
Velkommen til endagskursus, hvor vi 
sammen vil udforske, hvilken indflydel-
se som åndsvidenskaben kan have i 
vores hverdag. Med åndsvidenskaben 
lærer vi os at se til helheden og tænke 
i et større perspektiv. Alle hverdagens 
begivenheder bliver til meningsfulde 
detaljer i et kærligt skæbnespil. Hvor-
dan kan vi integrere dette kærlige livs-
syn, så det kan hjælpe os med at takle 
livets udfordringer?

Praktisk information
 
Vegetarisk aftensmad kan købes på restaurant Terrassen 
lørdag for 95 kr., kl. 17.30.

Frokostsandwichen er med i prisen.

Caféen har åben dagligt kl. 12.00-16.00.

I forbindelse med endagskurset er du meget 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.

Prisen for kurset er 450 kr. inklusiv frokostsandwich, the og 
kaffe i pauserne.

9.11.2019
Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 59 30 62 80 
info@martinus.dk
www.mcklint.dk

Endagskursus:

De kosmiske tanker 
i hverdagen

Kurset afholdes på Martinus Center Klint. 
Tilmelding nødvendig på:

Telefon: 38 38 01 00
Email: info@martinus.dk
Web: www.mcklint.dk



13.30-14.30 Foredrag med dialog: Åndsvidenskaben  
  og væremåden — v/ Eigil Kristensen

14.30-15.00 Kaffe og te

15.00-16.00 Foredrag med dialog: At lede sig selv for  
  helhedens bedste — v/ Sören Grind

16.00-16.30 Afrunding

17.30  Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

Martinus:

“Arbejdet med kosmologien stiller visse krav til den stude- 
rende ikke blot rent intellektuelt, den side af sagen er ikke 
den vanskeligste. Hvis man tilegner sig stoffet lidt efter 
lidt, efterhånden som man har brug for det, vil hjerneceller, 
der endnu ligger latent i ens hjerne, udvikles, og man vil 
mærke, hvordan evnen til at forstå tingene gradvis vokser, 
og ligesådan evnen til at forklare analyserne for andre, der 
virkelig er hungrige efter en sådan viden og indsigt. Men 
selv om man koncentrerer sig om det teoretiske studium, 
må den praktiske væremåde ikke glemmes, den er endnu 
mere vigtig, for den er helt ens egen. Og man kan virkelig 
tale om praktiske øvelser, for ligesom ingen kan blive geni 
inden for nogen kunstart uden at øve og træne og have 
tålmodighed og arbejde og atter arbejde, er der heller 
ingen, der kan blive geni i kærlig livsudfoldelse til gavn og 
glæde for omgivelserne uden at træne og øve sig og gøre 
fejl, men lære af det og efterhånden udvikle et virkeligt 
menneskeligt kærlighedstalent.”

Frihed, frigjordhed og fred, Kosmos 6/2004

Program

10.00-11.00 Foredrag med dialog: Har vi brug for en  
  åndsvidenskab? — v/ Eigil Kristensen

11.00-11.30 Kaffe og te

11.30-12.30 Foredrag med dialog: At sige ja til livet 
  — v/ Sören Grind

12.30-13.30 Frokost på Terrassen

De kosmiske  
tanker i  
hverdagen
Sören Grind og Eigil Kristensen

9. november kl. 10-16.30

MC — 4.7.2019


