
Martinus Center Klint
Endagskursus

Lørdag den 30. marts 2019

Pixabay: © Mysticsartdesign

Kosmiske verdensimpulser 
og vores personlige udvikling

v/ Inger Sørensen, Tryggvi Gudmundsson  
og Sören Grind



Velkommen til endagskursus, hvor vi sammen vil udforske, 
hvordan de kosmiske verdensimpulser påvirker såvel vores kulturdannelse 
som vores personlige udvikling:

Hvordan skabes nye verdensopfattelser og nye kulturer? 

Hvordan præger det vor hverdag og personlige udvikling? 

I løbet af verdenshistorien er vi vidne til en fremadrettet udvikling fra 
forholdsvis primitive samfund og samfundsidealer til mere humane sam-
fundsforhold og idealer. 

Ifølge åndsvidenskaben er denne udvikling ikke tilfældig, men et resultat af 
en indre bevidsthedsudvikling guidet og hjulpet på vej af fødselshjælpere 
og verdensgenløsere tilpasset til den enkelte kulturs udviklingstrin.

Martinus:

”Udvikling er således det samme som Guddommens indpodning eller 
overførelse af sin bevidsthed, sin viden og kunnen til det levende væsen. 
Denne indpodning eller overførelse af bevidsthed, viden og kunnen udgør 
væsenets livsoplevelse, dets erfarings-oplevelse og dets manifestationer. 

…

Styringen af denne væsenernes store indvielse befordrer Gud igennem 
verdensgenløsningen. Den realistiske eller direkte indpodning af bevidst-
hed befordres igennem væsenernes egne lyse og mørke erfaringsoplevel-
ser, der efterhånden gør dem modne til verdensgenløsningens højere og 
højere fortolkning af de evige fakta af livsmysteriets løsning.”

Småbog 15, Ud af mørket, kap.9

”Det menneske, som har ydmygheden i sit hjerte, og som virkelig bruger 
åndsvidenskaben eller de kosmiske analyser i praksis, vil også gøre fysisk 
viden og kunnen til livgivende og positive faktorer. Det vil nemlig kun bruge 
dem til gavn for helheden og ikke bare for at berige sig selv eller overvinde 
andre. Og dette menneskes forhold til sine omgivelser vil helt ændre ka-
rakter.” 

Ydmyghed, Kosmos nr. 6, 1988
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Information 
Vi mødes lørdag kl. 10.00 på Terrassen, hvor der vil være velkomst, og vi 
slutter kl. 16.30.

Du er velkommen til at leje en bolig. I så fald kan du få adgang til din bolig 
allerede fra kl. 15.00 fredag og/eller lørdag. Sengelinned og håndklæder 
medbringes eller lejes i receptionen. 

Boligen afleveres rengjort til næste gæst eller rengøring kan bestilles i  
receptionen ved ankomst. 

Der er vegetarisk aftensmad kl. 17.30 på Terrassen, prisen er 95 kr. 

Du sørger selv for frokost, dog kan du købe frokostsandwich i cafeen for 
35 kr. pr. stk. samt forskellige vegetariske kolonialvarer.

Cafeen har åben dagligt kl. 12.00 – 16.00. 

Prisen for kurset er 400 kr. eksklusive bolig.

Tilmelding på:  telefon: 38 38 01 00 eller e-mail info@martinus.dk



Program
10.00 – 10.45  Foredrag med dialog:  
 Alt er tanke v/ Sören

10.45 – 11.15  Kaffe og te

11.15 – 12.45  Foredrag med dialog:  
 Verdensimpulser og kulturudvikling  
 v/ Tryggvi 
12.45 – 13.45  Frokostpause

13.45 – 15.15  Foredrag med dialog:  
  Mentale landskaber v/ Inger 
15.15 – 15.45  Kaffe og te

15.45 – 16.30  Foredrag med dialog: 

 Personlig udvikling i kosmisk lys  
 v/ Sören

17.30               Vegetarbuffet på Terrassen  
 (pris: 95 kr.)

Kurset afholdes på: 
Martinus Center Klint 

Klintvej 69, Klint 
DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tilmelding på:
Telefon: 38 38 01 00

E-Mail info@martinus.dk


