
Velkommen til 2 ugekurser med fordy-
belse i Martinus’ hovedværk Livets
Bog, bind 1. Man kan deltage i en            
eller begge uger alt efter muligheder     
og interesse.

Livets Bog, bind 1 er det første af de 7 
bind i Martinus’ store hovedværk
og giver en indledning og et indblik i 
de følgende binds uddybende analyser 
af verdensaltets evige struktur. Marti-
nus kalder sit samledeværk, Det Tredje      
Testamente, for en åndsvidenskab, fordi 
det med sine analyser rummer kundska-
ben om Guddommens og de levende 
væsners bevidsthed og evige liv. 

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

Selve kurserne 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 en samlet kursuspakke med bolig og måltider (frokost 
og aftensmad) inkluderet. Der er kursusrabat for 2 uger, 
se nedenfor. 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: 
4.000 kr (1 uge), 6.400 kr (2 uger — rabat)
Kursus inkl. mad (uden bolig): 
2.500 kr (1 uge), 4.000 kr (2 uger — rabat)

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

4.-10. sept. + 11.-17. sept. 2022

To ugekurser: 

Livets Bog, bind 1



Den jordmenneskelige videnskab vil således nu begynde 
at glide ind på åndelige planer, hvilket vil sige det samme 
som, at dens forskningsobjekter bliver det såkaldte ”tanke- 
og sjæleliv”.
Livets Bog, bind 1, stk. 230

Naturligvis må den fysiske viden ikke foragtes, tværtimod, 
den er en overordentlig stor og vigtig faktor, uden hvilken 
ånds- eller ”kærlighedsvidenskaben” aldrig ville komme til 
at kunne sætte helt fuldkomne blomster eller frugter.
Livets Bog, bind 1, stk. 230

Når intuitionsevnen er blevet så meget udviklet, at den 
fremtræder som et permanent syn hos individet, ”ser” det 
altså sin egen udødelige tilværelse, verdensaltets evi-
ge og ufejlbarlige kærlighedslove, verdensaltet som ”et 
levende væsen” og oplever således som en kendsgerning 

”synet af en altoverstrålende Guddom”.
Livets Bog, bind 1, stk. 218

  Søndag             

19.00-20.00  Velkomst på Terrassen

  Mandag                                                    

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Temasamtale 

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag

  Tirsdag                                                                 

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

13.30  Udflugt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Film

           

  Onsdag            

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Verden aktuelt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag

  Torsdag         

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

17.30  Aftensmad

19.00-20.00 Film (uge 1), foredrag (uge 2) 
 

  Fredag                                                                

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Dialog og spørgsmål

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Afslutning 

Livets Bog, 
bind 1
Solveig Langkilde

Uge 3: Søndag 4. — lørdag 10. september

Pensum: Livets Bog, bind 1, stk. 144—215

Uge 4: Søndag 11. — lørdag 17. september

Pensum: Livets Bog, bind 1, stk. 216—288


