
Martinus beskriver et holografisk uni-
vers, der udelukkende består af liv
inde i liv. Vores organisme og vores be-
vidsthed åbner sig som et indre
univers, et gigantisk ansvarsområde, 
hvor vores tanker, følelser og levevis 
har afgørende indflydelse og betydning. 
Med udviklingen af vores
kærlighedsevne og et bevidst forhold til 
vores indre verden kan vi lære
at skabe sundhed og velvære - ikke kun 
for os selv, men også for et helt
univers fyldt med medarbejdere.
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Praktisk information
 
Kurset afholdes 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 kr
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

5.-11. sept. 2021

Ugekursus (skandinavisk)

Kærligheden til vores indre 
verden



Vi ser et verdensalt fyldt af systemer, fyldt af mælke-
veje, og vi får her i det små forklaringen på, hvad det 
er, vi ser i det store, og oppe i det store begynder vi at 
kunne se, at det er det samme som i det små. 

Partikler, tomrum og tankekraft, kap. 7

Vort jegs daglige liv er vort jegs forhold til vor organ-
isme, der i sig selv er en verden beboet af myriader af 
levende væsener, hvis sundhed og velfærd vort jeg er 
med til at bestemme. 

Livets Bog, bind 6, stk. 2027

  Søndag 5. september

19.00-20.00 Velkomst på Terrassen

  Mandag 6. september

9.30-12.00  Samtale med udgangspunkt i dagens tekst

16.00-17.00  Temasamtale

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag 
                                                                                         

   Tirsdag 7. september

9.30-12.00  Samtale med udgangspunkt i dagens tekst

13.30  Udflugt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Film                           
                                

   Onsdag 8. september

9.30-12.00  Samtale med udgangspunkt i dagens tekst

16.00-17.00  Verden aktuelt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag      

   Torsdag 9. september

9.30-12.00  Samtale med udgangspunkt i dagens tekst

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag     

   Fredag 10. september

9.30-12.00  Samtale med udgangspunkt i dagens tekst

16.00-17.00  Dialog og spørgsmål

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Afslutning     
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Kærligheden til   
vores indre verden
Anne Külper, Rune Östensson og Sören 
Grind

Om formiddagen samtaler vi ud fra de udvalgte tek-
ster af Martinus, som ligger til grund for vores fælles 
reflektion.  Du får tilsendt en digital udgave af kom-
pendiet inden kurset, og får et fysisk kompendium 
når du kommer til centret.


