
Martinus fortæller, at vi er på vej ind i en 
helt ny udviklingsepoke, hvor vi vil be-
gynde at sanse og opleve livet intuitivt. 
Når vi i dag savner lykke og mening med 
vores tilværelse skyldes det, at vores  
åndelige horisont er alt for snæver. 
Åndsvidenskaben kan hjælpe os til at 
genfinde lykken og få et større kosmisk 
perspektiv på livet og derved hjælpe os 
ud af mentalt og sjæleligt.

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.
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Klintvej 69, Klint
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Endags introduktionskursus:

Udsigt over evigheden – et indblik 
i Martinus’ verdensbillede

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 Hvad er kærlighed   
  — v/ Tryggvi Gudmundsson

15.00-16.00 Verden i balance — v/ Eigil Kristensen

16.00-16.30 Afrunding

17.30  Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

MC — 27.6.2019

På kurset vil vi introducere nogle af de 
kosmiske analyser, herunder:

 · Meningen med vores liv
 · Er Gud en realitet
 · Hvem er jeg
 · Sunde tankemønstre
 · Foreningen af det maskuline og femi-

nine samt betydning i den fremtidige 
globale verden

Udsigt over 
evigheden
Eigil Kristensen og  
Tryggvi Gudmundsson

5. oktober 10.00-16.30

Program

10.00-11.00 Livet i et kosmisk perspektiv  
  — v/ Eigil Kristensen

11.00-11.30 Kaffe og te

11.30-12.30 Hvem er Gud?    
  — v/ Tryggvi Gudmundsson

12.30-13.30 Frokost på Terrassen


