
Martinus Kosmologi 

Seminar i Aarhus området 

Søndag den 08. oktober 2017, kl. 10-16 

 
Foredragsholder: Ingolf Plesner 

At elske livet, som det er? - Om livskraft, glæde og kærlighed  
Hvad er livet dog for en ”størrelse”? Det er det vigtigste i tilværelsen, dog kan det ikke måles 
og vejes, så vores almindelige videnskab har intet bud på, hvad det er. Når vi dør, forlader 

livet kroppen. Den er ”bare” livets redskab, og vi følger livet gennem dødens port? - Du vil 
komme til at høre om ”det levende noget”, dets evne til at skabe og opleve livet, og den 
verden, som det levende har skabt i os og omkring os. Det levende har skiftende grader af 

bevidsthed, så det kan sanse, opleve og skabe. Det har både dagsbevidsthed og 
natbevidsthed. Vi vil forsøge at finde ind til livets urkraft, og interessere os for, hvad der 

helbreder, og hvordan vi selv er kommende medskabere af en livsglad, sygdomsfri og kærlig 
tilværelse på en lykkelig planet? Dagen afsluttes med et ”kig” ind i ”Livets Tempel”. - lærer, 

psykoterapeut Ingolf Plesner.  
Du kan forberede dig ved at læse Martinus: Svar på brev fra en syg – og artiklen Sygdom og 

Helbredelse. 

***** 

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: Livskraft, glæde og kærlighed – livskraftbatterier 
 
11.20 – 11.40     Pause 
 
11.40 – 12.30     Oplæg med dialog: Hvorfor dog ikke elske livet som det er 1. 
 
12.30 – 13.30     Frokostpause 
                        (husk at du kan forudbestille vegansk suppe med tilbehør*)  
 
13.30 – 14.30     Oplæg med dialog: Hvorfor dog ikke elske livet som det er 2. 
 
14.30 – 15.00     Pause – kaffe/te, snacks (frugt og mandler) og kage.  
 
15.00 – 16.00     Oplæg med dialog: Hvad er det dog, der helbreder? 

Bemærk! Afholdes  i Frivillighuset, Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C 

Der er gratis parkering ved bygningen. Bus nr. 17 kører lige til døren. Bus nr. 20 og nr. 15 kører tæt 

på.  

 
Pris: 200 kr (incl. Økologisk kaffe/te & snacks – frugt og mandler - og kage). 

 
*) Vegansk (og glutenfri) suppe (uden chili og med kun lidt salt!!! + hjemmebagt speltbrød og 

glutenfri salat fra Audonicons diner transportable ”Corporate Cooking” = økologisk! kan forudbestilles 

før tilmeldingsfristen via os for 90 kr. til frokost i forbindelse med tilmeldingen. 
 
Tilmelding til seminaret senest fredag den 29. september 2017 til Birgitte Katrine Adams’ 

mailadresse: bvs@c.dk.   

Vel mødt og kærlige hilsener fra: Ingolf Plesner, Jonas, Hanne og Birgitte Katrine! 
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