
DEN INDRE REJSE – INSPIRERET AF THOMASEVANGELIET 

Weekendkursus 

”Den, der har drukket af min mund, skal blive som jeg er, og jeg vil ham, 

og det skjulte skal blive åbenbaret for ham. Thomasevangeliet logion 

108. 

Thomasevangeliet blev fundet i Ægypten i 1945. I næsten 2000 år var 

det gemt bort, forfulgt af den etablerede kirke, der ikke kunne tolerere 

denne vise spiritualitet, givet af den discipel, Jesus sendte til Indien. Der 

er en mening med, at thomasevangeliet nu igen ser dagens lys. Det har 

meget at give det moderne menneske, der søger en spirituel 

udviklingsvej: Det kaster nyt lys over den urkristendom og lære, der 

udgik fra Jesus. Det viser en ny dimension i kristendommen. Her er den 

kristne vej en psykospirituel terapi, bevidsthedsudvidelse og healing. 

Oldtidens dybdepsykologi træder frem i thomasevangeliet. Inspireret af 

udviklingsvejen i thomasevangeliet begiver vi os ud på vor indre rejse: 

Erfaringen af Gud, åndelige vejledere og vort højere jeg (selvet), 

bevidstgørelse af vore idealer og udviklingsmål, mødet med vore 

skygger og  fobier, vor identitet og sociale maske, bevidstgørelse og 

integration af vor kønsidentitet, modsatkønnethed og sexualitet, vor 

indre kraft og jordforbindelse. Kurset er terapeutisk orienteret og 

hjælper dig med at blive en helstøbt personlighed, der står ved dig selv 

og dine modsætninger. Gennem foredrag, samtale, meditation, 

drømmetydning, gruppearbejde, humor og latter får du inspiration til at 

gå netop din udviklingsvej – til at brænde igennem til dig selv dag efter 

dag. Samtidig får du indblik i den terapeutisk visdom og healingskraft, 

der udstråler fra gudemennesket Jesus Kristus. 

Weekendkursus den 2.-3. september 2017 kl.10-18 



Sted: Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20, 

Charlottenlund 

Kursusleder: Psykospirituel terapeut, magister og forfatter Jørgen 

Braren Laurit-zen. Forfatter af bogen: Thomasevangeliet i 

dybdepsykologisk belysning, Hernovs Forlag. 

Tilmelding: Snarest muligt, deadline mandag den 28. august 

Pris: 1100 kr . Beløbet betales senest den 25. august. 

Beløbet kan betales via mobilepay på telefonnummeret:25549578. Eller 

indbetales på konto: 1551  3633552371 

 


