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Vägen till freden 
 

8 juli - 14 juli 

Den eviga världsbilden 



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 inramning, och många reagerar spontant positivt 

på den speciella atmosfären här. Under kursveckorna kommer vi 

också att göra utflykter i närområdet. 

Inkvarteringen är enkel, men fullvärdig, och därmed också billig. All 

mat – från frukost till kvällsfika – är inkluderad i kurspriserna. Vi bor 

och äter tillsammans under kursveckorna, vilket ger naturliga 

möjligheter till samtal och gemenskap. 

Till kurserna kan vem som helst 

komma som är intresserad av eller 

nyfiken på den världsbild som 

Martinus presenterar. Det krävs 

inga speciella förkunskaper. 

 

Välkommen! 

 
 
 
 
 
 

 

För mer information om Kosmosgården, bilder,  
anmälan till kurser och nyhetsbrev med mera, besök  

www.martinuscentervarnhem.se  
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Om årets sommarkurser 

Sommarkurserna följer två olika teman. Den första veckan handlar om 

hur vi ska nå den i världen efterlängtade freden, men som det senaste 

åren ser allt mer avlägsen ut. Den andra veckan är en komplett 

genomgång av hela den av Martinus presenterade världsbilden.  

Kursdagens upplägg 

På förmiddagen är det föredrag med samtal och frågestund, Efter 

lunch träffas deltagarna i en studiegrupp. Det kan vara en artikelgrupp 

där vi läser en artikel ur tidningen Kosmos varje dag och samtalar 

kring denna. Det kan också vara en öppen grupp där det inte krävs 

några speciella förberedelser utan samtalet kretsar kring dagens 

tema eller aktuella frågor från deltagarna. Varje eftermiddag ges det 

förklaringar på några av Martinus symboler. 

Ankomst sker till Kosmosgården 

under söndagen från klockan 

12.00. Klockan 17.00 serveras 

soppa och smörgås. På 

söndagskvällen är det 

välkomstsamling och introduktion 

till kursveckan. Man är fri att delta 

i gemensamma aktiviteter i den 

utsträckning man vill. Liksom i det 

verkliga livet där vi alla är lärare 

och elever präglas dessa veckor 

av gemensamma aktiviteter där vi 

alla kan vara med och bidra om vi vill. 

Du kan 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. 

Avresa sker på lördag förmiddag. Varje kursdeltagare städar sitt eget 

rum efter kursen. Vi hjälps åt med gemensamma utrymmen. 

Mer information om kursernas innehåll och upplägg hittar du på 

www.martinuscenter.se.  
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Sommarkurs 1 – Vägen till freden 

Innerst inne längtar alla humana människor efter att leva i harmoni 

med varandra. Men hur uppnås denna fred? De flesta tror att det sker 

genom att besegra våra fiender. Men fred kan inte uppnås genom krig 

lika lite som man kan släcka eld med eld. Bara det motsatta kan man 

släcka elden med, det vill säga med vatten och likadant är det med det 

kriget. Också det kan bara 

släckas med sin motsats. 

Martinus visar oss hur de 

kosmiska lagarna fungerar, och 

för att skörda fred behöver vi så 

fred. Världen domineras idag av 

både öppet krig i oroshärder, 

men också ”kallt krig” som bara 

är ett slags vapenstillestånd. 

Vad ska då till för att uppnå den 

verkliga freden? Martinus visar 

att det är vi själva som behöver 

förändra oss. Vi har alla i vårt 

medvetande en kombination av 

djuriska drifter och själviskhet 

å ena sidan och humana 

tendenser och osjälviskhet å 

andra sidan. Det är denna inre konflikt som skapar det yttre kriget. Vi 

behöver alltså nå en inre balans och harmoni för att också uppnå den 

fred vi längtar efter i omgivningen. Det är temat för första sommar-

veckan. Genom att ta del av den andliga vetenskapens analyser på 

detta område kan vi få så mycket förståelse för vilka vi är att vi 

medvetet kan skapa förutsättningarna för en fredlig värld.  
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Vägen till freden: kursdagarnas teman 

 

Måndag: Moralisk utveckling 

Utveckling äger rum överallt i tillvaron, men viktigast är den moraliska 
utvecklingen. Det är denna utveckling som är vägen till freden, vägen 
till ett riktigt människorike på jorden. Vad innebär moralisk utveckling? 
Hur går den till? Kan vi själva påverka den? 

Tisdag: Att tolka livet  

Vägen till yttre fred börjar med inre frid, där var och en av oss behöver 
ta ansvar genom att lyssna till det Martinus kallar Livets tal. Denna 
ständiga undervisning visar på våra skuggor, det vill säga de sidor vi 
ofta projicerar på andra och beskyller andra för. När vi hämtar hem 
dessa projektioner genom modig själviakttagelse ökar upplevelsen av 
harmoni och glädje i våra liv - och vi bidrar med ett kliv närmre den 
yttre fred vi längtar efter. 

Onsdag: Vän med livet 

Martinus visar hur viktigt vårt tankeliv är för att leva i harmoni med 
våra medmänniskor, vår kropp och vårt klot. För att vara i själslig och 
fysisk balans behöver vi uppfylla principen "minsta möjliga skada" i 
förhållandet till mikro-, mellan- och makrokosmos. Efterlevandet av 
femte budet "du ska inte dräpa" utökas till hela vår livsföring. Vilket blir 
vägen alla våra visa pekat ut som vägen till Gud. 

Torsdag: Tankens kraft 

Våra tankar styr våra liv. Med insikt om tankens skapande kraft kan vi 
bli medvetna om hur vi tänker och få förståelse för vilka tankar som 
leder våra liv i en gynnsam riktning. Om vikten av att leva i nuet och 
använda våra inre krafter till att göra livet ljusare och lättare för både 
oss själva och andra.  

Fredag: Att möta sitt öde 

I ljuset av Tredje testamentet får vårt dagliga liv kosmiskt perspek-
tiv. Från vår innersta kärna, det eviga jaget, dirigeras vår dagliga 
tillvaro. Kunskapen om de kosmiska principerna och bönens hjälp gör 
oss så småningom till herrar över våra begär, och därmed över 
materien. Om övergången från träldom och slaveri till den 
efterlängtade friheten. 
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Sommarkurs 2 – Den eviga världsbilden 

Enligt Martinus har människan nu kommit till det stadium i 

utvecklingen då hon själv ska bli medveten om varför hon finns till eller 

få svar på frågan ”Varifrån och varthän?”. Martinus presenterar en 

världsbild som spänner över alla livets områden, både på det 

materiella och det 

andliga planet, och 

som för sannings-

sökaren tillfreds-

ställer både känslan 

och intelligensen. 

Människan ska inte 

längre sväva i oviss-

het om hur hennes 

öde uppstår, eller 

vad allt vi får uppleva i vår omvärld har för mening. Martinus erbjuder 

en förklaring som omfattar tillvarons alla olika aspekter. En samlad 

skildring av alla dessa bärande faktorer, som vi behöver känna till både 

för vår egen personliga utvecklings skull och för vår förståelse av 

omvärlden, är denna veckas syfte och målsättning. 
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Den eviga världsbilden: kursdagarnas teman 

 

Måndag: Livets mening 

Livets mening blir till faktum för oss genom livets direkta tal. Vår 
förståelse baseras på den utveckling som vi genom tidsepoker 
tillägnat oss i vilken vi bland annat utvecklar känslan och intelligensen. 
Genom världsåterlösare som till exempel Kristus har försynen låtit nya 
tankar inkarnera i jordmänniskokroppen. Efterhand blir vi mer och 
mer självständigt tänkande individer och livet blir till vetenskap för den 
moderna människan. 

 

Tisdag: Inveckling och utveckling  

Kretsloppsprincipen är en förutsättning för upplevelsen av det eviga 
livet. Ljus och mörker som utgör kretsloppets båda kontraster 
möjliggör en ständig förnyelse av livsupplevelsen. Genom att studera 
naturens eget språk kan människan bli bekant med livets allra högsta 
facit. 

Onsdag: Döden, anden och kroppen 

Hur vi skapar vårt öde och den därav nödvändiga reinkarnationen ska 
inte längre vara ett mysterium för oss. Hur skapar vi då det liv som är i 
samklang med vår utvecklingsnivå? Alla olyckliga ödens första och 
innersta orsak är djupast sätt individens tankar. Vi är på väg att komma 
till insikt om hur vi kan tänka i överensstämmande med livslagarna. 

Torsdag: Hälsa och sjukdom 

Vår resa genom mikrokosmos avslöjar för oss att vi är beroende inte 
bara av våra medväsen i mellankosmos, utan också i mikrokosmos och 
att vårt förhållande till vår föda blir direkt avgörande för vår hälsa. 
Föda är livskraft från mikroindivider som upptas i organismen, En typ 
av föda är livsnedbrytande. En annan är livsuppbyggande. Vilken är då 
den mest ideala födan? 

Fredag: Den andliga vetenskapens uppgift 

Den andliga vetenskapens natur och uppgift är att visa att tillvaron vilar 
på en rad eviga principer och att vi som levande väsen nu är på väg in i 
den sista epokens suveräna tillstånd i det här spiralkretsloppet. Vårt 
odödliga jag, vår skaparförmåga och en rad fysiska inkarnationer är 
nödvändiga för att uppnå det slutgiltiga tillstånd som är ljus, glädje och 
kärlek.   
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Praktisk information 
 

Mat och boende 

I Kosmosgården finns flera dubbelrum och några enkelrum. Toaletter 

och duschar finns i en byggnad i direkt anslutning till huvud-

byggnaden. Därutöver finns möjlighet att tälta. Vi hyr också ett 

intilliggande hus där vi intar måltiderna. 

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 

  

Samtliga priser gäller per person. Sängkläder och handduk tar du med 

själv. Inga ytterligare kostnader 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 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. 

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). 
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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 

större utbildningscentrum. 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 stiftelsen i 

framtiden förvärva, 

förvalta och utveckla 

fastigheter samt 

underhålla dessa. 

Stiftelsen ämnar 

även ge bidrag till 

och förvärva andelar 

i andra organisation-

er 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 

testamentet, Livets Bog och Den eviga världsbilden, 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 den 

natursköna miljön finns också plats för återhämtning och rekreation. 
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Stöd oss 

Stöd oss i arbetet med att förverkliga visionen om ett utökat 

utbildningscentrum 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, underhåll av 

byggnader eller tryckning av broschyrer om Martinus världsbild. 

Arbetshelger 

Allt arbete på Kosmosgården bedrivs ideellt, så både praktisk och 

ekonomisk hjälp tas tacksamt emot. Det finns också möjlighet att vara 

med på arbetshelger där vi hjälps åt med praktiskt arbete samtidigt 

som vi umgås och samtalar om Martinus andliga vetenskap. 

Vårens arbetshelg kommer att genomföras långhelgen 27 april – 1 maj. 

 

Vid arbetshelger utgår varken mat eller boendekostnad, men vi lagar 

mat tillsammans. Om du vill veta mer hur du praktiskt kan hjälpa till är 

du välkommen att ringa eller sms:a Claus Möller 0701-71 00 49 för mer 

information. Anmälan till Claus eller Helen via e-postadress 

helen@martinuscentervarnhem.se. 
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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 och 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 påvisar logiken i ett humant och kärleksfullt uppträdande hos 

människan. Med samlingsnamnet Tredje testamentet på sitt 

författarskap klargör 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.  
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Stiftelsen Martinus Center Varnhem 

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

 

Plusgiro 64 67 35-1 

Bankgiro 214-8864 

 

Kosmosgården 

Skarke, Kosmosgården 

532 73 Varnhem 

Telefon: 0511-603 81 

www.martinuscentervarnhem.se 
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