
Martinus Center Varnhem
Sommarkurser 2019

30 juni - 6 juli
Tankar och livskraft

7 juli - 13 juli
En yttre och inre värld i förändring

14 juli - 20 juli

Att återupptäcka livets gudomlighet

Övriga kurser
Helgkurs 24 - 26 maj om livsmysteriets lösning



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.
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. Då vi äter och bor tillsam-
mans under kursveckorna erbjuder kursgården natur-
liga 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 förkun-
skaper. 
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För mer information om Kosmosgården, kalendarium, 
bilder, anmälan till kurser, anmälan för informationsbrev 

med mera besök 
www.martinuscentervarnhem.se



Om årets sommarkurser
Kursveckorna ligger som tidigare i början av juli månad. Nytt för i år är att vi har 
lagt till en tredje kursvecka. Det blir tre olika teman. Den första veckan fokuserar på 
våra tankar och deras krafter och möjligheter. Den andra veckan siktar in sig på de 
förändringar som sker i allt snabbare takt, både i den yttre världen och i vårt inre. 
”Gud kommer åter att bli populär”, sa Martinus. Hur det har gått med denna profetia 
undersöker vi i den tredje kursveckan. 

Kursdagens upplägg  
På förmiddagen är det föredrag med samtal och frågestund. Efter lunch träffas del-
tagarna i en studiegrupp. Det kan vara en artikelgrupp där vi läser en artikel ur tidnin-
gen 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. Under den första veckan erbjuder vi också 
en s.k. delningsgrupp. 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 introduk-
tion 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 Martinuslit-
teratur 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. 
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Kurs 1 - Tankar och livskraft

Den moderna människan har utvecklats oerhört de senaste två hundra åren när det 
gäller hennes tankekapacitet och intellektuella förmåga, men hennes känslor och be-
hov har så att säga inte hängt med i denna utveckling. Hela vår livsupplevelse skapas i 
vårt medvetande. Vad vi tänker, hur vi mår, vad vi uppfattar som sant, vår uppfattning 
av moral och rätt – är alla en del av vår tankeprocess.

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. En del av våra tankar är vi inte medvetna om. Oftare än vi tror är det våra 
känslor som styr vårt beteende snarare än rationella överväganden. Genom att kom-
ma till insikt om våra känslor och deras orsaker kan vi medvetet börja arbeta på vår 
utveckling mot att bli en fullkomlig människa. Vikten av att leva i nuet och använda 
våra inre krafter till att göra livet ljusare och lättare både för oss själva och andra är 
det steg i utvecklingen som vi behöver ta för att nå vår sanna identitet.

Kursarrangörer och föredragshållare: Eva Gusmark, Agneta Orlå, Ulf Sandström och 
Karin Schmidt
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Kurs 1: Kursdagarnas teman
Måndag: Tankens kretslopp
Liksom allt annat i tillvaron går också tankarna i kretslopp. Beroende på vår grundin-
ställning till livet kan tankarna ta sig olika uttryck. Några av dessa är i överensstäm-
melse med den kosmiska verkligheten, andra inte. Med insikten om att våra tankar 
är i en utvecklingsprocess, kan vi börja uppleva tillit och livsmod där vi annars skulle 
uppleva rädsla och hopplöshet.

Tisdag:  Att bli den ”jag är”
Vi söker oss bort från flockens normer drivna av ett begär efter att ställa egna frågor, 
för att förstå. Då gamla sammanhang förlorat mening söker vi egna svar. Vi lämnar 
“Faderns hus”. Genom “den förlorade sonens” irrfärder finner vi vårt livs tråd; vi ut-
vecklar vår identitet, vår egen berättelse. Vad har denna fas för funktion? Hur speglar 
bönen denna förvandling? Vad innebär det att bli den “jag är”?

Onsdag:  Sjukdom och hälsa
Motion, bra kost, frisk luft och god sömn är viktigt för vår hälsa men våra tankar har 
ännu större betydelse. Alla sjukdomars innersta orsak är felaktigt tänkande, enligt 
Martinus. Men vad är egentligen felaktigt tänkande? Hur påverkar tankarna krop-
pen? Hur kan vi göra för att förändra våra tankemönster så att de bättre gynnar vårt 
välmående?

Torsdag: Egot och Guds vilja
Som mänsklighet börjar vi lämna tron på slumpen och ser samband mellan de tankar 
och känslor vi hyser – och vår livsupplevelse. Vi tränar på att styra tanken, affirmera 
och ”tänka positivt”. Men – kan det finnas en fara med detta? Hur påverkas individens 
öde liksom kollektivet om tankeskapandet sker utan empati, nästakärlek och hänsyn 
till helheten? Och hur rimmar ”Ske guds vilja” med denna tankestyrning?

Fredag: Att möta sin nästa (för att uppnå ömsesidig förståelse)
Att kommunicera med varandra för att uppnå ömsesidig respekt är både det svåraste 
och samtidigt det mest verkningsfulla för att visa sin kärlek och omtanke gentemot 
sin nästa. I det samhälle som vi lever i idag är det vanligt att rationalisera och in-
tellektualisera även sådant som inte kan rationaliseras som våra innersta behov och 
känslor. Hur kan vi då kommunicera på ett kärleksfullt och ärligt sätt?
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Kurs 2 - En inre och yttre värld i förändring
Världen har fått ett tredje och sista testamente, Martinus verk Tredje Testamentet. 
Mänskligheten har nu tillgång till det myckna Jesus inte kunde berätta för tvåtusen 
år sedan. Då fanns inte förutsättningarna för att förstå detta, men idag är situationen 
annorlunda. Dagens moderna människa vill ha vetande, inte tro.

Veckan inleds med bl.a. en jämförelse mellan de tidigare testamentena och det tred-
je. Sedan under veckan behandlas något av allt ”det nya” som man finner i Martinus 
kosmiska analyser, och som hjälper oss att förstå både vår egen inre förvandling och 
det som sker i den yttre världen omkring oss.

Kursarrangörer och föredragshållare: Harald Berglund, Susanne Berglund, Rolf Elv-
ing, Sören Jensen, Max Käck, Anne Pullar och Micael Söderberg
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Kurs 2: Kursdagarnas teman

Måndag: Tredje testamentet – Kristus återkomst

Vilka krav bör ett verk med namnet Tredje testamentet uppfylla för att leva upp till sin 
anspråksfulla titel? Titeln säger oss nämligen att verket är en fortsättning på bibelns 
Gamla och Nya testamenten. Och vem kan författa ett sådant verk? Om detta och 
andra frågor kring Martinus Tredje Testamente handlar veckans inledningsföredrag.

Tisdag : Från straffande gud till suverän individ – Om steget från transcendent till 
immanent gudsbegrepp

Den nya världsbilden innebär en helt ny syn på vad världen är och hur den verkar. Det 
kosmiska gudsbegreppet är grunden för en total revolution på alla nivåer, i vårt pri-
vata liv, i vår sociala situation, i våra organisationer, i samhället och globalt. I en värld 
av autonoma individer upplöses hierarkierna och vårt invanda samhällssystem ställs 
på ända. Vi ser förändringarna pågå varje dag, men framtiden är för de flesta både 
dunkel och skrämmande. Vart är vi på väg?

Onsdag: Vårt inre universum

Den andliga vetenskapen ger oss en unik och sällsam inblick i vår inre värld. Vi lär oss 
att den är ett levande universum befolkat av väsen som i princip är rätt lika oss själva. 
Hur kan denna kunskap hjälpa oss att ta bättre hänsyn till dessa inre medborgare och 
därmed även öka vårt eget välmående?

Torsdag: Livskraft och livsmod

Tredje Testamentets analys av kärleken, är en analys av den sanna livskraften. ”Guds 
rike är invärtes i eder” påstår Kristus. Vad menas och hur kan en ofullkomlig människa 
bevara livsmodet genom livets prövningar? Ett föredrag om transformation från den 
vi tror vi är till den vi är menad att vara.

Fredag: Medvetandets förändring

Vårt framväxande humana medvetande är ett resultat av en djupgående förändring 
av vår sexuella struktur. Män och kvinnor blir allt mera lika varandra och på sikt kom-
mer vi alla att kunna manifestera såväl feminina som maskulina uttryck i sin mest 
utvecklade form. Hur går denna förvandlingsprocess till och vilka utmaningar står vi 
inför?
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Kurs 3 - Att återupptäcka livets gudomlighet

“Gud är död!” sade Nietzsche, och därefter följde den radikala materialismens epok. 
Något Martinus med hänvisning till de bibliska profetiorna benämner som “dome-
dagsepoken”. En tid präglad av stora lidanden, omvälvningar, naturkatastrofer och 
världskrig. Apokalyps betyder uppenbarelse, och parallellt med mörkrets kulmina-
tion, ska även förutsägelsen om Kristi återkomst uppfyllas. En uppenbarelse av den 
sanna kristendomen och eviga sanningen, vilken ska sätta stopp för mörkrets epok 
och upprätta en ny human världsordning på planeten. Människorna ska därigenom 
komma till att återupptäcka livets Gudomlighet! Vad detta innebär i praktiken önskar 
vi utforska tillsammans denna kursvecka, genom både studier, kreativt skapande, 
magiföreställning och levande musik.

Kursledarna som hjälps åt under veckan och ansvarar för respektive tema är: Daniel 
Lundberg, Hokan Lundberg, Sören Jensen, Claus Möller och Andreas Westin

Andra medverkande: Lina Algehov, Rolf Elving, Nina Hedlund, Riku Koponen, Stefan 
Mattsson och Daniel Waern.

8



9

Kurs 3: Kursdagarnas teman

Måndag: Kristendomens fortsättning
Kristus mission var enligt Martinus att inviga en ny kultur på jorden. Denna har fått 
benämningen kristendom, men är ännu blott i sin absoluta begynnelse. Dess upp-
gift är att vägleda mänskligheten fram till invigningen, och omskapa jorden från ett 
djurrike till ett fullkomligt människorike. Tredje testamentet en fortsättning på Kristus 
mission i modern tid. Denna dag fokuserar vi på vad som är kärnan i sann kristendom, 
i både historia och nutid.

Tisdag: En förnyad Gudsrelation
I Tredje testamentet kan man läsa om hur viktigt bön är för att kunna gå segrande 
ur livets prövningar, och hur detta att återupprätta en personlig gudsrelation är ett 
essentiellt steg i den andliga utvecklingen. Men vad eller vem är Gud egentligen, och 
hur fungerar egentligen bön? Ja, hur ber man på rätt sätt? Denna dag utforskar vi 
detta ämne och försöker komma till insikt om hur man praktiskt kan börja använda 
bönens “vita magi” i sitt eget liv.

Onsdag: Sfinxväsen med gott samvete
Hur ska vi integrera de höga idealen som förmedlats genom världsåterlösningen på 
ett sunt sätt? Hur kan vi undvika att använda dem som ett försvar för vår kärlekslöshet 
eller att göra våld på oss själva i vår strävan att leva upp till dem? Denna dag handlar 
om att ta tillvara på de unika möjligheter som denna del av spiralkretsloppet erbjuder, 
att vara ofullkomliga och förverkliga våra drömmar utan dåligt samvete. Att “accept-
era vad man inte kan förändra, och finna modet att förändra det man kan”.

Torsdag: Främja din mänskliga sexualitet
Tredje testamentet beskriver de andliga orsaker och principer som ligger bakom den 
sexuella mångfald vi kan se i alla moderna kultursamhällen, och visar hur en mänsk-
lig sexualitet håller på att växa fram i alla människor. Hur det mänskliga sympatiska 
sinnet utvecklas i oss alla. Att leva detta, där var och en står utvecklingsmässigt, är 
nyckeln till en djupare harmoni. Denna dag handlar om att hitta fram till att leva ett 
liv i samklang med sin polförvandling, att få kraft att lämna det utlevda och våga 
välkomna det nya.

Fredag: En ljus framtid
I nutidens omvälvande tider med ekonomiska kriser, klimatkris och frostiga relati-
oner mellan världens stormakter, kan det vara lätt att förlora fotfästet och tron på 
en ljus framtid. Men genom Tredje testamentet kan vi återfå vårt framtidshopp, och 
se historiens skeenden i ett nytt ljus. Denna dag handlar om behovet av en andlig 
vetenskap som en stöttepelare för framväxandet av de spirande humana strukturerna 
i både individ och samhälle, som slutligen ska förverkligas som framtidens fullkomliga 
människorike.
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Under den här helgen kommer vi att fördjupa 
oss i Martinus symbol 32 – Livsmysteriets 
lösning – med dess tolv så kallade grundfacit. 
Detta är en omfattande symbol som illustrerar 
tillvarons grundläggande principer, presenter-
ade i en tankekedja som börjar med de mest 
basala utgångpunkterna och som i slutändan 
påvisar existensen av ett allt överstrålande 
levande väsen som inrymmer allt och som vi 
alla är en del av. Vi kommer att komplettera 
genomgången av denna symbol med andra 
symboler och göra fördjupade analyser, och 
på så sätt få en större förståelse för tillvarons 
alfa och omega som de presenteras för oss av 
Martinus.

Utöver föredragningar ges stort utrymmer till 
samtal och reflektioner i grupp. Deltagarna 
kommer också kunna bestämma över innehål-
let beroende på behov och intresse.

Kursarrangör och föredragshållare: Ulf Sand-
ström.

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. För mer 
information och detaljprogram kontakta Ulf 
Sandström, ulf.sandstroem@gmail.com eller 
073-642 22 12.

Helgkurs 24 - 26 maj - Livsmysteriets lösning

I gångna tider var livet något ofattbart och obegripligt som övergick den enskilda 
människans förstånd. Några som vågade trotsa kyrkan utforskade livets djupare 
mysterier, men detta gjordes i hemliga sällskap som ingen utomstående hade insyn i, 
eftersom de annars riskerade att bli bestraffade. Idag är det annorlunda – människan 
är så framskriden i sin utveckling att det för många av oss blivit en absolut nödvän-
dighet att förstå livets alla skeenden. Den moderna människan kan inte komma vidare 
i sin utveckling utan att få en insikt i och intellektuell förståelse för allt som händer 
omkring henne. Till dessa frågor hör hur allt hänger samman i form av öde och livs-
upplevelse och därmed också sådant som livets och lidandets mening.



Praktisk information
I Kosmosgården finns flera dubbelrum och några enkelrum. Toaletter och duschar 
finns i en byggnad i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Därutöver finns möjlighet 
att tälta. Vi hyr också ett intilliggande hus där vi intar måltiderna under sommarkurs-
erna.

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

Kursavgifter 

Sommarkurser

Enkelrum i Kosmosgården   3700 kr

Dubbelrum i Kosmosgården  3000 kr

Camping    2200 kr

Eget boende    2000 kr

Helgkurs

Enkelrum i Kosmosgården   1200 kr

Dubbelrum i Kosmosgården  1000 kr

Camping      900 kr

Eget boende     850 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.
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Anmälan, betalnings- och avbokningsregler

Anmälan görs helst via anmälningsformulär på www.martinuscentervarnhem.se, men 
det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till 
Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och kursavgifter.

Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr 
(gäller sommarkurser). Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen till vårt 
plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214-8864. Vid avbokning återbetalas inte anmäln-
ingsavgiften.

Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat överenskom-
mits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande kursavgift och 
mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kursstart återbetalas 50 % av 
kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt inget.

Om du har frågor angående kursernas innehåll och upplägg
Kursvecka 1 och helgkurs: kontakta Ulf Sandström via ulf@martinuscentervarnhem.se 
eller på mobilnummer 073-642 22 12.
Kursvecka 2: kontakta Harald Berglund via 1948hb@gmail.com eller på mobilnummer 
070-649 68 33.
Kursvecka 3:  kontakta Daniel Lundberg via daniel@evigaakademin.se eller på mobil-
nummer 072-249 57 77.
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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 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 personliga vardag. Vi 
tänker oss en framtid där längre 
kurser med fokus på huvudverken 
i Tredje testamentet: Livets Bog 
och Den eviga världsbilden 1-6 
(de s.k. symbolböckerna) varvas 
med kortare helg- och veckokurs-
er där särskilda teman behandlas. 
Vid sidan av studierna får man 
goda tillfällen till samtal och sam-
varo med andra som intresserar 
sig för den kosmiska världsbilden. I en naturskön miljö finns det också tid för åter-
hämtning och rekreation.
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Vid arbetshelger och arbetsveckor utgår varken mat- eller boendekostnad, men vi 
lagar maten tillsammans. Om du vill veta mer om hur du praktiskt kan hjälpa till är 
du välkommen att ringa Claus Möller 0701 – 71 00 49 för information. Anmälan till 
helen@martinuscentervarnhem.se.

Du kanske också är intresserad av att vara medarbetare på sommarkurserna genom 
att arbeta i köket eller med något annat som kan gagna stiftelsens verksamhet. Hör 
då av dig till: helen@martinuscentervarnhem.se.

Vårens arbetsvecka 2019 kom-
mer att genomföras 27 april 
till 5 maj. Huset ska öppnas 
efter vintersömnen och rum-
men vårstädas. Sedan är det  
alltid mycket som behöver 
göras på en fastighet i form av 
reparationer, målning och för-
bättringar. Kom ett par dagar 
eller stanna hela veckan, vi är 
tacksamma för alla insatser 
både inne och ute. 

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. Det går också bra att Swisha 
pengar till nummer 123 637 83  68 . Pengarna kommer att användas 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, så både praktisk och ekonomisk hjälp tas 
tacksamt 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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”oäkta” barn. Om sin barndom och uppväxt säger 
Martinus att han inte kan erinra sig en enda dag i 
sitt liv utan att han bett till Gud. När han i sin ung-
dom var i tvivelsmål om vad som var rätt eller fel att 
göra i en speciell situation, frågade han alltid: ”Vad 
skulle Kristus ha gjort i denna situation?” Omedel-
bart kände han svaret och vad som var det rätta att 
göra! Martinus personlighet bar således från tidiga 
barnsben prägel av en djup religiös natur. Men 
hans religiösa uppfattningar var inte alltid i fas med 
gängse tolkningar. 

Vem är Martinus?
Martinus föddes i den store sagoberättaren H.C. Andersens hemland, Danmark. Det 
sägs att HCA hade förmåga att göra saga av verkligheten. Om Martinus kan man säga 
det motsatta. Han har gjort verklighet av sagan. Han har förvandlat religionernas 
eviga kärna och obegränsade kärleksbudskap till andlig vetenskap! 
 

Martinus 

Martinus föddes på landet i den nordjylländska stationsbyn Sindal den 11 augusti 
1890. Han föddes utom äktenskapet och var enligt den religiösa samtidens dom ett 

Som konfirmand fick han t.ex. av byns präst höra att det vilade en Guds förbannelse 
över oäkta barn. Martinus som var ett oäkta barn kunde dock inte tro att Gud kunde 
var vred på honom. 

Född utanför äktenskapet blev han omhändertagen av sin morbroder och dennes 
hustru. Dessa var kärleksfulla människor som på sin ålders höst, tog väl hand om 
honom efter att redan ha fostrat en kull barn. De var fattiga, outbildade men varma 
människor. Martinus egen mor dog 1901. Martinus var då 11 år. I det följande citeras, 
från Martinus egen beskrivning hämtad från “Den intellektualiserade kristendomen”. 
Martinus berättelse om sin barndom och uppväxt, fram till upplevelsen av den stora 
födelsen. 

”Under mitt trettioförsta år upplevde jag en andlig process, som ledde mig in i en 
kosmisk mission. Det var en afton i mars månad 1921, som jag således satt i fullstän-
digt mörker på mitt rum vid Nørrebros Runddel i Köpenhamn och koncentrerade mig 
på Gud. Och det var under denna koncentration på Gud och i detta totala mörker, 
som jag vaket dagsmedvetet i en kosmisk vision upplevde min den gången för mig 
ofattbara gudomliga kallelsen till att intuitivt klarlägga och manifestera som kosmisk 
vetenskap det ‘myckna’ som Jesus kunde ha berättat för sina lärjungar men som 
varken dåtidens offentliga auktoriteter och myndigheter var utvecklade nog till att 
kunna förstå.”
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