
Martinus mener, at det er tænkningen, 
der afgør, hvilke handlinger vi foretager 
os, og dermed er grundlaget for vores 
skæbne. Derfor er det vigtigt at lære at 
styre sine tanker. Positiv tænkning har da
også – nok ud fra samme erkendelse – 
været på dagsordenen i mange år, ikke 
mindst i den “alternative verden”. 
På kurset ser vi på positiv tænkning i et 
kosmologisk perspektiv. 

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. Bo-
ligen 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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Klintvej 69, Klint
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Endagskursus:

Positiv tænkning

Kurset afholdes på Martinus Center Klint.  
Tilmelding nødvendig på:

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



12.35-14.00         Positiv tænkning, vores nye og gamle  
                 tankemønstre, tankeklimaer, incl.  dialog        
                v/ Marin    

14.00-14.20         Pause

14.20-16.30         Tænkning og sundhed v/ Eigil og Marin

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

ænkning

”Da al fuldkommenhed, sand glæde og lykke umuligt kan 
opleves igennem ulogisk tænkning, er logisk tænkning 
således en uundgåelig betingelse for at kunne opnå kul-
minationen af livsoplevelse, hvilket vil sige: opnåelsen af 
selve kulminationen af den allerhøjeste visdom, den aller-
højeste kærlighed og det heraf følgende kulminerende
velvære i lykke og salighed eller dette, at fremtræde i Guds 
billede efter hans lignelse.”
(Vejen til paradis, kap. 13)

”Væsenet må sætte alt ind på at få optimistiske tanker, 
hvilket fås ved at erkende livets virkelige sandhed, der i 
sig selv er kulminationen af optimisme, grundet på sin 
identitet med alkærligheden.”
(Det Evige Verdensbillede, bog 5, stk. 56.3)

Positiv tænkning
Eigil Kristensen og 
Marin Hansen

21. marts 10.00-16.30

Program

10.00-11.00   Vores tankeverden - tænkning og be- 
  vidsthed v/ Eigil   

11.00-11.20  Kaffe og te 

11.20-11.50 Dialog 

11.50-12.35  Frokost på Terrassen


