MARTINUS – TRÆF
Velkommen til jyder, fynboer og andet godtfolk til 2 Martinus-foredrag i
sensommeren 2015, nemlig søndag d. 16. august kl. 10.00 (kom gerne i god tid).
Denne gang afholder vi foredragene i Borgerhuset, Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld, ca.
1,2 km. fra Fynbogaarden, Bjerrevej 318, Bjerre, 8783 Hornsyld. Det gør vi, fordi vi sidste
år erfarede, at der var for vådt og for koldt i Henriettes smukke lade. Borgerhuset byder på
behagelige pladser og gode P-forhold.
Foredragsholder er Lene Jeppesen, der er kendt fra bl.a. MartinusCentret i Klint.
1. foredrag Det seksuelle mysterium: Ingen er længere i tvivl: Kønsrollerne er under forvandling.
Kvinder bliver langsomt mere maskuline og mænd bliver mere feminine. Martinus forklarer gennem sine
kosmiske analyser, at dette er en helt naturlig konsekvens af lang tids udvikling fra hankøns- og
hunkønsstadiet (halvkøn) til det stadium, hvor vi fremtræder som rigtige mennesker med en organisk evne
til ren næstekærlighed. Vi fremtræder da som hele mennesker, som mestrer både maskuline og feminine
træk til glæde for næsten. På denne lange udviklingsvej føler mange mennesker sig splittet mellem to
fundamentalt forskellige verdener, nemlig kernefamilieliv, besiddertrang og afkomstbeskyttelse på den ene
side og skabertrang, selvrealisering og begyndende alkærlighed på den anden side. Også vores seksualitet
ændrer sig og det på et langt dybere plan, end vi måske er bevidste om, forklarer Martinus.

2. foredrag: Vores livsmål og vores indre stemme: Set ud fra et overordnet flerlivsperspektiv
er der en nøje plan og mening med vores fysiske liv. Vi har altså et livsmål. Denne plan og dette mål er vi
ofte ubevidste om, men Martinus forklarer, at vores dybeste samvittighed er vores indre stemme, og at
den, hvis vi lytter nøje efter, kan lede os gennem livet, så vi bedst muligt når derhen, hvor vi kan udfolde os
som hele, sunde og givende mennesker. Samtidig giver han begrebet samvittighed en dybere forklaring, så
vi forstår hvorfor vi mennesker har forskellig ”nænnetærskel” – en viden, som i høj grad hjælper os til bedre
at kunne forstå og tilgive os selv og hinanden.

Hvert foredrag ta’r ca. 1 time, derefter spørgsmål og munter samtale.
Kl. ca.12 er der frokost, som man selv medbringer. Er vejret fint, er I velkomne til at
indtage den i Fynbogårdens haver.
Kl.14 starter 2. foredrag og spørgsmålsbesvarelse.
Derefter er arrangørerne vært ved en god kop kaffe med hjemmebagt kringle. Tid til
indbyrdes samtaler og et dejligt fællesskab. Dagen slutter omkring kl.17.
Vi forventer en dejlig dag og byder velkommen til alle, der har lyst til at høre om
Martinus’ kosmologi.
Pris for to foredrag pr. person er i alt 100 kr.
Af hensyn til pladserne er tilmelding nødvendig, senest ca. d. 14.08 på
tlf: 2614 8736 (Henriette) e-mail: henriettelaursen@yahoo.dk eller
tlf. 4237 8500 (Ruth) e-mail: ruth.fjord@gmail.com

Kærlig hilsen og på gensyn
Henriette Rose Laursen og Ruth Fjord.

