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Välkommen till Kosmosgården
Kosmosgården har varit ett svenskt centrum för Martinus andliga vetenskap sedan 
början av 1950-talet. År 1965 invigdes den av Martinus personligen. Här har Martinus 
hållit många föredrag och uppskattade frågestunder. Under senare år har kursgården 
renoverats och moderniserats samtidigt som den genuina prägeln bevarats. Det är 
en relativt liten kursgård som ligger i en vacker och rofylld miljö på berget Billingen i 
Västergötland. Den natursköna omgivningen bidrar till att ge kurserna en behaglig in-
ramning, och många reagerar spontant på den positiva och speciella atmosfären här.

Inkvarteringen är enkel, men fullvärdig, och därmed också billig. All mat – från frukost 
till kvällsfika – är inkluderad i kurspriserna. Då vi äter och bor tillsammans under 
kursveckorna erbjuder kursgården naturliga möjligheter till samtal, gemenskap och 
otvungen samvaro. Till kurserna kan vem som helst komma som är intresserad av 
eller nyfiken på den världsbild som Martinus presenterar. Det krävs inga speciella 
förkunskaper. 

Kosmosgården finns 
till för alla som vill ar-
rangera kursverksamhet 
i Martinus världsbild 
eller relaterade om-
råden. För mer informa-
tion om Kosmosgården, 
kalendarium, bilder, 
anmälan till kurser, an-
mälan för informations-
brev, och möjligheten 
att hyra Kosmosgården för kursverksamhet, besök www.kosmosgarden.se.
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Sommarkurser 2014 

Sommarkurs 1, 28 juni - 4 juli
Att förstå sig själv och andra
Vi lever i förändringens tid där olika uppfattningar om livet och tillvaron ställs mot 
varandra. Ofta förutsätter vi att andra vi möter har samma förståelse, värderingar och 
ståndpunkter som vi själva. Men, förklarar Martinus, vi står alla på olika mentala ut-
vecklingssteg. Vi kan inte förstå varandra utan att förstå oss själva i denna utveckling 
och hur vi har blivit de vi är. Det finns många aspekter och variationer av vår utveck-
lingsväg. Den tilltagande balansen mellan den så kallade maskulina och feminina 
polen i vårt psyke tar sig olika uttryck hos kvinnor och män och även inom dessa grup-
per. Martinus beskriver också hur vi på vår väg mot inre balans i perioder är mer eller 
mindre ledda av vår känsla respektive av vår intelligens, vilket också skapar skillnader 
i hur vi förstår och uppfattar världen. Genom att få mer kunskap om koloriten i vår 
utveckling ökar vår tolerans mot oliktänkande och vi kan möta våra medmänniskor 
med större medkänsla och empati. 

Kursarrangörer: Harald Berglund, Jonathan Krite, Claus Möller, Ulf Sandström, 
Micael Söderberg och Helen von Sydow.

Sommarkurs 2, 5 juli - 11 juli
En ny syn på livet - och ett nytt sätt att leva
Ett studium av Martinus verk Tredje testamentet ger oss en mängd nya insikter om 
livet. Vi får kunskap om sidor av tillvaron som för de flesta av oss varit okända. Vi får 
ny kunskap om själva livet, och om det vi kallar döden, och livet därefter. Vi lär oss om 
reinkarnation och ödesskapelse, om makrokosmos och om mikrokosmos. Vi får se hur 
medvetandet skapas genom utvecklingen genom sex olika tillvaroplan. Det sexuella 
mysteriet avslöjas och får sin lösning, och själva gudomen och kommunikationen med 
Gud genom bönen får sin vetenskapliga förklaring. Och mycket annat. Vi får en helt ny 
syn på livet.

Med hjälp av Martinus kosmiska analyser kan vi så småningom tillägna oss ett helt 
nytt sätt att leva. Om vi tar allt det som vi lär på fullaste allvar, och medvetet arbetar 
på att göra dessa tankar till en del av vårt dagliga liv, så kommer vi också att förän-
dras. Vi kommer att kunna frigöra oss från invanda handlingsmönster och vanetänk-
ande, och möta livet och vår nästa med tolerans, förståelse och förlåtelse. 

Kursarrangörer: Harald Berglund, Susanne Berglund, Lars Palerius, Pernilla 
Rosell, Ulf Sandström och Helen von Sydow
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Att förstå sig själv och andra
Måndag: Vem är jag?
Martinus ger oss förståelse för att hela den fysiska tillvaron är till för att vi på nytt ska 
kunna framträda som kosmiskt medvetna individer med en fullkomlig kärleksförmåga. 
Vår resa genom den fysiska tillvaron ger oss nödvändiga erfarenheter av mörkret. 
Varje hinder och svårighet som vi möter, kommer att bli till nytta och glädje när vi kan 
sätta in upplevelserna i rätt perspektiv. Förståelsen för vår egen kosmiska resa blir 
nyckeln till vår nya identitet. En identitet där vi är ett med kärleken och humaniteten. 

Tisdag: Vägen till tolerans - att förstå utvecklingstanken
För att hjälpa oss att få en större förståelse för våra medmänniskor – och därmed ska-
pa en grund för tolerans av allt och alla – har Martinus förklarat hur vi alla skiljer oss 
åt bl.a. beroende på förhållandet mellan känslan och intelligensen i vårt medvetande. 
Genom förståelsen av medvetandets olika energikonstellationer visar han oss vägen 
mot en allt större förmåga till förlåtelse och slutmålet: sann kärlek.

Onsdag: Den sexuella utvecklingen - två slags kärlek
Vår gemensamma utvecklingsresa innebär en radikal omstrukturering av våra anlag 
för att känna sympati och kärlek till vår nästa. Denna förvandlingsprocess har Marti-
nus beskrivit med hjälp av ett antal kategorier som är baserade på människors olika 
sexuella tillstånd och förhållande till äktenskapligt samliv. Här får vi många ledtrådar 
till att kunna förstå hur och varför människor kan hamna långt utanför vad som anses 
vara ett normalt tillstånd. Men vi får också en bild av vad som kännetecknar den 
färdigskapade människan.

Torsdag: Kön i förändring
Gränserna för vad som ryms i manligt respektive kvinnligt beteende förändras succes-
sivt. En friare syn på kön och könsidentiteter skapar möjligheter, men ställer samtidigt 
nya krav på den enskilde att förstå sig själv i relation till andra och på förmågan att 
leva med någon av motsatt eller samma kön. När de traditionella könsrollerna har 
spelat ut sin roll måste vi bli bättre på att förstå individuella skillnader mellan män-
niskor. 

Fredag: Från omedvetenhet till medvetenhet
Hela den nuvarande utvecklingen av den moderna människan är uteslutande en pro-
cess om att bli medveten om oss själva. Genom förståelsen av att vi har ett tusenårigt 
instinktivt djuriskt vanemedvetande som är på retur och samtidigt ett nytt, diametralt 
motsatt medvetande som är i tillväxt kan vi lättare utveckla tolerans och förståelse för 
både oss själva och andra. Genom vår färd från omedvetenhet till medvetenhet som 
har tagits upp under veckan, kan vi börja lära oss att tänka i samklang med tillvarons 
allra högsta framträdande, dvs. kärleken.
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En ny syn på livet - och ett nytt sätt att leva
Måndag: Att frigöra det mänskliga inom sig själv
Martinus skriver att det som behövs för att frigöra människan är kunskap, vilja och 
karaktär. Genom Martinus kartläggning av människans många olika utvecklingssteg 
har vi fått ett mentalt redskap för förståelsen av våra egna och andra människors sätt 
att vara. I detta föredrag kommer vi att orientera oss i denna gigantiska utvecklings-
process, där vi sakta men säkert lämnar djurrikets destruktiva mentala klimat till för-
mån för utvecklingen av kärleken till nästan. Detta innebär ett frigörande av det sant 
mänskliga inom oss, i ett samhälle präglat av humanism, kultur och medmänsklighet. 

Tisdag: Vårt förhållande till Gud
Vilken roll spelar vår relation till Gud i vår utveckling som moderna kulturmänniskor? 
Gud har inte på något sätt spelat ut sin roll, även om vår trosförmåga starkt är på re-
tur. Vårt nya gudsförhållande kommer så småningom istället att bli en medveten kor-
respondens med ett levande världsallt. Denna korrespondens upplever vi både i vårt 
möte med vår nästa i vardagen och i vår intimaste personliga bön. Livet blir efterhand 
ett samtal med Gud på alla plan i våra liv. 

Onsdag: Vad styr vårt öde?
Många människor lever i tron att det är tillfälligheter som styr vårt öde, oavsett om vi 
upplever det som mörkt eller ljust. Ett sådant synsätt kan medföra att vi känner oss 
som offer för tillvarons nycker, särskilt när vi drabbas av motgångar och sorg. Marti-
nus analyser ger oss kunskap om karma- eller ödeslagen, enligt vilken vårt eget öde 
är ett resultat av våra tankar och handlingar mot andra levande väsen. Vad vi än up-
plever, består vårt öde i själva verket av en oavbruten korrespondens med Gudomen. 
Genom insikten om att livet är en gudomlig undervisning, kan vi inspireras till att bli 
aktiva medskapare i ett framtida, ljusare öde för oss själva och våra medväsen.

Torsdag: Min organism - ett levande universum
Vår existens här på jorden är beroende av ett intimt samarbete mellan oss själva och 
alla de levande varelser som tillsammans utgör vår fysiska kropp. När dessa individer 
mår bra, så mår vi också bra. Martinus visar oss i sina analyser hur vi medvetet kan 
arbeta på att skapa en så bra miljö som möjligt i detta vårt inre universum.

Fredag: Den sexuella förvandlingen
Något av det mest revolutionerande som Martinus beskriver i sina verk är det han 
kallar den sexuella polförvandlingen. Här avslöjas att något av det som vi uppfattar 
som det mest fundamentala i livet - mannen och kvinnan, endast är ett stadium i ut-
vecklingen mot att bli riktiga människor. En förståelse av denna förvandling, och dess 
konsekvenser, är fundamental för den nya livssynen.
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Kursernas upplägg
Ankomst till Kosmosgården sker under söndagen från klockan 12:00. Klockan 17:00 
serveras soppa och smörgås och på kvällen är det välkomst och introduktion till kurs-
veckan. Kursdagarna måndag till fredag har följande  
upplägg: 

8:00 Frukost 

9:30-11:00 Föredrag med frågor och diskussion

12:30 Lunch

14:00-15:30 Studiegrupper, se nästa sida

16:00-16:45 Genomgång av Martinus symboler

18:00 Middag

19:00 Kvällsaktivitet (utflykt, kvällsföredrag, film) eller ledig tid

20:00 Kvällsfika

Avresa sker på lördag förmiddag. Vi är 
tacksamma om varje kursdeltagare städar 
sitt eget rum efter kursen. Vi hjälps åt med 
gemensamma utrymmen.

Under kursen finns tid för samvaro, prome-
nader och spontana aktiviteter. Deltagandet 
i schemalagda aktiviteter är frivilligt. Om 
man vill avstå från någon aktivitet för egen 
tid, läsning eller annat går det förstås bra.

Egen läsning
Du kan med fördel ägna dig åt egen läsning under din vistelse på Kosmosgården. All 
Martinuslitteratur finns tillgänglig. Om du skulle vilja fördjupa dig i något speciellt 
område som intresserar dig kan kursarrangörerna hjälpa dig att finna relevanta texter. 
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Tre typer av studiegrupper
Du kan välja mellan tre typer av studiegrupper. Utförligare information om studie-
grupperna ges även under söndagskvällen, då du också får välja vilken typ av studie-
grupp du skulle vilja delta i. Avsikten är att man deltar i samma typ av studiegrupp 
under hela kursveckan.

Film- och artikelgrupp
I film- och artikelgruppen ser vi varje dag en kortare film med ett aktuellt samhälls-
tema och läser ett utdrag ur en Martinustext som anknyter till dagens ämne. Denna 
grupp passar för dig som vill fördjupa dig i de kosmologiska analyserna med anknyt-
ning tillutvecklingen i samhället. Martinustexterna finns till utlåning under veckan.

Samtalsgrupp
I samtalsgruppen samtalar och reflekterar vi kring dagens tema som introduceras i 
morgonföredraget. Som en valfri utgångspunkt för samtalen kommer det att finnas 
formulerade frågor att gå vidare med som föredragshållaren har tillhandahållit.

Delningsgrupp
I en så kallad delningsgrupp (från eng. ”sharing groups”) inbjuds vi att mer person-
ligt dela våra tankar och känslor med varandra. Den som har ordet får tala till punkt 
och de som lyssnar gör det utan att kommentera innehållet i det som sägs. På så vis 
skapas en trygg form för personliga samtal och utbyte av erfarenheter. I ”delningen” 
utgår vi från dagens tema, men man är fri att tala om det som i stunden känns mest 
angeläget. Vill man bara vara tyst och lyssna, går det också bra.
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Praktisk information

Mat och boende
På Kosmosgården finns ett antal dubbelrum och några enkelrum. Toaletter och 
duschar finns i en byggnad i direkt anslutning till huvudbyggnaden. På Billingegården, 
som ligger ca 200 meter från Kosmosgården och där också alla måltider serveras, 
finns sovalkover. Därutöver finns möjlighet att tälta. 

All mat ingår i priset och är vegetarisk/vegansk. Vi hjälps åt med disken.

Kursavgifter
Boende     Kursavgift     
Enkelrum i Kosmosgården   3 300 kr
Dubbelrum i Kosmosgården  2 800 kr
Sovalkov i Billingegården  2 400 kr
Camping    1 900 kr
Eget boende    1 700 kr

Samtliga priser gäller per person. Sängkläder och handduk tar du med själv. Inga yt-
terligare kostnader tillkommer, all mat (frukost, lunch, middag, kvällsfika) är inklu-
derad. Om du kommer med tåg eller buss till Skövde kan vi ordna hämtning med bil; 
för detta tar vi 60 kr. 
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Anmälan 
Anmälan till kurserna görs direkt på www.marti-
nuscentervarnhem.se. Där finns också bilder på 
hus och rum. Frågor som rör boende och kursav-
gifter besvaras av Helen von Sydow som nås på 
e-postadress:  helen@martinuscentervarnhem.se. 
Helen tar också emot anmälningar.

Om du har frågor angående kursernas innehåll och uppläggning så kan du vända dig 
till Haralad Berglund på 070-649 68 33 (mejl:  harald@martinuscentervarnhem.se) 
eller Ulf Sandström på 073-642 22 12 (mejl: ulf@martinuscentervarnhem.se).



Martinus Center Varnhem
Sommarkurserna arrangeras av stiftelsen Martinus Center Varnhem som bildades 
2012. Stiftelsen möjliggör en långsiktig satsning och utbyggnad av Kosmosgården för 
att kunna förverkliga visionen om ett undervisningscenter. Ett projekt handlar om att 
samla in pengar för utbyggnaden. För att hålla dig informerad kan du anmäla dig till 
nyhetsbrev på vår webbplats: 
www.martinuscentervarnhem.se. 

Ur stiftelsens stadgar
Stiftelsen skall ha till ändamål att såsom självständig stiftelse med alla medel som 
står till dess förfogande svara för undervisning i och sprida kännedom om Martinus 
världsbild och samlade verk under betryggande former. För detta ändamål ämnar stif-
telsen i framtiden förvärva, förvalta och utveckla fastigheter samt underhålla dessa. 
Stiftelsen ämnar även ge bidrag till och förvärva andelar i andra organisationer som 
gagnar ändamålet.

Vision
Vår vision är att Martinus 
Center Varnhem ska vara 
en plats där man har 
möjlighet att fördjupa sig 
i de kosmiska analyserna 
och utveckla sin förmåga 
att tillämpa dem i sin per-
sonliga vardag. Vi tänker 
oss en framtid där längre 
kurser med fokus på 
huvudverken i Tredje tes-
tamentet: Livets Bog och 
Den eviga världsbilden 
1-6 (de s.k. symbolböck-
erna) varvas med kortare 
helg- och veckokurser där särskilda teman behandlas. Vid sidan av studierna får man 
goda tillfällen till samtal och samvaro med andra som intresserar sig för den kosmiska 
världsbilden. I en naturskön miljö finns det också tid för återhämtning och rekreation.
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Stöd oss
Stöd oss i arbetet att förverkliga visionen om ett undervisningscenter i Varnhem! 
Skänk en gåva till verksamheten på plusgiro 64 67 35-1. Pengarna kommer att använ-
das där de bäst behövs, det kan vara till inköp av undervisningsmaterial, underhåll av 
byggnader eller tryckning av material om Martinus världsbild.

Arbetshelger
Allt arbete på Kosmosgården bedrivs ideellt, varför både praktisk och ekonomisk 
hjälp tacksamt tas emot. Det finns också möjlighet att vara med på arbetshelger då 
vi hjälps åt med praktiskt arbete samtidigt som vi umgås och samtalar om Martinus 
andliga vetenskap. 

Under 2015 planeras tre 
arbetshelger: 11 – 12 april, 
1 - 3 maj och 5 – 6 sep-
tember. Mera information 
följer längre fram.

Vid arbetshelger utgår 
varken mat- eller boen-
dekostnad, men vi lagar 
maten tillsammans.
Om du vill veta mer om 
hur du praktiskt kan hjälpa 
till är du välkommen att 

ringa Claus Möller 031-46 40 49 för mer information. claus_miller@tredjetesta-
mentet.se
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50-årsjubileum lördagen den 27 juni 
Vi har i år den stora glädjen att bjuda in till 50-årsjubileum för Martinusverksamhe-
terna på Kosmosgården i Varnhem. I år är det 50 år sedan Martinus flagga för första 
gången hissades utanför Danmark, på dåvarande Kosmos feriehem. Det innebar sam-
tidigt att Martinus invigde det andra centret i världen och det första utanför Danmark. 
Detta vill vi fira med god mat och trevlig samvaro lördagen den 27 juni klockan 14.00 
- 20.00, dagen innan den första kursveckan börjar. Alla är välkomna, antingen över 
dagen eller genom att inleda sin kursvecka med en extra dag. Mer information skickas 
ut i en separat inbjudan.



Vem är Martinus?
Martinus föddes 1890 på norra Jylland i Danmark. 
Efter att ha levt ett vanligt och obemärkt liv fram till 
trettioårsåldern gick han igenom en omvälvande inre 
andlig upplevelse som blev upprinnelsen till hans 60 
år långa författarskap. Hans verk Tredje testamentet 
omfattar ett 40-tal böcker, varav Livets Bog, som 
består av sju delar, är huvudverket. Med en logik som 
talar till såväl intelligensen som känslan öppnas nya 

perspektiv för den moderna människa som inte längre kan finna inspiration vare sig i 
religionen eller i den gängse naturvetenskapen.

Martinus verk lägger grunden till en vetenskap om livet och inrymmer mer än vad vi 
i dag vanligtvis menar med vetenskap. Människan själv är en oundgänglig del av den 
verklighet som hon försöker beskriva och förståelsen av verkligheten kan därför inte 
enbart baseras på studiet av den synliga, yttre sidan av livet. Man måste också beakta 
de principer som ligger till grund för vår egen upplevelse av livet.

Martinus fick genom sin upplevelse tillgång till en obegränsad kunskapskälla. Detta 
tillstånd kallar han kosmiskt medvetande, som innebar att han på direkt, intuitiv väg 
kunde erhålla grundläggande kunskap om verkligheten. Det är denna kosmiska syn 
som ligger till grund för hans författarskap.

Martinus visar på logiken i ett humant och kärleksfullt uppträdande hos människan. 
Med samlingsnamnet Tredje testamentet för sitt författarskap visar han att den tidig-
are humana religiösa impulsen i dag kan införlivas i en vetenskap om livet.

Martinus vill att läsaren av hans böcker skall vara absolut fri. Han uppmanar läsaren 
att förhålla sig prövande och inte acceptera något bara för att han skriver det. Det 
självständiga tänkande som leder till förståelse är nödvändigt för att man skall kunna 
uppfatta det kosmiska perspektivet på tillvaron. Läsaren kan känna sig helt fri att ac-
ceptera eller förkasta vad han eller hon möter i Martinus verk.
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Stiftelsen Martinus Center Varnhem

c/o von Sydow, Fjugestagränd 23, 124 72 Bandhagen

Plusgiro 646735-1 
Bankgiro 214-8864

Kosmosgården

Skarke, Kosmosgården
532 73 Varnhem

Telefon: 0511-60381

www.martinuscentervarnhem.se


