
Personlig udvikling er af interesse og 
 relevans for mange moderne menne-
sker, enten fordi det har ens interesse 
 eller fordi uddannelse eller arbejde 
 kræver det af en.

På dette kursus vil vi arbejde med emnet 
personlig udvikling igennem foredrag, 
samtaler og gruppearbejde, set i lyset 
af Martinus’ syn på mennesket, livet og 
universet.

Praktisk information
 
Vi mødes fredag den 4. oktober kl. 19.00 og afslutter 
søndag den 6. oktober kl. 12.00.

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

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

Caféen har åben dagligt 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 1.450 kr. inklusive bolig samt the og 
kaffe i pauserne. Uden bolig koster kurset 900 kr.

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 59 30 62 80 
info@martinus.dk
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Kurset afholdes på Martinus Center Klint. 
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  Fredag 4. oktober

17.30  Vegetarisk aftensmad for de som ønsker det 
(pris: 95 kr.)

19.00  Velkomst og tjek-ind-runde

19.45  Foredrag: Personlig udvikling – set i lyset af 
 Martinus’ åndsvidenskab 1. Spørgsmål til foredraget 
og samtale

21.30  Mulighed for hyggeligt samvær

  Lørdag 5. oktober

9.30  Foredrag: Personlig udvikling – set i lyset af 
 Martinus’ åndsvidenskab 2. Spørgsmål til foredraget 
og samtale

11.00  Tænketur i par ude i landskabet – spørgsmål og 
samtale

12.00  Frokostpause

14.00  Foredrag: Personlig udvikling – set i lyset af 
 Martinus’ åndsvidenskab 3. Spørgsmål til foredraget  
og samtale

16.00  Tænketur i par ude i landskabet – spørgsmål og 
samtale

17.00  Runde, med opsamling af arbejdet med tænketure

17.30  Fællesspisning på Terrassen

19.00  Samtaleaften: Hvordan kan man midt i hverdags livet 
arbejde åndsvidenskabeligt med personlig udvikling?

20.30  Mulighed for hyggeligt samvær

  Søndag 6. oktober

9.30  Foredrag: Personlig udvikling – set i lyset af 
 Martinus’ åndsvidenskab 4. Spørgsmål til foredraget  
og samtale

11.30  Afrunding og evaluering af kurset

12.00  Kurset slutter

MC — 27.6.2019

“Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed 
oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes 
ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udeluk-
kende kun ved at leve dem.” (Livets Bog, bind 4, stk. 1062)

Målet for kurset er at opmuntre til at arbejde med sin egen 
personlige udvikling indenfor de rammer, man har i sin 
hverdag, og til at kunne sætte dette daglige arbejde ind 
i en større åndsvidenskabelig sammenhæng, hvor der er 
fokus på optimisme, handling og udvikling skridt-for-skridt 
i samarbejde med livet. I løbet af kurset vil vi således se 
nærmere på, hvilket verdensbillede og hvilke handlemu-
ligheder Martinus’ teorier tilbyder som en inspiration til 
personlig udvikling.

Kort sagt kan man sige, at hvor f.eks. forfatteren Eckhart 
Tolle lægger vægt på at få kraft fra nuet (“Nuets Kraft”) 
til sin personlige udvikling og trivsel, så lægger Martinus 
vægt på at få kraft fra det levende univers, og hvor andre 
teorier f.eks. lægger vægt på træning af positiv tænkning, 
så har Martinus sit eget helhedssyn på samspillet imellem 
intelligens, følelse og intuition, og han inspirerer meget 
til positiv handling igennem en indstilling på at være til 
glæde og velsignelse for sine omgivelser.
 Man kan også sige det på den måde, at person-
lig udvikling set i lyset af Martinus’ åndsvidenskab mere 
handler om at få et andet syn på sig selv, menneskene, 
livet og universet, end det handler om at følge en be-
stemt manual eller gøre nogle bestemte ting for at opnå 
en hurtig personlig udvikling.

I Martinus’ univers foregår udviklingen nemlig gradvist, 
trinvist og med det samme “pensum” for alle – og dermed 
findes der for ham ikke genveje eller smutveje til personlig 
udvikling, men der findes bestemt råd, vejledning og inspi-
ration til at gå vejen på en oplyst og personlig måde.

Og resultatet af den personlige udvikling, drevet af såvel 
naturens egen organiske udvikling som af ens egen vilje-
styrede indsats, er alt besværet og hele indsatsen værd, 
som Martinus beskriver det – hvilket han for eksempel gør 
som “en igennem hjerte og hjerne altgennemlysende kos-
misk intellektualitet, hvis ydre kendetegn er solskin i øjet, 
mildhed i væsen (…) og en urokkelig glæde ved livet”.

(Martinus: Fra Kosmos Feriekoloni, Kosmos 1937 nr. 5)
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