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Velkommen
Velkommen til Martinus Instituts program for
vinterhalvåret 2019 – 2020, hvor vi byder på
foredrag, kurser, studiegrupper, temasamtaler og en konference.
Foredragsrækken indledes lørdag den 7. september, og med enkelte undtagelser er der
herefter foredrag hver anden lørdag frem til
sidst i april. Foredragene er tilrettelagt, så alle
kan få glæde af dem, også uden forudgående kendskab til Martinus Kosmologi. For nye
interesserede afholder vi desuden introduktionskurser. Et nyt initiativ er temasamtalerne,
som finder sted den første fredag i hver måned fra september til maj. Til slut kan vi nævne, at vi i denne sæson byder på 8 studiegrupper, der kører fra september til marts/april.

Et frit studium
Det er helt frit, hvordan du ønsker at tilegne dig Martinus’ verdensbillede. Martinus opfordrede selv til, at man skal tage det fra kosmologien, man kan bruge, og lade resten ligge. Der er altså ikke
tale om en religion eller trosretning, og der er ikke på nogen måde
tilknyttet særlige leve- eller kostregler eller andet, du skal følge for
at kunne studere kosmologien og lade dit liv inspirere heraf. Alle –
uanset baggrund og religiøs orientering – er velkomne på Martinus
Institut og i Martinus Center, Klint.

Instituttets virke
Martinus Institut har siden 1932 ligget på Frederiksberg. Instituttet
er organiseret som en selvejende, almennyttig fond. Her undervises i det livssyn og verdensbillede, Martinus har beskrevet i sine
værker. Der er mulighed for at deltage i undervisningsaktiviteter og
møde andre, der er optaget af åndsvidenskaben. Her foregår desuden al administration og rådsarbejde samt udgivelsen af bøger
og tidsskriftet Kosmos. Det er bl.a. Instituttets opgave at sørge for,
at Martinus’ litteratur bliver bevaret for eftertiden, og at den altid vil
være tilgængelig for de mennesker, der ønsker at fordybe sig i den.
Da en del interesserede er fra udlandet, arbejdes der løbende
med oversættelser til en lang række sprog.

Vi glæder os til at se dig på Martinus Institut!
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1-dags konference om reinkarnation,
død og efterliv
Lørdag den 23. november kl. 10.00-16.30
Tilmelding nødvendig til: info@martinus.dk
eller på telefon: 38 38 01 00 (mandag til torsdag kl. 9-12).
Pris 350 kr.
Hvorfor består livet af fødsel og død? Hvad sker der, når vi dør? Er
der liv efter døden? Hvordan kan vi blive bedre til at håndtere, at
vi skal dø? Det er spørgsmål, vi vil undersøge til en konference på
Martinus Institut.
Døden har været et centralt tema for menneskeheden
igennem årtusinder. De helt store eksistentielle spørgsmål – såsom
hvad der sker efter døden – har videnskaben imidlertid intet svar på.
Vi vil komme omkring dødens mange aspekter – løfte Mayas
slør. Der vil være oplæg af Solveig Langkilde om Martinus’ syn på
reinkarnation, død og efterliv. Lektor Nikolaj Pilgaard Petersen, der
har skrevet flere bøger om emnet, vil give os et indblik i nutidens
forskning i nærdødsoplevelser og børns reinkarnationsberetninger. Og endelig vil dagen byde på stærke fortællinger (såkaldte
testimonials) fra personer, der har haft oplevelser af deres egen
udødelighed, og vi vil høre, hvordan disse oplevelser har haft
livsomvæltende konsekvenser for dem.
Konferencier er Jens Christian Hermansen. Vel mødt til en
dag, hvor vi går tæt på døden.

Om konferencerne på Martinus Institut og
Martinus Center Klint
Formålet med konferencerne er at skabe dialog mellem
åndelige og kulturelle strømninger i tiden og Martinus’
analyser. Hver gang inviteres en eller flere gæster, der har
særlig indsigt i det aktuelle felt. Konferencerne er et åbent
og dialogisk forum, der henvender sig til alle med
interesse for temaet.
Læs mere om konferencerne på martinuskonferencer.dk
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Foredrag

Lørdagsforedragene starter kl. 15.00.
Alle er velkomne uanset forudsætninger.
Ingen tilmelding.
Pris 85 kr. inkl. kaffe og te i pausen.

Livets mysterium og verdensaltets struktur
v/ Lene Jeppesen
Lørdag 5. oktober

Er der en mening med livet og hvis ja, hvordan hænger det hele så
sammen? Hvordan ændres vores evne til at sanse virkeligheden i
takt med vores udvikling som mennesker? Findes der et overblik
over verdensaltets struktur? Findes der en åndelig verden og hvis
ja, hvordan hænger den så sammen med den fysiske virkelighed?
Vejen til den ideelle føde for nutidsmennesket
v/ Annemette Raith Hansen
Lørdag 19. oktober

2019
Verden i dag
v/ Tryggvi Gudmundsson
Lørdag 7. september

Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står menneskeheden overfor store udfordringer og bliver efterhånden
konfronteret med sit forældede menneskesyn. Mantraet om, at
“den stærkeste overlever”, og at “konkurrence” er den hellige gral i
al menneskelig økonomisk interaktion, vil ifølge Martinus efterhånden blive afløst af et mere humant menneskesyn, samarbejde
mellem nationer og individer, og økonomi der præges af princippet lige værdi for lige værdi.
Jeget og nuet – to åndsvidenskabelige veje til en
dybere identitet og livsglæde
v/ Ingvar Nielsen
Lørdag 21. september

Spørgsmålet om identitet – hvem er jeg? – fylder meget for mange
af os. Det samme kan nok siges om det at være nærværende i
nuet. På den ene side har vi dybest set ikke andet end øjeblikket
at leve i, på den anden side kan man vel ikke leve et ordentligt liv
uden evaluering af fortiden og planlægning af fremtiden? Martinus
har nogle originale, dybsindige og opmuntrende bud på, hvordan
jeget og nuet kan bruges som nøgler til at opleve øget identitet,
nærvær og livsglæde
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Hvordan får vi gradvis ændret vores kost i løbet af livet, så den
er optimal i forhold til at kroppen forfines, og så den er i overensstemmelse med både Martinus’ og videnskabens forklaringer om,
at det er godt at bevæge sig bort fra animalsk ernæring og henimod let forarbejdet vegetabilsk ernæring? Hvordan hænger dette
sammen med at skabe en lykkelig skæbne og en sund organisme?
At tage sig ret
v/ Søren Olsen
Lørdag 2. november

Vi er stadig dyr, og det dyriske i os spejles i alle de lidelsesvoldende udfordringer, vi er konfronteret med. At tage sig ret, er
en almindelig dyrisk adfærd, som al lovgivning er rettet mod at
begrænse. Åndsvidenskabeligt set er det af største betydning at få
afviklet sine dyriske egenskaber og udvikle de menneskelige. Men
hvordan kan vi få øje på de dyriske adfærdsmønstre, når alle finder
dem naturlige?
Kosmiske udviklingsbaner
v/ Kenneth Ibsen
Lørdag 16. november

På jordkloden findes forskellige organismetyper, herunder bl.a.
pattedyr, insekter og fugle. Åndsvidenskaben fortæller, at udviklingsforløbene for de forskellige organismetyper foregår på tværs
af universets kloder i såkaldte kosmiske udviklingsbaner. Pattedyrene – som er de mest fremtrædende på jordkloden – følger én
kosmisk udviklingsbane, insekter og fugle følger andre. Foredraget
fortæller om de kosmiske udviklingsbaner, og nogen vil nok se
jordklodens dyre- og planteliv med andre øjne efter foredraget.
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At blive ven med virkeligheden
v/ Solveig Langkilde
Lørdag 30. november

Synes du, der er noget galt med klimaet, med politikerne, chefen
og måske med dig selv? Sådanne tanker genkender vi nok alle!
Men hvor konstruktive og frugtbare er de egentlig? Ifølge Martinus´ åndsvidenskab er vi i en stærk udvikling mod en dybere
forståelse af livets og vor egen evige natur. Det skaber en ændret
bevidsthed, hvor logisk tænkning i harmoni med verdensaltets
struktur vil spille en stor rolle. Gradvist vil det føre os bort fra at
afvise livet og frem til en kærlig accept, også af de nødvendige
ufuldkomne trin i udviklingen.

2020
Pengesystemet
v/ Kenneth Ibsen
Lørdag 11. januar

Pengesystemet er et slavesystem. Åndsvidenskaben sætter lys
på, hvordan pengesystemet tynger og udnytter hovedparten af
jordens befolkning, og hvordan pengesystemet vil bryde sammen
og erstattes af et nyt, kosmisk retfærdigt system. Alle der i dag
er trætte af det nuværende system, og som har svært ved at se
alternativer, vil få nyt håb for fremtiden.
En videnskab om livets mening
v/ Eigil Kristensen
Lørdag 25. januar

Bag vores tilsyneladende kaotiske tilværelse eksisterer der et
altomfattende verdensplan. Vi vil efterhånden gennem vores spæde intuitive sanser begynde at se livet og udviklingen i et højere
perspektiv. Martinus forklarer, at vi får evne til at forstå lidelsernes
og mørkets årsag og dybere hensigt. Vi vil også nå frem til at forstå
den universelle eller Guddommelige bevidsthed, som lyser bag
ethvert menneskes udvikling.
Jeget, bevidstheden og kroppen
v/ Søren Olsen
Lørdag 8. februar

Martinus beskriver i detaljer, hvordan jeget via sin viljeføring får
ting til at ske først i bevidstheden og derefter i hjerne- og nervesystemet, når følelser og tanker udtrykkes som musik, tekst, tale,
godt håndværk, videnskab og kunst på det fysiske plan.
Hvor frie og lige er vi?
v/ Solveig Langkilde
Lørdag d. 22. februar

En stor del af verdens befolkning føler sig undertrykte og ufrie.
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 udtrykker længslen efter frihed og lighed. Med Martinus’ verdensbillede
gives en forklaring på, hvorfor vejen til dette mål stadig er lang.
Men analyserne af livets logiske og kærlige struktur, bl.a. gennem
reinkarnation og karma, viser, at hvert eneste menneske en dag vil
opleve kosmisk frihed i ligeværdigt samvær med alle.
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Livsmod på et nyt grundlag
v/ Annemette Raith Hansen
Lørdag 7. marts

Hvorfor er der nogle unge, der ikke definerer sig som tilhørende et
bestemt køn? Hvordan kan livsmodet bevares, hvis det ikke er parforholdet, familielivet og den gammelkendte seksualitet mellem
mand og kvinde, der er den primære kilde til glæde i livet? Er det
mon en overgang til en ny glæde ved livet, hvor vi hellere giver end
tager, og hvor samhørighed, kreativitet, intellektualitet og en ny
seksualitet er nye livsmodsgivere?

Klima og bæredygtighed – åndsvidenskabelige bud på
håb, handling og helhedssyn
v/ Ingvar Nielsen
Lørdag 18. april

Klima og bæredygtighed er de seneste år rykket op på den politiske og folkelige dagsorden, og der er megen debat om, hvad der
er vigtigst og rigtigst at gøre. Men hvordan vil sagen se ud, hvis
man udover at bruge den traditionelle videnskab også prøver at
bruge åndsvidenskaben til at forholde sig analytisk til emnet? Kan
åndsvidenskaben supplere de andre videnskaber med en lidt
mere håbefuld og helhedsorienteret inspiration til handling?

Kosmisk bevidsthed
v/ Poul Dyrholm
Lørdag d. 21. marts

Kosmisk bevidsthed udgør det foreløbige udviklingsmål med den
højeste fred for alle mennesker. Den er karakteriseret ved den
højeste behagsfølelse og salighedstilstand, oplevelsen af udødelighed og at være ét med Gud (verdensaltet) samt erkendelsen af
at være herre over tid og rum.
Med intuitionen ser vi livets tale
v/ Lene Jeppesen
Lørdag 4. april

Når vi ikke med vore egne sanser kan efterprøve alt, hvad Martinus
forklarer, så skyldes det, at vores intuition endnu ikke har den kapacitet, der kræves, for at vi kan sanse kosmisk. Men dette betyder
ikke, at vi ikke allerede nu kan begynde at nyde godt af forløbersymptomerne og øve os i at se livets tale til os, mens vore skytsengle langsomt vejleder os på rejsen mod opnåelsen af evnen til
fuldkommen næstekærlighed.
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Kurser

Vi arrangerer to eftermiddagskurser kl. 13-16
og et endagskursus kl. 10-16.
Alle er velkomne uanset forudsætninger.
Tilmelding anbefales.
Priserne inkluderer kaffe og the i pausen.

Introduktionskursus – Livets mening set i lyset af
Martinus Åndsvidenskab
v/ Inger Sørensen og Tryggvi Gudmundsson
Lørdag 28. september 2019 kl. 13-16

Endagskursus – Døden, en kosmisk rejse
v/ Marin Hansen og Lene Jeppesen
Lørdag d. 29. februar 2020 kl. 10.00-16.00
Flere og flere (herunder også videnskabsfolk) beretter om deres
nærdødsoplevelser, og om hvordan ’livet efter livet’ er det smukkeste og kærligste, vi kan forestille os. Martinus siger, at i virkeligheden er døden blot en overgang til den åndelige verden, og at
den åndelige verden er lige her iblandt os i det fysiske. Vi vil altid få
hjælp og vejledning i forbindelse med døden, når blot vi selv beder
om det. Men hvad med de efterladte? Hvordan håndterer vi det at
være efterladt, og hvordan kan vi møde mennesker i sorg?
Tilmelding til info@martinus.dk (husk navn, adresse og telefonnummer) eller på telefon: 38 38 01 00 (mandag til torsdag kl. 9-12).
Pris 350 kr. inkl. kaffe og te i pausen.

Med Martinus’ forklaring af reinkarnation og karma bliver 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 humanitet
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.
Introduktionskurset er egnet for nye interesserede og for dig, der
vil have indblik i nogle grundlæggende symboler og analyser fra
Det Tredje Testamente.
Vi ser gerne, at du tilmelder dig, så vi ved, hvor mange der
kommer, men det er ikke et krav. Tilmelding kan ske til info@martinus.dk (husk navn, adresse og telefonnummer) eller på telefon:
38 38 01 00 (mandag til torsdag kl. 9-12).
Pris 150 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
Introduktionskursus – Livets mening set i lyset af
Martinus Åndsvidenskab
v/ Søren Olsen og Tryggvi Gudmundsson
Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 13-16

Indholdet er det samme som på introdutionskurset d. 28. september.
Vi ser gerne, at du tilmelder dig, så vi ved, hvor mange der
kommer, men det er ikke et krav. Tilmelding kan ske til info@martinus.dk (husk navn, adresse og telefonnummer) eller på telefon:
38 38 01 00 (mandag til torsdag kl. 9-12).
Pris 150 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
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Studiegrupper

I studiegrupperne fordyber deltagerne sig i Martinus’
litteratur. Grupperne mødes mødes 2x12 gange i vinterhalvåret, altså 12 gange i efteråret og 12 gange i foråret.
Tilmelding til info@martinus.dk (husk navn, adresse og
telefonnummer) eller på telefon: 38 38 01 00 (mandag til
torsdag kl. 9-12).
Pris 600 kr. pr. halvår.

Gruppe A
Grand Kursus
Mandage kl. 17.30 – 19.00
v/ Inger Sørensen

12 mandage i 2018: 9/9 - 2/12 undtagen 15/10 (efterårsferie) og
12 mandage i 2019: 6/1 - 30/3 undtagen 11/2 (vinterferie).
Læs til første gang den 9/9 kap 10, stk. 347 - 360
Gruppe B
Emner efter deltagernes ønsker
Tirsdage kl. 13.00- 14.30
v/ John Klemens

12 tirsdage i 2018: 10/9 - 3/12 undtagen 16/10 (efterårsferie) og
12 tirsdage i 2019: 7/1 - 31/3 undtagen 12/2 (vinterferie).
Ingen forberedelse til første gang. Max. 7 deltagere.
Gruppe C
Livets Bog, bind 3
Onsdage kl. 15.30 - 17.00
v/ Lene Jeppesen

12 onsdage i 2019: 11/9 - 4/12 undtagen 16/10 (efterårsferie) og
12 onsdage i 2020: 8/1 - 25/3.
Læs til første gang den 11/9 stk. 669 - 675.
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Gruppe D
Livets Bog, bind 7
Onsdage kl. 17.30 - 19.00
v/ Lene Jeppesen
12 onsdage i 2019: fra 11/9-4/12 undtagen 16/10 (efterårsferie) og
12 onsdage i 2020: fra 8/1-25/3.
Læs til første gang den 11/9 stk. 2601 - 2612.
Gruppe E
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 2
Onsdage kl. 19.10 - 20.40
v/ Lene Jeppesen

12 onsdage i 2019: 11/9 - 4/12 undtagen 16/10 (efterårsferie) og
12 onsdage i 2020: 8/1 - 25/3.
Læs til første gang den 11/9 stk. 19.21 - 20.9.
Gruppe F
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 2 og 3
Torsdage kl. 15.30 - 17.00
v/ Lene Jeppesen

12 torsdage i 2019: fra 12/9 - 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie) og
12 torsdage i 2020: fra 9/1 - 26/3.
Læs til første gang den 12/9 stk. 23.5 - 24.10 i Symbolbog 2.
Gruppe G
Livets Bog, bind 2
Torsdage kl. 17.30 - 19.00
v/ Lene Jeppesen

12 torsdage i 2019: fra 12/9 - 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie) og
12 torsdage i 2020: fra 9/1 - 26/3.
Læs til første gang den 12/9 stk. 289 - 298.
Gruppe H
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 5
Torsdage kl. 19.10 - 20.40
v/ Lene Jeppesen

12 torsdage i 2019: fra 12/9 - 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie) og
12 torsdage i 2020: fra 9/1 - 26/3.
Læs til første gang den 12/9 side 70 - 76 og side 206 - 210.
s. 15

Temasamtaler
Den første fredag i måneden kl. 15.30-17.30 i perioden september til
maj er der mulighed for at drøfte åndsvidenskabelige temaer med
andre interesserede. Der indledes med et kort oplæg om et åndsvidenskabeligt tema, hvorefter samtalen fortsætter i mindre grupper.
Der er gratis adgang og ingen tilmelding. Der vil være
kaffe/te og lidt til den søde tand mod et dækningsbidrag. Alle er
velkomne.

Julereception

Lørdag 7. december kl. 13

Vi inviterer til julereception med julehygge, underholdning og
meget mere. Alle er velkomne. Nærmere information rundsendes
med Kosmos og kan findes på martinus.dk. Gratis adgang.
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Frivilligt arbejde
En stor del af arbejdet på Martinus Institut udføres af frivillige, ulønnede medarbejdere. De arbejder med alle Instituttets
forskellige opgaver såsom undervisning, reception, oversættelse,
redigering, it-arbejde, rengøring, madlavning og havearbejde.
D. 7. september 2019 og 18. april 2020 afholder vi særlige arbejdsdage – ikke mindst havearbejde. Vi begynder kl. 9.30, og ud over
det fælles praktiske arbejde spiser vi frokost sammen. Kom og
vær en del af et inspirerende samvær med andre med interesse
for Martinus’ verdensbillede. Har du lyst til at hjælpe, kan du henvende dig til Peter på peter@martinus.dk eller på tlf. 38 38 01 00.
Du kan læse mere på martinus.dk

Martinus’ mindestuer
I næsten 40 år (1943-1981) boede og arbejdede Martinus i sin lejlighed på 1. sal på Martinus Institut. Lejligheden er bevaret som et
lille museum, så du kan se de omgivelser, hvor Martinus tilbragte
mange timer med at skrive sine kosmiske analyser, holde møder
med sine medarbejdere og modtage besøg af interesserede fra
ind- og udland m.m. Lejligheden er bevaret, som den så ud i 1981
med Martinus’ skrivemaskine, møbler og inventar samt nogle af
hans symboler på væggene. Der er åbent for fremvisning efter
aftale og på foredragslørdage (efter spørgetimen ca. kl. 17.30).
Alle er velkomne. Gratis adgang.
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Martinus Center Klint
Martinus Center ligger ud til Kattegat i et naturskønt og fredeligt
område ved den lille by Klint nordvest for Nykøbing Sjælland. Her
grundlagde Martinus i 1935 Danmarks første feriekoloni. En koloni,
som gennem årene har udviklet sig til et moderne kursus- og feriecenter med foredragssal, kursuslokaler, vegetarisk restaurant, café,
kursist- og refugieboliger samt campingplads. Centret råder over
en række charmerende træsommerhuse, blokhuse og værelser i
pavilloner, som sammen med den smukke natur danner den fysiske ramme for opholdet i Klint.
Undervisning i Martinus’ verdensbillede

Martinus Center tilbyder gennem det meste af året, men mest
intensivt i en 6 ugers sommersæson, undervisning og studier i
Martinus’ forfatterskab. Centret er samtidig en fredelig oase for
alle besøgende.
Også ferie og refugium

Forår og efterår er der også plads til refugiegæster, der ønsker
at fordybe sig i livets store emner, eller måske bare et afbræk fra
hverdagen. I samme periode kan man også deltage i kurser, høre
foredrag eller via selvstudier fordybe sig i det verdensbillede, som
Martinus har beskrevet på over 9.000 sider.
En særlig atmosfære

I Martinus Center er der en særlig åben og kærlig atmosfære, hvor
interesserede kan sætte sig ind i Martinus’ kosmiske analyser. Der
er også brug for frivillig arbejdskraft, særligt i den 6 uger lange
sommersæson. Læs mere om Martinus Center Klint på hjemmesiden mcklint.dk
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Martinus og hans værk
Hvem var Martinus?

Martinus (1890-1981) fik kun en begrænset skolegang, men kom
senere ad intuitiv vej til et dybt indblik i livets grundlæggende principper. Martinus’ evne til at sanse livets åndelige facitter er baseret
på en udnyttelse af bevidsthedens muligheder i en grad, som vi
endnu kender meget lidt til. Vi kender i dag kun til intuitionen i dens
første stadier, når kunstnere og videnskabsfolk bliver inspireret til
at skabe noget enestående. En dybtgående bevidsthedsændring
hos den 30-årige Martinus gjorde det muligt for ham at bruge
sin intuition som en bevidst adgangskilde til viden. Det er ifølge
Martinus en evne, som vi alle vil udvikle, efterhånden som vore
livserfaringer kvalificerer os til det. Fra han var 30 til han var 90 år,
arbejdede Martinus på at formulere og udbrede kendskabet til et
livssyn med nøglebegreber som tolerance, kærlighed og logik.
Martinus’ værk

Martinus kalder under ét sit samlede forfatterskab Det Tredje
Testamente. Hans hovedværk Livets Bog i 7 bind indeholder
åndsvidenskabelige analyser af de store eksistentielle spørgsmål,
bl.a. en beskrivelse af det evige livs grundprincipper, de levende
væseners udvikling gennem reinkarnation, meningen med lidelsen, seksualitetens udvikling og forvandling, skabelsen af et internationalt verdenssamfund samt en forklaring af guddomsbegrebet.
Som supplement til hovedværket har Martinus skrevet Det Evige
Verdensbillede. Her forklarer han ved hjælp af en række symboler
hovedprincipperne i sin åndsvidenskab. Martinus har desuden
skrevet bøgerne Bisættelse og Logik. Yderligere er udgivet Den Intellektualiserede Kristendom, Grand Kursus, Artikelsamling 1 samt
28 småbøger og cirka 200 artikler. Desuden er 8 af hans foredrag
udgivet på cd, og Livets Bog, bind 1-2, er udgivet som lydbøger.
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Forsideillustrationen forestiller
Martinus Institut’s facade fortolket
af Mathias Dalmose, som er billedkunster og bosat i Klint. Fremadrettet
vil en kunster hvert år blive inviteret til
at fortolke facaden til undervisningsprogrammets forside.
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