
I åndsvidenskaben er naturen den stør-
ste læremester. Livet er dybest set en 
korrespondance imellem os og den le-
vende natur. Naturens tale er undervis-
ning, underholdning og kærtegn, som er
stilet mod det enkelte menneske. 
På kurset udforsker vi gennem
foredrag, samtaler og naturoplevelser, 
hvordan vi kan bruge åndsvidenskaben 
til at få mere viden, velvære og vidun-
derlige smukke detaljer ud af kontakten 
med den omgivende natur. 
Det vil vi blandt andet gøre igennem 
foredrag, samtaler og oplevelser i natu-
ren omkring Martinus Center i Klint.

Praktisk information
 
Vi mødes fredag den 27. marts kl. 19.00 på Terrassen, hvor 
der vil være velkomst. Kurset slutter søndag den 29. marts 
kl. 12.00.

Du er velkommen til at ankomme og få adgang til din bolig 
allerede fra kl. 15.00 torsdag. Sengelinned og håndklæder 
medbringes eller lejes i receptionen. Boligen afleveres 
rengjort til næste gæst eller rengøring kan bestilles i re-
ceptionen ved ankomst.

Vegetarisk aftensmad (kl. 17.30) på ankomstdagen fredag, 
samt lørdag (kl. 17.30) kan købes på restaurant Terrassen 
for 95 kr. pr. måltid.

Du sørger selv for morgenmad og frokost, dog kan man 
lørdag og søndag kl. 12.00 købe sandwich i cafeen for 35 
kr. pr. stk., samt forskellige vegetariske kolonialvarer.

Cafeen har åben dagligt kl. 12.00 – 16.00.

Prisen for kurset er 1.450 kr. inklusiv 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
www.mcklint.dk

27.-29/3 2020

Weekendkursus

Naturen som læremester – viden, 
velvære og vidunderlige detaljer

Kurset afholdes på Martinus Center Klint.  
Tilmelding nødvendig på:

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



  Fredag 27. marts

17.30   Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.) 

19.00  Velkomst og tjek-ind-runde      

19.45   Foredrag: Bæredygtige tanker/tankeklimaer                 
v/Karin

Spørgsmål til foredraget og samtale

21.30 Aftenhygge
          

  Lørdag 28. marts    

9.30  Oplæg til tænke- og sansetur i haven og langs stran-
den

12.00 Frokostpause

14.00 Foredrag: Naturen som læremester v/Ingvar

Spørgsmål til foredraget og samtale

15.30  Gruppearbejde over nogle af Martinus tekster om 
emnet    

17.30  Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.) 

19.00  Videoaften: Vi ser og diskuterer forskellige korte 
videoer, som viser eksempler på, hvordan man kan bruge 
Naturen som læremester

21.30 Mulighed for hyggeligt samvær

  Søndag 29. marts     

9.30  Fælles vandretur i skov og ved strand, med               
naturvejledning

11.30  Afrunding og evaluering af kurset

12.00 Kurset slutter

Martinus har i sin litteratur beskrevet et særdeles originalt, 
interessant og opmuntrende natursyn, hvor universet er et 
levende væsen (i princippet helt ligesom os, med organ-
isme, bevidsthed og jeg), hvis bevidsthed er rettet direkte 
imod hver enkelt af os; alt er – trods al tilsyneladende 
usandsynlighed – universets personlige mentalitet, direkte 
rettet imod og indstillet på hver enkelt af os. 
Martinus inspirerer således til at overveje et meget ander-
ledes – og meget mere positivt og konstruktivt - natursyn 
end de fleste af os har fået med hjemmefra eller fra sko-
len.

Nogle af de centrale pointer i Martinus’ natursyn er:

- Naturen er bevidst; den er et levende væsen!
- Naturen er meget mere kraftfuld, klogere og kærligere 
end noget menneske, ja end noget andet levende væsen i 
hele verdensaltet
- Naturen taler hele tiden til os; livet er én lang korrespon-
dance med det levende univers omkring os og indeni os
Så måske er tiden inde til at slutte venskab med Naturen, 
blive dus med Naturen, ja måske endda til at stå i lære hos 
Naturen?

”Naturen bliver efterhånden vor eneste og mest sande 
læremester” (citat fra ”Moralsk uddannelse”)

Naturen som 
læremester – 
viden, velvære og 
vidunderlige 
detaljer 
Karin Jansson og 
Ingvar Haubjerg Nielsen


