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Martinus Center Klint
– kursus- og ferieby

Martinus Center ligger ud til 
Kattegat i et naturskønt og fre-
deligt område ved den lille by 
Klint – vest for Nykøbing Sjæl-
land. Her grundlagde forfatte-
ren Martinus i 1935 Danmarks 
første feriekoloni. En koloni som 
gennem årene har udviklet sig 
til et moderne kursus- og ferie-
center med foredragssal, kursus-
lokaler, vegetarisk restaurant, 
café, kursist- og refugiumboliger 
samt campingplads.Centeret rå-
der over en række charmerende 
træsommerhuse, blokhuse og 
værelser i pavilloner. Sammen 
med den smukke natur danner 
de den fysiske ramme for ophol-
det i Klint.

Undervisning, studie eller 
ferie
Martinus Center tilbyder gen-
nem hele året undervisning og 
studier i Martinus’ forfatterskab 
og er samtidig en fredelig oase 
for alle besøgende. Man kan væl-
ge at være refugiumgæst eller/og 
deltage i kurser, høre foredrag 
og via selvstudier fordybe sig i 
det verdensbillede, som Marti-
nus har beskrevet i over 9000 

sider. Centeret har som mål at 
skabe en åben og alkærlig at-
mosfære, hvor interesserede 
kan få en indføring i Martinus’ 
analyser, og hvor der – forår og 
efterår – er plads til refugium-
gæster, som ønsker fordybelse i 
specifikke (ånds)videnskabelige 
eller kunstneriske emner – eller 
måske bare et afbræk fra hver-
dagen.

Martinus Institut
Martinus Center hører under 
Martinus Institut. Instituttet 
har siden 1932 ligget på Frede-
riksberg, og er organiseret som 
en selvejende, almennyttig insti-
tution. Herfra foregår al admi-
nistration og rådsarbejde – samt 
udgivelsen af bøger og tidsskrif-
tet Kosmos. Instituttet har egen 
foredragssal, hvor der bl.a. er 
foredrag hver anden lørdag i vin-
tersæsonen. Det er bl.a. Institut-
tets opgave at sørge for, at Mar-
tinus’ litteratur er tilgængelig 
for de mennesker, der ønsker at 
fordybe sig i den – nationalt som 
internationalt. Dele af Martinus’ 
værk findes nu på 22 sprog.
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Værelse, hytte eller sommerhus
– kursistboliger og refugium

Ophold
Har du lyst til fred og ro, så 
kan du hele foråret og efter-
året leje en bolig i Centeret. 
Du kan vælge et værelse i en 
af pavillonerne eller måske 
leje et sommerhus. Opholdet 
kan have karakter af ren fe-
rie og afslapning eller måske 
mere karakter af refugium, 
hvor du har mulighed for at 
være dig selv og finde ny in-
spiration.

Værelse i en pavillon
enkeltværelse

dagspris:  ............ 275 kr.
ugepris:  ........... 1.500 kr.

dobbeltværelse
dagspris:  ............ 450 kr.
ugepris:  ........... 2.300 kr.

Bolig
Boligerne er alle ældre, men 
yderst charmerende. De er 
pæne, velholdte og rene tak-
ket være de mange frivil-
lige medarbejdere, der året 
rundt arbejder hårdt for at 
drive og vedligeholde Cente-
ret. Martinus Center har et 
beskedent budget og bliver 
drevet ud fra den betragt-
ning, at priserne skal holdes 
på et så lavt niveau, at så 
mange som muligt – uanset 
økonomisk baggrund – kan 
få glæde af et ophold. I sam-
me ånd har vi valgt at over-
lade det til gæsterne selv 
at holde deres lejemål rent 
under opholdet og efterlade 
det pænt og rengjort til den 
næste gæst.

Udlejningsperioden
Udlejningsperioden er fra 
starten af påsken til afslut-
ningen på efterårsferien 
kun afbrudt af de 6 ugers 
sommerkurser. I 2013 kan 
der lejes bolig fra 23. marts 
til 29. juni og igen fra 10. 
august til 20. oktober. 

Se alle boligerne på marti-
nuscenter.dk.

Sommerhus
dagspris:  .............475 kr.
ugepris:  ........... 2.500 kr.

+ el efter måler.
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Udlejning og 
refugium 
Der udlejes boliger på 
Martinus Center forår, 
sommer og efterår. Som-
meren er højsæson, og 
forbeholdt kursister til 
de 6 store sommerkurser. 
Om sommeren er der op 
til 1000 gæster og frivil-
lige, og restauranten 
serverer mad 3 gange om 
dagen. Forår og efterår er 
lavsæson, og dermed også 
en mere rolig periode. I 
denne periode – fra påske 
(undtagen sommerferien) 
til efterårsferien – er det 
muligt at leje et refugium-
ophold, og der vil med 
mellemrum være åbent i 
restauranten.

Refugium
Refugiet er et tilbud til 
Martinus interesserede 
og andre, som ønsker at 
trække sig tilbage fra 
hverdagslivet i en kortere 
periode, fx en forlænget 
weekend eller en uge. For-
målet med et refugiumop-
hold kan være at arbejde 
med et forskningsmæssigt 
eller kunstnerisk emne. 
Har du lyst til fred og ro, 
kan du hele foråret og ef-
teråret leje en bolig i Mar-
tinus Center.  Centeret er 
omgivet af en dejlig natur 
beliggende tæt på strand
en i et stille og hyggeligt 
sommerhusområde.
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Restaurant Terrassen
med økologisk og vegetarisk buffet

I Centerets restaurant Terrassen får du 
lækker økologisk og vegetarisk mad i en 
varm, hyggelig og inspirerende atmosfære. 

Inspiration fra alverdens køkkener
Vi laver mad med inspiration fra alverdens 
køkkener og med kærlighed til processen. 
Derfor bruger vi gode friske råvarer og til-
bereder maden fra bunden. Vi finder glæde 
i at lave velsmagende veganske retter, som 
tiltaler både vegetarer og ikke-vegetarer. 

Den gode oplevelse
I køkkenet arbejder vi altid på at give vore 
gæster en god oplevelse ved at servere et 
sundt og lækkert måltid. Vores vigtigste op-
gave er dog, at vi sammen skaber et positivt 
miljø, hvor der er rart at være, og hvor alle 
føler sig godt tilpas. 

Vegetarisk aftenbuffet kl. 17.00 - 18.00
I foråret og efteråret er restauranten åben 
de fleste weekender og på alle kursusdage. 
Her bydes på en velsmagende vegetarisk af-
tenbuffet til 80 kr.

Rundt om Terrassen
I tilslutning til Terrassen ligger en række 
studierum, som bruges i forbindelse med 
weekend og ugekurserne. De fleste foredrag 
afholdes ligeledes på Terrassen, og der er 
ofte offentlig adgang.

Vegetarisk 
aftenbuffet  
80 kr.
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Foredrag

Lørdagsforedrag kl. 14.30 på Terrassen. Inkl. kaffe/te i pausen. Der behøves 
ikke tilmelding til foredrag, ligesom der ikke kræves nogen forudsætninger 
for at deltage. Kl. 17.30 serveres vegetarisk buffet til 80 kr.
Pris: 70 kr.

Ufrugtbarhedens zone  v/ Karsten Jensen
23. marts 2013 
Hvad er årsagen til, at stadig flere mennesker finder det vanskeligt at etablere stabile 
familieforhold? Ifølge Martinus er hele menneskeheden på vej ind i en ny udviklingszone, 
som følge af femininitetens vækst hos mændene og maskulinitetens vækst hos kvinderne. 
Kendskabet til denne udviklingszones livsbetingelser kan være en stor hjælp til at navi-
gere i oceanet af nye fremvoksende samlivsformer.

Fysisk og åndelig næring  v/ Lene Jeppesen
6. april 2013 
Martinus beskriver i sine kosmiske analyser, hvor stor betydning det har, at vi bliver 
bevidste om, hvordan vores fysiske og åndelige næring påvirker vores livskvalitet både nu 
og i vores fremtidige liv. Næring med en forkert kvalitet eller vibration medfører kortslut-
ning i krop og sjæl. Næring med den rette kvalitet og vibration styrker krop og sjæl, så vi 
får overskud til at være til glæde for vores omgivelser.

Kend dig selv  v/ Ole Therkelsen
11. maj 2013 
Det gamle ord, “Kend dig selv og du kender hele verden”, er en kosmisk sandhed. Det er 
vigtigt at leve i harmoni med sit eget virkelige udviklingstrin, og den rette ydmyghed er 
nøglen til visdommens port og kosmisk bevidsthed. Til at hjælpe os på det sidste stykke af 
vejen, har vi desuden fået åndsvidenskaben og de evige kosmiske analyser.

Følelserne regerer  v/ Søren Olsen
25. maj 2013 
Kan man med argumenter overbevise en, der stemmer socialistisk, om, at hun skal stem-
me borgerligt? Næppe! Det er følelser og ikke argumenter, der styrer vores liv. Vi vælger i 
livet det, der føles som lys, lyst og varme for os. Ifølge Martinus har vi en såkaldt fri vilje. 
Det har vidtrækkende konsekvenser for forståelsen af os selv og vores næste at indse, 
hvad der afgør vores såkaldte frie valg.
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Weekendkursus eller 3-dages seminar
På ankomstdagen er du velkommen fra kl. 15.00. Kl. 17.30 serveres vegetarisk 
buffet til 80 kr. Kurset indledes med velkomst på Terrassen kl. 19.00, hvor der 
serveres kaffe/the. De enkelte lektioner veksler mellem foredrag, oplæg, gruppe-
arbejde, spørgetimer og cdforedrag med Martinus.

Personlig udvikling i et kosmisk perspektiv
– Vejen til visdom   
12. april - 14. april 2013  v/ Karsten Jensen og Ole Therkelsen

På dette kursus vil vi beskæftige os med forskellige aspekter af den personlige udviklings
proces: følelse, intelligens, seksualitet og kreativitet, ud fra spørgsmålet: “Hvilken betyd-
ning har lidelseserfaringer, videnskab og det gode eksempel for udviklingen af vores be-
vidsthed?”
 Martinus mener, at vi gradvist omdannes til at blive fuldkomne mennesker igennem 
den undervisning, vi modtager fra livet selv i form af “livets direkte tale”. Dette udtryk 
bruger Martinus om erfaringer, der har til formål at udvikle vores visdom og kendskab til 
livets love. De kosmiske analyser er skabt af Martinus, som et teoretisk supplement, der 
skal hjælpe os til at analysere vores erfaringer, men også til at forstå de eksempler til ef-
terfølgelse, der viser os vejen ud af lidelsen og hen imod en mere fuldkommen menneskelig 
tilværelse.
Pris: Inkl. bolig: 1.150 kr., ekskl. bolig 625 kr. / Sandwich og aftensmad tilkøbes.

Balance i livet
– Bliv herre i eget hus   
25. april - 28. april 2013  v/ Sören Grind og Solveig Langkilde

Vi lever i en tid med store forandringer og udfordringer, som kan være vanskelige at takle. 
Mange eksperimenterer med sit liv som indsats, og en voksende individualitet får menne-
sker til at forlade kirken og politiske partier. Materialisme har i stor udstrækning erstattet 
visioner og idealisme. Det er svært at finde støtte for etik og moral.
 Den åndelige videnskab tilbyder “kosmisk kemi”, som er læren om vores mentale ener-
gier. Den kosmiske kemi kan hjælpe os til at lære os selv at kende og give os redskaber til 
at blive herre i vores eget indre, så vi ikke taber fodfæstet ved pres fra omverdenen. Ved 
hjælp af selverkendelse og et udviklet gudsforhold vokser vor mentale stabilitet og frihed. 
Den åndelige videnskab er for flere et vendepunkt til forståelse af udviklingens mening og 
sætter den nuværende krise i logiske sammenhænge, hvori alt indgår som hensigtsmæssige 
led i omskabelsen fra magt og kampkulturen til en ny fredskultur.
Pris: Inkl. bolig: 1.600 kr., ekskl. bolig 925 kr. / Sandwich og aftensmad tilkøbes.
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Mit indre liv
– Forstå dig selv og “livets tale”   
17. maj - 20. maj 2013  v/ Eigil Kristensen og Lene Jeppesen

Hvad sker der i mit indre liv? Har jeg balance i min hverdag og i mit liv i det hele taget? 
Længes jeg efter en mere bevidst kontakt med Guddommen, mig selv, min krop eller mine 
medmennesker? Opnåelsen af nærvær og indre balance er en central udfordring for rigtig 
mange mennesker i vor tid – og der findes utallige bud på en løsning.
 Det moderne menneskes behov for en logisk forklaring på livets mening og sammen-
hænge er i takt med intelligensens udvikling blevet så stort, at vi ikke længere kan opnå 
vedvarende sindsro, uden at få dette behov opfyldt. Det er nu, vi skal opbygge evnen til at 
se os selv som en vigtig del af helheden, fordi vi hver især er en uundværlig celle i Guddom-
men eller verdensaltet.
 På retræten trækker vi os for en stund tilbage fra hverdagen og arbejder med emnet 
“mit indre liv” gennem foredrag, indre refleksion, fordybelse og samtale for herigennem at 
opnå inspiration til mere bevidst at forstå os selv og “livets tale”. 
Pris: Inkl. bolig: 1.600 kr., ekskl. bolig 925 kr. / Sandwich og aftensmad tilkøbes.

Bevidsthedens mysterium
– Hvorfor oplever vi noget snarere end ingenting?   
31. maj - 2. juni 2013  v/ Anne Külper, Rune Östensson og Karsten Jensen

Hvad er en “oplevelse”? – En oplevelse er i sig selv en materiereaktions overføring til en 
åndelig reaktion, der igen er det samme som en livløs reaktions overføring eller omdan-
nelse til “livsoplevelse”. Og vi er her ved den absolutte grænse mellem materie og ånd eller 
mellem den materielle verden og den åndelige verden. 
 Den australske filosof David Chalmers er blevet berømt for sin formulering af et spørgs-
mål, der er blevet kendt inden for bevidsthedsforskningen som “det hårde bevidsthedspro-
blem” (“The hard problem of consciousness”). Problemet er blandt andet blevet formuleret 
på denne måde: “Hvorfor oplever vi noget snarere end ingenting?”
 Ifølge Martinus kan dette spørgsmål kun besvares ved at anerkende bevidstheden som 
en evig egenskab ved det levende væsen, der ikke har nogen begyndelse og slutning i tid og 
rum. Samtidig anerkender Martinus dog skabelsen af de mange vekslende bevidsthedstil-
stande, der tilsammen udgør vores individuelle skæbne, og hans kosmiske analyser er en 
udredning af sammenhængen mellem bevidsthedens evige og timelige aspekter. 
Pris: Inkl. bolig: 1.150 kr., ekskl. bolig 625 kr. / Sandwich og aftensmad tilkøbes.
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Ugekurser 
På ankomstdagen er du velkommen fra kl. 15.00. Kl. 17.30 serveres vegetarisk 
buffet til 80 kr. Kurset indledes med velkomst på Terrassen kl. 19.00, hvor der 
serveres kaffe/the. De enkelte lektioner veksler mellem foredrag, oplæg, gruppe-
arbejde, spørgetimer og cdforedrag med Martinus.

Kosmische Chemie sowie das Christusprinzip und die 
Sommerlandschaft
28. april - 4. maj 2013  v/ Anne Külper und Liesel Lind

Es ist Ihnen sicher bewusst, dass unsere Gedanken einen großen Einfluss auf unser Allge-
meinbefinden haben. Vielleicht erfahren Sie immer wieder, dass die dunkleren Gedanken 
die Tendenz haben, überhand zu nehmen. Warum ist es so schwierig, unsere Gedanken in 
eine hellere Bahn zu bringen? Ist es überhaupt möglich, einen auf Dauer haltbaren helleren 
Grundton in seinem Bewusstsein zu schaffen? Das erforschen wir mit Hilfe von Martinus 
Beschreibung der Gedankenklimate in  Livets Bog, Stück 456 – 530.
 Zu lesen auf http://www.martinus.dk/de/ddt/. Wir lassen uns auch inspirieren von den 
Artikeln Das Christusprinzip und Sommerlandschaft. Siehe http://www.martinus.dk/de/
literatur/martinus-artikel/.
Pris: Inkl. bolig: 2.200 kr., ekskl. bolig 1.050 kr. / Sandwich og aftensmad tilkøbes.

Dit liv er dine relationer
– besvær i livet bringer os videre i udviklingen!
28. april - 4. maj 2013  v/ Solveig Langkilde

Vi befinder os i en skæbnemæssig vekselvirkning med et levende mikrokosmos, mellem-
kosmos og makrokosmos. Alle vores oplevelser sker i relation til andre levende væsener 
– medmennesker, naturen, dyrene, vores organer og celler, vores planet og en mængde af 
usynlige åndelige hjælpere. Vi lever i et levende verdensalt, og alle disse relationer udgør en 
skæbne- og hensigtsmæssig vekselvirkning i form af både underholdning og undervisning.
 Det tilsyneladende kaos, som mange oplever i dag, er en nødvendig fase, som både giver 
os større viden og nødvendige erfaringer, som er de byggesten, med hvilke vi bygger en 
alkærlig kosmisk bevidsthed. Når vi oplever problemer med kærligheden, med helbredet 
og andet, er alt et led i vores individuelle uddannelse. Med hjælp af åndsvidenskaben, med 
et reinkarnations og karmaperspektiv, kan vi nu lære, hvordan vi bevidst kan omskabe 
vores skæbne, fra at være præget af kamp, krig, undertrykkelse og egoisme, frem til at blive 
relationer baseret på samarbejde, ydmyghed og kærlighed. 
Pris: Inkl. bolig: 2.200 kr., ekskl. bolig 1.050 kr. / Sandwich og aftensmad tilkøbes.
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Gudsbegrebet i Martinus Kosmologi
– eller livsmysteriets løsning!
5. - 11. maj 2013  v/ Poul Dyrholm

Vi vil på dette kursus studere forskellige aspekter af gudsbegrebet, som er fundamentet i 
Martinus’ åndsvidenskab, f.eks. forholdet mellem verdensaltet – eller Gud – og det enkelte 
levende væsen. Vi vil endvidere komme ind på alt livs enhed, den evige såvel som den time-
lige del af gudsbegrebet, kontrastprincippet, forældre og skytsåndsprincippet m.m.
 Gudsbegrebet er fundamentet i livsmysteriets løsning, da alt eksisterende i verdensaltet 
er Guds livsfunktioner som et altomfattende levende væsen bestående af levende væsener 
inden i levende væsener. Gud er dagsbevidst i al tilværelse, på alle planer og i alle forhold, 
og Gud oplever igennem de levende væsener både mørket og lyset. 
Pris: Inkl. bolig: 2.200 kr., ekskl. bolig 1.050 kr. / Sandwich og aftensmad tilkøbes.

Intuition, kreativitet og seksualitet
– forudsætninger for oplevelsen af Guds ånd!
5. - 11. maj 2013  v/ Ole Therkelsen

Inspiration, kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed er alle eksempler på intuitive oplevelser. 
Al kunst, som udtrykker livets evige sandheder, bliver til evergreens og klassikere. Livets 
sandheder og lovmæssigheder er ifølge Martinus udtryk for højintellektualitet, og kort sagt 
er kunst evnen til at inkarnere højintellektualitet i materien.
 Al livsoplevelse er kommunikation med andre levende væsener, og dermed også med 
helhedsvæsenet Guddommen, det evige uendelige univers. Al kreativitet er medskabelse i 
universets store skabelse. Al livsoplevelse er seksualitet, da alle levende væsener stræber 
efter behag og søger at undgå ubehag. Kernen i al menneskelig seksualitet og kunst er 
gave kultur, hvilket vil sige at være til gavn, glæde og velsignelse.
 Intuitionen er kernen i al kreativitet og i al seksualitet, da oplevelsen af den seksuelle 
vellystfornemmelse i virkeligheden er en ubevidst oplevelse af den hellige ånd eller Guds 
Ånd.
Pris: Inkl. bolig: 2.200 kr., ekskl. bolig 1.050 kr. / Sandwich og aftensmad tilkøbes.
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Kurser og fore-
drag er åbne for 
alle. Der kan 
købes mad på 
TerrassenSæsonkalender

Forårssæsonen byder på fire korte weekendkurser og fire ugekur-
ser i Martinus Kosmologi. Desuden er der fire lørdage foredrag 
på Terrassen. Alle kurser og foredrag er åbne for alle uanset ud-
dannelse og øvrige baggrund. Ingen skal føle sig bundet af andet 
end sin egen opfattelse, og der er ingen foreningsdannelse eller 
medlemskab knyttet til Martinus Kosmologi.

Marts, april og maj
 23/3 Foredrag:  Ufrugtbarhedens zone  v/ Karsten Jensen

 6/4 Foredrag:  Fysisk og åndelig næring  v/ Lene Jeppesen

 12/4 Weekendkursus:  Personlig udvikling i et kosmisk 
perspektiv  v/ Karsten Jensen og Ole Therkelsen

 25/4 3-dages kursus:  Balance i livet  v/ Sören Grind og  
Solveig Langkilde

 28/4 Ugekursus:  Dit liv er dine relationer  v/ Solveig Langkilde

 28/4 Deutscher Wochenkurs:  Kosmische Chemie sowie das 
Christusprinzip und die Sommerlandschaft   
v/ Anne Külper und Liesel Lind 

 11/5 Foredrag:  Kend dig selv  v/ Ole Therkelsen

 17/5 3-dages retræte:  Mit indre liv  v/ Eigil Kristensen og  
Lene Jeppesen

 5/5 Ugekursus:  Gudsbegrebet i Martinus Kosmologi   
v/ Poul Dyrholm

 5/5 Ugekursus:  Intuition, kreativitet og seksualitet   
v/ Ole Therkelsen

 25/5 Foredrag:  Følelserne regerer  v/ Søren Olsen

 31/5 Weekendkursus:  Bevidsthedens mysterium   
v/ Anne Külper, Rune Östensson og Karsten Jensen 
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Området
Martinus Center Klint 
er smukt beliggende på 
et 12 hektar stort areal. 
Arealet holdes hovedsa-
geligt af frivillige, og der 
findes mange varierede 
udendørsområder. Restau-
rant Terrassen ligger i en 
smukt anlagt have, hvor 
der på solrige og varme 
dage er udeservering. Bag 
restauranten ligger Cente-
rets køkkenhave med alt 
fra  portulak til ananas
basilikum.

Centerets omdrejnings-
punkt er receptionen; her 
tjekker man ind, og her 
finder man også caféen. 
Caféen serverer kaf fe, te 
og smoothies samt di ver se 
sand wich og kager. Caféen 
har egen terasse med ud-
sigt til Kattegat.

Klintebjerg og 
Sonnerup Skov
Centeret ligger i et na-
turskønt område tæt på 
Klintebjerg og Sonnerup 
Skov. Klintebjerg er en mo-
rænebakke dannet under 
den sidste istid, og med de 
næsten 30 m høje klinter, 
er det  yndet som udflugts-
mål. Sonnerup Skov ligger  
ca. 5 km fra Centeret, og 
er karakteristisk ved sin 
3 km lange kystlinie mod 
Kattegat. Begge steder kan 
nås til fods af strandstier.
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Caféen er åben 
alle dage i kur-
susperioder fra  
kl. 12.00 - 14.00

Praktisk information

Tilmelding
Til alle kurser og al udlejning 
er tilmelding nødvendig. Book-
ing af kurser og ferieboliger 
på telefon 38 38 01 00 eller til 
info@martinus.dk.

Ankomst
Der er ankomst fra kl. 15.00. 
Ved ankomsten vil du i recep-
tionen få information, nøgle og 
bolig. Der er mulighed for leje af 
sengetøj og rengøring.

Afrejse og rengøring
Der er afrejse ved middagstid 
eller når kurset slutter. Der er 
ikke inkluderet rengøring i pri-
serne, så du bedes aflevere din 
bolig i pæn rengjort stand. Slut-
rengøring kan tilkøbes for 325 
kr. for værelser og 425 kr. for 
huse og dobbeltværelser m.m.

Kørselsvejledning
Se kort over området og kørsels-
information på hjemmesiden: 
www.martinuscenter.dk

Husdyr
Da nogle mennesker er overføl-
somme over for husdyr, er det 
ikke tilladt at medbringe husdyr 
i Centeret.

Rygning
Rygning er kun tilladt udendørs, 
hvor det ikke generer andre.

Receptionen i Klint
Åbningstider i forårssæsonen: 
Alle dage i kursusperioder fra kl. 
12.00 - 14.00 og i forbindelse med 
checkin. Receptionen rummer:

• Cykeludlejning
• Leje af sengetøj og håndklæ-

der
• Booking og betaling
• Bibliotek – udlån af Marti-

nus’ litteratur
• Boghandel – salg af Marti-

nus’ litteratur

Café og Restaurant
Caféen har åbent dagligt fra  
kl. 12.00 - 14.00 samt i forbin-
delse med kursus-check-in fra 
kl. 15.00 - 19.00. 
Restaurant Terrassen serve-
rer vegetarisk buffet kl. 17.00 - 
18.00 på kursusdage og de fleste 
weekender.

Internet og PC
Der er optisk internetforbindelse 
50/50. Der er WIFI (trådløst) i 
området omkring Terrassen og 
caféen. Der er yderligere kablet 
forbindelse i pavillonerne. Der 
findes pc og printer i pcrum ved 
Terrassen.

Boligudlejning – ferie og 
refugium
Der er åben for ferie og refugi-
umophold i foråret fra 23/3 til 
29/6 og i efteråret 11/8 til 20/10. 
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Martinus Kosmologi
- en åndelig videnskab

Den danske forfatter Martinus 
(1890-1981) har i sine værker 
beskrevet et samlet åndsviden-
skabeligt verdensbillede, der 
rummer en logisk underbygget 
helhedsforklaring på tilværel-
sen. Martinus’ baggrund herfor 
var en højtudviklet intuitions-
evne, der satte ham i stand til at 
overskue og analysere den ånde-
lige verden, som ligger bag den 
kendte fysiske verden.

Et optimistisk livssyn
Målet med Martinus’ arbejde var 
at skabe en åndelig videnskab, 
der kan give vor tids sandheds-
søgende og logisk tænkende men-
nesker en dybere indsigt i livets 
natur og udviklingen i verden. I 
sine analyser præsenterer Mar-
tinus et langt mere optimistisk 
og vidtrækkende livssyn end det, 
vi almindeligvis kender. Sam-

tidig kan de være et værdifuldt 
hjælpemiddel til den praktiske 
udvikling af moral og væremåde.

Det åndsvidenskabelige 
verdensbillede
Et kernepunkt i det åndsviden-
skabelige verdensbillede er for-
ståelsen af, at vi mennesker og 
alle andre levende væsener ind-
går i et levende verdensalt. Heri-
gennem synliggøres i en logisk 
og videnskabelig form, at der 
eksisterer en evig, alkærlig Gud-
dom, som til alle tider har været 
kilden til religioner og åndsliv. 
Martinus viser tillige, hvordan 
vores bevidsthed, psyke og moral 
gennem reinkarnation og karma 
udvikler sig efter logiske psy-
kiske love, som bevirker at alle 
erfaringer – behagelige som ube-
hagelige – med tiden bliver til 
gavn for den enkelte.
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Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint  ·  4500 Nykøbing Sj.  

Tlf.: +45 59 30 62 80  ·  E-mail: info@martinus.dk

Hjemmeside: www.martinuscenter.dk

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96  ·  2000 Frederiksberg

Telefon: +45 38 38 01 00  ·  E-mail: info@martinus.dk

Hjemmeside: www.martinus.dk  ·  netboghandel: shop.martinus.dk
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