
Velkommen til ugekurser i Livets Bog, 
bind 6. I bind 6 deler Martinus den 
 horisont med læseren, der åbner sig 
med den kosmiske bevidsthed. Børn, 
ligesom mange voksne, fascineres af 
de klassiske eventyr. Sandsynligvis er 
grunden til denne fascination, at vi alle 
er medspillere i “livets eget eventyr”. Liv 
efter liv oplever vi kampen mellem det 
onde og det gode, og selv om udfordrin-
gerne i vores nu så turbulente tid står i 
kø både individuelt og globalt, vil vi ifølge 
Martinus alle lære at mestre alt mørke 
og alle lidelser, og præcis som i eventy-
rene vil lyset altid sejre. Denne sejr vil vi 
til sidst opleve som en dagsbevidst gen-
forening med Guddommen.

Praktisk information
 
Vi mødes søndag aften den 8. resp. den 15. september kl. 
19.00 på Terrassen og har afrejsedag lørdag formiddag 
den 14. resp. den 21. september.

Du er velkommen til at ankomme og få adgang til din bolig 
allerede fra kl. 15.00 søndag. Undervisning og spisning 
foregår på Terrassen.

Vegetarisk aftensmad (kl. 17.30) kan fra ankomstdagen 
søndag til fredag købes på restaurant Terrassen for 95 
kr. pr. måltid. Den enkelte sørger selv for morgenmad og 
frokost, dog kan man kl. 12.00 købe sandwich i caféen for 
35 kr. pr. stk. samt forskellige vegetariske kolonialvarer.

Caféen har åben daglig kl. 12.00-16.00.

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 2.700 kr. inklusiv bolig samt the og 
kaffe i pauserne. Uden bolig koster kurset 1.350 kr.

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 59 30 62 80 
info@martinus.dk
www.mcklint.dk 8.9-14.9 + 15.9-21.9 2019

To ugekurser: 

Livets Bog, bind 6 – kap. 15: 
Det evige liv eller livets eventyr

Kurset afholdes på Martinus Center Klint.  
Tilmelding nødvendig på:

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



I løbet af 2 uger i september læses anden halvdel af  
Livets Bog, bind 6. Du kan deltage i en eller begge uger.

8.-14. sept. studeres stk. 2172–2272,
15.-21. sept. studeres stk. 2273–2395.

Martinus skrev i Livets Bog, bind 6, stk. 2292:

“Selv om de dyriske anlæg i det jordiske menneske på man-
ge områder endnu ikke er under viljens magt, og væsenet 
ikke af hjertet kan føle kærlighed til næsten, så betyder det 
alligevel et stort plus for det teoretisk at kende de kosmiske 
loves virkninger og i kraft af denne kundskab at bekæmpe 
sine uheldige anlæg så meget som muligt. Det kan da, så 
langt denne bekæmpelse rækker, undgå mørk skæbne. Og 
det er netop i kraft heraf, at  nærværende kosmiske analyser 
manifesteres, så de kan udgøre en teoretisk hjælp for den, 
der selv begynder at tage hånd i hanke med sin egen udvik-
ling og selv vil hjælpe naturen eller livet og dermed Gud-
dommen med sin egen afvikling af dyrerigets fangenskab.”

  Mandag 9. og 16. september

9.30-12.00  Studier af teksten

16.00-17.00  Temasamtale

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag 

  Tirsdag 10. og 17. september

9.30-12.00  Studier af teksten

13.00  Udflugt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Film 

  Onsdag 11. og 18. september

9.30-12.00  Studier af teksten

16.00-17.00  Verden aktuelt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag 

  Torsdag 12. og 19. september

9.30-12.00  Studier af teksten

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag 

  Fredag 13. og 20. september

9.30-12.00  Studier af teksten

16.00-17.00  Dialog og spørgsmål

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Afslutning 

MC — 27.6.2019

Livets Bog, bind 6 
– kap. 15:
Det evige liv eller 
livets eventyr
Solveig Langkilde


