
Dagens konference ser på bøn, mirakler 
og helbredelse. 

Vi stiller spørgsmål som: Hvordan på-
virker vores åndsliv det fysiske helbred? 
Virker bøn? Og hvordan kan vi forklare 
de såkaldte spontane helbredelser eller 
mirakelhelbredelser?

Vel mødt til en dag med nye perspektiver 
på sundhedsområdet!

Praktisk information

Konferencen afholdes på Martinus Institut, Mari-
endalsvej 94, Frederiksberg.

Prisen for konferencen er 400 kr. inkl. let frokost 
og forfriskninger i pausen.

Tilmelding er nødvendig. Myndighederne opfor-
drer til, at man lader sig corona-teste inden del-
tagelse. Opfordringen gælder ikke for personer, 
der er vaccineret.

Formålet med konferencerne er at skabe dia-
log mellem åndelige og kulturelle strømninger i 
tiden og Martinus’ analyser. Hver gang inviteres 
en aktuel gæst. Konferencerne er et åbent og 
dialogisk forum, der henvender sig til alle med 
interesse for emnet.

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg

+45 38 38 01 00 
info@martinus.dk
www.martinus.dk

Konferencen afholdes på Martinus Institut. 
Tilmelding nødvendig på:

Telefon: 38 38 01 00
Email: info@martinus.dk
Web: www.martinus.dk
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Program
                                                

10.00 — 10.10  Introduktion                                           
v/ Jens Christian Hermansen 

10.10 — 11.10  Er det et mirakel?                                   
v/ inviteret gæst Hanne Bess Boelsbjerg                
                                 
11.10 — 11.30  Pause (te og kaffe )

11.30 — 12.00  Spørgsmål og dialog med Hanne 
Bess Boelsbjerg

12.00 — 12.50 Frokost

12.50 — 13.50  Hvordan frigør vi tankens kraft?        
v/ Karsten Jensen

13.50 — 14.15  Pause 

14.15 — 15.15   Bøn som spirituel praksis                   
v/ Jens Christian Hermansen

15.15 — 15.35  Pause (te og kaffe)

15.35 — 16.30  Panelsamtale med spørgsmål fra 
salen og afslutning v/ alle

Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted
              

Studier viser, at religiøsitet eller åndelighed kan 
påvirke vores psykiske velbefindende, humør osv. 
Men kan tro også flytte bjerge? 

Vi kommer både omkring videnskabelige studier, 
der åbner op for en mere holistisk sundhedsmo-
del, men ser også på, hvad Martinus siger om 
emnet. 

Dagen byder på et varieret program med oplæg, 
dialog og spørgsmål. 

Inviteret gæst er Hanne Bess Boelsbjerg, der 
forsker ved Institut for Klinisk Medicin, Interac-
ting Minds Centre, Aarhus Universitet. 

Konferencier er Jens Christian Hermansen.
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