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Velkommen på Martinus Institut 
Velkommen til Martinus Instituts pro-
gram for vinterhalvåret 2017 – 2018, 
hvor vi byder på foredrag, seminarer, 
studiegrupper og en stor konference. 
Foredragsrækken indledes lørdag den 9. 
september, og med enkelte undtagelser er 
der herefter foredrag hver anden lørdag 
frem til sidst i april. Alle foredrag er til-
rettelagt, så man også uden forudgående 
kendskab til Martinus Kosmologi kan få 
glæde af at deltage. For nye interesse-
rede afholder vi desuden i september og 
marts 3-timers intro-seminarer. Til slut 
kan vi nævne, at vi i denne sæson byder 
på fem studiegrupper, der kører fra sep-
tember til marts.
 Vi glæder os til at se dig på Martinus Institut!

Et frit studium 
Det er helt frit, hvordan du ønsker at tilegne dig Martinus' verdensbillede. Martinus opfor-
drede selv til, at man skal tage det fra kosmologien, man kan bruge, og lade resten ligge. 
 Der er altså ikke tale om en religion eller trosretning, og der er ikke på nogen måde 
tilknyttet særlige leve- eller kostregler eller andet, du skal følge for at kunne studere Kos-
mologien og lade dit liv inspirere heraf. Alle – uanset baggrund og religiøs orientering – er 
velkomne på Martinus Institut og i Martinus Center, Klint.

Instituttets virke
Martinus Institut har siden 1932 ligget 
på Frederiksberg. Instituttet er orga-
niseret som en selvejende, almennyttig 
institution. Her undervises i det livssyn 
og verdensbillede, som Martinus har 
beskrevet i sine værker. Der er mulighed 
for at høre foredrag om Martinus Kos-
mologi, deltage i studiegrupper og møde 
andre, der er optaget af åndsvidenska-
ben. Her foregår desuden al administra-
tion og råds arbejde – samt udgivelsen af 
bøger og tidsskriftet Kosmos. 
 Det er bl.a. Instituttets opgave at sørge for, at Martinus’ litteratur bliver bevaret for 
eftertiden, og at den altid vil være tilgængelig for de mennesker, der ønsker at fordybe sig 
i den. Da en del interesserede er fra udlandet, arbejdes der løbende med oversættelser til 
en lang række sprog.

VElKoMMEn
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Foredrag Et bevidst gudsforhold
lørdag den 9. september kl. 15.00 Sören Grind
I åndsvidenskaben synliggøres hverdagen som en dialog med et levende 
verdensalt. Gudsbegrebet bliver her nærværende i vores daglige liv. Vi er 
på vej til at få et mere bevidst forhold til vores egen tankeverden. Ifølge 
Martinus har bønnen her potentiale til at blive et afgørende redskab for 
vores menneskelige udvikling. Pris: 75 kr.

Foredrag Hvor er vi på vej hen? –  
 Menneskehedens bevidsthedsudvikling
lørdag den 23. september kl. 15.00 lene Jeppesen
Menneskehedens bevidsthedsudvikling er under massiv forandring. Dog 
er hvert enkelt menneskes udviklingsvej forskellig alt afhængig af vores 
livserfaringer, både fra dette og fra tidligere liv. Derfor kan vi til tider 
opleve, at det kan være svært at rumme og forstå hinandens forskel-
ligheder, medmindre vi får en intellektuel forklaring på, hvorfor vi er så 
forskellige, og hvordan vi kan bruge dette konstruktivt til glæde for hel-
heden. Pris: 75 kr.

Seminar livets mening set i lyset af  
 Martinus Åndsvidenskab 
lørdag den 30. september kl. 13.00-16.00  
Søren olsen og Tryggvi Gudmundsson 
Med Martinus’ forklaring af reinkarnation og karma bli-
ver det muligt at se, at der er en mening i det liv og den 
skæbne, vi hver især oplever. Gennem evolutionen vokser 
vores bevidsthed i humanisme og intellektualitet. De 
mørke erfaringer er i dette perspektiv en nødvendig bag-
grund for vores voksende ønske og evne til at skabe en verden af kærlig-
hed og fred. Ved at indleve sig i dette både logiske og lyse perspektiv på 
livet finder vi et fundament for et optimistisk livssyn og oplevelsen af en 
dybere mening med livet. Pris: 125 kr.

Foredrag livets skole – er vi her i virkeligheden  
 for at lære noget?
lørdag den 7. oktober kl. 15.00 Ingvar nielsen
Martinus beskriver – blandt andet – livet som en skole, som en ”kosmisk 
læreanstalt”, men hvad er i så fald formål, mål og pensum for sådan en 
skole? Og hvor er klasserummene, laboratorierne og lærerne henne? Og 
hvad vil det betyde for ens livsoplevelse, livsmod og livsglæde, hvis man 
– som en form for arbejdshypotese – går med på og afprøver denne måde 
at forstå livet på, set i forhold til andre livssyn som for eksempel materia-
lisme og konstruktivisme? Pris: 75 kr.

2017
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Foredrag Gud, universet og videnskaben
lørdag den 21. oktober kl. 15.00 ole Therkelsen
Mennesket har altid studeret universet, men i Martinus Åndsvidenskab 
studeres universet som en levende organisme på en måde, som forener 
videnskab og religion samt Østens og Vestens tænkning. I sin kosmologi 
påviser Martinus, at der findes naturlove for bevidsthedens og livets 
udfoldelse, og kendskabet til disse love vil bidrage til skabelsen af lykke, 
harmoni, sundhed og fred på jorden. Pris: 75 kr.

Foredrag Fra ægteskab til alkærlighed
lørdag den 4. november kl. 15.00 Ingemar Fridell
I vor tid oplever flere og flere mennesker en voksende uro og forvirring 
inden for områder, der drejer sig om seksualitet, parrelationer, kønsroller 
og det ægteskabelige liv. I sine analyser om, hvordan menneskets seksu-
elle poler forandrer sig, forklarer Martinus den mentale forvandling, der 
ligger bag disse problemer, og giver nutidens mennesker en form for kos-
misk seksualoplysning som hjælp og vejledning, så udviklingen i denne 
brydningstid kan ske på en så kærlighedsfuld måde som muligt. Pris: 75 
kr.

Foredrag Hvad er sandhed?
lørdag den 18. november kl. 15.00 Solveig langkilde
I dag er spørgsmålet: ”Hvad skal jeg tro på?” mere aktuelt end nogensin-
de. Åndsvidenskaben beskriver kredsløbet som et evigt princip bag rein-
karnationen, bag karmaloven, bag døgn- og årskredsløbet osv. I dette per-
spektiv på livet findes hensigt og mening i alle udviklingsprocesser, både 
de individuelle og de globale – selvom det ikke ser sådan ud. Pris: 75 kr.
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Konference Bevidsthedens Mysterium 
  1-dags konference om vores bevidsthed
lørdag den 25. november 2017 kl. 10.00 – 16.00 
Morten Storm overgaard, Rune Östensson og Jens Chr. Hermansen
På trods af omfattende forskning er 
bevidstheden fortsat et af de videnska-
belige mysterier, der er tilbage i verden. 
Forskerne ved end ikke, hvordan de skal 
begynde at undersøge spørgsmål som, 
hvor bevidstheden er, og hvordan den har 
relation til hjernens fysiske processer. 
 Har vi brug for et helt andet verdens-
billede end det naturvidenskabelige, hvis vi skal løse bevidsthedens gåde? 
Og hvad er den potentielle gevinst for videnskab og for os i dag? Det er de 
spørgsmål, vi stiller til konferencen.
 Der indgår et gæsteoplæg af Morten Storm Overgaard, der er professor 
i neurovidenskab ved Aarhus Universitet og en af de ledende forskere på 
området. Han er desuden kendt for sin deltagelse i DR-serien ”Tro, håb 
og videnskab”, der handler om naturvidenskabens forhold til religion og 
spiritualitet.
 Prisen for dagen er 300 kr. inkl. kaffe og te i pauserne samt let øko-
vegetar frokostanretning

om konferencerne på Martinus Institut og Martinus Center Klint
Formålet med konferencerne er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i sam-
tiden og Martinus’ analyser. Hver gang inviteres en gæst, der har særlig viden inden for et givet felt 
og gerne har bidraget til den offentlige debat. Konferencerne er et åbent og dialogisk forum, der 
henvender sig til alle med interesse for dagens tema. Det er ikke nødvendigt at have et forudgående 
kendskab til Martinus’ analyser. 

Foredrag Juleevangeliets kosmiske budskab
lørdag den 2. december kl. 15.00 Tryggvi Gudmundsson
Det bibelske juleevangelium handler ikke bare om en historisk hændelse, 
men er også symbol for jordmenneskets kosmiske skæbne. Foredraget 
skildrer både de historiske begivenheder, juleevangeliet udspringer af, 
samtidig med at de indeholder et skjult kosmisk budskab for fremtidens 
mennesker – om menneskehedens kosmiske fødsel ud af dyreriget, hvor 
juleevangeliets løfte om ”fred på jorden” bliver virkelighed. Pris: 75 kr.

JulERECEpTIon

lørdag den 9. december kl. 13.00 
Vi inviterer til Julereception med julehygge, underholdning og meget mere. Alle er vel-
komne. Nærmere information følger i Kosmos og på martinus.dk. Gratis deltagelse.
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Foredrag Jordkloden og os
lørdag den 13. januar kl. 15.00 lene Jeppesen
Martinus beskriver, hvordan jordkloden, præcis som vi, er et levende 
væsen med livsfunktioner og bevidsthed, dog usanseligt for os. Vi er alle 
uundværlige celler i dette gigantvæsens fysiske og psykiske organisme, 
hvorfor samarbejdet har stor betydning. Jordklodens bevidsthedsmæssige 
udvikling påvirker vores kulturepoker og miljø – og hele menneskehedens 
nuværende situation er ligeledes et udslag af jordklodens nuværende ind-
vielsesproces. Pris: 75 kr.

Foredrag Findes der en mening i en tilsyneladende  
 kaotisk verden?
lørdag den 27. januar kl. 15.00 Eigil Kristensen
Det kan være svært at se, at der er en overgribende kosmisk orden i det 
store univers, når det enkelte menneskes daglige liv kan være præget af 
udfordringer, som kan virke meningsløse.  Ud fra Martinus analyser får 
vi gode svar på, at der er en dybere årsag og mening bag alt, hvad vi ople-
ver i livet. Pris: 75 kr.

Seminar Mit ansvar, dit ansvar og Guds ansvar
lørdag den 3. februar kl. 10.00-16.00  
Solveig langkilde og Sören Grind
Hvordan hænger skæbne og ansvar sammen? Hvilket 
ansvar har vi i vore familie-, venskabs- og arbejdsrelatio-
ner – og i forhold til verdenssituationen? Med udgangs-
punkt i reinkarnations- og karmatanken kan det at tage 
ansvar blive en spændende rejse mod øget bevidsthed. 
Vi vil på kursusdagen undersøge, hvordan forståelsen af 
vores forskellige ansvarsområder kan være en hjælp til 
at skabe et bedre liv, et bedre helbred og et bedre samar-
bejde med livets åndelige dimension. Pris: 300 kr.

Foredrag At elske livet som det er
lørdag den 10. februar kl. 15.00 Søren olsen
Vi kan nok alle opleve bristede håb og drømme, og at livet er uretfærdigt. 
Hvor naturligt det end er at blive skuffet og bitter, så er det åndsviden-
skabeligt set en usund tilstand. At lære at elske livet som det er, kræver 
et ganske andet syn på tilværelsen, end materialisme og konkurrence ind-
gyder. Pris: 75 kr.

2018
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Foredrag på vej mod et tredje køn
lørdag den 24. februar kl. 15.00 Solveig langkilde
Martinus beskriver, at det maskuline i kvinden og det feminine i man-
den er i stærk udvikling. En udvikling, der ligger bag forvirringen på det 
seksuelle område, regnbuefamiliernes opståen og opbrud af kønsnormer. 
Vi er vidne til, at et tredje køn gradvist vokser frem med den tiltagende 
balance mellem det feminine og det maskuline. Pris: 75 kr.

Seminar livets mening set i lyset af  
 Martinus Åndsvidenskab 
lørdag den 3. marts kl. 13.00-16.00  
Søren olsen og Tryggvi Gudmundsson 
Med Martinus’ forklaring af reinkarnation og karma 
bliver det muligt at se, at der er en mening i det liv og 
den skæbne, vi hver især oplever. Gennem evolutionen 
vokser vores bevidsthed i humanisme og intellektualitet. 
De mørke erfaringer er i dette perspektiv en nødvendig 
baggrund for vores voksende ønske og evne til at skabe 
en verden af kærlighed og fred. Ved at indleve sig i dette 
både logiske og lyse perspektiv på livet finder vi et fun-
dament for et optimistisk livssyn og oplevelsen af en 
dybere mening med livet. Pris: 125 kr.

Foredrag Verdenskrisen i kosmisk lys 
lørdag den 10. marts kl. 15.00 poul Dyrholm
Vores verden er i krise. Det gælder normer og værdier for religion, politik, 
økonomi, miljø, ressourcer, rigdom, fattigdom m.m. Trods det bevæger 
menneskeheden ifølge Martinus sig på sigt mod en forening i et interna-
tionalt verdensrige, som også er porten til en voksende åndelig enhed i 
form af kosmisk bevidsthed for menneskeheden og jordkloden. Pris: 75 kr.

Foredrag Helbred og sygdom i et  
 åndsvidenskabeligt lys
lørdag den 24. marts kl. 15.00 Sören Grind
Enhver tanke, følelse og handling har en effekt, også på vore organer og 
celler. Vores organisme er et levende univers, der gennemstrømmes af vor 
bevidsthed. Med et reinkarnationsperspektiv kommer spørgsmål om arv, 
miljø, livsstil og tankernes betydning i et helt nyt lys. Helbred og sygdom 
bliver en forskningsrejse, en udvikling af medfølelse og livsvisdom.  
Pris: 75 kr.
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Foredrag Søvn, drømme og døden
lørdag den 7. april kl. 15.00 ole Therkelsen
Søvnen er dødens lillebror. Ifølge Martinus er besøget i den åndelige ver-
den både under søvnen og døden en paradisisk oplevelse, der oplader vore 
livskraftsbatterier. Drømme er en blanding af oplevelser fra den fysiske 
og den åndelige verden. Mens vi sover, kan vi også være sammen med 
afdøde venner og familie. Livslyst og positive tanker hjælper til en bedre 
søvn, hvorved vi også kan lære at dø på den rigtige måde og få en skøn 
rejse igennem dødsriget. Pris: 75 kr.

Foredrag Åndsvidenskab – hvordan kan man forske 
 i noget så tilsyneladende uhåndgribeligt  
 som ånd?
lørdag den 21. april kl. 15.00 Ingvar nielsen
Martinus vil gerne inspirere os til at blive frie åndsforskere, men hvad er 
åndsforskning egentlig for noget, og hvordan kan man som almindeligt 
menneske anno 2018 lave åndsforskning? Hvis flere mennesker begynder 
at bedrive en form for åndsforskning, og åbent, kritisk og systematisk dis-
kuterer deres resultater, ligesom man for eksempel gør i naturvidenska-
ben, hvad kan det så komme til at betyde for det enkelte menneske og for 
samfundet? Pris: 75 kr.
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STuDIEGRuppER pÅ MARTInuS InSTITuT 2017 - 2018

Studiegrupperne er for alle. Det er altid muligt at deltage som ny i en studiegruppe,  
uanset hvor i værket gruppen er kommet til. Tilmelding nødvendig. 

Gruppe A Emner efter deltagernes ønsker 
Tirsdage kl. 13.00 – 14.30 John Klemens
12 tirsdage i 2017: 12/9 - 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferien) og  
12 tirsdage i 2018: 2/1 - 3/4 undtagen 13/2 (vinterferien) og 27/3 (påskeferien). 
Ingen forberedelse til første gang. Max 8 deltagere. Pris: 2 x 500 kr. 

Gruppe B Livets Bog, bind 2 
onsdage kl. 15.30 – 17.00 lene Jeppesen
12 onsdage i 2017: 13/9 - 6/12 undtagen 18/10 (efterårsferien) og 
12 onsdage i 2018: 3/1 - 21/3. 
Læs til første gang den 13/9 stk. 350 – 353. Pris: 2 x 500 kr.

Gruppe C Livets Bog, bind 6 
onsdage kl. 17.30 – 19.00 lene Jeppesen
12 onsdage i 2017: fra 13/9 - 6/12 undtagen 18/10 (efterårsferien) og 
12 onsdage i 2018: fra 3/1 - 21/3. 
Læs til første gang den 13/9 stk. 2125 – 2132. Pris: 2 x 500 kr.

Gruppe D Artikelsamling 1 
onsdage kl. 19.10 – 20.40 lene Jeppesen
12 onsdage i 2017: 13/9 - 6/12 undtagen 18/10 (efterårsferien) og 
12 onsdage i 2018: 3/1 - 21/3. 
Læs til første gang den 13/9 stk. 23.1 – 24.15 i Artikelsamling 1. Pris: 2 x 500 kr.

Gruppe E Livets Bog, bind 4 
Torsdage kl. 16.00 – 17.30 Arnkell Sigtryggsson
12 torsdage i 2017 fra 14/9 - 7/12 undtagen 19/10 (efterårsferien) og  
12 torsdage i 2018 fra 4/1 - 22/3. 
Læs til første gang den 14/9 stk. 1145 – 1155. Pris: 2 x 500 kr.

Gruppe F Livets Bog, bind 1
Torsdage kl. 17.30 – 19.00 lene Jeppesen
12 torsdage i 2017: fra 14/9 - 7/12 undtagen 19/10 (efterårsferien) og 
12 torsdage i 2018: fra 4/1 - 22/3. 
Læs til første gang den 14/9 stk. 1 - 14. Pris: 2 x 500 kr. 
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En stor del af arbejdet på Martinus Institut 
udføres af frivillige, ulønnede medarbejde-
re. De arbejder med alle Instituttets forskel-
lige opgaver såsom undervisning, reception, 
oversættelse, redigering, rengøring, madlav-
ning og havearbejde. 
 To gange om året afholder vi særlige 
arbejdsdage – før første foredrag i septem-
ber og før sidste foredrag i april. 
 Vi begynder kl. 9.30, og ud over det fæl-
les praktiske arbejde spiser vi frokost sam-
men. Kom og vær en del af et inspirerende 
samvær med andre med interesse for Mar-
tinus’ verdensbillede. 
 Har du lyst til at hjælpe, kan du hen-
vende dig til Peter på e-mail, peter@marti-
nus.dk. Du kan læse mere på martinus.dk

Havedage:
2. september 2017 kl. 09.30-14.30  

21. april 2018 kl. 09.30-14.30  

FRIVIllIGT ARBEJDE oG ARBEJDSDAGE 

I næsten 40 år (1943-1981) boede og arbej-
dede Martinus i sin lejlighed på 1. sal på 
Martinus Institut. Lejligheden er beva-
ret som et lille museum, så du kan se de 
omgivelser, hvor Martinus tilbragte mange 
timer med at skrive sine kosmiske analy-
ser, holde møder med sine medarbejdere og 
modtage besøg af interesserede fra ind- og 
udland m.m. 
 Lejligheden er bevaret, som den så ud i 
1981 med Martinus’ skrivemaskine, møb-
ler og inventar samt nogle af hans symbo-
ler på væggene. 
 Der er åbent for fremvisning efter 
aftale og på foredragslørdage (efter spørge-
timen ca. kl. 17.30). Alle er velkomne. 
 Gratis adgang.

MARTInuS MInDESTuER
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MARTInuS CEnTER KlInT

– Ferie og kursuscenter
Martinus Center ligger ud til Kattegat i et 
naturskønt og fredeligt område ved den lille 
by Klint – nordvest for Nykøbing Sjælland. 
 Her grundlagde Martinus i 1935 Dan-
marks første feriekoloni. En koloni, som 
gennem årene har udviklet sig til et moder-
ne kursus- og feriecenter med foredragssal, 
kursuslokaler, vegetarisk restaurant, café, 
kursist- og refugie boliger samt camping-
plads.
 Centret råder over en række charmeren-
de træsommerhuse, blokhuse og værelser i 
pavilloner, som sammen med den smukke 
natur danner den fysiske ramme for ophol-
det i Klint.

Undervisning i Martinus’  
verdensbillede
Martinus Center tilbyder gennem det me-
ste af året, men mest intensivt i en 6 ugers 

sommersæson, undervisning og studier i 
Martinus’ forfatterskab. Centret er samti-
dig en fredelig oase for alle besøgende.

Også ferie og refugium
Forår og efterår er der også plads til re-
fugiegæster, der ønsker fordybelse i livets 
store emner – eller måske bare et afbræk 
fra hverdagen. I samme perioder kan man 
også deltage i kurser, høre foredrag eller 
via selvstudier fordybe sig i det verdensbil-
lede, som Martinus har beskrevet på over 
9.000 sider.

En særlig atmosfære
I Martinus Center er der en særlig åben og 
kærlig atmosfære, hvor interesserede kan 
sætte sig ind i Martinus’ kosmiske analy-
ser. Der er også brug for frivillig arbejds-
kraft, særligt i den 6 ugers sommersæson.



Martinus’ værk
Martinus kalder under ét sit samlede 
forfatterskab Det Tredje Testamente. 
Hans hovedværk Livets Bog i syv bind 
indeholder åndsvidenskabelige analyser 
af de store eksistentielle spørgsmål, bl.a. 
en beskrivelse af det evige livs grund-
principper, de levende væseners udvikling 
gennem reinkarnation, meningen med 
lidelsen, seksualitetens udvikling og for-
vandling, skabelsen af et internationalt 
verdenssamfund samt en forklaring af 
guddomsbegrebet. 
 Som supplement til hovedværket har 
Martinus skrevet Det Evige Verdensbil-
lede. Her forklarer han ved hjælp af en 
række symboler hovedprincipperne i sin åndsvidenskab. Martinus har yderligere skrevet 
bøgerne Bisættelse, Logik, Den Intellektua liserede Kristendom, Artikelsamling 1 samt 28 min-
dre bøger og cirka 200 artikler. Desuden er 8 af hans foredrag udgivet på cd, og Livets Bog, 
bind 1-2, er udgivet som lydbøger.
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Hvem var Martinus?
Martinus (1890-1981) fik kun en begrænset sko-
legang, men kom senere ad intuitiv vej til et dybt 
indblik i livets grundlæggende principper. Martinus’ 
evne til at sanse livets åndelige facitter er baseret 
på en udnyttelse af bevidsthedens muligheder i en 
grad, som vi endnu kender meget lidt til. Vi kender 
i dag kun til intuitionen i dens første stadier, når 
kunstnere og videnskabsfolk bliver inspireret til at 
skabe noget enestående. En dybtgående bevidst-
hedsændring hos den 30-årige Martinus gjorde det 
muligt for ham at bruge sin intuition som en bevidst 
adgangskilde til viden. Det er ifølge Martinus en 
evne, som vi alle vil udvikle, efterhånden som vore 
livserfaringer kvalificerer os til det. 
 Fra han var 30 til 90 år, arbejdede Martinus på 
at formulere og udbrede kendskabet til et livssyn 
med nøglebegreber som tolerance, kærlighed og logik.

MARTInuS oG HAnS VæRK

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96  .  2000 Frederiksberg
+45 3838 0100  .  info@martinus.dk
martinus.dk  .  shop.martinus.dk


