
Her i dyreriget, hvor vi befinder os, op
lever vi dagligt små eller store konflikter, 
som skaber uro og ufred i livet og vores 
indre, og som kan forårsage  ukærlige 
tanker og handlinger overfor andre. 
Samtidig længes mange mennesker 
efter fred. Martinus forklarer, at det kan 
vi opnå ved at møde andre mennesker 
med kærlighed, uanset hvordan de 
 behandler os.

Workshoppen henvender sig til alle, der 
gerne vil udvikle deres evne til at hånd
tere konflikter i mellemmenneskelige 
relationer for dermed at være med til at 
skabe en fredeligere verden.

Praktisk information
 
Vi mødes fredag d. 8. november kl. 19.00 på Terrassen, 
hvor der vil være velkomst, og kurset slutter søndag  
d. 10. november kl. 12.

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 
og lørdag, 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.

Caféen har åben dagligt kl. 12.00-16.00.

Prisen for kurset er 1.450 kr. inklusive bolig, uden bolig 900 kr.

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

Kurset afholdes på Martinus Center Klint. 
Tilmelding nødvendig på:

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

8.1110.11 2019

Workshop:

Fred og konflikter – 
et kærlighedsarbejde



  Fredag 8. november

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

19.00  Velkomst og tjek ind. Hvad skriver Martinus om 
fred? — v/ Marin Hansen

21.30  Aftenhygge og uformel samtale

  Lørdag 9. november

9.30  Foredrag: Bevidsthedskategorier og fred 
— v/ Tryggvi Gudmundsson

11.30  Dialog og øvelser

12.00  Frokostpause

14.00  Foredrag: De tre mentaliteter, angrebs-, forsvars- 
og fredsmentalitet — v/ Anette Starke

16.00  Dialog og øvelser

17.30  Fællesspisning på Terrassen

19.00  Foredrag: På vej mod en fredeligere verden  
— v/ Tryggvi Gudmundsson

20.30  Aftenhygge og uformel samtale

  Søndag 10. november

9.30  Foredrag: Det findes ingen fjender — v/ Marin Hansen

10.50  Dialog og øvelser

11.30  Vi samler op, runder af og “tjekker ud”

12.00  Kurset slutter

MC — 27.6.2019

Martinus skriver:

“Fjendskab kan ikke udryddes ved fjendskab, lige så lidt 
som man kan udrydde ukrudt med ukrudt.”
(Artikelsamling 1, stk. 35.3.)

“Kun med venskab kan man fjerne fjendskabet mellem sig 
selv og andre.”
(Unaturlig træthed” kapitel 10. I småbog 16)

Så hvordan kan man øve sig på at skabe fred i sit indre og  
i forholdet til andre mennesker? Det er ikke nogen let op-
gave for de fleste mennesker, og det er godt at øve sig på 
en sådan kærlig indstilling i fredstid. På denne workshop 
får du viden og redskaber, der kan hjælpe dig i dette kær-
lighedsarbejde.

Målet med workshoppen er at deltagerne får
 · En indføring i, hvordan fred og konflikter kan forstås i 

Martinus’ åndsvidenskab.
 · Træning i, hvordan man i det lys kan arbejde freds-

skabende i mikro-, mellem- og makrokosmos.

Fred og konflikter
– et kærligheds
arbejde
Anette Starke, Marin Hansen  
og Tryggvi Gudmundsson


