
Mellan våra fysiska liv får vi en paradis–
upplevelse i den andliga världen. Det är 
en värld som består av andlig materia 
eller elektriska medvetandefält, där vi får 
våra högsta drömmar uppfyllda.  
Många människor som har haft en 
näradödenupplevelse berättar om mötet 
med ”kära”, som redan har gått vidare till 
det andliga planet, men också om mötet 
med ett strålande kärleksfullt ljus, något 
som liknar en kosmisk glimt. 

Vi ser på några näradödenupplevelser 
och läser utvalda texter ur Martinus verk. 

Praktisk information

Kursen äger rum på Martinus Center Klint. Du kan checka 
in i receptionen från kl. 15, där du får nycklar och kursmate-
rial. Om du ankommer senare än kl. 18 ombeds du kontakt 
receptionen på telefon +45 30 35 62 80.

Själva kursen inleds kl. 19 söndag med välkomst på
Restaurang Terrassen, där vi bjuder på te och kaffe. 
Det serveras också växtbaserad kvällsbuffé på ankomst-
dagen kl.17.30 för den som vill (100 dkr, ej inkluderad i 
kurspaketet).  

I samband med våra vår- och höstkurser erbjuder vi ett 
samlat kurspaket med boende och måltider (lunch och 
middag) inkluderat. Maten är växtbaserad och tillagas från 
grunden av vår duktiga kock — så vitt möjligt av ekologiska 
råvaror. 

I kaféet, som har öppet dagligen kl. 12-16, kan du köpa 
ingredienser till frukost samt naturligtvis kaffe, te, kalla 
drycker och snacks. 

Sängkläder och handdukar medtas eller hyrs i receptio-
nen. Rummet lämnas i städat skick till nästa gäst. Du kan 
också boka städning i receptionen vid ankomsten. 

Priser:
Samlat kurspaket inkl. mat och boende: 4.000 dkr.
Kurs inkl. mat  (utan boende): 2.500 dkr.

Anmälan erfordras på:
Telefon: + 45 38 38 01 00
E-post: info@martinus.dk
Webb: www.martinus.dk

Om du har frågor eller vill veta mer om kursen: 
E-post: info@martinus.dk
Telefon: 38 38 01 01, måndag-torsdag kl. 9-12

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

Telefon: + 45 38 38 01 01  
info@martinus.dk
www.martinus.dk

4-10 sept. 2022

Veckokurs  (skandinavisk)

Den andliga världen — vårt
sanna hem



”Medan den fysiska världen utgör ett tillvaroplan där 
väsendena kan uppleva verkningarna av sina misstag, 
verkningar som kulminerar i lidande och smärta, är det 
andliga planet en fullständig motsats härtill. Detta plan är 
absolut endast avsett att vara ett tillvaroplan där väsend-
ena kan uppleva verkningarna av sina högsta grader av 
fullkomlighet. Det är därför den absoluta glädjens och 
lyckans tillvaroplan. Det är en kulminerande ljusvärld för 
allt levande. Här i denna väsendenas idealtillvaro kan inga 
mörka skuggor komma in. Här finns det bara mentalt ljus, 
ljus och åter ljus.”
(Vägen till paradiset, kap. 27)

På förmiddagarna samtalar vi utifrån utvalda texter av Mar-
tinus som ligger till grund för gemensamma reflektioner. 

Du får en digital utgåva av kompendiet tillsänt före kursen, 
och ett fysiskt kompendium nör du kommer till centret.

  Söndag 4 september

19.00-20.00 Välkomst på Terrassen

  Måndag 5 september

9.30-12.00  Samtal med utgångspunkt i dagens text

16.00-17.00  Temasamtal

17.30  Middag

19.00-20.00  Föredrag 
                                                                                         

   Tisdag 6 september

9.30-12.00  Samtal med utgångspunkt i dagens text

13.30  Utflykt

17.30  Middag

19.00-20.00  Film om näradödenupplevelser        
                                

   Onsdag 7 september

9.30-12.00  Samtal med utgångspunkt i dagens text

16.00-17.00  Världen aktuellt 

17.30  Middag

19.00-20.00  Föredrag

   Torsdag 8 september

9.30-12.00 Samtal med utgångspunkt i dagens text

17.30  Middag

19.00-20.00  Film om näradödenupplevelser   

   Fredag 9 september

9.30-12.00  Samtal med utgångspunkt i dagens text

16.00-17.00  Dialog och frågor 

17.30  Middag

19.00-20.00  Avslutning     

Den andliga
världen — vårt
sanna hem
Anne Külper, Rune Östensson och Sören 
Grind


