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Välkommen till Kosmosgården 
Kosmosgården har varit ett svenskt centrum för Martinus andliga vetenskap sedan 
början av 1950-talet. Här har Martinus hållit många föredrag och uppskattade fråge-
stunder. Genom åren 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 på den posi-
tiva 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 speci-
ella förkunskaper.  

För mer information om Kosmosgården, kalendarium, 
bilder, anmälan till kurser, anmälan för informations-

brev med mera besök  

www.martinuscentervarnhem.se 
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Om årets sommarkurser 
Kursveckorna ligger som tidigare i slutet av juni och i början av juli månad. Liksom 
sommaren 2019 har vi även 2020 planerat tre kursveckor. Det blir också tre helt 
olika teman. Den första veckan fokuserar på hur vi kan börja leva efter den nya kun-
skap som förmedlas i Tredje testamentet. Den andra kursveckan handlar om självkän-
nedom, och hur man på olika sätt kan arbeta med sin egen utveckling. Under den 
tredje veckan står utvecklingen i den yttre världen i centrum.  

 

Kursdagens upplägg  

På förmiddagen är det föredrag med samtal och frågestund. Efter lunch träffas delta-
garna i en studiegrupp. Det kan vara en artikelgrupp där vi läser en artikel av Marti-
nus ur tidskriften 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 eftermiddagarna är det 
också olika föredrag eller symbolförklaringar. På kvällarna kan vi se på film, lyssna på 
ett föredrag eller göra en utflykt. 
 
Andra veckan har ett litet annorlunda upplägg: Förmiddagarna är desamma, men ef-
termiddagen består av en förlängd studiegrupp där alla samtalar kring texter deltagar-
na har fått.  

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 ut-
sträckning man vill. Liksom i det 
verkliga livet där vi alla är lärare och 
elever präglas dessa veckor av ge-
mensamma 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 kur-
sen. Vi hjälps åt med gemensamma utrymmen.  
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 Sommarkurs 1 - Tredje testamentet - en kun-
skap att leva efter 

Nyligen har några av världens mest inbitna ateister medgett att det inte är så lyckat 
att religionens världsbild ersätts med den ateistiska. Det finns då inte längre någon 
motiverande grund för en högre moral, och det kan leda till ohyggliga konsekvenser. 
Något vi redan sett exempel på, bl.a. med 1900-talets två stora världskrig. Då männi-
skorna börjat inse detta, men inte längre kan tro på de gamla religionerna, har de bör-
jat söka efter nya svar på de stora livsfrågorna. Martinus menade att hans livsverk är 
ett nytt svar på dessa frågor, något som kan återskapa förtroendet för de humana 
religionernas kärnbudskap, och alltså bli ett nytt fundament för en högre mänsklig 
moral. En kunskap, som ska befordra både permanent livslycka och världsfred.  
 
Under denna kursvecka kommer vi att belysa områden där vi själva har stora möjlig-
heter att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande.  
Vi tittar närmare på hur vi kan börja leva utifrån denna nya kunskap, och därigenom 
finna livsglädje och delaktighet i skapandet av framtidens fullkomliga världsrike, re-
dan nu!  
 
Kursarrangörer och föredragshållare: Ingemar Fridell, Daniel Lundberg, Anne Pullar, 
Sören Jensen, Susanne Berglund och Harald Berglund.  
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Kursdagarnas teman: 

Måndag: Företal och inledning i Livets Bok  

Företalet och inledningen i Livets bok är väldigt innehållsrika texter som man lätt 
springer förbi. Här stannar vi upp och tittar lite närmare på några av de centrala be-
grepp och ämnen som förekommer i dessa texter, och kopplar det till veckans tema. 
Därigenom får vi även en kort introduktion till Tredje testamentet och verkets verk-
liga syfte. 
 
Tisdag: Döden - livets största illusion 

Kan det Martinus berättar om döden göra oss mer lugna och tillitsfulla i vårt fysiska 
liv? Vi tittar närmare på Martinus beskrivning av födelsen till den andliga världen och 
reflekterar över hur dessa analyser kan vara till hjälp nu och senare, inför vår egen 
övergång.  
 
Onsdag: Mäns och kvinnors olika livsupplevelser 

Uppdelningen i två separata kön befordrar medvetandets utveckling i den fysiska 
världen. Eftersom män och kvinnor inte gjort exakt samma erfarenheter, upplever de 
livet lite olika. När vi identifierar oss som man och kvinna gör sig gamla instinkter 
gällande, men nu håller skillnaden mellan könen på att jämnas ut. Vi är på väg att 
förvandlas till en ny väsensart som älskar allt och alla. I föredraget behandlas bl.a. 
följande frågeställningar: Vari består skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelser 
av livet? Vilka tendenser och beteenden är typiska för män respektive kvinnor idag? 
 
Torsdag: Livet ett samtal med Gud.  

Hela vårt liv är egentligen ett långt samtal med Gud. Gudomen vägleder oss i vår 
utveckling från lägre till högre stadier av moral, fram till målet att bli en färdig män-
niska. Denna vägledning kan ta sig olika uttryck - allt från viskningar till rop - och 
vår uppgift är att lära oss att lyssna och försöka förstå. Och lika viktigt är det att vi 
övar oss och lär oss att ta emot denna kärleksfulla vägledning.  
 
Fredag: Från egendomsrätt till gåvokultur  

Alla konflikter inom och utanför oss, är orsakade av ett möte mellan två konträra 
förhållningssätt till livet. Den gamla världsmoralen; själviskheten är högsta lagen i 
djurriket, men blir alla problems moder senare i utvecklingen. Religionernas uppgift 
är därför att stegvis begränsa själviskheten fram mot det färdiga kärlekssamhället. 
Under den gamla världsimpulsen legitimerades egendomsprincipen och skyddades 
med lag. Tack vara denna princip, kan den kloka betvinga den mindre kloka. Begären 
efter makt och pengar ställer till det i relationer mellan människor, och inflammerar 
med tiden alla delar av samhället. Vad kan vi göra åt saken enligt Martinus? 
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Sommarkurs 2 - Självkännedom - att arbeta 
med sig själv 

Martinus visar oss hur allt som händer oss hänger ihop och är ett resultat av vår egen 
utveckling och av våra fullkomligare och mindre fullkomliga sidor. Ju mer vi förstår 
av de andliga lagarna kan behovet att på djupet förstå oss själva växa sig starkare. Hur 
kan vi förstå och tillämpa de andliga lagarna som Martinus beskriver i vår egen per-
sonliga utveckling? Hur kan vi lära känna dessa levande principer genom hur vårt eget 
personliga liv gestaltar sig? Om vi inte först möter livet, såsom det visar sig för oss, 
kan vi inte riktigt ta oss an oss själva. Samtidigt, om vi börjar med oss själva genom 
att rikta blicken inåt för att försöka se vad som verkligen finns där, kan vi börja möta 
livet och vårt öde på ett mer fruktbart sätt. När den inre verkligheten blir mer le-
vande, får också den yttre verkligheten en ny mening och vi kan börja se hur den ut-
gör en levande personlig korrespondens som hjälper oss att växa som människor.  
 
Kursarrangörer och föredragshållare: Agneta Orlå, Eva Gusmark, Karin Schmidt och 
Ulf Sandström 
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Kursdagarnas teman:  

Måndag: Tankens betydelse 

För att lära känna oss själva behöver vi förstå våra känslor, tankar och behov och hur 
dessa styr våra liv. Under den här första temadagen diskuterar vi hur man kan ut-
forska dessa, för att på så sätt kunna bli medvetna om dem. Som Paulus uttryckte 
saken: Det jag vill, det gör jag inte, men det jag inte vill, det gör jag. Vårt vanemed-
vetande är således starkt och frågan är hur vi bäst kan utveckla oss själva och börja 
omforma våra tankar och känslor som inte stämmer överens med vår mer utvecklade 
vilja.  
 

Tisdag: Att älska dig själv på riktigt  

All fiendskap, varje hämndakt, ja allt vad som hos människan är en motsats till nästa-
kärlekens stora bud: ”Du skall älska din nästa som dig själv” utlöses av tyngdenergins 
överbalans hos väsendena", skriver Martinus. Men att praktisera nästakärlek då vi 
ofta ligger i krig med oss själva, tyngda av skam, skuld och självkritik, är en utmaning 
för de flesta av oss. Genom självmedkänsla kan vi lära oss att erkänna och omfamna 
våra djupare behov och känslor och stärker därmed både inre och yttre frid.  
 

Onsdag: Egen fördjupning och rekreation 

Denna dag ger utrymme för olika aktiviteter som bestäms av gruppen tillsammans. 
Det finns möjlighet att göra en längre utflykt till historiska sevärdheter i trakten. Da-
gen kan också ägnas åt egen fördjupning, reflektion och samtal kring veckans tema, 
där föreslagna texter finns att tillgå. Andra aktiviteter och föredrag är också möjliga. 
 

Torsdag: Lyssna till kroppen!  

Varje individ har ett helt eget kroppsspråk. Kroppen har formats av evolutionen och 
speglar varje tanke, varje känsla vi har. Samtidigt förhåller sig kroppen till naturlagar-
na i ett samspel mellan vårt inre och yttre universum.  Handlar kroppsmedvetenhet 
om självkänsla? Kan vi utveckla vår självkänsla genom att medvetet lyssna till krop-
pen? 
 

Fredag: Självkännedom genom bön 

”Alla naturliga eller normala böner blir bönhörda”, menar Martinus. Ändå upplevs 
det inte alltid så. Många människor har därför övergett bönen och kanske tänker att 
det inte fungerar att be. Men genom att regelbundet använda bönen och lära sig mer 
om hur den fungerar, genom att studera livets lagar och vara uppmärksam på hur 
gudomen kommunicerar med oss, kan bönen bli ett redskap för bättre självkänne-
dom.  
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Sommarkurs 3 - Guds plan med evolutionen 

Martinus presenterar oss i sitt verk för en andlig evolutionslära, där våra religiösa 
traditioner i symbolisk form går väl ihop med vetenskapliga rön och hävdar att Gud 
har en plan med den utveckling vi bevittnar. Under denna vecka bjuder vi in dig till 
en skandinavisk vecka, där vi blandar danska och svenska föredragshållare och samta-
lar om detta att Gud inför våra ögon, skapar människan till sin avbild. Vi diskuterar 
Martinus syn på begreppet ”domedag”, som i det tjugonde och tjugoförsta århundra-
det rasar i form av världskrig, vi talar om maktens desinformations- och propaganda-
krig, konspirationsteorier, finanskrig - och där allt detta skapar: en ny människa, ”en 
ny jord” och kärlekens seger över hatets ideologi. Välkommen till en inspirerande 
vecka som vänder upp och ner på dina invanda föreställningar. 

 

Kursarrangörer och föredragshållare: Claus Möller, Sören Jensen, Kaare Beck, Jan 
Schultz och Toni Bjerremose. 
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Kursdagarnas teman: 

Måndag: Guds plan 

Martinus menar att Bibelns ord från Mosebokens skapelseberättelse, där Gud säger; 
Låt oss göra en människa till vår avbild, är det som all utveckling handlar om och 
genom hela hans livsverk redogör han för en andlig evolutionslära, där vi djupast sett 
via vårt dagliga liv kommunicerar med Gud och där målet är att lära sig livets tal, att 
med bön och meditation bli redskap och tjänare av livet och medmänniskorna. 
 
Tisdag: Kretsloppsprinciperna 

Kretsloppen representerar en evigt existerande bärande princip, som är synlig överallt. 
Där även vårt medvetande, våra inre organfunktioner, hjärna, hjärta, lungor likväl som 
vårt yttre kosmos präglas av dessa kretslopp. Martinus beskriver dessutom kretslopp 
som är så gigantiska att de rymmer hela vår kända evolution och även i astrologin ser 
vi gigantiska kretslopp. Under dagen får vi ta del av en martinuskännares och astro-
logs mycket annorlunda syn på dessa kosmiska kretslopp och vad de betyder för vår 
tid. 
 
Onsdag: ”Domedag”, ”krigspropaganda”, desinformation och konspirationer 

Med utgångspunkt i Martinus texter och uttalanden, ser vi närmare på vår egen sam-
tid. Vad är det för ”propaganda” och starkt divergerande påståenden, förklaringar 
och motiv vi blir utmanade av. Hur ska vi navigera bland dessa starka och ibland 
upprörda stämningar som är förhärskande? Vad har Martinus sagt om dessa krafter 
som med oförminskad energi skapar split och spektakel – krig och kultursamman-
brott och påverkar våra sinnen. 
 
Torsdag: En ny världskulturs födelse – världshistorien i ett kosmiskt perspektiv 

Vi kan lära oss att gå med Guds världsplan och inte emot utvecklingen. Dagen kom-
mer att bestå av olika presentationer följda av samtalsgrupper. Ämnet är samhällets 
förvandling i relation till den inre förvandlingen. Vi pratar om barnuppfostran, ut-
bildning, forskning och hälsa, om vårt förhållande till djuren, mikrokosmos, miljön 
och GMO, om press, propaganda, internet och de sociala mediernas roll, om automa-
tisering, monopolisering, skatteflykt och statsmakt, om krig, fred, FN och det inter-
nationella världsrike som föds inom och utanför oss. 
 
Fredag: Kärlek = Universums grundton 

Vi går igenom Martinus syn på kärlekens alla aspekter och hur han beskriver en sexu-
ell förvandling av människans sympatitillstånd, från äktenskapskärlek till Kristuskär-
lek. Vi diskuterar vad som är manligt, kvinnligt och vad som är mänskligt och ägnar 
dagen åt en genomgång av detta viktiga ämne och hur vi kan omsätta det i våra liv. 
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Helgkurs 8 — 10 maj 2020 

En andlig åskådning för individualismens tidsålder 
 
Mänsklighetens utveckling går i långa cykliska perioder drivna av andliga världsim-
pulser. Genom kulturella perioder som följer på varandra blir vår verklighetsuppfatt-
ning stegvis alltmer i kontakt med livet. De olika perioderna har var sina andliga 
grundvalar som påverkar hur vi tänker, hur vi ser på sanning och moral och hur vi 
bygger våra samhällen. 

I varje kulturepok är synen på vad livet är – och därmed vad det gudomliga är – 
centralt. Gudsbegreppet är ett koncentrat av den världskänsla som genomsyrar kul-
turen. När en gammal epok förlorat sin inspirationskraft överges den av människorna 
och de börjar söka andlig näring från nya källor. 

Det är i en sådan övergångsperiod vi befinner oss just nu. Den kristna världsbild som 
bygger på det gamla och det nya testamentet håller på att förlora sitt grepp och en ny 
form av kristendom är i sin linda. Denna nya världsåskådning är trots att den är en 
fortsättning på de gamla andliga impulserna en total omvändning av många centrala 
synsätt; övergången från en transcendental till en immanent gudsbild är den viktigaste 
delen i detta. 

Det vi lämnar är en auktoritär och hierarkisk världsordning där en enda sanning, mo-
ral och estetik står i fokus. Ett samhälle där makt, posi-
tion, etnicitet och kön avgör vad som är relevant och bör 
ha tolkningsföreträde. I den nya kulturen som vi ännu 
bara anar, kommer alla kreativa impulser från individens 
inre. Det som skall bygga framtidens värld är inte någon 
kraft från ovan, det är varje människas inneboende guda-
gnista. 

Hur kommer denna övergång, denna upp-och-
nedvändning av livet, att gå till? Kan inte alla människors 
totala frihet leda till kaos? Vad finns det att känna sig 
trygg med när ingen längre talar om för oss hur vi skall tänka och handla? Här finns 
det mycket att diskutera och reflektera över. Vi hoppas kunna göra detta under denna 
kurs i gudsbegreppets förvandlingar. 

 
Kursarrangörer: Max Käck, Harald Berglund, Micael Söderberg 

Ankomst till Kosmosgården sker under fredag eftermiddag. Klockan 18.00 serveras 
soppa, kursen startar kl. 19.00. Kursen pågår till söndag kl. 13.00 och därefter serve-
ras lunch. För mer information och detaljprogram kontakta Max Käck:  
maxvilhelm@telia.com eller 070-888 06 09 

mailto:maxvilhelm@telia.com
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Praktisk information 

På 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. Du kan också swisha till nr: 
123 637 83 68. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften. 
 
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 upp-
lägg: 

Kursvecka 1 och helgkurs: kontakta Harald Berglund via 1948hb@gmail.com eller 
på mobilnummer 070 - 649 68 33. 
 
Kursvecka 2: kontakta Ulf Sandström via ulf@martinuscentervarnhem.se eller på 
mobilnummer 073 - 642 22 12. 
 
Kursvecka 3: kontakta Claus Möller via claus_miller@hotmail.com eller på mobil-
nummer 070 - 171 00 49. 
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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.  

 
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 hu-
vudverken i Tredje testamentet: Livets Bog och Den eviga världsbilden 1-6 (de s.k. 
symbolböckerna) varvas med kortare helg- och veckokurser där särskilda teman be-
handlas. 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 eller bankgiro 214 – 8864. 
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. 

Vårens arbetsvecka 2020 kommer att 
genomföras 27 april till 3 maj. Huset 
ska öppnas efter vintersömnen och 
rummen vårstädas. Sedan är det alltid 
mycket som behöver göras på en fastig-
het i form av reparationer, målning och 
förbättringar. Kom ett par dagar eller 
stanna hela veckan, vi är tacksamma för 
alla insatser både inne och ute.  

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. 
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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 föddes på landet i den nordjylländska sta-
tionsbyn Sindal den 11 augusti 1890. Han föddes 
utom äktenskapet och var enligt den religiösa samtidens 
dom ett ”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 ungdom 
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?” Omedelbart kände 
han svaret och vad som var det rätta att göra!  

 
Martinus personlighet bar således från tidiga barnsben prägel av en djup religiös na-
tur. Men hans religiösa uppfattningar var inte alltid i fas med gängse tolkningar.  
 
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 cite-
ras, från Martinus egen beskrivning hämtad från “Den intellektualiserade kristendo-
men” 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 mör-
ker, som jag vaket dagsmedvetet i en kosmisk vision upplevde min den gången för 
mig ofattbara gudomliga kallelsen till att intuitivt klarlägga och manifestera som kos-
misk vetenskap det ‘myckna’ som Jesus kunde ha berättat för sina lärjungar men som 
varken dåtidens offentliga auktoriteter eller myndigheter var utvecklade nog till att 
kunna förstå.”  
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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 
Swish 123 637 83 68 

 
Kosmosgården 

Skarke, Kosmosgården 
532 73 Varnhem 

Telefon: 0736 - 170722 
www.martinuscentervarnhem.se 


