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Skytsenglene
– hvem er de og hvad laver de?

Skytsengleprincippet gennemstråler hele universet og er derfor altgennemtræn-
gende i både mikro-, mellem- og makrokosmos. 

Den kosmologiinteresserede kursist vil måske opleve både entusiasme, forbløf-
felse og taknemmelighed over den kærlighed og logik, som præsenteres i denne 
litteratur. Eller måske vil den okkulte viden, som her bliver præsenteret, provo-
kere, rokke ved eller udvide forudfattede meninger. 
 Især kan skytsenglenes funktioner i forhold til jordklodens bevidsthed give os 
en klarere forståelse for vore egen bevidstheds åndelige indhold og dermed for, 
hvad vi ønsker at udvikle, og hvad vi ønsker at afvikle.

Ved forståelsen af ”Livsenhedsprincippet”, som forklarer, at universet er bygget 
op af levende væsener indeni levende væsener, så ser vi, at vore makrovæsen 
jordkloden er et levende væsen med bevidsthed og beslutningsevne. 
 Kurset fokuserer derfor også på jordklodejegets funktion som ”Menneskehe-
dens skytsengel nr. 1” samt på, hvad dette betyder for os som mennesker i vore 
egne bestræbelser på at omsætte de kosmiske analyser til praktisk væremåde, 
igen med hjælp fra vore skytsengle. 
 Ved at samarbejde med ”Forsynet”, som også samtidigt er et samarbejde med 
jordklodejeget, om at fremme de humane og intellektuelle sider i vore bevidsthed, 
får vi automatisk jordklodejegets vilje og støtte bag os. Dette skyldes, at vore 
idealer nu er enslydende med jordklodejegets, idet vi begge er på vej til at få kos-
misk bevidsthed, men blot i hver sin spiral.

Menneskenes bevidsthed udgør en del af den åndelige verden, samtidig med at 
vi er inkarneret i den fysiske verden. Ligesom vi får impulser ude fra den fysiske 
verden, således bliver vi også påvirket indefra bevidst eller ubevidst af den ånde-
lige verden. Ud fra princippet om at ”lige tiltrækker lige”, så tiltrækker vi de tanke-
klimaer, som vi selv er optaget af. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke skytsengle 
vi samarbejder med. Vi har altså et ansvar for vore tanker, præcis som vi har det 
for vore handlinger. Det er blot et spørgsmål om, hvor bevidste vi er om det. 

Så: ”Er det mig, der styrer mine tanker og følelser, eller er det dem, der styrer mig?”
 Lige som det fysiske miljø kan være forurenet, således kan vi også forurene 
os selv og forårsage psykiske og fysiske sygdomme. Den virkelige løsning på 
begge planer er viden om jordklodevæsenets og menneskehedens gensidige 
afhængighed som henholdsvis makrovæsen (jorden) og dens mikrovæsener 
(jordmenneskene). En forureningsfri og sund verden vil blive resultatet både 
bevidsthedsmæssigt og fysisk for både jordklodevæsenet og menneskeheden. 
Skytsenglene kan hjælpe os med dette arbejde.

Individet kan derfor til en hver tid påbegynde dette arbejde og øve sig i at følge 
de lyse skytsengles impulser.



Gennem foredrag, refleksion og dialog i grupper forsker vi bl.a. i følgende:
• Hvilken måde er den ideelle at henvende sig til den åndelige verden på?
• Kan man opnå bevidst kontakt med sin skytsengel?
• Er der mange forskellige slags skytsengle?
• På hvilken måde hjælper skytsenglene menneskene?
• Kan skytsenglene hjælpe et menneske med dets åndelige udvikling?
• Findes der både fysiske og åndelige skytsengle?
• På hvilken måde optræder skytsenglene i vort eget mikrokosmos?
• Hvordan skal man funktionsmæssigt forstå mørkets og lysets skytsengel?
• Findes der kosmisk bevidste skytsengle?
• Hvordan ser vi en parallel mellem det, som foregår globalt i det ydre, 

og det som foregår i vor bevidsthed?
• Hvordan opnår vi en varig fred her på jorden?

Kurset skaber desuden mulighed for indre fordybelse samt gensidig inspiration 
gennem dialog og samvær. 
 Følgende tekster af Martinus udleveres ved ankomsten fredag aften: 
Skytsengle i individets tjeneste, Kosmos nr. 9, 2015, Skytsengle i nationens tjene-
ste, Kosmos nr. 10, 2015 samt Lysets og mørkets skytsengel, Kosmos nr. 2, 1998. 

Der er tre timers frokost-, læse- og refleksionspause lørdag. 

Vi byder alle velkommen til kurset og et behageligt samvær med os og skytsenglene.

Kærlig hilsen fra 
 Lene Jeppesen og Poul Dyrholm

Information
Vi mødes fredag den 5. april kl. 19.00 og afslutter søndag den 7. april kl. 12.00. Du 
er velkommen til at ankomme og få adgang til din bolig allerede fra kl. 15.00 fredag. 
Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i receptionen. Boligen afleve-
res rengjort til næste gæst eller rengøring kan bestilles i receptionen ved ankomst. 
Undervisning og spisning foregår på Terrassen. Vegetarisk aftensmad (kl. 17.30) på 
ankomstdagen fredag, samt lørdag (kl. 17.30) kan købes på restaurant Terrassen 
for 95 kr. pr. måltid. Den enkelte sørger selv for morgenmad og frokost, dog kan 
man lørdag og søndag kl. 12.00 købe sandwich i caféen for 35 kr. pr. stk. samt for-
skellige vegetariske kolonialvarer. Cafeen har åben dagligt kl. 12.00 – 15.00. 

Prisen for kurset er 1.450 kr. inklusive bolig samt the og kaffe i pauserne.  
Uden bolig koster kurset 900 kr. Kurset afholdes på: Martinus Center Klint, 
Klintvej 69, Klint, DK-4500 Nykøbing Sjælland

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



Program
Fredag den 5. april 2019
17.30 Vegetarisk aftensmad for de som ønsker det (pris: 95 kr.)
19.00  Velkomst og tjek ind  v/ Poul Dyrholm, Lene Jeppesen og alle
19.45 Foredrag: ”Jordkloden og os”, del 1  v/ Lene 
  Efterfølgende dialog
21.30 Aftenhygge

Lørdag den 6. april 2019
09.30 Foredrag: ”Forældreprincippet og skytsenglene - hvem er de 

og hvad laver de?”  v/ Poul
11.00  Refleksion, dialog og spørgsmål  v/ Poul, Lene og alle
12.00 Frokostpause
15.00 Refleksion og samtale i grupper (”Open Space”) med ud-

gangspunkt i spørgsmål til weekendens foredrag og tekst. 
Herunder dialog og fordybelse, hvor alt kan ske afhængigt af 
den enkeltes præferencer. Vi deler erfaringer, personlige be-
tragtninger eller reflekterer individuelt.

17.30  Fællesspisning på Terrassen
19.00 Båndforedrag af Martinus: Den usynlige verden
  Efterfølgende dialog 
  Aftenhygge og uformel samtale

Søndag den 7. april 2019
09.30   Foredrag: ”Jordkloden og os”, del 2  v/ Lene 
10.50 Dialog og spørgsmål  v/ Lene, Poul og alle 
11.30 Vi samler op, runder af og ”tjekker ud”
12.00 Kurset slutter 

Kurset afholdes på: 
Martinus Center Klint 

Klintvej 69, Klint 
DK-4500 Nykøbing Sjælland

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


