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Velkommen på Martinus Institut 
Velkommen til Martinus Instituts program for vinterhalvåret 2016 – 2017, hvor vi byder 
på foredrag, seminarer, studiegrupper og en stor konference. Foredragsrækken indledes 
lørdag den 3. september og med enkelte undtagelser, er der herefter foredrag hver anden 
lørdag frem til sidst i april. Alle fore-
drag er tilrettelagt, så man også uden 
forudgående kendskab til Martinus 
Kosmologi kan få glæde af at deltage. 
For nye interesserede afholder vi des-
uden i september og marts 3-timers 
intro-seminarer. Til slut kan vi nævne, 
at vi i denne sæson byder på fem stu-
diegrupper, der kører fra september til 
marts.
 Vi glæder os til at se dig på  
Martinus Institut!

Et frit studium 
Det er helt frit, hvordan du ønsker at tilegne dig Martinus' verdensbillede. Martinus opfor-
drede 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 Kos-
mologien 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 lig-
get på Frederiksberg. Instituttet er 
organiseret som en selvejende, almen-
nyttig institution. Her undervises i det 
livssyn og verdensbillede, som Marti-
nus har beskrevet i sine værker. Der 
er mulighed for at høre foredrag om 
Martinus Kosmologi, deltage i studie-
grupper og møde andre, der er optaget 
af åndsvidenskaben. Her foregår des-
uden al administration og råds arbejde 
– samt udgivelsen af bøger og tids-
skriftet Kosmos. 
 Det er bl.a. Instituttets opgave at 
sørge for, at Martinus’ litteratur bliver bevaret for eftertiden, og at den altid vil være til-
gængelig 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.

VElKoMMEn
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Studiegrupperne er for alle. Det er altid muligt at deltage som ny i en studie-
gruppe, uanset hvor i værket gruppen er kommet til. Tilmelding nødvendig. 

Gruppe A  Emner efter deltagernes ønsker
tirsdage kl. 13.00 – 14.30  John Klemens

12 tirsdage i 2016:  13/9 - 6/12 undtagen 18/10 (efterårsferien)  
og 12 tirsdage i 2017: 3/1 - 28/3 undtagen 14/2 (vinterferien).  

Ingen forberedelse til første gang. Max 7 deltagere. Pris: 2 x 500 kr. 

Gruppe B  Livets Bog, bind 1
onsdage kl. 15.30 – 17.00  lene Jeppesen

12 onsdage i 2016: 14/9 - 7/12 undtagen 19/10 (efterårsferien)  
og 12 onsdage i 2017: 4/1 - 29/3 undtagen 15/2 (vinterferien). 

Læs til første gang den 14/9 stk. 213 - 222. Pris: 2 x 500 kr. 

Gruppe C  Livets Bog, bind 5
onsdage kl. 17.30 – 19.00  lene Jeppesen

12 onsdage i 2016: 14/9 - 7/12 undtagen 19/10 (efterårsferien) og  
12 onsdage i 2017: 4/1 - 29/3 undtagen 15/2 (vinterferien). 

Læs til første gang den 14/9 stk. 1865 - 1872. Pris: 2 x 500 kr. 

Gruppe D  Artikelsamling, bind 1
onsdage kl. 19.10 – 20.40  lene Jeppesen

12 onsdage i 2016: 14/9 - 7/12 undtagen 19/10 (efterårsferien) og  
12 onsdage i 2017: 4/1 - 29/3 undtagen 15/2 (vinterferien). 

Læs til første gang den 14/9 stk. 7.18 - 8.10. Pris: 2 x 500 kr. 

Gruppe E  Livets Bog, bind 3
torsdage kl. 16.00 – 17.30  Arnkell Sigtryggsson

12 torsdage i 2016: 15/9 - 8/12 undtagen 20/10 (efterårsferien) og  
12 torsdage i 2017: 5/1 - 30/3 undtagen 16/2 (vinterferien).  

Ingen forberedelse til første gang. Vi læser fra stk. 978. Pris: 2 x 500 kr. 

STuDIEGruppEr
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Foredrag  Det seksuelle mysterium
lørdag 3. september 2016 kl. 15.00  lene Jeppesen 

Vores seksuelle liv er i forandring. Dette faktum bliver mere og 
mere tydeligt i hverdagsbilledet. Men hvad er det der sker, og 
hvordan forholder vi os til seksualiteten på en balanceret og kær-
lig måde? Splittelsen mellem kernefamilieliv, besiddertrang og 
afkomsbeskyttelse på den ene side og skabertrang, selvrealisering 
og begyndende alkærlighed på den anden side, skaber uro i mange 
menneskers seksuelle sind. 

Pris: 75 kr.

Foredrag  Er vores kultur i opløsning?
lørdag 17. september 2016 kl. 15.00  Tryggvi Gudmundsson 

Gennem verdenshistorien har vi set flere kulturers undergang og 
nye kulturers fremvækst på baggrund af de gamle. Vi er nu ved at 
opleve vor egen moderne civilisations undergang og går altså fra den 
gamle kultur og ind i en ny. Udefra, og med materialistiske øjne, 
kunne disse omvæltninger ses som tilfældige, men ifølge Martinus 
er både kulturers og menneskets udvikling underkastet evige love, som fører os fra 
primitive livsformer til en mere human samfundsudvikling. 

Pris: 75 kr.

Seminar  livets mening set i lyset af 
Martinus Åndsvidenskab

lørdag 24. september 2016 kl. 13.00-16.00  
Søren olsen og Tryggvi Gudmundsson

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 evolu-
tionen vokser vores bevidsthed i humanisme og intellektualitet. De mørke erfaringer 
er i dette perspektiv en nødvendig baggrund for vores voksende ønske og evne til at 
skabe en verden af kærlighed og fred. Ved at indleve sig 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. 
 Seminaret er egnet for nye interesserede og for dig, der vil have indblik i nogle 
grundlæggende symboler og analyser fra Det Tredje Testamente. Tilmelding anbefales. 

Pris: 125 kr.

ForEDrAG oG SEMInAr
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Foredrag  Martinus´ syn på Jesus
lørdag 1. oktober 2016 kl. 15.00  ole Therkelsen

Martinus anså Jesus for at være modellen på det fuldkomne men-
neske. Martinus kunne, med sin kosmiske bevidsthed, have lavet 
hele sit livsværk uden at referere til Jesus og Bibelen. Men han 
ville retfærdiggøre Jesus ved at vise den videnskabelige sandhed i 
alle hans udtalelser. Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente er 
således videnskabeliggjort eller intellektualiseret kristendom.

Pris: 75 kr.

Foredrag  udfordringerne på livets vej
lørdag 15. oktober 2016 kl. 15.00  lene Jeppesen 

På vores rejse fra dyr til det færdige menneske gennemgår vi et 
utal af indvielser, som giver indsigt og en nuanceret forståelse for 
det livspanorama, som vi alle er en uundværlig del af. Tungsind, 
tvivl, hovmod, mindreværd, intolerance, partiskhed og selviskhed 
afløses langsomt af ligeværd, balance, medfølelse og samklang med 
universets grundtone: kærlighed. 

Pris: 75 kr.

Foredrag  Bønnens magiske kraft
lørdag 29. oktober 2016 kl. 15.00  Ingemar Fridell 

I vores konfliktfyldte verden tvivler mange på, at der skulle findes 
en højere magt, som bekymrer sig om vores problemer. Men Marti-
nus forklarer, at der er en guddommelig plan bag alt, og at udvik-
lingen fører os fremad mod et jordisk paradis. Vores livsoplevelse er 
en konstant kommunikation mellem os og Gud. Denne indsigt vil 
igen gøre bønnen populær, dog nu på et højere intellektuelt niveau end før. 

Pris: 75 kr.

Foredrag  Vores indre drama
lørdag 12. november 2016 kl. 15.00  Sören Grind 

Vores indre er helt afgørende for, hvordan vi oplever livet. Vi tolker 
menneskers handlinger og verdenssituationen ud fra vores egne 
erfaringer, forestillinger og selvværd. Det er en værdifuld kunst at 
se sin indre verden udefra. Det kærlige og logiske overblik vi finder 
i åndsvidenskaben, kan lære os at gennemskue og håndtere livets 
dramaer. 

Pris: 75 kr.
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Konference  
Hvor kommer vi fra, hvem er vi, og hvor er vi på vej hen?  
Endags-konference om religion, videnskab og evolution

lørdag 19. november 2016 kl. 10.00-16.00  Jesper Hoffmeyer, ole Therkelsen,  
Alex riel og Jens Christian Hermansen

Med begreber om natur-
lig selektion, tilfældige 
ændringer (mutationer) 
og selviske gener har 
den moderne evolutions-
biologi haft en enorm 
indflydelse, der rækker 
langt udover biologien. 
Imidlertid er dens materialistiske og mekaniske forståelse af liv, og hvordan det 
har udviklet sig, blevet udfordret fra både religiøs og videnskabelig side. Vi skal til 
konferencen se på et udvalg af aktuelle debatter og teorier – alle åbner de op for helt 
nye og ofte dybt fascinerende perspektiver på, hvor vi kommer fra, hvem vi er, og 
hvor vi er på vej hen.
 Som altid til konferencerne vil vi gå i dybden med, hvad Martinus siger i sine 
mere vidtrækkende og omfattende analyser af livet, dets former og udviklingsbaner. 

Der indgår et gæsteoplæg af Jesper Hoffmeyer, professor emeritus ved Biologisk 
Institut, Københavns Universitet. Derudover vil der være oplæg af Ole Therkelsen 
og Alex Riel, der begge har skrevet bøger om emnet. Tovholder for dagen er Jens 
Christian Hermansen, der er ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Pris: 300 kr. inkl sandwich.

KonFErEnCE

om konferencerne på Martinus Institut og Martinus Center Klint
Formålet med konferencerne er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger 
i samtiden og Martinus’ analyser. Hver gang inviteres en eller flere gæster, der har særlig 
viden inden for et givet felt og gerne har bidraget til den offentlige debat. Konferencerne er 
et åbent og dialogisk forum, der henvender sig til alle med interesse for dagens tema. Det 
er ikke nødvendigt med forudgående kendskab til Martinus´ analyser. 
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Foredrag  Er det tilfældigheder, der styrer vores liv?
lørdag 26. november 2016 kl. 15.00  Solveig langkilde 

Ofte kan det nok føles sådan! Men ifølge Martinus bliver svaret, nej! 
Med sit gigantiske perspektiv på udviklingen viser Martinus, at vi 
selv, om end ubevidst, hele tiden er medskaber af alt det, vi ople-
ver. Hverdagens bekymringer og glæder vil, i løbet af yderligere en 
række liv, lære os intuitivt at se den logiske og kærlig struktur, som 
bærer verdensaltets evige livsprocesser. 

Pris: 75 kr.

Julereception  Julereception
lørdag 10. december 2016 kl. 13.00 

Vi inviterer til Julereception med julehygge, under-
holdning og meget mere. Alle er velkomne. Nærmere 
information følger i Kosmos og på martinus.dk. 

Gratis deltagelse.

ForEDrAG, JulErECEpTIon oG SEMInAr

Foredrag  Hvor tæt på den åndelige verden er vi?
lørdag 14. januar 2017 kl. 15.00  Solveig langkilde 

Set ud fra Åndsvidenskaben lever vi hele tiden i kontakt med en ånde-
lig verden – ofte uden at være bevidste om det. Men med den gradvise 
udvikling liv efter liv vil vi forstå, at ikkefysiske åndelige væsner hele 
tiden deltager i vores individuelle udvikling, såvel som i de omvælten-
de politiske og sociale processer, der foregår på jorden i dag. 

Pris: 75 kr.

Foredrag  Manden i kvinden og kvinden i manden
lørdag 28. januar 2017 kl. 15.00  Eigil Kristensen 

Vi befinder os i en dybtgående udviklingsproces. Martinus giver en 
forklaring på, hvorfor mange oplever ændringer i deres seksualitet 
og følelsesliv og mener, at der gradvis vil fremstå en helt ny menne-
sketype på baggrund af ændringer i vores organiske seksualstruk-
tur. Det maskuline og det feminine i mennesket vil komme i balan-
ce, og der vil heraf fremstå et tredje køn. 

Pris: 75 kr.

*  *  *  2017  *  *  *
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SEMInArEr oG ForEDrAG

Seminar  At blive ven med livet
lørdag 4. februar 2017 kl. 10.00-16.00  Sören Grind 
og Solveig langkilde 

Hvad er meningen, når livet udfordrer os? Vores 
forestillinger om livet bestemmer vores reaktioner 
og beslutninger – som markerer stadier fra kamp og 
fjendskab til samarbejde og venskab. Med en dybere 
forståelse af det usynlige samarbejde med den åndelige verden bag al skæbnedan-
nelse, kan vi lære os at se logik og omsorg bag såvel de mørke som lyse sider i ver-
denssituationen og i vores personlige liv. 

Pris: 300 kr.

Foredrag  lyster og laster i lyset af Martinus' 
åndsvidenskab

lørdag 11. februar 2017 kl. 15.00  Søren olsen 
De syv dødssynder: forfængelighed, misundelse, vrede, doven-
skab, grådighed, frådseri og utugt er første gang beskrevet i det 4. 
århundrede, hvor de kaldtes laster. Kommer vi nogensinde fri af 
dem? Hvad har de med næstekærlighed at gøre? Hvad fortæller de i 
en åndsvidenskabelig belysning? 

Pris: 75 kr.

Foredrag  Historien om Martinus og hans livsværk
lørdag 25. februar 2017 kl. 15.00  ole Therkelsen 

Fortællingen om personen Martinus, hans eventyrlige 90-årige liv 
og livsværket Martinus Kosmologi. Han er skaberen af en ny ånds-
videnskab, der skal bidrage til, at vi udvikler os til at blive humane 
og kærlige mennesker, der lever i glæde, sundhed, fred og harmoni 
på denne skønne blå planet. Martinus præsenterer en løsning på 
livsmysteriet og forklarer meningen med livet. 

Pris: 75 kr.

Foredrag  Hvem eller hvad er jeg?
lørdag 11. marts 2017 kl. 15.00  Ingvar Haubjerg nielsen 

Spørgsmålet om identitet er af afgørende betydning for de fleste af 
os, men der er langt fra enighed om, hvem eller hvad vi dybest set 
er.  Martinus har et originalt og dybsindigt svar, som beskrives. 
Derefter skitseres nogle muligheder til, hvordan man kan hente ro, 
glæde og inspiration til hverdagslivet ud fra Martinus’ beskrivelse 
af os som tre-i-en: Krop, bevidsthed og jeg. 

Pris: 75 kr.
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Seminar  livets mening set i lyset af 
Martinus Åndsvidenskab

lørdag 18. marts 2017 kl. 13.00-16.00  Søren olsen 
og Tryggvi Gudmundsson 

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 evolu-
tionen vokser vores bevidsthed i humanisme og intellektualitet. De mørke erfaringer 
er i dette perspektiv en nødvendig baggrund for vores voksende ønske og evne til at 
skabe en verden af kærlighed og fred. Ved at indleve sig 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. 
 Seminaret er en gentagelse fra 24/9 og egnet både for nye interesserede og for dig, 
der vil have indblik i nogle grundlæggende symboler og analyser fra Det Tredje Testa-
mente. Tilmelding anbefales. 

Pris: 125 kr.

Foredrag  Hvordan skaber vi fred i en krigerisk 
verden?

lørdag 25. marts 2017 kl. 15.00  Karin Jansson 
(Taler tydeligt svensk) Selvom de fleste mennesker længes efter fred 
og et trygt liv, så er verden fuld af krige og konflikter.  Menhvis 
vi vil skabe fred, så kræver det, at vi forandrer vores mentalitet. 
Dybest set er de konflikter, vi ser i dag, et udtryk for vores indre 
verden. Kun ved at skabe fred og balance inden i os selv, kan vi skabe fred i verden 
udenfor. For at nå dertil må vi forstå, hvem vi er, og begynde at praktisere tilgivel-
se, alkærlighed og kosmisk visdom. 

Pris: 75 kr.

Foredrag  Farvernes symbolik i Martinus Kosmologi
lørdag 8. april 2017 kl. 15.00  poul Dyrholm 

Kom med på en rejse gennem vores levende univers med hjælp 
af farvernes symbolik, som er en bro og et pædagogisk værktøj 
til større forståelse af kosmologien og os selv. Martinus har i sin 
åndsvidenskab beskrevet, at vores følelser og tanker, ja, hele vores 
bevidsthed og organisme er opbygget af seks grundenergier, som 
han symboliserer med solspektrets farver. På det åndelige plan vil 
alkærligheden opleves som guldets farve. 

Pris: 75 kr.

Foredrag  livet – et spørgsmål om kærlighed
lørdag 22. april 2017 kl. 15.00  Sören Grind 

Der findes ingen længsel i os mennesker, der er så grundlæggende 
som længslen efter kærlighed. Der hvor vi oplever virkelig kærlig-
hed, mærker vi nærhed og samhørighed. Dér finder vi løsninger på 
problemer og konflikter, og dér blomstrer vores kreativitet. Hvordan 
skaber vi denne tilstand? 

Pris: 75 kr.
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En stor del af arbejdet på Martinus Institut 
udføres af frivillige, ulønnede medarbejdere. 
De arbejder med alle Instituttets forskellige 
opgaver såsom undervisning, reception, over-
sættelse, redigering, rengøring, madlavning 
og havearbejde. Har du lyst til at hjælpe, kan 
du henvende dig på info@martinus.dk.

To gange om året afholder vi særlige 
arbejdsdage – før første foredrag i septem-
ber og før sidste foredrag i april. 

rengøringsdag  3. september 2016 kl. 09.30-14.30  

Havedag  22. april 2017 kl. 09.30-14.30  

Vi begynder kl. 9.30, og ud over det fælles 
praktiske arbejde spiser vi frokost sam-
men. Kom og vær en del af et inspirerende 
samvær med andre med interesse for Mar-
tinus’ verdensbillede. Tilmeld dig til dan@
martinus.dk.

FrIVIllIGT ArBEJDE oG ArBEJDSDAGE 

I næsten 40 år (1943-1981) boede og arbej-
dede Martinus i sin lejlighed på 1. sal på 
Martinus Institut. Lejligheden er beva-
ret som et lille museum, så du kan se de 
omgivelser, hvor Martinus tilbragte mange 
timer med at skrive sine kosmiske analy-
ser, 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, møb-
ler og inventar samt nogle af hans symbo-
ler på væggene. 
 Der er åbent for fremvisning efter 
aftale og på foredragslørdage (efter spørge-
timen ca. kl. 17.30). Alle er velkomne. 
 Gratis adgang.

MArTInuS MInDESTuEr
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MArTInuS CEnTEr KlInT

 – Ferie og kursuscenter
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 Dan-
marks første feriekoloni. En koloni, som 
gennem årene har udviklet sig til et moder-
ne kursus- og feriecenter med foredragssal, 
kursuslokaler, vegetarisk restaurant, café, 
kursist- og refugie boliger samt camping-
plads.
 Centret råder over en række charmeren-
de træsommerhuse, blokhuse og værelser i 
pavilloner, som sammen med den smukke 
natur danner den fysiske ramme for ophol-
det i Klint.

Undervisning i Martinus’  
verdensbillede
Martinus Center tilbyder gennem det me-
ste af året, men mest intensivt i en 6 ugers 

sommersæson, undervisning og studier i 
Martinus’ forfatterskab. Centret er samti-
dig en fredelig oase for alle besøgende.

Også ferie og refugium
Forår og efterår er der også plads til re-
fugiegæster, der ønsker fordybelse i livets 
store emner – eller måske bare et afbræk 
fra hverdagen. I samme perioder kan man 
også deltage i kurser, høre foredrag eller 
via selvstudier fordybe sig i det verdensbil-
lede, 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 analy-
ser. Der er også brug for frivillig arbejds-
kraft, særligt i den 6 ugers sommersæson.
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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 facit-
ter 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 viden-
skabsfolk 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 90 år, arbejdede Martinus 
på at formulere og udbrede kendskabet til et 
livssyn med nøglebegreber som tolerance, kær-
lighed og logik.

MArTInuS oG HAnS VærK

Martinus’ værk
Martinus kalder under ét sit samlede forfatter-
skab Det Tredje Testamente. Hans hovedværk 
Livets Bog i syv bind indeholder åndsviden-
skabelige 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, skabel-
sen af et internationalt verdenssamfund samt en 
forklaring af guddomsbegrebet. 
 Som supplement til hovedværket har Marti-
nus skrevet Det Evige Verdensbillede. Her forkla-
rer han ved hjælp af en række symboler hoved-
principperne i sin åndsvidenskab. Martinus har 
yderligere skrevet bøgerne Bisættelse, Logik, Den 
Intellektua liserede Kristendom, Artikelsamling 
1 samt 28 mindre bøger og cirka 200 artikler. 
Desuden er 8 af hans foredrag udgivet på cd, og 
Livets Bog, bind 1-2, er udgivet som lydbøger.

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96  .  2000 Frederiksberg
+45 3838 0100  .  info@martinus.dk
martinus.dk  .  shop.martinus.dk


