
Mellem vores fysiske liv får vi en paradis-
oplevelse i den åndelige verden. Det
er en verden bestående af åndeligt stof
eller elektriske bevidsthedsfelter, hvor vi
får opfyldt vores højeste drømme.
Mange mennesker, der har haft en nær-
dødsoplevelse, fortæller om møder med
“kære”, der allerede er gået videre til det
åndelige plan, men også om mødet med
et strålende kærligt lys, noget der ligner
et kosmisk glimt.

Vi ser på nogle nærdødsoplevelser og
læser udvalgte passager fra Martinus’
værk.

Praktisk information

Kurset afholdes på Martinus Center Klint. Der er checkin 
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 søndag 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
receptionen. Boligen afleveres rengjort til næste gæst. Du 
kan også bestille rengøring i receptionen ved ankomst.

Priser:
Samlet kursuspakke inkl. mad og bolig: 4.000 kr.
Kursus inkl. mad (uden bolig): 2.500 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.

Telefon: 38 38 01 01  
info@martinus.dk
www.martinus.dk
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Den åndelige verden — vores
sande hjem



“Medens den fysiske verden udgør et tilværelsesplan, 
hvor væsenerne kan opleve virkningerne af deres fejl–
tagelser, hvilke virkninger kulminerer i lidelse og smerte, 
er det åndelige plan derimod en diametral modsætning 
hertil.  Dette plan er absolut kun beregnet til at være et 
tilværelsesplan, hvor væsenerne kan opleve virkningerne 
af deres højeste grad af fuldkommenhed. Det er derfor 
det absolutte glædens og lykkens tilværelsesplan. Det er 
en kulminerende lysverden for alt levende. Her kan ingen 
mørke skygger blande sig i væsenernes idealtilværelse. 
Her er der kun mentalt lys, lys og atter lys.” 
(Vejen til paradis, kap. 27)

Om formiddagen samtaler vi ud fra de udvalgte tekster af 
Martinus, som ligger til grund for vores fælles reflektion.

Du får tilsendt en digital udgave af kompendiet inden kur-
set, og får et fysisk kompendium når du kommer til centret.

  Søndag 4. september

19.00-20.00 Velkomst på Terrassen

  Mandag 5. 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 6. september

9.30-12.00  Samtale med udgangspunkt i dagens tekst

13.30  Udflugt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Film om nærdødsoplevelser              
                                

   Onsdag 7. 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 8. september

9.30-12.00  Samtale med udgangspunkt i dagens tekst

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Film om nærdødsoplevelser   

   Fredag 9. 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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