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Vejen mod højere bevidsthed
v/ Ingolf Plesner og Søren Olsen



Vi mennesker er under langsom opvågnen fra dyreriget. Vi har stærke 
menneskelige kvaliteter side om side med dyriske træk, som religion og 
lovgivning har søgt og søger at holde i skak. Ifølge Martinus har evolutionen 
næstekærligheden som mål, hvilket også vil vise sig i næstekærlige 
samfund. Det er nødvendigt at blive bevidst om sine tilbageværende 
dyriske evner og anlæg, for at næstekærligheden kan udvikles i forhold til 
ens næste, samfund og natur. 

Menneskets udvikling går nu så hurtigt, at alle samfunds konserverende 
holdninger og forestillinger står for fald. Barnet kan ikke længere ”gå i fars 
fodspor”, for de er udvisket af tidens nyskabelser, før det er blevet voksent. 
Uligheden i samfundene og flygtningestrømmene har aldrig været større. Krig, 
bedrageri, menneskehandel, misbrug og slaveri har nået uanede højder. Ve-
jen mod højere medfølelse og næstekærlighed går gennem alle disse livets 
oplevelser, hvis sum danner vores bevidsthed, der altså øges liv for liv. Derfor 
står vi altid på vores udviklings højdepunkt – også selv om det er svært at stå 
der. Set i det kosmiske perspektiv vil livet os altid det bedste, men vi må gøre 
os vore erfaringer for at lære at ”skelne godt fra ondt”. Livet er ikke en straf-
feanstalt, men livets vej styres af skæbneloven, der leder den enkelte gennem 
oplevelser af vidunderlige naturscenerier, katastrofer, krige og elendighed, 
forelskelse, familieliv og skilsmisse, sygdom, død, sorg og glæde.

Ligesom vandet i vandløbet efter en lang rejse forener sig med oceanet, vil 
vores bevidsthed blive ved med at udvikle sig, for til sidst at flyde sammen 
med oceanet af guddommelig eller kosmisk bevidsthed. Selv for den, der 
har valgt at gå kærlighedens vej, er der dog stadig meget at lære.

Bag al udvikling står et guddommeligt Forsyn, der leder menneskeheden 
fra instinktiv egoisme til bevidst næstekærlighed. Tidligere ledede 
Forsynet gennem religionerne. I moderne samfund har Forsynet gennem 
materialismen givet os alle slags tekniske finesser fra flyvemaskiner og 
atombomber til computere og mobiler, men hverken lykke, fred, lighed eller 
indsigt i livets inderste mysterium. Vi har brug for et nyt bevidst forhold til 
medmennesket, Jorden og alle dens livsformer, herunder de livsformer 
der udgør vores fysiske legeme. Vi har brug for at forstå, hvem livet er, og 
dermed hvem vi selv er. Det giver det Det Tredje Testamente svar på. 

Det er vores intelligens ledet af højere følelse, der kan gennemskue vores 
endnu dyriske adfærd, og det er intelligens og højere følelse, der sammen 
på sigt vil overvinde vores dyriske anlæg, for dermed at åbne sindet for den 
kosmiske bevidsthed.



Information
Vi mødes fredag den 24. maj kl. 19.00 og afslutter søndag den 26. maj  
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 afleveres rengjort til næste gæst eller rengøring kan bestilles i 
receptionen ved ankomst.

Undervisning og spisning foregår på Terrassen.

Der er vegetarisk aftensmad kl. 17.30 på Terrassen fredag og lørdag. 
Prisen er 95 kr.

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 forskellige 
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 24. maj 2019
19.00 – 19.45 Velkomst og præsentationsrunde.
20.00 – 21.15 De nære relationer  v/ Ingolf Plesner 
    Hyggesamvær.

Lørdag den 25. maj 2019
08.45 – 10.00 De mange slags følelser og intelligensen  v/ Søren Olsen 
10.25 – 11.40  Samarbejdet med kloden, organerne og cellerne  v/ Ingolf Plesner
12.00 – 12.30  Opsamling
16.00 – 17.30  Gruppesamtaler 
19.00 – 20.15  At tage sig ret v/ Søren Olsen
    Hyggesamvær

Søndag den 26. maj 2019
08.45 – 10.00 Vejen ud af vildfarelserne  v/ Ingolf Plesner
10.25 – 11.40  Den hele viden og eksemplet Kristus  v/ Søren Olsen
11.50 – 12.15  Opsamling og afrunding. 

Kurset bygger på oplæg med indbygget dialog og samtaler i grupper / gruppen.
 Vi glæder os til at se jer!

Med kærlig hilsen
 Ingolf Plesner og Søren Olsen
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