
Martinus Center Varnhem
Sommarkurser 2017

2 juli - 8 juli
Livets skola - att bli människa

9 juli - 15 juli
Det kommande världsriket



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 full-
värdig men enkel, och 
därmed också billig. All 
mat – från frukost till 
kvällsfika – är inklu-
derad i kurspriserna. 
Vi bor och äter tillsam-
mans under kursveck-
orna vilket erbjuder 
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 och informationsbrev samt möjligheten att hyra Kosmos-
gården för kursverksamhet, besök www.kosmosgarden.se.
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Sommarkurser 2017
Sommarkurs 1, 2 juli - 8 juli
Livets skola - att bli människa
Vi människor, säger Martinus, är inga riktiga människor – ännu. Vi befinner oss i en 
utveckling ut ur djurriket på väg mot det han kallar det riktiga människoriket. Denna 
utveckling äger rum i den fysiska världen. Man kan likna denna värld vid en skola, 
Livets skola, som har sin egen pedagogik med klassrum, elever och lärare. För att bäst 
tillgodogöra sig undervisningen är det en fördel att vara medveten om allt detta. Vi 
behöver lära oss att förstå undervisningen, lära oss att kommunicera med läraren, att 
uppskatta raster och lov och bli medvetna om slutmålet med skolgången - att bli ett 
med vår lärare.

Kursarrangörer: Harald Berglund, Ingemar Fridell, Nina Hedlund, Claus Möller och 
Ulf Sandström.

Sommarkurs 2, 9 juli - 15 juli
Det kommande världsriket
Hur kan vi hålla oss på rätt köl i dagens krisdrabbade samhälle? Med Martinus andliga 
vetenskap ser vi tidens tecken i ett helhetsperspektiv: vad som är utvecklingens mål, 
och vilka erfarenheter som krävs för att nå dit. Att veta vad som tillhör “det gamla” 
respektive “det nya” av det vi möter i livet - vad som är under degeneration och 
vad som är under utveckling - hjälper oss att stödja den gryende allkärleken också i 
världen. Under denna kursvecka belyser vi de stora världshändelserna och ser hur de 
ingår i en större plan för mänskligheten - en omvandling av dagens ofullkomliga värld 
till en strålande värld av kärlek och humanitet.

Kursarrangörer: Eva Gusmark, Karin Jansson, Daniel Lundberg, Claus Möller och 
Ulf Sandström.
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Extra föredrag onsdag kväll!
Sexualitetens frigörelse

Trots att alla längtar efter kärlek verkar få av oss vara nöjda med vårt 
kärleksliv. Men vad är egentligen kärlek och hur är den kopplad till 
sexualitet? Martinus ger en ny syn på både kärlek och sex och han ger 
också perspektiv på vår egen oförmåga på området och vår framtida 
förvandling till fullkomliga kärleksväsen.

Extra föredrag onsdag kväll!
Tidfaktorekonomi - visioner om ett nytt ekonomiskt system



Livets skola - att bli människa
Måndag: Livets pedagogik
Livets skola har sin alldeles särskilda pedagogik. Individualiseringen är här hundrapro-
centig: alla elever får en, för var och en, särskilt anpassad ändamålsenlig undervis-
ning. I Livets skola är också alla samtidigt både lärare och elever, och allt är lärosatser. 
Och slutmålet är detsamma för alla – om än inte samtidigt – nämligen att bli en riktig 
människa. 

Tisdag: I vårt kosmiska klassrum
På jorden är vi alltid omgivna av livets lärobok. Ju fler “språk” vi kan läsa och tala 
desto roligare och skönare blir tillvaron - vilket är själva meningen med alltihop. Logik 
har inga pekpinnar, inga “gör så”, bara “om-så” eller i Martinus tappning: “när-så”. 
När vi lär oss älska alla visar Gud att vi är älskade genom alla vi möter, för alla - det är 
Gud. 

Onsdag: Bön och meditation - kommunikation med Gud
Bön handlar djupast sett om att tala med Gud och meditation på samma sätt, om att 
lyssna till Guds eller livets tal. ”Den vi ’talar’ med, - lär vi känna.” En dialog med Gud, 
där Jesus och Martinus gudsförhållanden kan inspirera oss. 

Torsdag: Sömnens och dödens nödvändighet 
I Livets skola, liksom i den vanliga skolan, finns också raster och lov, men här känner vi 
dem som sömnen och döden. De är nödvändiga avbrott i det fysiska livet, men vilken 
betydelse har dessa pauser för våra upplevelser i den fysiska världen?

Fredag: Upplevelsen av att vara ett med Gud
I detta föredrag får vi smakprov på Martinus unika filosofiska analyser på högsta nivå 
och hans helt annorlunda definition av gudsbegreppet. Livet beskrivs som en ständigt 
pågående kommunikation mellan var och en av oss och en allomfattande högre makt. 
Genom att utveckla ett personligt gudsförhållande med hjälp av bön blir vi medvetna 
om hur allting hänger samman och om nödvändigheten av att utveckla vår kärleksför-
måga till allt levande i universum.
(föredrag 45 minuter)
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Alla föredrag är 20 minuter och därefter följer 
samtal i smågrupper utifrån frågor från före-
dragshållaren (där inte annat anges)



Det kommande världsriket
Måndag: Internationalisering
Vår tids politiska utveckling är en internationaliseringsprocess, ledd av världens kon-
flikter. Diktatur, demokrati och en sann kommunism är en del av den ”politiska sörja” 
som vår tid måste lösa. Martinus hjälper oss att se se en utvecklingslinje i detta kaos.  

Tisdag: Den sanna och falska affärsprincipen
Nutidens marknadsekonomi som baseras på falska värden är vi alla involverade i och 
påverkade av. Martinus menar att framtidens affärsprincip går ut på att vi köper och 
säljer varor och tjänster till deras sanna värden, och att vi hellre vill ge än ta. Hur kan 
vi förhålla oss till vår ekonomiska verklighet med denna insikt i åtanke?

Onsdag: Arbetsglädje
Idag ses arbete ofta som något nödvändigt ont som vi måste utföra för att få vår 
försörjning. Men arbete är, enligt Martinus, en del av vår naturliga längtan efter att 
uttrycka vår kreativitet och vår personliga erfarenhet av livet. I framtiden kommer 
arbetslivet att förändras helt: vår hobby blir vår inkomst och alla får sin försörjning 
säkrad för hela livet.

Torsdag: Ägande och fördelning av tillgångarna
Vägen till världsstaten kommer att gå genom en reformering av det globala rättssys-
temet och ge alla människor samma förutsättningar och möjligheter. FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna från 1948 saknar ett par avgörande paragrafer. Istället 
för dagens “makt är rätt” kommer en ny princip att gälla: ”rätt är makt” - vilket in-
nebär en helt ny kosmisk rättsgrund.

Fredag: Det fullkomliga världsriket
Hur kommer det framtida fullkomliga världsriket att gestalta sig, och hur kommer 
det växa fram i de kommande århundradena och årtusendena? Utifrån vad Martinus 
tagit upp i sitt verk, inklusive artiklar, föredrag och frågestunder, kan man skapa sig 
en bild av detta. Veckans tema ska här knytas samman till en fördjupad förståelse och 
helhetsbild av framtiden.
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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 välkomstsamling och introduktion 
till kursveckan. 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 under söndagskvällen, då du också får välja vilken typ av studiegrupp 
du vill delta i. Tanken är att man deltar i samma typ av studiegrupp under hela kurs-
veckan.

Artikelgrupp
I artikelgruppen diskuterar vi en kortare martinusartikel ur tidskriften Kosmos eller ur 
någon av Martinus mindre böcker som anknyter till dagens tema. Deltagarna för-
bereder sig genom att läsa texten innan gruppdiskussionen. Denna grupp passar den 
som vill fördjupa sig i de kosmiska analyserna genom att läsa några av Martinus egna 
texter.

Öppen grupp
I den öppna gruppen kan vi tala om grundläggande andligvetenskapliga frågor som vi 
har behov av att få belysta eller diskuterade.

Delningsgrupp
I en så kallad delningsgrupp (från engelskans ”sharing groups”) inbjuds vi att dela våra 
mer personliga 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 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 ett hus i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Därutöver finns möj-
lighet 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
Boende     Kursavgift     
Enkelrum i Kosmosgården   3 400 kr
Dubbelrum i Kosmosgården  2 900 kr
Camping    2 000 kr
Eget boende    1 800 kr
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Samtliga priser gäller per person. Sängkläder och 
handduk tar du med själv. Inga ytterligare kost-
nader tillkommer, all mat (frukost, lunch, middag, 
kvällsfika) är inkluderad. Det finns möjlighet att 
ansöka om nedsatt avgift pga särskilda skäl. Om du 
kommer med tåg eller buss till Skövde kan vi ordna 
hämtning och lämning med bil. Avgift 60 kr. 

Anmälan 
Anmälan till kurserna görs direkt på www.martinuscentervarnhem.se. Där finns också 
bilder på hus och rum. Frågor som rör boende och kursavgifter 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 upplägg så kan du vända dig till 
Harald Berglund på 070-649 68 33 (harald@martinuscentervarnhem.se) eller Ulf 
Sandström på 073-642 22 12 (ulf@martinuscentervarnhem.se).



tamentet, Livets Bog och Den eviga världsbilden 1-6 (de s.k. symbolböckerna) varvas 
med kortare helg- och veckokurser där särskilda teman behandlas. Vid sidan av studi-
erna får man goda tillfällen till samtal och samvaro med andra som intresserar sig för 
den kosmiska världsbilden. I den natursköna miljön finns också tid för återhämtning 
och rekreation.

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 ska 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 personliga vardag. Vi 
tänker oss en framtid där längre kurser 
med fokus på huvudverken i Tredje tes-
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Stöd oss
Stöd oss i arbetet med att förverkliga visionen om ett utökat undervisningscenter i 
Varnhem! Skänk en gåva till verksamheten på plusgiro 64 67 35-1. Pengarna kommer 
att användas där de bäst behövs, det kan vara inköp av undervisningsmaterial, under-
håll av byggnader eller tryckning av material om Martinus världsbild.

Arbetshelger
Allt arbete på Kosmosgården bedrivs ideellt, så 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. 

Vårens arbetshelger 
kommer att genomföras 
påskhelgen den 14 - 17 
april och den 29 april - 1 
maj samt Kristi Himmels-
färdshelgen 25-28 maj. 
Den 23 - 25 juni upprepar 
vi 2016 års succé med 
kombinerad arbetshelg 
och midsommarfirande!

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 på 0701 - 710049  för mer infor-
mation eller mejla claus_miller@hotmail.com
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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 som inrymmer mer än vad vi 
idag 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 som han kallar kosmiskt medvetande innebär att man på direkt, intuitiv väg 
kan få 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 på sitt författarskap visar han att tidigare 
humana religiösa impulser idag kan införlivas i en vetenskap om livet.

Martinus vill att läsaren av hans böcker ska vara absolut fri. Han uppmanar oss att 
förhålla oss prövande och inte acceptera något bara för att han skriver det. Det 
självständiga tänkandet är nödvändigt för att man ska kunna uppfatta det kosmiska 
perspektivet på tillvaron. Läsaren kan känna sig helt fri att acceptera eller förkasta vad 
hen möter i Martinus verk.



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: 0511-603 81
www.martinuscentervarnhem.se


