
Døden er selve forudsætningen for livet 
og vores videre udvikling. Vi må
lære at se på døden som en ven og for-
stå, at ethvert menneske dør på
det dybest set mest kærlige tidspunkt. 
For syge og gamle er døden en
befrielse fra lidelse. Hvordan påvirkes 
vores oplevelse af dødsprocessen og 
rejsen gennem de åndelige verdener af 
den livsindstilling og de
tankeklimaer, vi har? 
Kurset er baseret på en ny bog,         
“Gennem døden”, bestående af fore-
drag, som Martinus har afholdt i årene 
1949, 1958, 1961 og 1966.

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

Selve kurset indledes kl. 19 fredag med velkomst på 
Restaurant Terrassen, hvor der også bydes på te og kaffe. 
Der serveres plantebaseret buffet på ankomstdagen kl. 
17.30. (100 kr., ikke med i kursuspakken.)

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 
morgenmadsprodukter samt selvfølgelig kaffe, te, kolde 
drikke og snacks.

Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i re-
ceptionen. Boligen afleveres rengjort til næste gæst eller 
rengøring kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Priser: 
Samlet kursuspakke inkl. mad og bolig: 1.950 kr
Kursus inkl. mad (uden bolig): 1.300 kr

Tilmelding nødvendig på:
Telefon: + 45 38 38 01 00
E-mail: info@martinus.dk
Web: www.martinus.dk

Har du spørgsmål eller vil vide mere om kurset:
E-mail: info@martinus.dk
Telefon: 38 38 01 01, mandag-torsdag kl. 9-12

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 59 30 62 80  
info@martinus.dk
www.mcklint.dk

Weekendkursus

Gennem døden

4.—6. november 2022



  Fredag 4. november                                                                  

17.30 Aftensmad 

19.00 Velkomst og præsentationsrunde

19.30 Interview med Eigil Kristensen: “Mit syn på døden”

20.15  Aftenhygge

  Lørdag 5. november

9.30-10.45 “Gennem dødens port”. Oplæg og spørgsmål, 
v/ Ole

10.45 Pause

11.15-12.30 “Gennem dødsriget”. Oplæg og spørgsmål,      
v/ Ole

12.30 Frokostpause              

15.00-17.00 “Gennem døden 1”, Oplæg og spørgsmål,       
v/ Ole

17.30 Aftensmad 

19.00 “Gennem døden 2”. Oplæg og spørgsmål, v/ Ole

20.30 Aftenhygge

  Søndag 6. november 

9.00-10.15  “Efter døden”, Oplæg og spørgsmål, Oplæg og 
spørgsmål, v/ Ole 

10.15 Pause

10.45-12.00 “Døden og paradiset” og “Jul i himlen”, Oplæg 
og spørgsmål, v/ Ole

12.00-12.15 Opsamling og afrunding

Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted

“Døden er absolut ikke nogen død i virkeligheden, 
således som millioner af mennesker tror eller fores-
tiller sig. Og derfor er næsten alle disse mennesker 
mere eller mindre bange for at dø. De er altså offer for 
en af livets største overtro eller fejltænkning. Døden 
eksisterer ikke og kan absolut ikke eksistere. Og 
udtrykket “døden” vil derfor udgå af sproget i den ny 
verdenskultur. Ligesom det lille spæde barns fødsel til 
den fysiske verden i virkeligheden er en overgang fra 
dets tilværelse på det åndelige plan til det fysiske plan, 
således er også “døden” kun væsenets overgang fra 
det fysiske plan til det åndelige plan, altså til dets virke-
lige evige livs hjemsted.” 

Martinus: “Jul i himlen”,
Gennem døden, kap. 7

Gennem døden
Ole Therkelsen


