
Velkommen til endagskursus, hvor vi
sammen vil udforske, hvilken indflydelse 
vores livsindstilling og tanker har for
vores helbred. Hvordan kan vi udvikle
en livsholdning og tankeverden, der er
helende? I en polariseret og konfliktfyldt 
tid mister vi let kontakten med det
væsentlige i livet, blandt andet oplevel-
sen af ro og nærvær i relationer.
Enhver tanke har en effekt, den kan
være helende eller skabe splid, konflikt
og sygdom. Vi kan bevidst vælge at træ-
ne en venlig holdning til livet, til hinan-
den og til vores organismes myriader af
mikrokosmiske medarbejdere.

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

Frokostsandwichen er med i prisen og kan afhentes i
caféen, hvor man også kan tilkøbe drikkevarer.

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. Boli-
gen afleveres rengjort til næste gæst eller rengøring kan
bestilles i receptionen ved ankomst.

Prisen for kurset er 400 kr. inklusiv frokostsandwich, the
og kaffe i pauserne.
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Endagskursus

Helende livsholdning og 
helende tanker

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: At få styr på sine  
  tanker v/Sören

14.30-15.00  Kaffe og te

15.00-16.00  Foredrag med dialog: Gudsforholdet som  
  helbredende kraft v/Ole

16.00-16.30  Afrunding

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

Martinus:

”Med deres tænkeevne skal menneskene lære at kunne
regulere og holde deres egen organisme i orden. Det skal
de først og fremmest gøre ved ikke at såre og gøre fortræd
udadtil, og dernæst kan de selv overvinde de sygdomme,
som de får ved smitte eller på anden vis.”

(Det evige verdensbillede, bind 5, stk. 48.3)

”De har et meget effektivt middel til helbredelse i Deres
egen hånd. Det gælder altså om at få den helt rigtige ind-
stilling til sig selv og sine medvæsener og omgivelser. Jo
mere man her tænker rigtigt og derved ser den guddom-
melige sandhed eller virkelighed i enhver situation eller i
alt, hvad der sker, og dermed erkender livets urokkelige
logik, der bevirker, at absolut alt, hvad naturen skaber, bliv-
er til glæde og velsignelse i sit slutfacit og dermed også i
ens egen skæbne, desto mere oplader man sine livskraft-
batterier (mellemkosmiske, elektriske organer i overbevid-
stheden) med positiv livskraft.”

(Svar på et brev fra en syg, Kosmos nr. 5/2000)

Helende 
livsholdning og 
helende tanker 
Sören Grind og  
Ole Therkelsen

18. april 10.00-16.30

Program

10.00-11.00  Foredrag med dialog: Livssyn og helbred   
  v/ Sören

11.00-11.30  Kaffe og te 

11.30-12.30  Foredrag med dialog: Tankens kraft i  
  mikrokosmos v/Ole

12.30-13.30  Frokost på Terrassen

                                       


