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At se Gud i alt

Ved Eigil Kristensen,  
Tryggvi Gudmundsson  

og Marin Hansen



At se Gud i alt
Efter at Martinus fik sin kosmiske bevidsthed, blev han i stand til at 
se alt som Gud, som en universel enhed. På samme måde kan vi 
lære, at overalt, hvor vi oplever livet, oplever vi samtidig Gud. Men 
det er en ny tanke for de fleste mennesker, og det kræver træning 
at leve med den i hverdagen. På retræten vil vi arbejde med, hvor-
dan vi kan skabe bevidsthed om Guds tilstedeværelse i såvel vores 
organisme og psyke som i vores medmennesker og i universet som 
helhed. Ligeledes fokuserer vi på bevidstheden om vores egen rolle 
som repræsentant for Guddommen.

Kurset indeholder foredrag, dialog og refleksioner individuelt og i 
grupper. Der vil være gode muligheder for at bruge tiden til at tænke, 
nyde og blive inspireret af hinanden, naturen og den gode pinse-
energi.
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Information
Vi mødes fredag d. 7. juni kl. 19.00 på Terrassen, hvor der vil være 
velkomst. Kurset slutter mandag den 10. juni. 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. 

Der er vegetarisk aftensmad kl. 17.30 på Terrassen fredag, lørdag og 
søndag, prisen er 95 kr. Du sørger selv for morgenmad og 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 2.025 kr. inklusive bolig, uden bolig 1.200 kr.

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



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

Tilmelding på:
Telefon: 38 38 01 00  eller  E-Mail info@martinus.dk

Program
Fredag den 7. juni 2019
17.30 Vegetarisk aftensmad for de som ønsker det (pris: 95 kr.)
19.00 Velkomst, tjek ind, beskrivelse af retrætens rammer, mens vi 

lander og retræten begynder  v/ Marin Hansen, Eigil Kristensen og 
Tryggvi Gudmundsson

19.45 ”At se Gud i alt” v/ Eigil
20.00 Te-pause 
20.15 Korte møder om retrætens tema  v/ Marin, Tryggvi, Eigil og alle
20.45 Aftenhygge

Lørdag den 8. juni 2019
09.30 Foredrag ”Hvem er Gud?”  v/Tryggvi
11.00 Refleksion, dialog og spørgsmål  v/ Tryggvi, Marin, Eigil og alle
15.00 Refleksion og fordybelse med inspiration i naturen 
16.30 Kosmologiske samtaler: 
17.30 Fællesspisning på Terrassen
19.00 Båndforedrag med Martinus
20.00 Aftenhygge og uformel samtale

Søndag den 9. juni 2019
09.30 Foredrag ”Møder med Gud”  v/ Marin
11.00 Refleksion, dialog og spørgsmål  v/ Marin, Eigil, Tryggvi og alle
15.00 Refleksion, fordybelse og dialog med inspiration
17.30 Fællesspisning på Terrassen
19.00 Film med relation til retrætens tema
21.00 Aftenhygge og uformel samtale

Mandag den 10. juni 2019
09.30 Foredrag ”I kontakt med Guds vilje”  v/ Eigil
11.00 Vi samler op, runder af og ”tjekker ud” 
12.00 Retræten afsluttes


