Næstekærligheden er fundamentet i
Martinus Åndsvidenskab og gennem
disse analyser forklares, hvordan liv skal
forbinde sig med liv — i kærlig tanke og
handling.
Martinus bruger begrebet livskunst som
evnen til at kunne leve i fuldkommen
harmoni med andre væsener i tilværelsen. Ønsket om og længslen efter at
kunne leve i fredelig sameksistens vokser hos de fleste. På kurset fordyber vi
os i de af Martinus’ analyser, der forklarer og giver anvisning på, hvordan vi uddanner os i at blive ægte livskunstnere.

Praktisk information
Kurset afholdes på Martinus Center Klint. Der er check-in i
receptionen fra kl. 15, hvor du får udleveret nøgle. Ankommer du senere end kl. 18, bedes du kontakte receptionen
på telefon +45 30 35 62 80.
Selve kurset indledes kl. 19 onsdag med foredrag på
Restaurant Terrassen, hvor der også bydes på te og kaffe.
Der serveres aftensmad på ankomstdagen kl. 17.30.
For prisen (inkl. mad og bolig) får du — foruden et fuldt program — 4 overnatninger, kaffe og te i pauserne, aftensmad
den 28.–30. december samt fest med spisning nytårsaften
og brunchhygge nytårsdag.
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
div. købmandsprodukter 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: 3.920 kr
Kursus inkl. mad (uden bolig): 2.650 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

Nytårskursus

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

At blive livskunstner
28. 12. 2022 — 1. 1. 2023

28. 12. 2022 — 1. 1. 2023

Livsevnen gør mennesket til livstkunstner, til virtuos i at
spille på sin mentalitet, således at det bliver en kunstnerisk nydelse for omgivelserne, altså den “velbehagelighed”,
juleevangeliet har bebudet.

At blive
livskunstner

(“Dødsevnen og livsevnen”, Kosmos nr. 10, 1992)

Inger Sørensen, Eigil Kristensen, Mary
McGovern, Ole Therkelsen, Lasse Vogelsang

Til gruppearbejdet vil der blive udleveret to Martinusartikler: “Frigørelsen fra flokbevidstheden” (Kosmos nr. 6,
2004) og “Dødsevnen og livsevnen” (Kosmos nr. 10, 1992).
Artiklerne danner udgangspunkt for dialog omkring emnet.
Hver aften er der fællesspisning og fælles aftenhygge.

Onsdag 28. december
17. 30 Aftensmad på Terrassen
19.00-20.00 Velkomst og introduktion.
Foredrag: Glæden ved at være til, v/ Inger Sørensen
Torsdag 29. december
9.30 Foredrag: Det nye år og håbet om en bedre verden,
v/ Eigil Kristensen
11.00 Dialog og spørgsmål til emnet
15.30 Gruppearbejde omkring artikeln ”Frigørelse fra
flokmentaliteten”
17.30 Aftensmad på Terrassen
19.00-20.00 Foredrag: Glimt fra Martinus’ liv og værk,
v/ Ole Therkelsen.
Fredag 30. december
9.30 Foredrag: Kunsten at tale med Gud i hverdagen,
v/ Mary McGovern
11.00 Dialog og spørgsmål til emnet
15.30 Gruppearbejde omkring artikeln ”Dødsevnen og
livsevnen”
17.30 Aftensmad på Terrassen
19.00-20.00 Foredrag: Viden og livskunst, v/ Lasse Vogelsang
Lørdag 31. december
9.30 Foredrag: Det kreative menneske, v/ Ole Therkelsen
11.00 Dialog og spørgsmål til emnet
14.00 Tipspromenade. Gåtur i området med kosmologiske
spørgsmål. Afsluttende med forfriskning på Villa Rosenberg.
19.00 Nytårsfest!
Søndag 1. januar 2023
10.30 Brunchhygge
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12.00 Afslutning af nytårskurset

