Livets direkte tale – alle oplevelser
kan blive til læring
Ugekursus v/ Tryggvi Gudmundsson, Eigil Kristensen, Marin Hansen, Sören Grind og Ole
Therkelsen
15. – 21. september 2019 | søndag kl. 19.00 – afrejse lørdag formiddag
Pris m/ bolig kr. 2.700 og u/ bolig kr. 1.350
Tilmelding | Praktiske oplysninger om kursus og bolig

Martinus skriver: “… det man ikke ved og ikke kan bringes til at vide eller forstå
gennem andre væseners tale og manifestation, vil man komme til at erfare gennem
livets egen direkte tale, hvilket vil sige ved egen erfaring og oplevelse.” (Livets
Bog, bind 1, stk. 176). I løbet af ugen undersøger vi, hvordan man kan blive opmærksom på livets tale til os, og hvordan vi kan lære at svare og handle kærligt.
Hver formiddag begynder med et foredrag om dagens tema for derefter at fortsætte i
studiegrupper med samtale ud fra en tekst af Martinus, der belyser dagens tema.
Studiegruppen mandag-fredag formiddag afholdes af Marin Hansen sammen med dagens
foredragsholder.
Mandag – Hvad er Livets Direkte Tale?: Marin Hansen
Tirsdag – Kloden taler til os: Tryggvi Gudmundsson
Onsdag – Livets store og små kriser: Sören Grind
Torsdag – Mikrokosmos taler til os: Ole Therkelsen
Fredag – Kommunikationen med Gud: Eigil Kristensen
Information
Vi mødes søndag den kl. 19.00 og har hjemrejsedag lørdag formiddag. Du er velkommen til at ankomme allerede fra kl. 15.00 søndag. Undervisning og spisning
foregår på Terrassen.
Vegetarisk aftensmad kan købes på restaurant Terrassen for 90 kr. (daglig kl.
17.30) på ankomstdagen og resten af ugen, mens man sørger selv for morgenmad og

frokost, dog kan man mandag til lørdag kl. 12.00 købe sandwich i cafeen samt
forskellige vegetariske kolonialvarer.
Cafeen har åben dagligt kl. 12.00 – 16.00.
Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i receptionen.
Boligen afleveres rengjort til næste gæst eller rengøring kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Kurset afholdes på
Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
DK-4500 Nykøbing Sjælland

