4m19!4m18!1m5!1m1!1s0x464c3f8dde2aec65:0xc0a4bd7f9f917ccb!2m2!1d10.2047252!2d56.1503116!1m5!1m1!1s0x464c6e95732ed027:0xdac75527e556167!2m2!1d9.9592037!2d56.0499592!2m3!6e5!7e2!8j1445164800!3e3!5i1?hl=da
https://www.google.dk/maps/dir/Aarhus+H/Audonicon,+Skanderborg/@56.0916088,9.9909934,12z/am=t/data=!4m19!4m18!1m5!1m1!1s0x464c3f8dde2aec65:0xc0a4bd7f9f917ccb!2m2!1d10.2047252!2d56.1503116!1m5!1m1!1s0x464c6e95732ed027:0xdac75527e556167!2m2!1d9.9592037!2d56.0499592!2m3!6e5!7e2!8j1445164800!3e3!5i1?hl=da
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