
I Martinus’ åndsvidenskab er naturen 
den største læremester. Livet er dybest 
set en korrespondance imellem os og 
den levende natur. Naturens tale er un-
dervisning, underholdning og kærtegn 
stilet mod hvert enkelt menneske. 

På dette kurset udforsker vi gennem 
foredrag, samtaler og naturoplevelser, 
hvordan vi kan bruge åndsvidenskaben 
til at få mere viden, velvære og vidun-
derlige smukke detaljer ud af kontakten 
med den omgivende natur.

Praktisk information

Kurset finder sted på Zoom, som er et digitalt mødeforum. 
Du får et link tilsendt ca. en dag inden, hvor du kan klikke 
dig ind.

Vi begynder med en uformel tjek-ind fredag d. 9. april kl. 
19.00, med mulighed for at hilse på kursusholderen og på 
hinanden.

Selve kurset starter søndag d. 11. april kl. 10.00. 

Kurset kræver ingen forberedelse eller forudsætninger, 
men du er velkommen til at vise et eller to af dine egne 
naturbilleder, som du synes kunne illustrere ideen om 
naturen som læremester. 

Du kan også se foredraget ”Professorernes professor” 
med Ingvar Nielsen på Martinus Instituts YouTube-kanal, 
hvis du vil have en forsmag på nogle af tankerne og ideer-
ne bag kurset.

Tilmelding per e-mail til Ingvar Nielsen: naturnielzen@
gmail.com

Pris: 150 kr.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at hen-
vende dig til Ingvar Nielsen på mail: naturnielzen@gmail.
com.

11. april  2021
Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

Telefon: 38 38 01 00 
info@martinus.dk
www.martinus.dk

Online endagskursus:

Naturen som læremester –  
viden, velvære og vidunderli-
ge detaljer 



13.00-14.00  Bogcafe: Ingvar præsenterer forskellige 
   bøger, som belyser temaet om naturen  
  som læremester

14.00-14.15  Pause 

14.15-15.00         Foredrag

15.00-15.30 Spørgsmål og afrunding af kurset

15.30-16.00 Tak for nu. Mulighed for at nyde                   
  eftermiddagskaffen sammen på ZOOM.

Martinus:

Den, der gør naturen til sin højeste læremester, kan ikke 
undgå at blive lykkelig. 

Artiklen “Ånd”, fra et foredrag af Martinus afholdt i Kosmos 
Feriekoloni, den 24. maj 1942.

INTRODUKTION

Fredag 9. april

19.00-20.00       Tjek-ind: mulighed for at tjekke ind på         
                ZOOM og hilse på kursusholderen og på  
                hinanden.

PROGRAM ONLINE KURSUS

Søndag 11. april

10.00-11.00  Velkomst og foredrag

11.00-11.15   Pause 

11.15- 12.00 Samtaler om foredraget og om               
  deltagernes naturbilleder i mindre            
  grupper på ZOOM

12.00-13.00  Mulighed for at lave og spise frokost 
  sammen på ZOOM

Naturen som     
læremester –     
viden, velvære 
og vidunderlige      
detaljer
Ingvar H. Nielsen

11. april kl. 10-16


