
Introduktionskurset er egnet for nye in
teresserede og for dig, der vil have ind
blik i nogle grundlæggende symboler og 
analyser fra Det Tredje Testamente.

”At være til gavn og glæde for levende 
væsener er livets mening, og jeg har fået 
til opgave at fortælle menneskene om 
denne livets mening. Disse mine kvalifi
kationer til at fortælle om livets mening 
har jeg fået igennem mine egne åndeli
ge evner. Det er evner, som alle menne
sker er ved at få udviklet.” 
(Grand Kursus, kap. 32)

Praktisk information

Kurset streames live fra Martinus Center Klint via Crowd-
cast.

Se programmet nedenfor. 

Du behøver kun en Crowdcast-konto for at tilmelde dig.

Du kan stille spørgsmål undervejs, og du kan også se         
kurset bagefter, når det passer dig. 

Pris: 100 kr.

Hvis du har tekniske problemer med at logge ind på vores
Crowdcast-kanal, kan du maile til: mcteknik@martinus.dk

Hjertelig velkommen!

Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.
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PROGRAM
Lørdag 5. februar 13.00—16.00 

1. Velkomst. Hvem var Martinus? — Inger Sørensen

2. Det evige liv og det levende væsen — Tryggvi Gud-
mundsson

3. Skæbnevidenskab — Søren Olsen

Besvarelse af spørgsmål og kort pause.

4. Fra åndetro til åndsvidenskab — Tryggvi Gudmundsson

5. Et internationalt verdensrige — Søren Olsen

Besvarelse af spørgsmål.  Afslutning.

Med Martinus’ forklaring af reinkarnation og karma bli-
ver det muligt at se, at der er en mening i det liv og den 
skæbne, vi hver især oplever. 

Gennem evolutionen vokser vores bevidsthed i huma-
nitet og intellektualitet. De mørke erfaringer er i dette 
perspektiv en nødvendig baggrund for vores voksende 
ønske og evne til at skabe en verden med alkærlighed 
og fred. 

Ved at indleve os i dette både logiske og lyse perspektiv 
på livet finder vi et fundament for et optimistisk livssyn 
og oplevelsen af en dybere mening med livet.

Hvem var          
Martinus? –             
En introduktion til 
hans åndsviden
skab 
Online introduktionskursus 
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Søren Olsen, Tryggvi Gudmundsson og 
Inger Sørensen

Kurset streames live via vores 
Crowdcastkanal: www.crowdcast.io/
e/20220205hvemvarmartinus
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