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God jul!
Med detta julbrev vill vi gärna berätta om vad som har 
hänt inom Martinus Sak på Martinus Institut och på 
Martinus Center i Klint under 2018.
 Tack vare generösa gåvor och arv har vi haft möjlighet 
att genomföra en omfattande renovering av både Marti-
nus Instituts tak och ytterväggar och därefter låtit måla 
om alla ytterväggar och alla fönster in- och utvändigt. 
Alla burspråk i taket har fått en ny zinkbeläggning, då 
den gamla beläggningen hade börjat spricka. Dessutom 
har vi lagt ett nytt stråtak på Martinus barndomshem, 
Moskildvad, i Nordjylland. På Martinus Center i Klint har 
vi börjat se över möjligheterna att förbättra kursbostä-
derna för våra kursdeltagare.

Svenska
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Moskildvad
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 Under april månad annonserade vi i Kosmos om att det har avsatts 500 000 
dkr för nya och kreativa initiativ för information om Martinus andliga veten-
skap. Det har kommit in många goda förslag som Idégruppen för förnyelse av 
förmedlingen nu håller på att gå igenom.
 Martinus Institut i Köpenhamn och Stiftelsen Martinus Kosmologi i Stock-
holm anordnade en bokrelease den 5 maj med anledning av en ny bokutgivning. 
Det var Martinus föredragsserie om den eviga världsbilden som hade bearbetats 
till en text och getts ut som Grand Kursus, eller Storkursen som boken heter i 
svensk översättning. Boken har mottagits väl. Är du intresserad av boken, kan 
du köpa den svenska översättningen på Världsbild förlag, www.varldsbild.se.
 Vegetarismen och veganismen brer ut sig, även i Danmark som annars har 
en stark tradition av att ”hylla” animalisk föda. På Martinus Center i Klint 
anordnades i september en tredagars workshop om hälsosam mat i teori och 
praktik inklusive matlagning i centrets kök, liksom det har arrangerats en 
konferens om växtbaserad kost och hälsa på Martinus Institut. Vi har också 
varit representerade med ett föredrag om den idealiska födan på San Francis-
cos vegetariska festival (se en reseberättelse därifrån nedan i detta brev).
 Martinus har bland annat i böckerna Den idealiska födan och Den eviga 
världsbilden grundligt redogjort för varför det är bäst för oss människor att 
äta växtbaserad kost i stället för animalisk föda. I Den eviga världsbilden, del 
5, förklarar han detta i symbol nr 68 om ”magsyra, kokning och kosten.” 
 ”[…] Så småningom kommer vi fram till ett tillstånd där många människor 
börjar tänka på en renare föda. Vegetarismen växer fram och många männi
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skor börjar se att det är sundare. Det blir då också obehagligt att behöva dräpa 
djuren; det är bättre att kunna leva av växtföda. Många blir vegetarianer för 
sin egen hälsas skull, men en gång kommer alla människor därhän att de inte 
kan äta kött därför att de inte längre nänns att dräpa djuren. När man kom
mer därhän att man vet att det inte är en livsbetingelse att äta kött, att det 
finns tillräckligt med föda vid sidan om köttet, och att man inte nänns att drä
pa djur, då blir man vegetarian […]” (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, 
st. 68.2).

Aktuellt inom undervisningen på Martinus Center Klint och på 
Martinus Institut
Vad gäller undervisningen och förmedlingen av Martinus analyser, arbetar våra 
frivilliga medarbetare inom Undervisningsgruppen intensivt med att utveckla 
nya former för förmedling, samtidigt som det klassiska utbudet med en varia-
tion av föredrag, seminarier, studiegrupper och kurser fortsätter som vanligt. 
 På Martinus Institut har vi hört många intressanta föredrag, liksom på 
kurscentret i Klint, där det även löpande har anordnats kurser under hela 
året förutom sommarsäsongen, som bara blev ännu bättre av det fantastiska 
sommarvädret som vi fick njuta av i år. Vi kan se tillbaka på en mycket inspi-
rerande sommarsäsong med temaveckor om bl.a. ”Konst och vetenskap” och 
”Vad är en människa?”
 En nyhet i år är att undervisarna har startat Martinus Center Klint Pod-
cast, som du hittar här: www.mcklint.dk/podcast/. Här kan du lyssna till pod-
castavsnitt om bl.a. Martinus Center Klints historia, upplevelser från kursdel-
tagare under sommaren, berättelser om hur det är att vara frivillig medarbe-
tare på centret, samt ett nedslag i Martinus analyser av mentala kortslutning-
ar. Fler avsnitt i denna nya podcast från Klint följer framöver, samtidigt som 
våra tidigare podcastavsnitt på engelska i Martinus Cosmology Podcast och i 
svensk-danska Kosmologipodden fortsätter som tidigare. 
 Under våren och hösten har vi anordnat två konferenser om ”Kreativitet, 
konst och innovation” samt, som nämnts ovan, om ”Växtbaserad kost och 
hälsa”. Därutöver fanns som alltid ett rikt utbud av föredrag, seminarier och 
kurser på Martinus Institut och Martinus Center Klint som erbjöd såväl in-
troduktioner för nybörjare som fördjupningskurser för intresserade som redan 
har goda kunskaper om verket (t.ex. veckokurser i Livets Bog, del 5, med för-
djupade studier i det stora ämnet ”Den högsta elden – förvandlingen av våra 
sexuella poler”). 
 Temasamtalen på Café Klint är liksom tidigare mycket populära och välbe-
sökta, och som en följd av detta har liknande cafésamtal nu introducerats på 
Martinus Institut. 
 En nyhet inför nästa år är också att vi utarbetar nya former för nätbase-
rad undervisning, som också kallas e-learning. Det innebär att deltagare som 
deltar i en längre flerårig kurs med träffar på Martinus Center Klint där man 
fördjupar sig i Martinus verk, även kommer att få tillgång till en lärplattform 
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med internetbaserat material i form av t.ex. inspelade videor, instuderings-
frågor och podcastavsnitt. Kursdeltagarna kan därmed fortsätta att hålla 
kontakten och fördjupa sig i verket även mellan träffarna. För att förstärka 
den internationella undervisningen planeras även en rent internetbaserad 
introduktionskurs på engelska, där deltagare från hela världen kan vara med. 
Mer information om detta kommer i nästa års nyhetsbrev och på Martinus In-
stituts webbplats.

Föredragsresa till Kalifornien
Martinus Institut var representerat på två konferenser i USA i oktober, näm-
ligen The Science and NonDuality Conference (SAND) 2018 i San José den 26 
oktober och The World Veg Festival 2018 i San Francisco dagen efter. Valve 
Zuercher-Valdespino var initiativtagare till inbjudningarna. Hon är en est-
nisk-schweizisk Martinus-intresserad person som är uppvuxen i Sverige och 
bor i San Francisco, och som vår medarbetare Mary McGovern träffade under 
en föredragsresa i Florida 2016.
 Temat för SAND-konferensen var ”The Mystery of Being Human” och ett av 
huvudtemana var ”sex and gender”. Mary McGovern valde därför att hålla ett 
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föredrag om den sexuella polförvandlingen (”The Ongoing Evolution of Human 
Sexuality”) − även med anledning av att hennes engelska översättning av Li
vets Bog, del 5, gavs ut veckan före konferensen. 
 Det kom ca 60−70 åhörare till föredraget och en del åhörare var tvungna att 
stå, då det inte fanns tillräckligt med sittplatser. Det var sammanlagt 1 400 
deltagare på hela konferensen, men det gavs många parallella föredrag som 
deltagarna fick dela upp sig på. Föredraget mottogs väl och det fanns också 
möjlighet att fördjupa sig i Martinus världsbild under längre samtal med del-
tagarna under måltiderna och i pauserna.
 San Franciscos vegetariska festival dagen efter var en fest med ett fyrver-
keri av föredrag av läkare, forskare, dietister, djurrättsaktivister och förfat-
tare. Deras slutsats är att man ska äta växtbaserad vegansk fullkornskost för 
att optimera sin hälsa och för att kunna bota flera sjukdomar. Mary McGovern 
höll ett föredrag om den idealiska födan för runt 80 personer. Även här blev 
några av åhörarna tvungna att stå under föredraget. Det erbjöds tre parallella 
aktiviteter hela dagen: ett fördrag i den stora föredragssalen som rymde flera 
hundra personer, ett föredrag i en mindre föredragssal och en matlagnings-
demonstration i den tredje salen. De 30 exemplaren av The Ideal Food som 
Martinus Institut hade skickat med gick snabbt åt. Bland deltagarna på kon-
ferensen fanns många människor av olika nationaliteter och med olika etniskt 
ursprung – totalt ca 3 300 personer.
 Mary höll också ett föredrag om Martinus världsbild för en grupp på fem 
kvinnor (två från Estland, en från Sverige, en från Nederländerna och en från 
USA) hemma hos Valve.
 Det är svårt att bedöma effekterna av händelser som detta. Det får tiden 
utvisa. Det har i varje fall såtts några små frön i ett stort land.

Tidskriften Kosmos nya verklighet
Sedan Martinus startade tidskriften Kosmos år 1933 har tidskriften genom-
gått många förnyelser både vad gäller innehåll och format, och i dessa dagar 
står vi inför ännu en förnyelse. Förr i tiden var tidskriften Kosmos ett av få 
medier för vår kommunikation och den har genom tiderna haft en ovärderlig 
roll i spridandet av Martinus kosmologi.
 Så ser verkligheten långt ifrån ut i dag. Med internet har kommunikationen 
nu spridit sig till en mängd olika plattformar, och Kosmos har förlorat sin ti-
digare centrala roll som informations- och nyhetsmedium. Nu kräver den nya 
verkligheten ett nytt tillvägagångssätt för arbetet med tidskriften Kosmos, så 
den återigen får spela en viktig roll.

Nya Kosmos
Vi är glada över att från årsskiftet kunna presentera det nya Kosmos-magasi-
net som kommer att bestå av flera delar.
• Kosmos i tryckt form i stort format som utkommer fyra gånger per år.
• Kosmos webbplats med löpande uppdateringar av nyheter, artiklar m.m.
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• Kosmos elektroniska nyhetsbrev.
• Kosmos på sociala medier för interaktion.
• Kosmos YouTube- och podcastkanaler som komplement till artiklarna.

Vad innebär det för dig som abonnent?
• Du kommer att få 4 tryckta utgåvor av Kosmos om året med posten i stället 

för 10.
• Du får tillgång till den digitala utgåvan av Kosmos som kan läsas online på 

dator, smartphone m.m.
• Du får tillgång till nya Kosmos webbplats med fortlöpande uppdateringar, 

artiklar, intervjuer, filmer och podcasts.
• Priset är oförändrat 420 dkr om året (4 nummer).

Vad ska du själv göra för att få nya Kosmos?
Om du prenumererar på nuvarande Kosmos behöver du inte göra något. Vårt 
prenumerationssystem tar hand om det åt dig.

Hur tecknar man en prenumeration?
Priset är 420 dkr för 4 nummer.
Smartphone: Skanna koden, klicka på länken som visas.
Dator: Gå in på www.kosmosmagazine.net/subscribe/
Personlig kontakt: Telefon: +45 3838 0100, mån−tors kl. 9−12 
E-post: info@kosmosmagazine.net
Vi önskar alla mycket nöje med nya Kosmos.
Vi avslutar detta brev med ett utdrag ur den julhälsning som Martinus skrev i 
decembernumret av Kosmos 1948:
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”Julevangeliet är just ett budskap, ett äventyr från det verkliga livet om Guds 
lysande ande för alla dem som vandrar i mörkret. Det är det stora ljus som 
sken över världens första skapelseepoker och senare fram genom alla tider. 
Det lyste över tillblivelsen av Egyptens pyramider, det strålade redan i sedan 
länge försvunna och glömda tider över Indiens tempel och pagoder och över
skuggade kinesiska marker. Det lyste med en alltöverstrålande glans utifrån 
Judéens berg och koncentrerar i dag sitt himmelska ljus mitt i västerlandets 
mörka ödesnatt. I sanning, dess ljus är liksom ’blixten som kommer från öster 
och lyser ända till väster’. Guds ande svävar fortfarande över vattnet. Den ler 
till oss här i våra nordiska domäners midvinter i form av begreppet ’julstäm
ning’ och ger sig tillkänna som varma, hjärtliga handslag med en önskan om 
’God jul och gott nytt år’, som kärleksfulla hälsningar, brev och gåvor till släkt 
och vänner, till fattiga och nödställda, till hemlösa och ensamma. Den har gjort 
det till tradition att ingen ska behöva svälta eller frysa i julens glada tid och att 
ingen ska vara hemlös eller övergiven. Denna kärleksfulla julstämning, detta 
sinnets värmande ljus är en ny världsepoks första svaga morgongryning. Det är 
julevangeliets varaktiga ’Fred på jorden’ och det därav följande välbehaget för 
människorna, som börjar dagas.”
Med denna hälsning vill vi tacka alla goda krafter i Martinus och vår allas ge-
mensamma Sak.
Rådet för Martinus Institut önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 
år!

Willy Kuijper    Trine Möller    Jacob Kølle Christensen    Mary McGovern   
 Pernilla Rosell Steuer    Lennart Pasborg    Jens Christian Hermansen

Tack till alla för stödet till Martinus Institut
Vi vill gärna ta tillfället i akt att tacka de många människor som stöder Marti-
nus Institut antingen genom frivilligt arbete eller med pengagåvor. Detta stöd 
betyder att vi kommer att ha bättre möjligheter att finansiera våra aktiviteter 
på Martinus Institut och i Martinus Center Klint. Oavsett vilket belopp du 
skänker, är det viktigt för vårt arbete. Tusen tack! 
 Gåvor och arv från intresserade utgör alltid en betydande del av våra intäk-
ter och är liksom det frivilliga arbetet en förutsättning för att Martinus Insti-
tut och Martinus Center i Klint kan drivas på en hög aktivitetsnivå som även 
fortsättningsvis kan utvecklas.
 Om du vill stödja oss kan du betala in ett belopp till Fonden Martinus Ånds-
videnskabelige Institut enligt nedan:
 Danmark: bankkonto 3565-0016913170
 Sverige: plusgirokonto 7 40 39-9
 Norge: bankkonto 7877.08.14714
 Internationellt: IBAN: DK07 3000 0016 9131 70
  BIC/SWIFT: DABADKKK

Översättning: Lars Palerius. 


