
Velkommen til de første to ud af fire
kursusuger, hvor du i dette år kan for-
dybe dig i Livets Bog, bind 7. Man kan 
deltage i en eller flere af ugerne alt efter 
mulighed og interesse.
“Den kosmiske verdensmoral” er titlen 
på Livets Bog, bind 7, hvor Martinus sæt-
ter fokus på den næstekærlige være-
måde, og hvordan næstekærligheden er 
fundamentet for fremtidens fredelige
verdenssamfund. Bogen beskriver, hvor-
dan intolerance holder os i en perma-
nent krigstilstand, og hvordan skabelsen 
af fred ikke primært er et spørgsmål om 
vilje men om udvikling.

Praktisk information
 
Vi mødes søndag aften den 10. / 17. maj kl. 19.00 på Terras-
sen og har afrejsedag lørdag formiddag den 16. / 23. maj. 

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 re-
ceptionen. 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    10-16/5 - 17-23/5 2020

To ugekurser

Livets Bog, bind 7  
Den kosmiske verdensmoral 

Kurset afholdes på Martinus Center Klint.  
Tilmelding nødvendig på:

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



I 2 uger i maj læses første halvdel af Livets Bog, bind 7:

10-16. maj studeres stk. 2396 - 2483
17-23. maj. studeres stk. 2484 - 2567

(Anden halvdel af Livets Bog, bind 7 læses i de 2 uger,
6.-19. sept.)

Martinus skrev i Livets Bog, bind 7, stk. 2658, pkt.21:

“… det kosmiske fundament for en fuldkommen væremåde 
eller altbesejrende kosmisk verdensmoral er dette, at 
forstå kernepunktet i livsmysteriets løsning, hvilket vil sige, 
at forstå, at intet som helst væsen kan være anderledes, 
end det netop er i enhver given situation.” 

  Søndag

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00 Velkomst 

  Mandag                                                    

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Temasamtale 

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Foredrag

  Tirsdag                                                                 

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

13.00  Udflugt

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Film    

     

  Onsdag            

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Verden aktuelt

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Foredrag   

  Torsdag         

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Foredrag    
 

  Fredag                                                                

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Dialog og spørgsmål

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Afslutning 

Livets Bog,  
bind 7
Den kosmiske 
verdensmoral
Solveig Langkilde


