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Velkommen

Nyhed: Sommerkonference 2022

I stedet for Martinus Festdag inviterer vi som noget nyt til sommerkonference på Martinus Center Klint i 2022. Konferencen er en invitation
til alle Martinus-interesserede i Skandinavien og resten af verden til
at samles én gang om året omkring et aktuelt og relevant tema. I år er
temaet Det Tredje Testamente – hvad betyder det for os i dag? Der vil
være både oplæg, spørgsmål og dialog med inviterede gæster. Det er
altsammen lørdag den 6. august.
Nyhed: Åben Dag på Martinus Institut

Lørdag den 2. april kl. 11.00–17.00 åbner Martinus Institut dørene for
Åben Dag. Program udsendes senere – men byder på bl.a. oplæg, udstilling, stande, rundvisning i Martinus’ lejlighed og forskellige lækkerier.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Vi håber, at du tager godt imod de mange undervisningstilbud i kataloget. Begynd evt. med at kigge bagerst i kataloget, hvor du finder en
praktisk oversigt over alle årets begivenheder.
Hold dig opdateret

Find meget mere information om Martinus og vores aktiviteter på
martinus.dk. Læs også programmet i Martinus-appen, som du kan
downloade i App Store og Google Play. Tilmeld dig vores nyhedsbrev
på martinus.dk/da-dk/tilmelding-til-nyhedsbrev
Vi glæder os til at se dig!
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Introduktion

Velkommen til vores program for 2022. Her får du et samlet overblik
over alle vores aktiviteter i det kommende år på både Martinus Center
Klint i Odsherred og Martinus Institut i København.
Vi tilbyder som altid en bred vifte af forskellig undervisning i
Martinus’ forfatterskab og hans kosmiske analyser. Der er mange
aktiviteter at vælge imellem for både nye og gamle Martinusinteresserede og flere nye tiltag i programmet.
Vi fortsætter vores satsning på onlineundervisning, som er blevet
en naturlig tilføjelse til de mange gode fysiske undervisningstilbud. Endelig er det fortsat nemt at tage på ferie- og refugieophold på Martinus
Center Klint både forår og efterår. Læs nærmere om mulighederne på
martinus.dk/da-dk/udlejning

Lær om Martinus på mange måder
– forskellige studieformer
Tag det du kan bruge – og lad resten ligge. Sådan lyder Martinus’ egen
opfordring til alle, der interesserer sig for hans verdensbillede. Interessen for Martinus er nemlig ikke en religion, og der er ingen særlige
leveregler, du skal følge for at kunne lære om hans verdensbillede og
blive inspireret af det. Alle er velkommen til vores kursuscenter Martinus
Center Klint i Odsherred, og til Martinus Instituts lokaler på Mariendalsvej på Frederiksberg, København.
På Martinus Center Klint og i vores lokaler på Frederiksberg er
interessen for Martinus’ verdensbillede centrum for de fleste aktiviteter.
Vi byder hele året rundt på forskellige former for undervisning i Martinus’
forfatterskab og kosmiske analyser.
Der er masser af måder at studere Martinus på. Nogle kommer
for at få en kop kaffe i caféen på Martinus Center og høre et foredrag
om et særligt tema, mens andre fordyber sig i Martinus’ åndsvidenskabelige analyser i uger eller år ad gangen. Vi tilbyder også refugium
til dem, der ønsker at trække sig tilbage fra hverdagslivet i en kortere
eller længere periode for at finde ro og ny inspiration.
Årets mange aktiviteter på Martinus Center Klint og på Martinus Institut
består af:
Foredrag

Hele året tilbyder vi en lang række foredrag om forskellige temaer,
hvor du kan deltage uden tilmelding. Vi live-streamer også de fleste af
vores foredrag online.
Konferencer

Vi arrangerer hvert år en eller flere konferencer både på Martinus Center
Klint og på Instituttet på Frederiksberg. Formålet med konferencerne
er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i tiden og
Martinus’ analyser. Konferencerne er et åbent og dialogisk forum, der
henvender sig til alle med interesse for temaet.
Kurser

Ønsker du at komme lidt dybere ned i et enkelt tema, kan du tilmelde
dig et af de mange kurser, vi afholder i årets løb, såvel forår, sommer
som efterår. Kurserne er åbne for alle og kræver normalt ikke noget forudgående kendskab til Martinus’ forfatterskab. De fleste af vores kurser
foregår på Martinus Center Klint, men vi afholder også kurser online (se
s. 12-13).
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Studiegrupper og temasamtaler

Her er udgangspunktet typisk en del af Martinus’ værk, fx en del af Livets
Bog. Studiegrupperne tilbyder et tekstnært undervisningsforløb, der
strækker sig over en lidt længere periode. Vi tilbyder studiegrupper forår
og efterår både på Martinus Center Klint og på Frederiksberg. I løbet af
sommeren tilbyder vi 6 forskellige studiegrupper hver kursusuge.
På vores temasamtaler tager vi et aktuelt tema op og samtaler over en kop kaffe eller te. Den første fredag i måneden i perioden
september til november og januar til marts, samt den 8. april, afholder
vi temasamtaler på Frederiksberg.
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Introduktion

Sommeren på Martinus Center Klint består af 6 kursusuger med hvert
sit tema, fra sidst i juni til først i august. De to sidste uger er internationale uger med deltagere fra hele verden. Interesserede fra nær og fjern
fylder campingplads, ferieboliger, kursusfaciliteter, café og restaurant
for at nyde samværet, naturen og de mange forskellige aktiviteter.
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Den danske forfatter Martinus (1890-1981) viede det meste af sit liv til
at skrive og formidle et nyt, åndsvidenskabeligt verdensbillede, som
mange interesserede i Skandinavien og resten af verden i dag lader
sig inspirere af. Hans værk, der består af 6.000 sider og 100 farvelagte
symboler, er baseret på egne oplevelser.
Martinus brugte 60 år af sit liv på at nedskrive og formidle det
verdensbillede, han første gang så for sig under sine åndelige oplevelser som 30-årig. Grundstenen er et kærlighedsbudskab, der går på
tværs af traditionelle religiøse og filosofiske skel og bl.a. rummer tanker
om reinkarnation og et evigt liv under udvikling for alle levende væsener.
Sent i sit liv besluttede Martinus, at det samlede værk – med
Livets Bog, bind 1–7, som hovedværket – skulle bære den overordnede
titel Det Tredje Testamente. Hermed ønskede han at signalere, at en
vigtig del af hans arbejde bestod i at forene kristendommens og andre
religioners budskab om kærlighed og tolerance med en moderne
videnskabelig indstilling.
Martinus’ verdensbillede er et tilbud til alle selvstændigt tænkende
mennesker med interesse for det eksistentielle og åndelige område.

Du er meget velkommen at besøge både Martinus’ mindestuer på
Martinus Institut i København og hans barndomshjem Moskildvad i
Sindal. Læs mere på side 56 og 71.
s. 9

Introduktion

Om Martinus og hans værk

s. 10

Frivilligt arbejde er grundlaget for de fleste af vores aktiviteter. Du kan
også være med, hvis du deler interessen for Martinus og kan lide at arbejde i en åben og venlig atmosfære. Vi kan altid bruge ekstra hænder
til en bred vifte af opgaver.
Martinus Institut er en idealistisk arbejdsplads, hvor alle opgaver bliver løst i et teamwork mellem nogle få ansatte og et stort antal
frivillige, ulønnede medarbejdere. Arbejdsopgaverne spænder vidt fra
helt praktiske tjanser i køkken og have til specialiserede undervisningsog oversættelsesopgaver.
Vi har alle interessen for Martinus’ verdensbillede tilfælles, og det
medvirker til, at samarbejdet sker i en åben og venlig atmosfære, som
vi vægter meget højt. Nogle opgaver kan du arbejde med hjemme, men
ellers foregår arbejdet som regel i Instituttets lokaler på Frederiksberg i
vinterhalvåret og på Martinus Center Klint i Odsherred i sommerhalvåret.
Der er masser af opgaver at tage fat på året rundt, men højsæsonen for frivilligt arbejde ligger fra sidst i juni til starten af august, hvor
vi afholder seks intensive kursusuger på kursuscentret i Klint. I den
periode er op mod 100 frivillige sammen om at få det hele til at lykkes.
Som sommerfrivillig betaler du en reduceret pris på i alt 875 kr. pr. uge
for kost (morgen- og aftensmad), logi og foredrag. Bor du uden for
centret, betaler du 560 kr., som dækker kost (morgen- og aftensmad)
og foredrag.
Indflydelse og frihed

Som frivillig hos os har du stor mulighed for at få indflydelse på dine
opgaver. Du vælger også selv, om du vil bruge meget eller lidt tid på
arbejdet, når bare du overholder de aftaler, vi laver med hinanden.
Nogle af vores mest aktive frivillige arbejder én eller flere dage om ugen
– andre byder bare ind på mindre opgaver, når de ind imellem har tid.
Som sommerfrivillig forventes det, at du arbejder ca. 4 timer om dagen.

Læs mere på vores hjemmeside martinus.dk, hvis du vil være frivillig –
eller skriv til: info@martinus.dk.
s. 11
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Bliv frivillig

Onlineundervisning og
andre digitale tilbud
Vi arbejder løbende på at gøre Martinus’ værk og vores undervisning tilgængelig for så mange som muligt – ikke mindst via onlinekanaler, så du
kan deltage i undervisningen og studere Martinus’ verdensbillede hjemmefra, når det passer dig. Vi live-streamer allerede en stor del af vores
fysiske foredrag og arbejder på at skabe endnu bedre digitale muligheder.
Hør foredrag via Crowdcast og YouTube

Vi live-streamer løbende vores foredrag fra Martinus Institut og Martinus
Center Klint via vores Crowdcast-kanal: crowdcast.io/martinusinstitut.
Pris: 50 kr. pr. foredrag. Her kan du også gense foredrag fra sommerens
kursusuger på Martinus Center Klint.
Instituttet har også en YouTube-kanal med gratis foredrag på forskellige sprog. Her finder du også introduktionsfilm til nogle af Martinus’
symboler og til hans liv og værk.
Onlinebibliotek

Martinus’ værk er omfattende, og for at lette studierne har Martinus
Institut gjort store dele af værket tilgængeligt i digital og søgbar form i
onlinebiblioteket på martinus.dk. Her kan du frit læse Martinus’ bøger og
artikler og lytte til mange af hans foredrag. Du kan også udforske hans
100 symboler med tilhørende forklaringer. På vores hjemmeside finder
du desuden information om Martinus’ liv og værk samt en stor mængde historisk materiale, og du kan læse et gratis prøvenummer af vores
magasin Kosmos (se også s. 75).
Deltag i onlineundervisningen

Vi live-streamer en del af de kurser, vi holder på Martinus Center Klint.
Hvis du er ny i kosmologien, har du mulighed for at deltage i et digitalt
introduktionskursus via Crowdcast (se næste side).
I juni og oktober 2022 tilbyder vi også to internationale weekendkurser, hvor du kan deltage både fysisk og online (hybrid-kurser). Sprog:
engelsk. Alle er velkommen. Fra januar 2022 tilbyder vi en online studiegruppe på engelsk, hvor vi gennemgår Livets Bog, bind 1-5. Det foregår
på Zoom med deltagere fra forskellige lande og med møder i 1½ time
hver anden uge.
Desuden er vi i gang med at udarbejde et rent onlinekursus med
fokus på forskellige temaer i Martinus Åndsvidenskab. Kurset vil bestå
af 8 moduler, som du kan tage uafhængigt af hinanden. Du kan tilgå
kurset, når det passer dig bedst.
Læs på vores hjemmeside martinus.dk, hvilke kurser og andre
aktiviteter du kan deltage i online, og hvad det koster.
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Vi tager så ofte som muligt aktuelle temaer op via vores online
kanaler. Det kan fx dreje sig om interaktive spørgetimer eller spontane
live-sendinger. Når det sker, bliver det annonceret på martinus.dk og
på sociale medier.

Onlinekursus: Hvem var Martinus?
— En introduktion til hans åndsvidenskab
v/ Søren Olsen og Tryggvi Gudmundsson
Lørdag d. 5. februar kl. 13.00-16.00 via Crowdcast
Pris: 100 kr.

Introduktionskurset er egnet for nye interesserede og for dig, der vil
have indblik i nogle grundlæggende symboler og analyser fra Det
Tredje Testamente. 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.
Du kan stille spørgsmål undervejs, og du kan også se kurset bagefter.
Kurset streames live via vores Crowdcast-kanal:
crowcast.io/martinusinstitut
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Følg vores spontane indslag

s. 14

På kursuscentret kan du hele året rundt
deltage i forskellige former for undervisning med udgangspunkt i Martinus’ forfatterskab. Vi byder på en bred vifte af kurser,
foredrag og studiegrupper, hvor nogle går
i dybden med Martinus’ værker – og andre
ser på nogle af tidens aktuelle temaer
gennem Martinus’ briller.

Martinus Center Klint er kendt for sin særlige lyse
og imødekommende atmosfære, og i forbindelse
med vores kurser og foredrag får du rig lejlighed
for at nyde både stemningen, naturen og samværet med de andre kursister. Der er gode muligheder for at deltage i inspirerende samtaler med
andre gæster – fx på caféen eller i restauranten
– mens områdets natur både indbyder til gåture
sammen med andre kursister og til stille refleksion.
Uden for højsæsonen bliver centrets faciliteter
løbende lejet ud til både enkeltpersoner og foreninger, hvor stedet danner en hyggelig ramme
om både ferieophold, møder og konferencer. Læs
mere på martinus.dk/da-dk/udlejning
s. 15

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint ligger i smukke
omgivelser i Odsherred nær Nykøbing
Sjælland. Her grundlagde Martinus’ selv
allerede i 1935 en feriekoloni, som med
tiden har udviklet sig til et moderne ferieog kursuscenter med både campingområde og et bredt udvalg af større og mindre
ferieboliger til kursister, som har behov for
at overnatte.

Café Klint

Caféen på Martinus Center Klint fører plantebaserede varer og er åben
for besøgende i en stor del af sommerhalvåret. Vores café har åbent
for alle i forbindelse med vores kurser, foredrag og øvrige arrangementer i sæsonen. Her serverer vi varme og kolde økologiske drikke samt
snacks og lidt sødt til ganen. På kursusdage og ved andre særlige
lejligheder kan du også købe enkel frokost, kager og andet godt fra
restaurantens køkken.
Restaurant Terrassen

På Restaurant Terrassen kan du købe lækker plantebaseret mad og
spise den i en varm og afslappet atmosfære. Restauranten er åben i
forbindelse med vores kurser og foredrag, både for dig som er på
centret som kursist, og for dig som kommer forbi som gæst. I sommerperioden fra 25. juni til 6. august 2022 har restauranten åben hver aften
og vi serverer også morgenmad. Vi anvender overvejende friske økologiske og biodynamiske råvarer og tilbereder maden fra bunden. Maden
er plantebaseret med baggrund i Martinus’ tanker om kærlighed til dyr,
vores egen sundhed og det fælles ansvar, vi har for kloden.
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Vil du holde ferie eller refugium? Så tilbyder vi dig rolige og fredfyldte
rammer på Martinus Center Klint, hvor du kan tilbringe dage eller uger
med eksempelvis studier, stille meditation eller naturvandringer i lyse og
inspirerende omgivelser.
Du får en lejlighed i en af vores to helårspavilloner, A og C, eller tilsvarende beboelse. Se priser nedenfor.

Kun bolig (hele året på
nær skolernes sommerferie, hvor sommerkurserne er i gang).
Priser ekskl. el.

Bolig inkl. aftensmad fra
Restaurant Terrassen + mulighed
for at deltage i aftenforedrag m.m.
(kun muligt i forbindelse med
forårs- og efterårskurserne)

Pr. dag

400 kr.

-

Weekendophold
(fr-sø)

640 kr.

-

Pr. uge

2.240 kr.

3.200 kr.

Kontakt os på info@martinus.dk, hvis du vil booke et ophold eller har
spørgsmål om mulighederne.
s. 17

Martinus Center Klint

Refugieophold

Forår & Efterår

Tid: 15.00-17.00
Pris: 90 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
Pris spisning: 100 kr.
Pris live-streaming via Crowdcast: 50 kr.
Martinus Center Klint

Lørdagsforedrag

I foråret og efteråret er der foredrag om åndsvidenskabelige
emner lørdag eftermiddage på Martinus Center Klint. Foredragene starter kl. 15.00, og du behøver ikke at tilmelde dig
på forhånd. Efter foredraget er der fællesspisning for dem,
der har lyst. Alle er velkommen, og foredragene kræver ingen
særlige forudsætninger. Foredragene live-streames også på
vores Crowdcast-kanal (crowdcast.io/martinusinstitut).

Forår 2022
Er dette univers et venligt sted?
v/ Ingvar H. Nielsen
Lørdag d. 5. marts

Er dette univers et venligt sted? Eller er det ikke? Det var ifølge Einstein
et af de vigtigste spørgsmål for mennesker at stille. Så dette spørgsmål
vil jeg udforske i foredraget, set i lyset af Martinus’ åndsvidenskab og
med et særligt sigte på at finde frem til noget, som kan give håb og
mening for mennesker i verdenssituationen anno 2022.
Vores frie vilje — livets vigtigste rat
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 19. marts

Vi kan bevidst påvirke vores liv og skæbne, hvis vi aktivt tager ansvar for
den måde, hvorpå vi bruger vores frie vilje. Men har vi overhovedet en fri
vilje? Og i så fald hvordan styrer vi den?
s. 19

Hvilken rolle spiller samvittigheden?
v/ Solveig Langkilde
Lørdag d. 9. april

Vi kender nok alle det at have dårlig samvittighed eller lide af samvittighedsnag, og forhåbentlig har vi også nydt at have god samvittighed.
Ifølge Martinus er vores samvittighed en uundværlig faktor og et kompas på rejsen ud af dyreriget. På denne rejse liv efter liv vil vi gennem
livets udfordringer, forståelse af livets struktur og egen selverkendelse
nå frem til at blive humane og kærlige medmennesker.
Ånden i naturen
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 23. april

Martinus beskriver, at vi på et tidspunkt i vores udvikling indser, at det, vi
kalder ånd eller bevidsthed, er noget aldeles virkeligt ved vores egen
natur. Døden betyder blot, at jeget og bevidstheden forlader kroppen.
Næste store skridt er at indse, at bevidsthed styrer al udvikling, al bevægelse overalt i universet.
At forstå meningen med sit liv
v/ Tryggvi Gudmundsson
Lørdag d. 14. maj

Er der en dybere mening med vores liv her på jorden? Det enkelte
menneske og verdenssamfundet er under en dramatisk forvandling.
Martinus Åndsvidenskab viser os dog, at alt, hvad vi oplever, er baseret
på logik og en kilde til erfaring. Den nuværende skæbnesituation giver
nødvendige erfaringer i skabelsen af en højere bevidsthed og kultur.
Søvn, drømme og døden
v/ Ole Therkelsen
Lørdag d. 28. maj

Under søvnen og døden får vi en paradisisk oplevelse, der oplader vore
livskraftsbatterier til nye oplevelser i nye kredsløb. Drømme, der er en
blanding af oplevelser fra den fysiske og den åndelige verden, er ligesom hele livet et spejlbillede af os selv. Søvnproblemer kan nedbryde
både livskraft og nervesystem. Positive tanker giver en god søvn og er
vejen til at lære at dø på en lykkelig måde.
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Alt er kærlighed
v/ Inger Sørensen
Lørdag d. 11. juni

Martinus Center Klint

Vi jordmennesker befinder os i en kosmisk undervisningszone, fremgår
det af Martinus Åndsvidenskab. Og denne undervisning vil føre os frem
til at forstå, at der på trods af store lidelsestilstande ikke findes noget
ondt i verden – alt er kærlighed og intellektualitet.

Efterår 2022
Vores udvikling som foster, barn og ung
voksen set i et evighedsperspektiv
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 3. september

Hvad er det i virkeligheden for et mirakel, der sker med os hver især? Og
hvordan er vi alle sammen i det hele taget forbundet?
Individets ansvar og samfundets ansvar
v/ Tryggvi Gudmundsson
Lørdag d. 17. september

Hvad er forholdet mellem individets ansvar og samfundets ansvar?
Hvilket ansvar har vi i vores personlige liv - og i forhold til verdenssituationen? Martinus Åndsvidenskab viser os at menneskene er uundværlige
celler i jordklotens fysiske og psykiske organisme, hvor samarbejdets
kvalitet har stor betydning.
Hvem har magten over dit liv?
v/ Eigil Kristensen
Lørdag d. 24. september

Vi er mange, der i vores tid undrer os over verdens gang og ønsker en
bedre verden. Hvilken indflydelse har jeg selv på min og andres skæbne? Det politiske magtspil, klimaforandringer og krigstrusler fylder i medierne. Hvad betyder vore egne handlinger og vores livsstil i skabelsen
af en lysere fremtid? Åndsvidenskaben viser os, hvor i livet vi alle kan
gøre en væsentlig forskel.
s. 21

At leve alene og leve i parforhold
v/ Ole Therkelsen
Lørdag d. 8. oktober

Alternative samlivs- og familieformer vokser frem. Frivilligt eller ufrivilligt
lever mange som singler. I menneskene foregår der en udvikling mod
større selvstændighed, hvor forskellen på kvinder og mænd bliver mindre og mindre. I kvinder vokser en maskulin pol frem og i mænd vokser
en feminin pol frem til en ligevægt, der kulminerer i fremtidens dobbeltpolede, fuldkomne menneske.
Samspilsramt i livets teater
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 22. oktober

Har du tænkt den tanke, at dit liv kunne være iscenesat? At vi alle er
“samspilsramte” på godt og ondt på livets scene. At boligen, kulturen og
naturen er scenetæpper. Hvad foregår der bag scenetæppet? Hvem er
instruktøren, og hvem har skrevet stykket? Er det absurd teater, eller er
der en pointe?
s. 22

I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser på Martinus Center Klint tilbyder vi en samlet kursuspakke til en
fordelagtig pris med bolig og følgende måltider inkluderet:
frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. Se vores priser
nedenfor og praktisk information på s. 29.
Du kan tilmelde dig alle kurser på tre måder:
Online: martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00.
E-mail: info@martinus.dk

Kursuspriser

Følgende måltider er fremover inkluderet i alle vores forårs- og efterårskursuspakker: frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. Du kan købe en
samlet kursuspakke inkl. bolig til en fordelagtig pris.
Kursus inkl. mad

+ bolig

Weekendkursus

1.300 kr.

1.950 kr.

Pinseretræte
(3 dage)

1.750 kr.

2.700 kr.

Ugekursus

2.500 kr.

4.000 kr.

2 ugekurser (rabat)

4.000 kr.

6.400 kr.
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Kurser

I løbet af foråret byder vi på flere kortere og længere kurser,
der fokuserer på forskellige aspekter af Martinus Åndsvidenskab. Detaljerede kursusprogrammer for de enkelte
kurser finder du på vores hjemmeside martinus.dk.

Weekendkursus: Naturen som læremester
– viden, velvære og vidunderlige detaljer
v/ Ingvar H. Nielsen
Fredag d. 8. – søndag d. 10. april

I åndsvidenskaben er naturen den største læremester. Livet er dybest
set en korrespondance imellem os og den levende natur. Naturens
tale er undervisning, underholdning og kærtegn stilet mod hvert enkelt
menneske. På kurset udforsker vi gennem foredrag, samtaler og naturoplevelser, hvordan vi kan bruge åndsvidenskaben til at få mere viden,
velvære og vidunderlige smukke detaljer ud af kontakten med den
omgivende natur.
2 ugekurser: Bibelen og åndsvidenskaben
(kursusrabat for 2 uger)
v/ Lene Jeppesen
Uge 1: Søndag d. 8. – lørdag d. 14. maj
Uge 2: Søndag d. 15. – lørdag d. 21. maj

Kurset er opbygget, så det er muligt blot at deltage en enkelt uge.
Kurset kræver forudgående kendskab til Martinus Åndsvidenskab.
For den åndsforsker, som fascineres og næres af Martinus’
analyser, kan det vække undren, hvorfor Martinus trækker Bibelens
tilsyneladende forældede terminologi med ind i sit værk. Men på denne
måde løfter han fortidens pædagogiske udtryk med frem til nutiden
for herigennem at skabe den linje af sammenhæng og logik mellem
de forskellige tidsepoker, som han forklarer, vi alle sammen har været en del af. Lene holder foredrag hver formiddag med mulighed for
spørgsmål og dialog, hvorefter der nogle eftermiddage arbejdes mere
hverdagsrelateret med psykologien bag emnerne.
4 ugekurser: Livets Bog, bind 1 – maj og september 2022
(kursusrabat for 2 uger)
v/ Solveig Langkilde

Velkommen til 4 ugekurser med fordybelse i Martinus’ hovedværk Livets
Bog, bind 1 (2 uger forår, 2 uger efterår). Man kan deltage i en eller flere
uger alt efter muligheder og interesse.
Uge 1: Søndag 8. – lørdag 14. maj
Pensum: Livets Bog, bind 1, stk. 1-90
Uge 2: Søndag 15. – lørdag 21. juni
Pensum: Livets Bog, bind 1, stk. 91-143
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Uge 3: Søndag 4. - lørdag 10. september
Pensum: Livets Bog, bind 1, stk. 144-215

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. Martinus kalder sit samlede
værk, Det Tredje Testamente, for en åndsvidenskab, fordi det med sine
analyser rummer kundskaben om Guddommens og de levende væsners bevidsthed og evige liv. I stk. 19 skriver Martinus: “Der hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte ‘onde’ med at eksistere.”
Pinseretræte: Bøn og fordybelse
v/ Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen og Eigil Kristensen
Fredag d. 3. – mandag d. 6. juni

Livet byder på et utal af udfordringer, både gode, sjove og besværlige.
Det er ofte svært at finde ud af, hvordan vi skal forholde os i disse situationer. Hvad er det rigtige at gøre, hvordan kan vi opnå det, vi ønsker,
eller det, der er mest kærligt og hensigtsmæssigt? Hvordan kan vi vide,
om den ene eller anden handling er den bedste? Og hvor er der hjælp at
hente, når vi er i tvivl eller i nød? Martinus anbefaler bøn som en direkte
kommunikationsform til Guddommen. Her er der altid hjælp at hente,
om end vi ikke altid får de svar, vi forventer. På pinseretræten vil vi arbejde med, hvordan bøn fungerer, bønhørelse, og hvordan man med bøn
kan fordybe sig i livet og blive klogere på de udfordringer, man møder.
Kurset består af oplæg, dialog og øvelser.
Ugekursus (skandinavisk):
Den åndelige verden – vores sande hjem
v/ Sören Grind, Anne Külper og Rune Östensson
Søndag d. 4. – lørdag d. 10. september

Mellem vores fysiske liv får vi en paradisoplevelse 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 nærdødsoplevelse, 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.
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Uge 4: Søndag 11. - lørdag 17. september
Pensum: Livets Bog, bind 1, stk. 215-288

Ugekursus: Symbolerne i kosmologien
v/ Marin Hansen
Søndag d. 11. – lørdag d. 17. september

Martinus tegnede 100 symboler over forskellige elementer i åndsvidenskaben. For mennesker, der har det godt med visuelle udtryk, og som
derfor lærer bedst ved at se billeder og symboler, er det en stor hjælp
til at forstå åndsvidenskaben. Dette kursus vil tage dig med på en rejse
gennem udvalgte symboler, så du får et overblik over, hvordan Martinus
bruger symbolsproget, og hvad symbolerne viser. Kurset er bygget op
over hovedtemaer i åndsvidenskaben, og der vælges relevante symboler ud, der siger noget om disse temaer. Temaerne er:
•
•
•
•
•

Det levende væsen og dets udvikling
Energier og tænkning
Karma og skæbne
Hvad sker der, når vi dør?
Sundhed og ernæring

Weekendkursus: Livets teater
v/ Søren Olsen og Ingolf Plesner
Fredag d. 23. – søndag d. 25. september

Har du tænkt den tanke, at dit liv er delvist iscenesat? At du improviserer
en hovedrolle i livets teater? At din rolle udvikler sig over tid, som i enhver
god bog? At alt har et formål? På teaterplakaten kunne stå: Livsscenens
Teater opfører fra evighed til evighed det verdenskendte drama “SKÆBNEN” – eller den frie viljes muligheder – med de kendte og elskede skuespillere: “Det levende væsen” og “Vor Herre” i hovedrollerne. Følg med i
denne fantastiske opsætning, der byder på alt fra krigens rædsler til den
guddommelige kærligheds ekstatiske oplevelser. Prisen er Livet.
Weekendkursus: Rejsen gennem døden
v/ Ole Therkelsen
Fredag d. 4. – søndag d. 6. november

Døden er selve forudsætningen for livet og vores videre udvikling. Vi må
lære at se på døden som en ven og forstå, at ethvert menneske dør på
det dybest set mest kærlige tidspunkt. For syge og gamle er døden en
befrielse fra lidelse. Hvordan påvirkes vores oplevelse af dødsprocessen og rejsen gennem de åndelige verdener af den livsindstilling og de
tankeklimaer, vi har? Kurset er baseret på en ny bog, “Rejsen gennem
døden”, bestående af foredrag, som Martinus har afholdt i årene 1949,
1958, 1961 og 1966. Fredag aften er der et interview med Eigil Kristensen:
“Mit syn på døden”.
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Formidlingskursus
– forår og efterår 2022
Har du lyst til at formidle åndsvidenskaben til andre? Så er dette kursus
i formidling af Martinus Åndsvidenskab måske noget for dig. Over 4
weekender får du mulighed for at fordybe dig i pædagogiske aspekter
og formidling af Martinus’ analyser. En forudsætning for at deltage er,
at du er godt inde i analyserne. Det kan være tilegnet ved deltagelse i
studiegrupper i en årrække, eller alternativt via intensive selvstudier.
Om kurset

Det formidlingsmæssige og pædagogiske indhold trænes ved i praksis
at formidle de kosmiske analyser for hinanden. Vi arbejder eksperimenterende og samskabende, idet vi prioriterer, at deltagernes viden
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og erfaringer bringes i spil til inspiration for alle. En gennemgående
pædagogisk metode er erfaringspædagogik, hvor vi arbejder med
erfaringsdannelse, erfaringskobling og erfaringstilknytning i varierende kombinationer. Forløbet tilrettelægges individuelt, så deltagerne
hver især kan bidrage med det, de oplever er deres opgave. Derfor vil
forløbet forme sig som en søge-lære-proces. Deltagernes samlede
formidlingserfaring gøres eksplicit og deles, således at hele gruppen
udvikler en nuanceret palet af undervisningsmetoder og pædagogiske
værktøjer, ikke blot teoretisk, men også i praksis.
Forløbet fokuserer på individuel træning og fællesskabets
feedback, således at den enkelte har mulighed for at finde sin egen
stil og plads i helheden. Det pædagogiske indhold, vi kommer ind på,
er: didaktik og undervisningsplanlægning, læringsteori, feedback- og
evalueringsmetoder, deltagerforudsætninger, den personlige dimension
i undervisningen, formidlings- og undervisningsmetoder, gruppeprocesser og gruppeledelse, kommunikation og refleksionsmetoder.
Praktisk information

Der er et maks. på 20 deltagere i gruppen. Der læses cirka 30 siders
pædagogisk litteratur pr. weekend. Undervisningsstedet er Martinus
Center Klint og kursisterne indkvarteres i Centrets boliger. Vi tilbyder en
samlet kursuspakke med bolig og følgende måltider inkluderet: frokost,
aftensmad, te/kaffe og snacks (se nedenfor).
Undervisere

Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen og Ingvar Haubjerg Nielsen, evt.
gæstelærere samt kursisterne selv som led i træning.
4 mødeweekender

25.-27. marts, 10.-12. juni, 26.-28. august og 4.-6. november

Pris for 4 weekendophold

Kursus med mad og bolig:
Kursus med mad (frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad):
Tilmelding: Tlf.: +45 38 38 01 00 eller e-mail: info@martinus.dk
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5.000 kr.
4.200 kr.

Praktisk information, forår og efterår
Ankomst og afrejse

Overnatter du på Martinus Center Klint i forbindelse med dit kursus, er
der check-in i receptionen fra kl. 15.00, hvor du får udleveret nøgle og
kursusmateriale. Ankommer du senere end kl. 18.00, bedes du kontakte
receptionen på telefon +45 30 35 62 80. Sengelinned og håndklæder
medbringes eller lejes i receptionen. Boligen afleveres rengjort til næste
gæst eller rengøring kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Mad og overnatning

I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser på Martinus Center
Klint tilbyder vi en samlet kursuspakke til en fordelagtig pris med bolig
og følgende måltider inkluderet: frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad.
Se priser på s. 23.
Maden er plantebaseret og fremstilles fra bunden af vores dygtige kok – så vidt muligt af økologiske råvarer. I caféen – der har åbent
dagligt kl. 12.00-16.00 – kan du købe morgenmadsprodukter samt
selvfølgelig kaffe, te, kolde drikke og snacks.
Betalingsbetingelser

Du skal betale mindst 1/3 af beløbet senest 14 dage efter tilmelding.
Resten senest 2 uger før kursusstart. Du har ret til at afmelde dig og få
din indbetaling refunderet op til 14 dage efter din tilmelding. Herefter er
tilmeldingen bindende. Mod et gebyr på 250 kr. kan du dog afmelde eller ændre din tilmelding helt frem til 2 uger før kursusstart. Ved senere
afmelding refunderer vi normalt ikke det indbetalte beløb.
Find vej

Tjek kort på martinus.dk/da-dk/kontakt-martinus-institut. For evt. samkørsel skriv til: info@martinus.dk. Ved behov for afhentning på station
eller ved færge, kontakt receptionen på Martinus Center Klint.
Nyttige telefonnumre

Martinus Institut: +45 38 38 01 01 (man.-tors. 9.00-12.00)
Receptionen, M. C. Klint: +45 38 38 01 07
Flextur: +45 70 26 27 27
Højby Taxi: +45 42 73 40 06
Leifs Taxi, Klint: +45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi: +45 59 91 41 41
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Kursusstart

Alle kurser indledes kl. 19.00 med velkomst på Restaurant Terrassen,
hvor der også bydes på te og kaffe. Der serveres plantebaseret buffet
på ankomstdagen kl. 17.30.

Studiegrupper
— forår og efterår

I studiegrupperne på Martinus Center Klint har du sammen
med andre interesserede mulighed for at gå i dybden med
udvalgte dele af Martinus’ forfatterskab. Alle grupperne er
åbne for nye deltagere – og alle er velkomne. Vi glæder os til
at byde velkommen til årets studiegrupper, hvor vi studerer
udvalgte dele af Martinus’ værk. I år har vi fire forskellige
studiegrupper, der vil mødes løbende både forår og efterår.

Praktisk information:
Du kan tilmelde dig studiegrupperne i receptionen på
Martinus Center Klint eller på e-mail: info@martinus.dk
Alle studiegrupperne mødes i pavillon C på Centret og
arbejder med det stof, de studerende har læst hjemmefra
fra gang til gang.

Om litteraturen

•

Livets Bog er på ca. 3.000 sider og udgør hovedværket fordelt
på syv bind. Her findes de kosmiske analyser præsenteret i alle
detaljer, så læseren altid får mellemregningerne med. Det betyder, at studiet er intenst og dybdegående.

•

Det Evige Verdensbillede består af 6 bind, som tilsammen indeholder 100 symboler med tilhørende forklaringer. Symbolerne
viser de usynlige åndelige principper og foreteelser, der gøres
tilgængelige for vores fysiske sanser i et symbolsk billedsprog.

•

Grand Kursus består af 15 foredrag, som Martinus afholdt i
vinterhalvåret 1955-56, og som blev optaget på bånd. Bogen er
velegnet for såvel nye interesserede som de, der i forvejen har
kendskab til Martinus værk.

•

Artikelsamling 1 indeholder 45 Martinus-artikler, der tidligere
har været offentliggjort i tidsskriftet Kosmos i perioden 1933 til
1983. Martinus betragtede sine artikler og foredrag som en slags
udstillingsvindue for åndsvidenskaben og ønskede, at de skulle
inspirere til en højere moral og en kærligere væremåde.
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Gruppe 1
Grand Kursus
Mandage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 mandage i foråret: 3/1-28/3 undtagen 14/2 (vinterferie)
12 mandage i efteråret: 12/9 - 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie)
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Gruppe 2
Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 5
Tirsdage kl. 10.30-12.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 tirsdage i foråret: 4/1-29/3 undtagen 15/2 (vinterferie)
12 tirsdage i efteråret: 13/9-6/12 undtagen 18/10 (efterårsferie)
Gruppe 3
Livets Bog, bind 3
Tirsdage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 tirsdage i foråret: 4/1-29/3 undtagen 15/2 (vinterferie)
12 tirsdage i efteråret: 13/9-6/12 undtagen 18/10 (efterårsferie)
Gruppe 4
Artikelsamling 1
Torsdage kl. 16.00-17.30
v/ Solveig Langkilde
Pris: 2 x 350 kr.

7 torsdage i lige uger i foråret: 13/1-7/4
8 torsdage i lige uger i efteråret (undtagen uge 42)
Datoer fås af Solveig Langkilde
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Sommer

Seks indholdsrige sommeruger
Sommeren på Martinus Center Klint består af seks kursusuger med
hvert sit tema. Du kan frit tilmelde dig netop de dage eller uger, som
passer dig bedst. De to sidste uger er internationale uger med deltagere fra hele verden. Sommerugerne er højsæson for aktiviteterne
på Martinus Center Klint, hvor interesserede fra nær og fjern fylder
campingplads, ferieboliger, kursusfaciliteter, café og restaurant for at
nyde samværet, naturen og de mange forskellige aktiviteter.
Hver morgen kan du høre foredrag ud fra ugens tema, og hver
eftermiddag er der særlige symbolforedrag med afsæt i Martinus’ visuelle symbolverden. Sideløbende har du mulighed for at tilmelde dig en
studiegruppe. Nogle er særligt egnede for nye interesserede.
På de følgende sider finder du information om studiegrupper og
kursusprogrammer for hver af de seks uger samt praktisk information.
Der er mange tilbud, men du bestemmer helt selv, hvordan du vil fordele
din tid mellem studier, afslapning, stille refleksion og hyggeligt samvær.
Alle sommerkurser bliver simultantolket til dansk og svensk, og i
de sidste to internationale uger også til engelsk, tysk og hollandsk. Du
kan tilmelde dig alle kurser på tre måder:
Online: martinus.dk
Telefon: 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00.
E-mail: info@martinus.dk

Kursuspriser

Som kursist kan du købe et studiekort, som gælder for en dag eller en
uge ad gangen, og som giver dig adgang til alle foredrag, studiegrupper
mv. i det pågældende tidsrum. Studiekortet er obligatorisk i forbindelse
med ophold i de 6 sommeruger.
Kursus

1 dag

Pr. uge

+ halvpension
(fordelagtig pris)

Studiekort - bolig på centret

270 kr.

1.350 kr.

2.150 kr.

Studiekort - egen bolig

300 kr.

1.500 kr.

2.300 kr.

Et enkelt foredrag koster 90 kr. Du kan også se foredragene online for
50 kr. Se praktisk information om bl.a. leje af boliger på s. 44.
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Lørdag 25. juni – lørdag 6. august 2022

Studiegrupper

Hver uge i sommersæsonen har du mulighed for at vælge mellem forskellige studiegrupper, hvor du sammen med andre kursister kan fordybe dig i udvalgte temaer og tekster. I sommeren
2022 udbyder vi seks forskellige studiegrupper alle uger. I uge
6 tilbyder vi desuden esperanto-undervisning for begyndere.
Tilmelding:
Du tilmelder dig i receptionen på Martinus Center Klint senest
kl. 20.15 lørdag aften eller per e-mail til info@martinus.dk. Tilmeldingen gælder for én uge ad gangen.
Valg af gruppe:
Du kan få studievejledning hver lørdag eftermiddag i sommerugerne fra kl. 15.00-17.00 på Terrassen.

Gruppe A
Det nye verdensbillede

Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’
verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper.
Ingen forberedelse.
Gruppe B
Bog- og artikelgruppe
Uge 1, 3 og 5: “Rejsen gennem døden” (Ny bog bestående
af foredrag, som Martinus har afholdt i årene 1949, 1958, 1961
og 1966.)
Uge 2, 4 og 6: Artiklerne “Mennesket og dets livskraft” og
“Ægteskabet og alkærligheden” (Artikelsamling 1).

Vi læser og samtaler ud fra artikler eller bøger. Du skal derfor læse som
forberedelse til hver dag. Vores bøger kan købes i receptionen. Artikelkompendium afhentes i receptionen.
Gruppe C
Dagens foredrag

Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud
over foredragene.
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Gruppe D
Verden Aktuelt

Hver dag er der oplæg i form af en video og en tekst. Emnet er et aktuelt
tema, der er fremme i samfundsdebatten.
Gruppe E
Temafordybelse

Temafordybelse uge 1, 3 og 5: Den højeste ild
Martinus fortæller os, at alt, hvad vi oplever, dybest set er en form for
seksualisme eller “den højeste ild”. “Den højeste ild” er drivkraften bag
al udvikling og al vor længsel. Den er selve skaberkraften bag transformationen af vores seksualitet og udviklingen af den menneskelige
kærlighed. Vi fordyber os i udvalgte tekststykker, hvor Martinus belyser
forskellige aspekter af den højeste ild som en kosmisk urkraft.
Temafordybelse uge 2, 4 og 6: Bønnens psykiske kraft
Ifølge Martinus er bønnen en vidunderlig magisk kraft, der er medfødt i
alle væsener. Den kan blive en afgørende kilde til psykisk kraft og styrke
og give os vejledning på livets vej. Ved hjælp af åndsvidenskaben
udforsker vi bønnens art og funktion i vores hverdag, og hvordan vi kan
udvikle bønnen til en bevidst samtale med Guddommen.
Gruppe F
At dele åndsvidenskaben med andre

Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus’ verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat
sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere
symboler eller andet stof fra Martinus’ litteratur for gruppen. Overvej på
forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.
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Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema.
Studiegruppen er for kursister, der i forvejen har sat sig grundigt ind i
Martinus’ analyser.

Sommeruge 1

Lørdag 25. juni – lørdag 2. juli 2022
TEMA: Med fremtiden i sigte

Hvem er vi egentlig, og hvor skal vi hen? Mennesket har akkumuleret
et væld af viden om fysiske fænomener, men stiller stadig spørgsmål
om vores indre natur, og hvordan vi kan forstå vores skæbne. Martinus’
åndelige verdensbillede giver os indsigt i universets struktur og viser,
hvordan den hviler på universel kærlighed. Med en logisk og sammenhængende forklaring på menneskelig udvikling bliver alle vores
erfaringer, både lyse og mørke, skridt på vejen til en lysere fremtid.
Verdensbilledet kan inspirere os til at tro på fremtiden og et ønske om
at udvikle en mentalitet, der hviler på kærlighed til alt levende.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
26. juni

Freden kommer
indefra
v/ Inger Sørensen

Vores evige liv og
verdens udvikling
Symbol 5, 6, 8-10, 11,
4, 27

Sommerbevidsthed
v/ Ingvar H. Nielsen

Man.
27. juni

Formålet med
kosmiske analyser
v/ Ole Therkelsen

Skæbnen – en vej til
selvforståelse
Symbol 16, 18, 20,
19, 23

Martinus Instituts
økonomiske forhold
– historiske og kosmiske perspektiver
v/ Willy Kuijper

Tirs.
28. juni

Et kosmisk forår
v/ Lasse Malmgren

Grundenergierne og
verdensaltets enhed
Symbol 12, 7, 14, 40,
44, 45, 1

Det fintfølende
menneske
v/ Mary McGovern

Ons.
29. juni

Den ideelle føde
v/ Lene Jeppesen

Åndelig næring
Symbol 21, 22, 22A,
56, 57, 65, 66

Kunstaften

Tors.
30. juni

Fra “han” og “hun”
til helkøn
v/ Marin Hansen

Bevidsthedens
udvikling
Symbol 93-96, 39,
3, 44

Spørgetime
v/ Ole Therkelsen

Fre.
1. juli

Individets ansvar
og samfundets
ansvar
v/ Tryggvi
Gudmundsson

Mod et kommende
fredsrige
Symbol 13, 2, 24-25,
26, 42

Underholdning
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Sommeruge 2

Lørdag 2. juli – lørdag 9. juli 2022

I dag ser vi flere og flere variationer af, hvordan mennesker vælger at
leve deres liv. De traditionelle familiemønstre konkurrerer i stigende
grad med nye samlivsformer. Mange længes efter at kombinere individuel livsudvikling med mere åbne former for sammenhold og fællesskab. Martinus viser, hvordan grundlaget for vores sympatievne udvider
sig, og at vi nu står i et vendepunkt – en tid, hvor den tidligere parringskærlighed langsomt bliver erstattet af menneskelig kærlighed. Med
udviklingen af uselviskhed vokser følelsen af kosmisk tilhørsforhold, af
oplevelsen af nærhed og enhed med Gud.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
3. juli

Seksualitetens
rolle og
transformation
v/ Eigil Kristensen

Tanke bag alt
Symbol 45, 46, 4957, 48, 47

At søge sandheden
v/ Lars Malmgren

Man.
4. juli

Overbevidstheden
– udviklingens mor
v/ Olav Johansson

Tankekraft og
sundhed
Symbol 58-66

Aktuel video

Tirs.
5. juli

To verdensimpulser i kollision
v/ Ole Therkelsen

Den livgivende føde
Symbol 100, 67A, 67,
38, 68-70

Livsmysteriets
løsning
v/ Karl Jørgensen

Ons.
6. juli

Selverkendelse
v/ Solveig Langkilde

Talenters opbygning
og nedbrydning
Symbol 11, 8-10,
71-77

Kunstaften

Tors.
7. juli

Bønnens
betydning
v/ Jens Christian
Hermansen

Jordklodens
og menneskets
bevidsthed
Symbol 86, 78-85,
87-89

Spørgetime
v/ Lene Jeppesen

Fre.
8. juli

Moral og frihed
v/ Sören Grind

Hvad sker der, når
vi dør?
Symbol 98, 90, 91,
93-96

Underholdning
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Martinus Center Klint

TEMA: En ny samlivskultur

Sommeruge 3

Lørdag 9. juli – lørdag 16. juli 2022
TEMA: Verdensbegivenhederne og vores karma

Hvordan skal vi forstå, hvad der sker på vores jord? Politiske omvæltninger, en global pandemi, bekymringer for klima og miljø samt økonomisk ulighed skaber ængstelse og usikkerhed. Mange mennesker
længes efter en varig fred med et humant livssyn og en fælles etik.
Med Martinus’ analyser ses verdensbegivenhederne som en kosmisk
undervisning. Vi er ved at lære, hvilke tanker og handlinger, der fører til
ulykker og lidelser – og hvilke, der skaber lykke og fred. De kosmiske
analyser synliggør et vejledende Forsyn, der garanterer menneskehedens udvikling, både individuelt og i verdenssamfundet.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
10. juli

Hvordan skabes
vores skæbne?
v/ Mary McGovern

Alt livs
grundanalyse
Symbol 41, 8-11, 4

Martinus Instituts
økonomiske forhold
– historiske og kosmiske perspektiver
v/ Willy Kuijper

Man.
11. juli

Forsynets tilstedeværelse i vores liv
v/ Ingvar H. Nielsen

Reinkarnation,
arv og miljø
Symbol 6, 34, 9,
71-75, 48, 47

Aktuel video

Tirs.
12. juli

Vegetarisme –
miljø, etik og fred
v/ Karin Jansson

Karma og tilgivelse
Symbol 15, 16, 98, 18,
20, 19, 23

“At have ondt i livet”
– og stadig føle glæden ved at være til
v/ Kristian Vedel

Ons.
13. juli

Pengene eller
livet?
v/ Edly Grape

Jordklodens bevidsthedsudvikling
Symbol 12, 78, 79,
85, 80, 82-84, 29, 30

Kunstaften

Tors.
14. juli

Jordkloden, skytsengle og menneskeheden
v/ Lene Jeppesen

Mennesket – et
univers
Symbol 45, 5, 6, 46,
7, 14, 65, 66

Spørgetime
v/ Solveig Langkilde

Fre.
15. juli

Lysets voksende
kraft
v/ Pernilla Rosell

Vores forhold til
Gud
Symbol 1, 2, 21, 22

Underholdning
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Sommeruge 4

Lørdag 16. juli – lørdag 23. juli 2022

“Dette at leve er i allerhøjeste grad en kunst”, skriver Martinus. Livet
som kunstart praktiseres i dag på utallige måder. Nogle bringer os ind
i sygdom og konflikt, andre i harmoni og livsglæde. Kan vi selv bevidst
træne os selv til at leve i harmoni med livet for at bidrage til en fredelig
og kærlig verden? Kan naturen og livets tale hjælpe os med at udøve
den sande livskunst? Gennem en gradvis udvikling af tænkning og
væremåde i kærlighedens og logikkens tegn får vi indsigt i Guds kreative processer som livets største kunstværk.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
17. juli

Livet – en kærlighedstræning
v/ Tryggvi Gudmundsson

Tanke bag alt
Symbol 45, 46,
49–57, 48, 47

Salomons tempel
v/ Lene Jeppesen

Man.
18. juli

Naturens sprog
v/ Rune Östensson

Tankekraft og
sundhed
Symbol 58–66

Aktuel video

Tirs.
19. juli

At blive bevidst i
sit mikrokosmos
v/ Anne Külper

Den livgivende føde
Symbol 100, 67A, 67,
38, 68–70

Når livet gør ondt
v/ Marin Hansen

Ons.
20. juli

At balancere pligt
og inspiration
v/ Sören Grind

Talenters opbygning
og nedbrydning
Symbol 11, 8–10,
71–77

Kunstaften

Tors.
21. juli

Kunsten at leve –
kunsten at dø
v/ Ulf Sandström

Jordklodens
og menneskets
bevidsthed
Symbol 86, 78–85,
87–89

Spørgetime
v/ Rune Östensson

Fre.
22. juli

Hvordan kan man
tale med Gud?
v/ Eigil Kristensen

Hvad sker der, når
vi dør?
Symbol 98, 90, 91,
93–96

Underholdning
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Martinus Center Klint

TEMA: Livskunst

Sommeruge 5

Lørdag 23. juli – lørdag 30. juli 2022
TEMA: Reinkarnation og udvikling

At forstå vores egen skæbne er afgørende for at se mening og retfærdighed i livet. Reinkarnationsprincippet åbner for en åndelig
horisont, der viser mørkets betydning for vores udvikling og dermed,
at kærlighed ligger bag al livsoplevelse. Når vi ser alle oplevelser, både
behagelige og ubehagelige, som undervisningsmateriale og forstår
vores skæbnes spilleregler, kan vi lære at håndtere hverdagens udfordringer på en mere bevidst og livgivende måde.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
24. juli

Bag kulisserne
v/ Solveig Langkilde

En videnskab om
livets mening
Symbol 40, 100, 11,
19, 23

How do we create
our fate?
v/ Mary McGovern

Man.
25. juli

Hvad sker der, når
vi dør?
v/ Lene Jeppesen

Alt går i kredsløb
Symbol 98, 16, 28,
14, 76, 77

Trust in yourself and
in life
v/ Karin Jansson

Tirs.
26. juli

Trådene mellem
vores liv
v/ Rune Östensson

Livsenhedsprincippet og vor ernæring
Symbol 7, 13, 67, 38,
68-70

Kunstaften

Ons.
27. juli

At smelte isen i vores indre landskab
v/ Anne Külper

Den sexuelle polforvandling og den
højeste ild
Symbol 27, 81, 24-26,
42

Heredity and environment, talents
and repetition
v/ Ole Therkelsen

Tors.
28. juli

Fra skinsyge til
alkærlighed
v/ Ingvar H. Nielsen

Livet og døden
Symbol 36, 17, 91,
22A, 22

Our guardian
angels
v/ Anne Külper

Fre.
29. juli

Bønnen som redskab i hverdagen
v/ Karin Jansson

Tankekraft og
mikrokosmos
Symbol 45, 49-55,
58, 56-57, 3, 31, 88,
44

Underholdning
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Sommeruge 6

Lørdag 30. juli – lørdag 6. august 2022

Mange menneskers skæbne er præget af lidelser som sygdom, parforholdsproblematikker og konflikt. Martinus beskriver, hvordan lidelse i et
reinkarnationsperspektiv er forudsætningen for udvikling af medfølelse
og kærlighed. Med den gradvise menneskelige udvikling – liv efter liv –
opstår en ny evne, intuitionen, der i sidste ende vil føre os alle til kosmisk
bevidsthed. Denne permanente intuition er en kilde til viden, der gør os
bevidst om de åndelige verdener og verdensaltets evige struktur. Med
en forståelse for de kosmiske principper for reinkarnation, karma og
udødelighed kan vi træne os i at sanse evighedens stille tilstedeværelse
og Guddommens kærlige omsorg for alt liv.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
31. juli

Visdommens og
kærlighedens kilde
v/ Inger Sørensen

Verdensimpulser og
menneskets tilblivelse
Symbol 1, 87, 39, 89,
3, 23

Morality and
freedom
v/ Sören Grind

Man.
1. august

Fra materialisme
til livsvidenskab
v/ Kenneth Ibsen

Grundenergierne
og vort helbred
Symbol 12, 46, 59–66

Friendship in a
cosmic perspective
v/ Anne Pullar

Tirs.
Gennem tanke2. august verdenens skyggeog lysområder
v/ Micael Söderberg

Mennesket og livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Kunstaften

Ons.
Samspillet mellem
3. august vores indre og ydre
verden
v/ Ingemar Fridell

Et internationalt
verdensrige
Symbol 27, 81, 24–26,
42

Our eternal interconnectedness
v/ Pernilla Rosell

Tors.
Mennesket – en
4. august såret flygtning
mellem to riger
v/ Søren Olsen

Gennem døden og bevidsthedens udvikling
Symbol 6, 90, 93–96

Life as a practice
of love
v/ Tryggvi
Gudmundsson

Fre.
Guds nærvær
5. august v/ Ole Therkelsen

De dyriske og menneskelige tankeklimaer
Symbol 33, 66

Underholdning
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Martinus Center Klint

TEMA: Intuition og evigheden

Sommerkonference 2022

Lørdag 6. august kl. 10.00-16.30
Pris: 400 kr.
Frokost samt kaffe, te og kagebord er inkluderet i prisen.
Konferencier: Jens Christian Hermansen
I stedet for Martinus Festdag inviterer vi som noget nyt til Sommerkonference i 2022. Konferencen er en invitation til alle Martinus-interesserede i Skandinavien og resten af verden til at samles én gang om året
omkring et aktuelt og relevant tema.
Tema dette år er Det Tredje Testamente – hvad betyder det for os
i dag? Der vil være både oplæg, spørgsmål og dialog med inviterede
gæster. Vel mødt til en begivenhedsrig og festlig dag!
Konferencen afholdes på Martinus Center Klint. Du kan også deltage
online via Crowdcast.
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Martinus Center Klint

Nytårskursus: At blive livskunstner
28. december 2022 - 1. januar 2023
Pris inkl. mad og bolig: 3.920 kr.
Pris inkl. mad: 2.650 kr.

Traditionen tro fejrer vi nytåret med 4 dage i Martinus Center Klint, en
festlig nytårsaften og slutter af med brunch nytårsdag. Kurset starter
den 28. december, hvor man kan ankomme fra kl. 15.00. Vi begynder kl.
19.00 med velkomst og foredrag. Kurset slutter nytårsdag kl. 12.00.
Om kurset:

Næstekærligheden er fundamentet i Martinus Åndsvidenskab og
gennem disse analyser forklares, hvordan liv skal forbinde sig med liv
- i kærlig tanke og handling. Martinus bruger begrebet livskunst som
evnen til at kunne leve i fuldkommen harmoni med andre væsener i
tilværelsen. Ønsket om og længslen efter at kunne leve i fredelig sameksistens vokser hos de fleste. På kurset fordyber vi os i de af Martinus’
analyser, der forklarer og giver anvisning på, hvordan vi uddanner os i at
blive ægte livskunstnere.
Kursusdagene er tilrettelagt som dagene på et weekendkursus,
og for kursusprisen (inkl. mad og bolig) får man 4 overnatninger, kaffe
og te i pauserne, aftensmad den 28.–30. december samt fest med
spisning nytårsaften og brunch-hygge nytårsdag.
s. 43

Praktisk, sommer

Ankomst og afrejse

Sommerens kursusuger går fra lørdag til lørdag. Du checker ind i
receptionen, hvor du får udleveret nøgler, og alle andre praktiske
ting omkring dit ophold bliver klaret (herunder evt. leje af sengelinned, tilkøb af rengøring mv.). Ved ankomst har du adgang til
din bolig fra kl. 14.00, og ved afrejse skal du være ude af boligen
senest kl. 11.00. Du afleverer nøgler mv. i receptionen på afrejsedagen om lørdagen.
Studiegrupper

Om sommeren er der studievejledning på Restaurant Terrassen
hver lørdag kl. 15.00-17.00. Ønsker du at deltage i en af vores
studiegrupper, kan du tilmelde dig i receptionen på Martinus
Center Klint eller pr. e-mail til studiegrupper@martinus.dk.
Tilmelding gælder for én uge ad gangen, og skal ske senest kl.
20.15 lørdag aften. Om søndagen er der caféseminarom ugens
tema kl. 11.00-12.30
Forplejning

Restaurant Terrassen serverer morgenmad til 50 kr. og aftensmad til
100 kr. For 825 kr. kan du købe halvpension for en uge (7 x aftensmad
og 6 x morgenmad). Der er ikke morgenmad om lørdagen, som er
ankomst- og afrejsedag.
Maden er plantebaseret og fremstilles fra bunden af vores dygtige kok – så vidt muligt af økologiske råvarer. På Café Klint – der ligger
i samme bygning som vores reception – kan du købe kaffe/te, kolde
drikke, kager og div. købmandsprodukter samt pakker med “leftovers”
fra aftensmaden dagen før.
Overnatning

Ønsker du at leje en af stedets ferieboliger i forbindelse med dit ophold, har vi både værelser, lejligheder og sommerhuse. Du kan også
vælge at bo på campingpladsen. Boligpriserne finder du på de efterfølgende sider. De er angivet pr. uge og inkluderer ikke det studiekort, der
er obligatorisk i forbindelse med ophold i de 6 sommeruger (minimum 1
studiekort pr. bolig). Overnattende gæster – udover det antal senge, der
er angivet i den enkelte bolig – betaler gæstepris på 140 kr. pr. overnatning. Alle priser er inkl. el.
Der er adgang til kabelinternet i bl.a. Pavillon A og C. WiFi findes
i området omkring receptionen og Restaurant Terrassen, hvor du også
har adgang til pc og printer.
OBS! Du kan selv rengøre din bolig inden afrejse eller tilkøbe
rengøring. Rengøring koster 400 kr. for enkeltværelser og 500 kr. for
huse og dobbeltværelser. Efterlader du ikke boligen i pæn, rengjort
stand, opkræver vi et gebyr på 600 kr.
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Lejligheder i pavilloner
med eget bad/toilet og køkken

Martinus Center Klint

Nyere lejligheder med eget badeværelse og toilet, tekøkken og køleskab. Der er kabelinternet i alle lejligheder samt fælles TV-rum.

Pavillon A
Lejlighed til 1 person
Lejlighed til 2 personer

3.400 kr.
4.550 kr.

Pavillon C
Lejlighed til 1 person

3.400 kr.
s. 45

Lejligheder

med egne køkkener, fælles toiletter og badefaciliteter

Pavillon B: Eget køkken, fælles toiletter og badefaciliteter.
Lejlighed til 1 person
Lejlighed til 2 personer

2.150 kr.
2.250 kr.

Pavillon 1: Eget køkken, fælles toiletter og badefaciliteter.
Lejlighed til 2 personer

2.450 kr.

Svenskhusene: Nyrenoverede i 2019.
Fælles toiletter og badefaciliteter i tilstødende bygning.
Lejlighed til 1 person

2.550 kr.
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Værelser

Martinus Center Klint

med fælles køkkenfaciliteter, toiletter og badefaciliteter

Bondehuset: Fælles køkken, toiletter og
badefaciliteter i tilstødende bygning.
Værelse til 1 person
Værelse til 2 personer
Værelse til 2 personer på 1. sal

1.700 kr.
2.200 kr.
2.550 kr.

Svinget: Fælles toilet og køkken og
badefaciliteter i tilstødende bygning.
Værelse til 1 person
Værelse til 3 personer

1.700 kr.
2.400 kr.
s. 47

Store lejligheder

med eget badeværelse og køkken
Lejlighederne har 2 værelser, eget køkken, toilet og badeværelse.

Lejlighed N
Lejlighed til 4 personer

4.650 kr.

Lejlighed O
Lejlighed til 4 personer

4.650 kr.
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Campingplads

Martinus Center Klint

med fælles køkken, toiletter og badefaciliteter

Campingplads
Voksen (18+)
Børn (under 5 år gratis)
Tillæg autocamper og campingvogn

800 kr.
400 kr.
500 kr.
s. 49

Blokhusene
Der er forskellige typer af blokhuse. Da de ikke har eget badeværelse,
kan gæster bruge badefaciliteterne ved siden af Bondehuset.

Blokhus A: 3 værelser med eget toilet og køkken.
1 seng, 2 køjesenge og 2 senge i et anneks

3.450 kr.

Blokhus B: 2 værelser med eget toilet og køkken.
2 senge

3.200 kr.

Blokhus C: 2 værelser med eget toilet og køkken.
1 seng og 2 køjesenge

3.200 kr.

Blokhus E: 2 værelser med eget toilet og køkken.
1 sofaseng og 3 senge i værelse

3.450 kr.
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Sommerhuse

Martinus Center Klint

- bag Terrassen

Drivhuset: Eget køkken, toilet og badeværelse.
2 værelser med 4 senge

4.300 kr.

Svalereden: Eget køkken, toilet og badeværelse.
2 værelser med 4 senge og 2 senge i et anneks

4.800 kr.
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Sommerhuse
– tæt på stranden

Maries hus: Eget køkken og toilet m. bruser.
2 værelser med 2 senge og 2 køjesenge

3.100 kr.

Marens hus: Eget køkken, toilet og badeværelse.
1 værelse med 3 senge

3.600 kr.

Klokken: Eget køkken, toilet og badeværelse.
2 værelser med 3 senge

4.400 kr.

s. 52

Sommerhuse

Martinus Center Klint

- tæt på centret

Vendelbo: Eget køkken, toilet og badeværelse.
2 værelser med 3 senge og 1 seng i et anneks

4.400 kr.

Stidsens hus: Eget køkken, toilet og badeværelse.
2 værelser med 4 senge

4.900 kr.

Gyvelbo: Eget køkken, toilet og badeværelse.
2 værelser med 3 senge og 3 senge i et anneks

4.900 kr.

Lodsens Hus: Eget køkken, toilet og badeværelse.
3 værelser med 4 senge og 3 senge i anneks

4.900 kr.
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Betalingsbetingelser

Du skal betale mindst 1/3 af beløbet senest 14 dage efter tilmelding.
Resten senest 2 uger før kursusstart. Du har ret til at afmelde dig og få
din indbetaling refunderet op til 2 uger efter din tilmelding. Herefter er
tilmeldingen bindende. Mod et gebyr på 250 kr. kan du dog afmelde eller ændre din tilmelding helt frem til 2 uger før kursusstart. Ved senere
afmelding refunderer vi normalt ikke det indbetalte beløb.
Find vej

Tjek kort på martinus.dk/da-dk/kontakt-martinus-institut. For evt. samkørsel skriv til: info@martinus.dk. Ved behov for afhentning på station
eller ved færge, kontakt receptionen på Martinus Center Klint.
Nyttige telefonnumre

Receptionen, M. C. Klint: +45 38 38 01 07
Flextur: +45 70 26 27 27
Højby Taxi: +45 42 73 40 06
Leifs Taxi, Klint: +45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi: +45 59 91 41 41
Har du spørgsmål eller vil vide mere:

E-mail: info@martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 07
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s. 56

Martinus Institut blev stiftet af Martinus
selv med det formål at formidle hans
åndsvidenskab. Martinus overdrog
Instituttet ansvaret og hele ophavsretten
til sit samlede værk Det Tredje Testamente
og fastlagde de opgaver, Instituttet skal
varetage. Opgaverne er at bevare, oversætte og udgive Martinus’ værk samt
oplyse om og undervise ud fra værket.

Alle interesserede er meget velkommen til at
kontakte og besøge Instituttets lokaler på
Frederiksberg, som har åbent fire dage om ugen.

s. 57

Martinus Institut

Martinus Institut

Martinus Institut har siden 1943 haft til
huse i de smukke lokaler på Mariendalsvej på Frederiksberg, hvor Martinus
også selv boede og arbejdede i næsten
40 år frem til sin død i 1981. I dag rummer
huset bl.a. dele af Instituttets administration, bogsalg og forlag, som også udgiver
magasinet Kosmos på flere sprog. Huset
er også et lille kursuscenter, hvor der
bliver afholdt foredrag, konferencer og
studiegrupper.

Martinus’ mindestuer - museum
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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Åben Dag på Martinus Institut
2. april 2022 kl. 11.00-17.00

Lørdag den 2. april kl. 11.00-17.00 inviterer Martinus Institut til Åben Dag.
Vi byder på bl.a. oplæg, udstilling, stande, rundvisning i Martinus’
lejlighed og forskellige lækkerier. Et detaljeret program for dagen finder
du på vores hjemmeside: martinus.dk

Martinus Institut

Alle er velkomne.

s. 59

Endagskonference:
Reinkarnation og tidligere liv

Lørdag d. 19. nov. kl. 10.00-16.30
Pris 400 kr.
Frokost samt forfriskninger i pausen er inkluderet i prisen.
Konferencier: Jens Christian Hermansen.
Studier viser, at 24% af den danske befolkning tror på reinkarnation,
og at tallet er stigende, frem for alt blandt de unge. Ikke desto mindre
lever vi i en verden, der er baseret på et etlivsperspektiv, i hvert fald her
i Skandinavien og resten af Vesten.
Det vil have livsomvæltende konsekvenser at skifte til et flerlivsperspektiv – både for den enkelte men også for det større samfund.
Det gælder på en lang række områder lige fra sundhed og behandling,
opdragelse, konflikthåndtering, uddannelse og organdonation til eksistentielle spørgsmål om alderdom og død.
Vi kommer både omkring relevant forskning, men ser også på,
hvad Martinus siger om emnet. Dagen byder på et varieret program
med oplæg, spørgsmål og dialog med inviterede oplægsholdere.
Vel mødt til en dag med fokus på reinkarnation!
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Lørdagsforedrag

I foråret og efteråret er der foredrag om åndsvidenskabelige
emner lørdag eftermiddage i Instituttets lokaler på Frederiksberg. Foredragene starter kl. 15.00, og du behøver ikke
at tilmelde dig på forhånd. Alle er velkomne, og foredragene
kræver ingen særlige forudsætninger.
Tid: 15.00-17.00
Pris: 90 kr. inkl. kaffe og te i pausen

At være åndsforsker
v/ Ole Therkelsen
Lørdag d. 15. januar

Åndsforskeren undersøger, om Martinus’ analyser stemmer overens
med realiteterne, mens hans egen person og kilden til hans viden er ret
underordnet. Det vigtigste er at forstå meningen med livet og at kunne
læse virkelighedens “livets bog”, dvs. at forstå “livets direkte tale”. Med
døde mål- og vægtfacitter står videnskaben og materialisterne som
analfabeter over for livet.
Hvordan har du det?
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 29. januar

Der er altid en følelse eller stemning i bevidstheden. Måske vrede. Måske glæde. Martinus har beskrevet det stof, følelser er gjort af. Følelser
er noget lige så konkret og virkeligt, som det vi kan observere i den
fysiske verden. Følelserne har vi meget at lære af.
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Forår 2022

At være den bevidste skaber af mit liv
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 12. februar

Livets oplevelse og skabelse er en konstant modtagelse og afgivelse
af energi i form af tanker, følelser og handlinger. Men er det mig, der
styrer energierne, eller er det energierne, der styrer rundt med mig?
Sundhed – et spørgsmål om talent
v/ Marin Hansen
Lørdag d. 26. februar

Hvorfor bliver vi syge, og hvordan bliver vi sunde? Martinus siger, at det
er et spørgsmål om, hvordan vi tænker. Vore tanker afhænger af, hvilke
talenter vi har for tænkning. I foredraget ser vi på, hvordan sammenhængen er mellem tanker og sundhed, og hvordan vi kan træne os i at
tænke sundhedsfremmende.
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Bønnens mysterium
v/ Mary McGovern
Lørdag d. 12. marts

“Bønnen kan blive så fuldkommen, at den i forbindelse med kosmisk
viden helt kan udelukke sorgernes og ulykkernes mørke skygger fra individets sjæleområde”, skriver Martinus. Vi ser på, hvad bøn er, hvordan
den fungerer, og hvordan vi kan arbejde mod at fuldkommengøre den.
Fra forsvar til tilgivelse
v/ Inger Sørensen
Lørdag d. 26. marts

Forsvaret hører dyreriget til, forklarer Martinus i sine kosmiske analyser.
Tilgivelse er det menneskelige grundlag for skabelsen af tryghed og
beskyttelse.

Vi sanser vores fysiske omgivelser med vores fysiske sanser. Men
hvad er den fysiske verden egentlig og hvad er det vi sanser? Martinus
fortæller, at den fysiske verden udelukkende består af bevægelser og
intet andet. Så når vi oplever eller bliver bevidst om vores omgivelser,
så foregår det via en transformation af de sansede bevægelser til det,
vi oplever i vores indre. Foredraget vil fortælle om denne transformation fra sansning til bevidsthed, og ikke mindst om hvordan vi som
levende væsener både har en fysisk side og en åndelig side.
Reklamekultur eller klimakultur?
v/ Willy Kuijper
Lørdag d. 21. maj

Er du også træt af reklamer? Digital reklame og sociale medier er den
nye slagmark i kampen for økonomiske værdier. I foredraget ser vi på
reklame, pengamagtens strategier og jordens ressourcer i lyset af de
kosmiske analyser. Hvordan kan vi opnå en større balance mellem
forbrug og klima?
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Hvad sanser du og hvad oplever du?
v/ Kenneth Ibsen
Lørdag d. 7. maj

Efterår 2022
Den kosmiske verdensmoral – vejen til den virkelige fred
v/ Inger Sørensen
Lørdag d. 27. august

De kriser og omvæltninger, vi ser i verden, er i virkeligheden en foran
drings- eller læreproces, hvor vi opnår og udvikler evner til at skabe en
verden i fred og harmoni.
Verdenssituationen
v/ Ingvar H. Nielsen
Lørdag d. 10. september

Da jeg var dreng, “ordnede” min far jævnligt verdenssituationen, med
venner hen over middagsbordet. Martinus har også skrevet og holdt
foredrag om verdenssituationen flere gange. I dette foredrag vil jeg
belyse, hvordan man kan analysere og fortolke verdenssituationen ud
fra åndsvidenskaben, på en på én gang kritisk og kærlig, realistisk og
optimistisk måde.
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Sundhed og åndelig udvikling
v/ Mary McGovern
Lørdag d. 1. oktober

Vores organisme er et indre univers befolket af levende mikrovæse
ner, som vi har ansvar for. Vi undersøger, hvad vi kan gøre for at være
kærlige mod dem, og ser på, hvordan vores adfærd og måde at tænke
på påvirker vores helbred.
Tilgivelsens gaver
v/ Marin Hansen
Lørdag d. 15. oktober

At kunne tilgive alt og alle er vejen til kosmisk bevidsthed, siger Martinus. Men det er lettere sagt end gjort at tilgive. I dette foredrag undersøger vi, hvordan kan vi lære at tilgive, og hvad får vi ud af det, hvad er
motivationen for os på det trin, vi er i udviklingen?

Flokbevidsthed afløses langsomt af selvstændig, nuanceret tænkning.
Fællesskaber udvikler sig i takt hermed fra ensrettet flokadfærd til en
samling af selvstændigt tænkende mennesker, som hver især bidrager med sine specifikke talenter til glæde for helheden. Men hvordan
hænger det sammen med vores opnåelse af balance mellem følelse og
intelligens?
At holde fodfæste i livet
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 12. november

Det er nemt at miste fodfæste i livet ved fx sygdom, ulykke, uretfærdighed eller arbejdsløshed. Når vi mister fodfæste, er det aldrig tilfældigt,
ifølge Martinus. Vi har noget at lære om os selv, når det sker. Det er
afgørende, hvad vi tænker om livet og os selv, hvis vi vil holde fodfæste.
Hvor stor er kærligheden?
v/ Solveig Langkilde
Lørdag d. 26. november

Verden er fuld af kærlighedsromaner, men ifølge Martinus ville det
være mere korrekt at kalde dem forelskelsesromaner:
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Individets møde med fællesskabet
– balancen mellem følelse og intelligens
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 29. oktober

Martinus skriver i Livets Bog, bind 5, stk.1725: ”Universets grundtone
alkærligheden, som i virkeligheden behersker alle foreteelser,
er en verden, et element, der skjult er til stede for almenheden ... ” –
Denne kærlighed vil ikke forblive skjult, men gennem kosmiske glimt,
åndelige eller nær-død-oplevelser, pre-birth-memories og en generel
udvikling af vores kærlighedsevne fortælles i stadig voksende omfang
om oplevelser af en kærlighed af lys og ubeskrivelig kraft.
Arv eller miljø, talenter eller repetition
v/ Ole Therkelsen
Lørdag d. 3. december

Er livet styret af tilfældigheder? – Er vi et produkt af arv eller miljø? –
Kosmisk set styres livet af lovmæssigheder, og vi er således selv
ansvarlige både for vore egne evner og for det miljø og de omgivelser,
vi fødes ind i. Viden om de psykiske naturlove vil gøre det muligt for
menneskene at få herredømme over deres mentalitet og skabe et
fredens og kærlighedens verdensrige på jorden.
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Praktisk information:
Tilmelding til info@martinus.dk (husk navn, adresse og
telefonnummer) eller på telefon: +45 38 38 01 00 (mandag
til torsdag kl. 9.00-12.00). Alle studiegrupperne mødes på
Martinus Institut og arbejder med det stof, de studerende
har læst hjemmefra fra gang til gang.

Om litteraturen

•

Logik: I denne bog introducerer Martinus mange af de ideer, der
forklares mere dybtgående i hans hovedværk Livets bog. Formålet med bogen er, at vi ud fra vores egne erfaringer skal lære
at tænke logisk, det vil sige i harmoni med naturen, med kærlighed og liv og forstå, at “alt er meget godt”.

•

Det Evige Verdensbillede består af 6 bind, som tilsammen indeholder 100 symboler med tilhørende forklaringer. Symbolerne
viser de usynlige åndelige principper og foreteelser, der gøres
tilgængelige for vores fysiske sanser i et symbolsk billedsprog.

•

Livets Bog er på ca. 3.000 sider og udgør hovedværket fordelt
på syv bind. Her findes de kosmiske analyser præsenteret i alle
detaljer, så læseren altid får mellemregningerne med. Det betyder, at studiet er intenst og dybdegående.
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Studiegrupper
— forår og efterår

I studiegrupperne på Martinus Institut har du sammen
med andre interesserede mulighed for at gå i dybden med
udvalgte dele af Martinus’ forfatterskab. Alle grupperne er
åbne for nye deltagere – og alle er velkomne. Vi glæder os
til at byde velkommen til årets studiegrupper, hvor vi studerer udvalgte dele af Martinus’ værk.

Gruppe G
Logik
Hver anden mandag kl. 18.00-19.30
v/ Mary McGovern
Pris: 300 kr.

6 mandage i foråret: 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3
Gruppe A
Livets Bog, bind 4
Onsdage kl. 15.30-17.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 onsdage i foråret: 5/1-30/3 undtagen 16/2 (vinterferie)
12 onsdage i efteråret: 14/9-7/12 undtagen 19/10 (efterårsferie)
Gruppe B
Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 2
Onsdage kl. 17.30-19.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 onsdage i foråret: 5/1-30/3 undtagen 16/2 (vinterferie)
12 onsdage i efteråret: 14/9-7/12 undtagen 19/10 (efterårsferie)
Gruppe C
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 6
Onsdage kl. 19.10-20.40
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 onsdage i foråret: 5/1-30/3 undtagen 16/2 (vinterferie)
12 onsdage i efteråret: 14/9-7/12 undtagen 19/10 (efterårsferie)
Gruppe D
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 5
Torsdage kl. 15.30-17.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 torsdage i foråret: 6/1-31/3 undtagen 17/2 (vinterferie)
12 torsdage i efteråret: 15/9-8/12 undtagen 20/10 (efterårsferie)
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Gruppe E
Livets Bog, bind 2 + 3
Torsdage kl. 17.30-19.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 torsdage i foråret: 6/1-31/3 undtagen 17/2 (vinterferie)
12 torsdage i efteråret: 15/9-8/12 undtagen 20/10 (efterårsferie)
Gruppe F
Livets Bog, bind 1
Torsdage kl. 19.10-20.40
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

Martinus Institut

12 torsdage i foråret: 6/1-31/3 undtagen 17/2 (vinterferie)
12 torsdage i efteråret: 15/9-8/12 undtagen 20/10 (efterårsferie)
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Temasamtaler

Første fredag i måneden kl. 15.30-17.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage.
Den første fredag i måneden i perioden september til november og
januar til marts er der mulighed for at drøfte åndsvidenskabelige temaer med andre interesserede i Instituttets lokaler på Mariendalsvej på
Frederiksberg. I april måned har vi Åben Dag på Martinus Institut lørdag
d. 2. april og inviterer til temasamtale fredag d. 8 april. Der indledes
med et kort oplæg om det aktuelle tema, hvorefter samtalen fortsætter
i mindre grupper.
Ingen tilmelding – alle er velkomne.
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Julereception

Lørdag 10. december kl. 13.00-17.00
Gratis adgang.
Vi inviterer til julereception med julehygge, underholdning og meget
mere i Instituttets lokaler på Mariendalsvej på Frederiksberg. Alle er
velkomne. Nærmere information udsendes i nyhedsbrev og kan findes
på martinus.dk.
s. 71

s. 72

Postkort af Moskildvad

Besøg Martinus’ barndomshjem

Åbningstider:
Adresse:
Entré:
Kontakt:

Huset er åbent hele året efter aftale
Ulstedbovej 15, 9870 Sindal
40 kr. pr. person. Gratis for børn under 12 år
Tlf. 22 24 74 77 eller mail: moskildvad@martinus.dk
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Øvrig information

Martinus voksede op i små kår i den nordjyske by Sindal. Hans barndomshjem “Moskildvad” er bevaret i oprindelig stand fra tiden omkring
år 1900 og åbent for besøgende hele året.
Martinus tilbragte sine første leveår i den lille, nordjyske by
Sindal nær Hjørring, hvor han boede sammen med sine plejeforældre.
Efterfølgende omtalte han altid sin barndom i huset Moskildvad som
lykkelig og sine plejeforældre som gode og kærlige mennesker.
Huset er bevaret som et lille museum, hvor alt er indrettet efter
Martinus’ egne tegninger og beskrivelser af stedet fra tiden omkring år
1900, hvor han boede der.
Kig forbi og oplev stedets helt særlige atmosfære – og nyd den
smukke omgivende natur. Museet er åbent året rundt. Du kan få en
rundvisning og se film om Martinus’ barndom, liv og værk.
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Magasinet Kosmos
Kosmos er et åndsvidenskabeligt magasin, der tager udgangspunkt i
Martinus’ verdensbillede. Det udkommer fire gange og året og udgives
af Martinus Institut.
Magasinet Kosmos udkom første gang i 1933 med det formål
at formidle Martinus’ åndsvidenskabelige verdensbillede og analyser,
både gennem hans egne tekster, men også gennem artikler, hvor skribenter med interesse for Martinus ser på relevante udviklingstendenser i det moderne samfund.
I dag udkommer Kosmos i et moderne magasinformat, men
stadig med udgangspunkt i de oprindelige grundtanker og formål. Det
behandler hver gang et nyt tema, som eksempelvis døden, køn og seksualitet, digitalisering eller vegetarisk livsstil.

Kosmos udgives af Martinus Institut,
Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg
Ansvh. chefredaktør:
Jens Christian Hermansen
redaktion@martinus.dk
Abonnement service:
www.martinus.dk
info@martinus.dk
Personlig betjening:
Mandag – torsdag 9.00-12.00, tlf. +45 38 38 01 00
Øvrig information

Abonnement:
420 DKK for 4 numre (marts, juni, september, december).
Abonnementet inkluderer digitalt magasin.
Løssalgspris:
99 DKK.
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Forlag
Martinus Institut har den særlige opgave at sørge for, at de tusinder af
tekstsider, som udgør Martinus’ samlede værk, bliver bevaret og publiceret i betryggende form.
Instituttet har sit eget forlag, som udgiver Martinus’ værk på
originalsproget dansk og en række andre sprog. Bøgerne kan købes i
Instituttets netboghandel, hos landets boghandlerne eller ved henvendelse til Instituttet. Læs mere på martinus.dk.
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Hold dig opdateret
Hold dig orienteret om, hvad der sker på og omkring Martinus Center
Klint og Martinus Institut. På vores hjemmeside martinus.dk kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer 1-2 gange om måneden.
Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at følge linket,
som du finder nederst i nyhedsbrevet, eller ved at rette henvendelse til
Martinus Institut på info@martinus.dk.
Du kan også følge Martinus Institut på Facebook og Instagram.

Støt vores arbejde
Fonden Martinus Institut har til formål at bevare og formidle Martinus’
åndsvidenskabelige værk. Arbejdet bliver dels finansieret gennem
bogsalg og kurser – dels gennem arv og gaver. Nogle få ansatte og en
stor stab af frivillige medarbejdere sørger for, at pengene strækker så
langt som muligt.
Du kan også hjælpe til. Støtten betyder, at vi kan videreføre aktiviteterne på Martinus Center Klint og Martinus Institut på Frederiksberg.
Læs mere på martinus.dk.

Fotokreditering:
S. 8, 13, 71 og 72: Martinus Instituts fotoarkiv.
S. 48: Tryggvi Gudmundsson.
S. 64: Gaël Gaborel.
S. 66: Tyler McRobert.
Øvrige fotos: Marie Rosenkrantz Gjedsted.
Martinus Institut

Martinus Center Klint

2000 Frederiksberg

4500 Nykøbing Sjælland

Klintvej 69

Åbningstider:

Telefon: 38 38 01 00

Telefon: 38 38 01 00

Mandag - torsdag 9.00-12.00

mandag - torsdag kl. 10.00-16.00
Telefontid:

Mandag - torsdag kl. 9.00-12.00

Øvrig information

Mariendalsvej 94-96

Telefontid:

Mail: info@martinus.dk

Mail: info@martinus.dk

CVR-nummer: 19961486
s. 77

Aktivitetskalender 2022
JANUAR

Martinus Center Klint
Martinus Institut

3-13

Start af studiegrupper

Mandage, tirsdage og torsdage

5-10

Start af studiegrupper

Mandage, onsdage og torsdage

7

Temasamtale

Forskellige temaer

15

Foredrag (live-streames)

At være åndsforsker

29

Foredrag (live-streames)

Hvordan har du det?

FEBRUAR
4

Temasamtale

Forskellige temaer

5

Onlinekursus (live-streames)

Hvem var Martinus? – En introduktion

12

Foredrag (live-streames)

At være den bevidste skaber af mit liv

26

Foredrag (live-streames)

Sundhed – et spørgsmål om talent

25-27

Treårsforløb – kursusweekend

Livets Bog, bind 1-7 (2020-2023)

4

Temasamtale

Forskellige temaer

5

Foredrag (live-streames)

Er dette univers et venligt sted?

12

Foredrag (live-streames)

Bønnens mysterium

19

Foredrag (live-streames)

Vores frie vilje – livets vigtigste rat

26

Foredrag (live-streames)

Fra forsvar til tilgivelse

25-27

Formidlingskursus, modul 1

Formidlingskursus i Martinus’ analyser

2

Åben Dag på Martinus Institut

Program på martinus.dk

8

Temasamtale

Forskellige temaer

8-10

Weekendkursus

Naturen som læremester

9

Foredrag (live-streames)

Hvilken rolle spiller samvittigheden?

9-18

Arbejdsuge

Frivilligt arbejde

23

Foredrag (live-streames)

Ånden i naturen

7

Foredrag (live-streames)

Hvad sanser du og hvad oplever du?

7

Treårsforløb – endagskursus

Livets Bog, bind 1-7 (2020-2023)

8-14

Ugekursus

Bibelen og åndsvidenskaben, uge 1 af 2

8-14

Ugekursus

Livets Bog, bind 1, uge 1 af 4

MARTS

APRIL

MAJ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Martinus Center Klint
Martinus Institut

MAJ (FORTSAT)

●
●

14

Foredrag (live-streames)

At forstå meningen med sit liv

15-21

Ugekursus

Bibelen og åndsvidenskaben, uge 2 af 2

15-21

Ugekursus

Livets Bog, bind 1, uge 2 af 4

15-21

Oversætteruge

Program på martinus.dk

21

Foredrag (live-streames)

Reklamekultur eller klimakultur?

27-29

International weekendkursus
(online og fysisk)

Human relationships and universal love

●
●
●
●
●
●

28

Foredrag (live-streames)

Søvn, drømme og døden

●

3-6

Pinseretræte

Bøn og fordybelse

10-12

Formidlingskursus, modul 2

●

Formidlingskursus i Martinus’ analyser

11

Foredrag (live-streames)

Alt er kærlighed

11-19

Arbejdsuge

Frivilligt arbejde

25-2

Sommeruge 1

Med fremtiden i sigte

2-9

Sommeruge 2

En ny samlivskultur

9-16

Sommeruge 3

Verdensbegivenhederne og vores karma

16-23

Sommeruge 4

Livskunst

23-30

Sommeruge 5

Reinkarnation og udvikling

30-6

Sommeruge 6

Intuition og evigheden

6

Sommerkonference 2022

Program på martinus.dk

26-28

Formidlingskursus, modul 3

Formidlingskursus i Martinus’ analyser

27

Foredrag (live-streames)

Den kosmiske verdensmoral

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER
2

Temasamtale

Forskellige temaer

3

Foredrag (live-streames)

Vores udvikling set i et evighedsperspektiv

3

Treårsforløb – endagskursus

Livets Bog, bind 1-7 (2020-2023)

4-10

Skandinavisk ugekursus

Den åndelige verden – vores sande hjem

4-10

Ugekursus

Livets Bog, bind 1, uge 3 af 4

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Martinus Center Klint
Martinus Institut

SEPTEMBER (FORTSAT)
10

Foredrag (live-streames)

Verdenssituationen

11-17

Ugekursus

Livets Bog, bind 1, uge 4 af 4

11-17

Ugekursus

Symbolerne i kosmologien

17

Foredrag (live-streames)

Individets ansvar og samfundets ansvar

23-25 Weekendkursus
24

Foredrag (live-streames)

OKTOBER

Livets teater
Hvem har magten over dit liv?

1

Foredrag (live-streames)

Sundhed og åndelig udvikling

7

Temasamtale

Forskellige temaer

8

Foredrag (live-streames)

At leve alene og leve i parforhold

7-9

International weekendkursus
(online og fysisk)

Prayer and our communication with
the spiritual world

15

Foredrag (live-streames)

Tilgivelsens gaver

22

Foredrag (live-streames)

Samspilsramt i livets teater

16-23

Arbejdsuge

Frivilligt arbejde

29

Foredrag (live-streames)

Individets møde med fællesskabet

NOVEMBER
4

Temasamtale

Forskellige temaer

4-6

Weekendkursus

Rejsen gennem døden

4-6

Formidlingskursus, modul 4

Formidlingskursus i Martinus’ analyser

11-13

Treårsforløb – kursusweekend

Livets Bog, bind 1-7 (2020-2023)

12

Foredrag (live-streames)

At holde fodfæste i livet

19

Endagskonference

Reinkarnation og tidligere liv

26

Foredrag (live-streames)

Hvor stor er kærligheden?

DECEMBER
3

Foredrag (live-streames)

Arv eller miljø, talenter eller repetition

10

Julereception

Program på martinus.dk

28-1

Nytårskursus

At blive livskunstner

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Foredrag og kurser
Studiegrupper
Ferie, refugium og socialt samvær
Café og restaurant

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg

+45 38 38 01 00
Telefontid mandag –
torsdag kl. 9.00-12.00

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj

info@martinus.dk
martinus.dk
shop.martinus.dk
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