
I åndsvidenskaben er naturen den      
største læremester. Livet er dybest set 
en korrespondance imellem os og den      
levende natur. Naturens tale er undervis-
ning, underholdning og kærtegn, som er
stilet mod det enkelte menneske. 
På 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. 
Kurset er for alle, som har en filosofisk 
og sansemæssig interesse i naturen, og 
som kan gå rundt ude i naturen i et roligt 
tempo.

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 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.).

I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser tilbyder vi 
i år en samlet kursuspakke med bolig og måltider (frokost 
og aftensmad lørdag og frokost søndag) 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 
receptionen.

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

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

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

8..—10. april 2022

Weekendkursus

Naturen som læremester — viden, 
velvære og vidunderlige detaljer

Kurset afholdes på Martinus Center Klint.  
Tilmelding nødvendig:
Online: www.martinus.dk
Telefon: 38 38 01 01
Email: info@martinus.dk



  Lørdag 9. april

8.30  Vi kører en morgentur ud til Sonnerup Skov for at gå 
og sidde ude i den smukke skov

10.30  Foredrag med indlagt tænke- og samtaletid:         
Naturen som læremester — 2: Universets lærling – et bud 
på en realistisk og kraftfuld identitet, set i lyset af den kos-
miske lømmelalder

12.00  Frokostpause

13.30  Foredrag med indlagt tænke- og samtaletid:         
Naturen som læremester — 3: Velvære og vidunderlige 
detaljer – hvad et nyt og større syn på naturen kan betyde 
for sansningen og for livsglæden.

15.00  Pause med te og kaffe

15.30  Samtaletur ude i have og park 

16.30  Refleksion over turene ud i naturen — en runde med 
oplevelser, billeder og tanker

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen

19.00 Solnedgangsgåtur til Klintebjerg, og derefter mulig-
hed for aftenhygge og en filosofisk snak eller to 

  Søndag 10. april  

9.00  Foredrag: Naturen som læremester — 4: Verdens-
planen — Hvad nu hvis der rent faktisk findes både plan 
og retning bag naturen, præget af klogskab, kærlighed og 
kraft, der overgår enhver forstand?

9.30  Samtaletur langs stranden til Martinus bænk og 
tilbage igen

10.30  Foredraget fortsættes, og bagefter spørgsmål og 
dialog

11.30  Tjek-ud og evaluering af kurset

12.00  Tak for nu og frokost

Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted

PROGRAM

 (Vi ændrer muligvis i rækkefølgen af programpunkterne, 
hvis det passer bedre med vejret.) 

  Fredag 8. april

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen (100 kr.)

19.00  Velkomst og tjek-ind-runde.  Præsenter dig selv 
igennem dit forhold til naturen.

19.30  Foredrag: Naturen som læremester — 1: Fra den 
døde til den levende læremester, eller fra naturvidenskab 
til åndsvidenskab 

20.00  Solnedgangstur til stranden (5 minutters gåtur fra 
Martinus Center)

20.30  Foredrag, fortsat: Naturen som læremester — 1: Fra 
den døde til den levende læremesterter

21.30  Mulighed for aftenhygge 
         

Martinus har i sin litteratur beskrevet et særdeles originalt, 
interessant og opmuntrende natursyn, hvor universet er et 
levende væsen (i princippet helt ligesom os, med organ-
isme, bevidsthed og jeg), hvis bevidsthed er rettet direkte 
imod hver enkelt af os; alt er — trods al tilsyneladende     
usandsynlighed — universets personlige mentalitet, direkte 
rettet imod og indstillet på hver enkelt af os. 
Martinus inspirerer således til at overveje et meget 
anderledes — og meget mere positivt og konstruktivt - 
natursyn end de fleste af os har fået med hjemmefra eller 
fra skolen.

Nogle af de centrale pointer i Martinus’ natursyn er:

- Naturen er bevidst; den er et levende væsen!
- Naturen er meget mere kraftfuld, klogere og kærligere 
end noget menneske, ja end noget andet levende væsen i 
hele verdensaltet
- Naturen taler hele tiden til os; livet er én lang korrespon-
dance med det levende univers omkring os og indeni os
Så måske er tiden inde til at slutte venskab med Naturen, 
blive dus med Naturen, ja måske endda til at stå i lære hos 
Naturen?

”Naturen bliver efterhånden vor eneste og mest sande 
læremester” (citat fra ”Moralsk uddannelse”)

Naturen som 
læremester — 
viden, velvære og 
vidunderlige 
detaljer 
 
Ingvar Haubjerg Nielsen


