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Gral Lars Muhl Hent PDF Gral er beretningen om en kvest. Den gør op med århundreders forestillinger om

gralen som et fysisk objekt og viser, at gralen er en tilstand, som alle kan få del i. Gral består af to
sideløbende spor. I det ene spor gives et bud på de faktiske begivenheder omkring Maria Magdalenes

uddannelse til gnostisk præstinde samt hendes flugt til Sydfrankrig, hvor hun prædikede Jesu sande budskab
og repræsenterede den sande kristne kirke: Hjertets vished. I det andet spor følger vi forfatterens fortsatte

rejse ind i den indre verden, gennem det mystiske møde med Sylvia, en ældre dansk præstinde. Rejsen går til
Sydfrankrig, hvor forfatteren finder hemmeligheden bag den gamle gralsmyte, rejser med Ildvognen og har
kontakt med den anden virkelighed. Gral er tredje og sidste selvstændige bind i Lars Muhls Gralstrilogi, der
også indeholder Seeren fra Andalusien og Maria Magdalene. "En af de mest usædvanlige bøger jeg har læst i
mine 35 år som forlægger" Michael Mann - Watkins Publishing "Jeg anbefaler denne forunderlige bog til alle,
der søger en vej til oplysning" Al Jardine – The Beach Boys "Sådan blinker Gud med øjet" John Cleese –

komiker "En ekstraordinær bog, skrevet af et ekstraordinært menneske" Henry Lincoln – forfatter til "Helligt
Blod, Hellig Gral" "En af de vigtigste bøger du nogensinde vil komme til at læse" Lyndall Demere – PhD
Msc.D. International Association of Metaphysicians "En af vor tids oplevelses-religiøse klassikere" Anders
Laugesen – Kristeligt Dagblad "Der udløses en transmission af energi af denne bog, skrevet med ydmyghed
og oprigtighed." Danni Antman – Rabbiner "Et mirakel" Girts Ancevska – Mysterija "Velsigner læseren med
et lys, der varer ved" Gail Swanson – forfatter til "Mary Magdalene Speaks" "Milevidt over Casteneda" Scott

Hutton – Amazon.com
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