
Martinus Center Varnhem
Sommarkurser 2016

3 juli - 9 juli
Den intellektualiserade kristendomen

10 juli - 16 juli
Människan och världssituationen

Övriga kurser
Vedic art: 17 - 23 juli

Att informera om Tredje Testamentet: 24 - 31 juli
Visioner om ett nytt ekonomiskt system 

- tidfaktorekonomi: 12 - 14 augusti



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 inklu-
derad i kurspriserna. Då 
vi äter och bor tillsam-
mans under kursveckor-
na 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 arrangera kursverksamhet i Martinus världs-
bild eller relaterade områden. För mer information om Kosmosgården, kalendarium, 
bilder, anmälan till kurser, anmälan för informationsbrev, och möjligheten att hyra 
Kosmosgården för kursverksamhet, besök www.kosmosgarden.se.
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Sommarkurser 2016
Sommarkurs 1, 3 juli - 9 juli
Den intellektualiserade kristendomen
Martinus sista bok handlade om hans verk, Tredje testamentets koppling till kristen-
domens mission. Under denna kursvecka går vi igenom hur Livets bok och Martinus 
eviga världsbild förnyar kristendomens läror och vetenskaplig gör religionernas inner-
sta kärna. Martinus verk beskriver en religiös utveckling från tro till vetande, från ett 
omedvetet till ett medvetet gudsförhållande. 

P.S Boken kommer ut den 1 maj 2016 och kan förbeställas på varldsbild.se. 

Kursarrangörer: Harald Berglund, Ingemar Fridell, Nina Hedlund, Jonathan Krite, Claus 
Möller, Ulf Sandström, och Helen von Sydow.

Sommarkurs 2, 10 juli - 16 juli
Människan och världssituationen
Vi lever i en tid av stora omvälvningar och förändringar, både på det samhälleliga 
och det personliga planet. Med hjälp av Martinus kosmiska analyser får vi en logisk 
förklaring till de krafter som ligger bakom dessa omvälvningar. Under denna vecka 
kommer vi att utforska och diskutera aktuella skeenden i vår samtid utifrån Marti-
nus världsbild. Vi får en förståelse för att vår egen personliga utveckling - trots olika 
svårigheter - går mot en allt större humanitet och kärleksförmåga till allt levande. 

Kursarrangörer: Harald Berglund, Susanne Berglund, Jonathan Krite, Lars Palerius, 
Pernilla Rosell, Ulf Sandström, Micael Söderberg och Helen von Sydow.
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Den intellektualiserade kristendomen
Måndag: Hjälparen den heligen anden
För tvåtusen år sedan förebådade Kristus ankomsten av “Hjälparen den heliga anden”, 
som skulle lära människorna det som hans samtid inte kunde förstå. Denna ”hjälpare” 
visar sig för oss idag som den andliga vetenskapen. Genom denna har livets facit 
gjorts tillgängliga för intelligensmässig analys och inviger den ”utvecklade forskaren” i 
livets mysterium. Detta mysteriums lösning visar sig för oss som kulminerande kärlek. 
Föredrag 45 minuter.

Tisdag: Att förstå Kristus
Martinus beskriver i sitt verk en andlig evolutionär utvecklingsprocess, att Gud skapar 
människan till sin avbild, gör oss alla lika Jesus. Kristus är således modellen för alla 
människors andliga förvandling och detta kristusmedvetande växer fram i kraft av 
det lidande, i kraft av den domedagsprocess vi alla genomgår under ett flertal liv och 
inkarnationer. En process som symboliskt beskrivs i bibelns uppenbarelsebok, men 
analyseras i Tredje testamentet. Föredrag 45 minuter.

Onsdag: Bönen
Bönen är enligt Martinus ett sätt att lära känna Gud. Den man dagligen talar med, och 
lär sig lyssna till, lär man sig också så småningom att känna. Relationen till Gud blir 
mer intim än relationen med någon människa. Föredrag 45 minuter.

Torsdag: Gamla, Nya och Tredje testamentet
Martinus visar oss hur gudsbegreppet utvecklas genom historien. Hur människan från 
början skapat Gud till sin avbild, en gudsbild som Kristus med sin gudsbild förändrar 
radikalt. Martinus visar sedan hur vi alla genom utvecklingen är på väg att bli männis-
kor som Guds avbild. Föredrag 45 minuter.

Fredag: Andlig Vetenskap
“Det är inte så märkligt att världens största visa eller världsåterlösarna genom ord och 
uppträdande har sökt föra människorna fram till tron på den humana medvetandesi-
dan i deras väsen, liksom vi här i Livets Bog har till uppgift eller mission att genom den 
andliga vetenskapen eller våra kosmiska analyser ge jordmänniskan den begynnande 
förståelsen av detta upphöjda eller gudomliga mentala område i hennes natur.” - Ut-
drag från Livets bog stycke 1529. Föredrag 45 minuter.
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Människan och världssituationen
Måndag: Evolution eller utveckling?
Vad är orsaken till mänsklighetens öde och nuvarande prövningar som flyktingström-
mar och terrorism? Människan befinner sig mitt i en gigantiskt brytningstid. En 
uppgörelsens epok där gamla uppfattningar ställs på ända och nya blir vägen framåt. 
Martinus utvecklingsperspektiv ger oss en förståelse för vår nuvarande situation och  
ger oss hopp om en ljus framtid. Föredrag 45 minuter. 

Tisdag: Kosmisk kommunism
Osjälviskhet och gåvokultur - var ser vi detta i dag?  Martinus beskriver hur Jesus av 
Nasaret är “modellen för den fullkomliga kommunisten”, som visade människorna 
den fulländade kärleken till nästan. I dag ser vi hur allt fler människor känner glädje i 
att hjälpa andra och praktisera en osjälvisk gåvokultur.
 20 minuters föredrag med anslutande gruppdiskussion. 

Onsdag: Krig och fred
Kriget går som en röd tråd genom människans utveckling.  Fred och tolerans män-
niskor emellan verkar närmast vara en önsketanke. Men det Martinus visar i sina 
analyser är att utvecklingen går mot just fred och kärlek. 20 minuters föredrag med 
anslutande gruppdiskussion. 

Kvällsföredrag 45 minuter: Tidfaktorekonomi. Läs mer på sidan 12.

Torsdag: Livets ödesspel
Ödet är inte blint och styrt av tillfälligheter. Allt som vi upplever av både ljus och 
mörker är lagbundet och ändamålsenligt. En verklig kunskap om de lagar som styr 
vårt öde hjälper oss förstå det som händer och att medvetet påverka vårt eget fram-
tida öde. 20 minuters föredrag med anslutande gruppdiskussion.

Fredag: Min egen roll i världssituationen
I en omvälvande tid och splittrad värld ställs varje människa inför ett personligt val 
hur man ska agera. Hur kan vi som enskilda individer bäst medverka till ett kom-
mande fredsrike och behålla den mentala balansen i tider av kris och sammanbrott? 
Föredrag 45 minuter.
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Sommarkursernas 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. Därutöver finns 
möjlighet att tälta.  Vi hyr också en stuga alldeles i närheten av Kosmosgården. 

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

Kursavgifter (gäller sommarkurser)
Boende     Kursavgift     
Enkelrum i Kosmosgården   3 300 kr
Dubbelrum i Kosmosgården  2 800 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. 

Anmälan 
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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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Övriga kurser 2016
På Kosmosgården arrangeras sommaren 2016 ytterligare några kurser som mer eller 
mindre anknyter till Martinus världsbild. 

17 juli - 23 juli 
Vedic art: kurs med Warja Ensjö
Vedic Art som måleri är ett tyst språk som samtidigt 
utgör en vandring inåt. Det bygger på 17 principer 
som leder dig in till din inre natur där du skapar och 
uttrycker dig samtidigt som du övar.

Måleriet går bortom språket och intellektet och är 
ett oändlighetens uttryck.

Under kursen varvas målning med stilla filosofiska 
stunder där du steg för steg får en genomgång av 
de principer som ligger till grund för Vedic Art. Mål-
ningen utgör en egen resa, som kan ske under tystnad och kontemplation. Det ges 
också utrymme för att dela med sig av sina upplevelser av målningen, om man vill.

Jag har själv målat sedan 2011 då jag upptäckte Vedic Art på Öland där jag har gått 
målarkurser och lärarkursen. Där blev det tydligt för mig att alla kan måla. Och att 
målningen också utgör ett sant demokratiskt uttryck.

Kursavgift: 1800 kronor

Boende: 900 kronor

Boende för delägare som redan betalat för 4 nätter: 300 kronor

Mat: 600 kronor och då ingår  alla frukostar, luncher och middagar samt frukt och 
fikapauser. Allt vegetariskt.

Ankomst sker under söndagen den 17/7. Klockan 17:00 serveras soppa och bröd och 
följs av en presentation av Vedic Art och oss själva. Kursen avslutas lördag 23/7 efter 
frukost. Ta med  målarmaterial. För mer information se även hemsida awarja.se och 
facebook awarja målande samtal.

Välkommen med er anmälan till Warja Ensjö på mail warja.ensjo@live.se eller tele-
fon  0730-55 48 94 senast den 1 juni 2016.
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24 juli - 31 juli 
Att informera om Tredje testamentet
Arrangör: Stiftelsen Tredje Testamentet. Claus Möller, Rolf Elving och vänner.

Veckans kurs vänder sig till dig som vill delta i informationsarbetet kring Martinus 
verk Tredje Testamentet. Vi kommer under kursveckan att gå igenom informationsma-
terial i form av broschyrer, kataloger, mindre pamfletter och hemsidor, och diskutera 
skillnaden mellan undervisning och information. Under veckan ges tillfälle för kursdel-
tagare att öva och göra en egen informativ presentation av Martinus verk, samt ägna 
sig åt mediaträning.

Praktisk Information
All mat ingår i priset och är vegetarisk/vegansk.

Kursavgifter, för boende:

Enkelrum i Kosmosgården 3300 kr

Dubbelrum i Kosmosgården 2800 kr

Camping 1900 kr

Eget boende 1700 kr

Samtliga priser gäller per person. Sängkläder och handduk tar du med dig själv. Inga 
ytterligare 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.

Anmälan till Claus Möller på claus_miller@hotmail.com och på telefon: 

+ 46 701710049



12 augusti - 14 augusti
Visioner om ett nytt ekonomiskt system 
- tidfaktorekonomi
Framtidens ekonomi

Välkomna till en kurs i framtidens ekonomi. Sett över ett längre perspektiv har 
samhället blivit allt mer humant och rättvist. Det är dock en lång bit kvar till ett 
samhälle där lika villkor gäller för alla och där allas inneboende värde som människor 
tas tillvara. Våra livsvillkor i dag är i stor utsträckning av ekonomisk art. Pengar har 
blivit livets alfa och omega. Hur är dessa pengar fördelade och vilka konsekvenser får 
denna fördelning för gemene man? Å ena sidan finns det oerhört rika människor, och 
å andra sidan bottenlöst fattiga människor. De rika lever på de fattigas arbete, och 
jordens resurser töms och förstöringen av miljön tilltar.

Denna kurs tar sikte på hur vi kan omvandla dagens ekonomiska system till en hu-
man och rättvis ekonomi som garanterar allas lika rättigheter och lika ekonomiska 
förutsättningar. Dagens situation bygger på en ekonomi som saknar en fast värde-
bas. De beslut som idag fattas i den ekonomiska politiken är därför godtyckliga och 
leder till att vissa människor kan leva högt på andras arbete. I dag saknas dessutom 
en rättsgrund som gör de mänskliga rättigheterna mer till vackra ord än verklighet. 
Fortfarande utnyttjas människor ekonomiskt och socialt för att ett fåtal människor ska 
kunna leva i överflöd. 

Den så kallade tidfaktorekonomin är ett ekonomiskt system som ger alla människor 
samma möjligheter att upprätthålla sina liv med eget arbete. Den inkluderar en rätts-
grund som gararanterar allas lika rättigheter och ekonomiska villkor. 

Denna kurs introducerar tidfaktorekonomi som innehåller alla centrala delar som 
behövs för att ett framtida, humant samhälle ska vara verkligt hållbart. Ett hållbart 
ekonomiskt system kan inte bara bli att reformera det nuvarande systemet, utan 
kräver ett helt nytt system som har andra utgångspunkter än det nuvarande. 

Utvecklingen står inte stilla utan går ständigt vidare som en konsekvens av våra sam-
lade erfarenheter. Med dessa erfarenheter har vi nu kommit så långt att det finns en 
mottaglighet att börja lägga grunden till ett verkligt humant samhälle. Ett samhälle 
där den enskilda människans behov och välbefinnande är de styrande värdena. 
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Om kursen
Kursen riktar sig till alla som är intresserade av ekonomi eller samhällsfrågor och 
som vill orientera sig i hur ett rättvist och rättssäkert ekonomiskt system skulle kunna 
fungera och hur det kombinerat med ett nytt rättstänkande skulle kunna införas i 
dagens samhälle. I kursen presenteras grunddragen i det nuvarande ekonomiska sys-
temet med dess brister och konsekvenser. Utifrån detta introduceras steg för steg en 
ny ekonomisk modell och rättsgrund, som vi också samtalar kring gemensamt. Kursen 
kommer att bestå av föredragningar, samtal och gruppdiskussioner.

Praktisk information
Ankomst till Kosmosgården sker under fredag eftermiddag. Klockan 18:00 serveras 
soppa, kursen startar 19:00. Kursen pågår till söndag 13:00 och därefter serveras 
lunch. Vi är tacksamma om varje kursdeltagare städar sitt eget rum efter kursen. Vi 
hjälps åt med gemensamma utrymmen.

Boende
På Kosmosgården finns ett antal dubbelrum och några enkelrum. Toaletter och 
duschar finns i en byggnad i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Därutöver finns 
möjlighet att tälta. Priserna nedan gäller per person. Alla måltider samt fika ingår i 
priset. Maten är vegetarisk/vegansk. Vi hjälps åt med disken. Sängkläder och handduk 
tar du med själv. 

Kursavgifter
Boende i enkelrum 1 050 kr och dubbelrum 
950 kr per person. Camping 800 kr, eget 
boende 750 kr.

Kursledare
Ulf Sandström

Mer information
Kontakta Ulf via mejl ulf.sandstroem@
gmail.com eller på telefon 073-642 22 12. 

Anmälan
Anmälan sker till Ulf Sandström via telefon 
eller e-post. Mer information om kursens 
upplägg, lästips, betalning och praktiska 
frågor ges vid anmälan.
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ringa Claus Möller 0701 - 710049  för mer information. claus_miller@hotmail.com

Under 2016 planeras två 
arbetshelger: 5 - 8 maj 
och 3 – 4 september. 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 

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. 
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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.

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 
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