
Seeren fra Andalusien
Hent bøger PDF

Lars Muhl

Seeren fra Andalusien Lars Muhl Hent PDF Beretningen om forfatterens møde med et ekstrauniverselt
menneske, seeren C de M. Et sjældent forsøg på at skildre det, som ikke kan skildres, og som derfor kun få
har forsøgt at beskrive: Den mystiske oplevelse. En førstehåndsberetning om en moderne mysterieindvielse.

Bogens første del er bygget op over en togrejse til Sydspanien, hvor forfatteren i en række tilbageblik
fortæller om baggrunden for sit møde med Seeren og om den terapeutiske og spirituelle proces, han

gennemgår under Seerens vejledning på Montségurbjerget.

Bogens anden del foregår hos Seeren et sted i Andalusien, hvor vi gennem lærerens arbejde med eleven får
indblik i, hvilket skjulte evner og ubegrænsede muligheder mennesket har, hvordan man aktiverer dem og

integrerer dem i sit liv.

"Lars Muhls bog er faktisk både indfangende og god. Den er god, fordi den udvider uden at voldtage, fordi
den er alvorlig uden at være selvhøjtidelig. God, fordi den lige netop er det spadestik dybere og den litterære

drejning bedre … god, fordi man har mulighed for at blive klogere af at læse den."
- Liselotte Weimer, Weekendavisen

"Ifølge forfatteren selv bygger bogen på et virkeligt møde med Seeren fra Andalusien. Måske er det ikke af
større betydning for bogen, der er elementær spændende læsning. Men det biografiske element gør dog, at
den kan gå hen og blive en af tidens oplevelses-religiøse klassikere, og fra det perspektiv er der tale om en

helt usædvanlig bog, der åbner for et kig ind i dele af sindet, som andre er for blufærdige til at fortælle om. Et
sjældent blik ind i mystikkens univers."
- Anders Laugesen, Kristeligt Dagblad

"… alle kan få glæde af denne medrivende beretning om at kæmpe sig op til et liv, hvor kontrollen slippes og
glæden tager over. Og Lars Muhl skriver godt, musikkens rytme genlyder i sprogets komposition."

- jea, Alt For Damerne
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