
Forståelsen af vores forbundenhed med 
naturen, med hinanden og en åndelig 
verden vokser. Ifølge Martinus udgør 
vores liv en væv af skæbnetråde der syn-
liggør et kosmisk spejlprincip, hvor alle 
tanker, følelser og handlinger er led i en 
evolutionær plan. 
Vi er på vej at vågne op til en dyb hel-
hedsforståelse af livet, som vil forandre 
vores måde at organisere vores samfund 
på. Selvindsigt og forståelsen for livets 
helhed skaber fundamentet for en ver-
den i fred og venskab.

Praktisk information
 
Kurset afholder på Martinus Center Klint. Der er check-in 
i receptionen fra kl. 15, hvor du får udleveret nøgle og kur-
susmateriale. Ankommer du senere end kl. 18, bedes du 
kontakte receptionen på telefon +45 30 35 62 80.

Selve kurset indledes kl. 19 på søndag med velkomst på 
Restaurant Terrassen, hvor der også bydes på te og kaffe. 
Der serveres plantebaseret buffet på ankomstdagen kl. 
17.30.

I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser tilbyder vi 
i år en samlet kursuspakke med bolig og måltider (frokost 
og aftensmad)  inkluderet. Maden er plantebaseret og 
fremstilles fra bunden af vores dygtige kok – så vidt muligt 
af økologiske råvarer.

I caféen – der har åben dagligt kl. 12-16 – kan du købe mor-
genmadsprodukter samt selvfølgelig kaffe, te, kolde drikke 
og snacks.

Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i 
receptionen.

Boligen afleveres rengjort til næste gæst eller rengøring 
kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Priser: 
Kun kursus: 1. 800 kr.
Kursus + mad (frokost og aftensmad): 2.500 kr
Kursus + bolig: 3.500 lr
Kursus + mad (frokost + aftensmad) + bolig: 4.000 kr

NB! Alle vores aktiviteter afholdes ud fra Sundhedssty-
relsens anvisninger. Du får selvfølgelig dine betalinger 
refunderet, hvis vi mod forventning må aflyse det kursus, 
du har tilmeldt dig. Det samme gælder, hvis du senere 
selv ønsker at framelde dig i lyset af Corona-situationens 
udvikling.

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

30. maj - 5. juni 2021

Ugekursus:

At forstå livets helhed - hvem 
er vi egentlig?



Hver formiddag begynder med et foredrag om dagens 
tema for derefter at fortsætte i studiegrupper med samtale 
ud fra en tekst af Martinus, der belyser dagens tema.

Studiegruppen mandag-fredag formiddag afholdes af 
Sören Grind sammen med dagens foredragsholder.

Mandag:  Den usynlige verden, v/ Sören Grind             

Tirsdag:  Evolutionen -en del af en helhetsplan,                
 v/ Ole Therkelsen

Onsdag:  Et kosmisk spejlprincip, v/ Eigil Kristensen

Torsdag:  Religion og videnskab som forener verden,             
 v/ Jens Christian Hermansen

Fredag:         Kan man samtale med helheden?,                       
 v/ Inger Sørensen

  Søndag 30. maj

19.00-20.00 Velkomst på Terrassen

  Mandag 1. juni

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst 

16.00-17.00  Temasamtale

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag 
                                                                                         

   Tirsdag 2. juni   

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst

13.30  Udflugt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Film                           
                                

   Onsdag 3. juni

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst

16.00-17.00  Verden aktuelt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag      

   Torsdag 4. juni

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag     

   Fredag 5. juni 

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt 
i dagens tekst

16.00-17.00  Dialog og spørgsmål

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Afslutning      Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted

At forstå livets 
helhed - hvem er 
vi egentlig?
Sören Grind, Ole Therkelsen,                    
Eigil Kristensen, Jens Christian Herman-
sen og Inger Sørensen


