auteur en mysticus

LARS MUHL
04 - 06 oktober 2019 in
Amsterdam (Baarn)
VRIJDAG: LEZING OVER MARIA MAGDALENA
Met Lars Muhl & Ton van der Kroon
ZATERDAG - ZONDAG: WEEKEND WORKSHOP
“The Light within a Human Heart”
Sinds zijn jeugd bestudeert Lars Muhl de traditie van Jezus
en het Mysterie van de Essenen. Gedurende zeven jaar was
hij de ‘tovenaarsleerling’ van de ziener Calle de Montségur,
vandaag vereerd als een van de authentieke mystici van
onze tijd. Lars Muhl heeft 22 boeken geschreven, waarvan
de triologie ‘The O Manuscript’ in 12 talen vertaald en in 25
landen gepubliceerd werd. Mis dit pareltje niet!
Meer informatie en registratie

WWW.LARSMUHLINAMSTERDAM.NL

LEZING OVER MARIA MAGDALENA
Met Lars Muhl & Ton van der Kroon

Tijdens deze avond inspireren
Lars Muhl en Ton Van Der Kroon
met hun directe kennis en ervaring over Maria Magdalena. In
onze hedendaagse tijd is ze
erkent door de Katholieke kerk
als de apostel der apostelen,
diegene die altijd aanwezig was
in Jezus zijn nabijheid en de
eerste die hem aanschouwde
na zijn verrijzenis. Maar wat
staat er geschreven tussen de
regels? Waarom is ze zo belang-

rijk en inspireert ze zo veel
mannen en vrouwen in de
21ste eeuw? Wat representeert
ze? En welke boodschap van
wijsheid wil ze met ons delen?
Je bent welkom op deze prachtige lezing, met vraag en antwoord.
Toegang: €35 voorverkoop,
€45 aan de deur.

Ton van der Kroon reist
zijn hele leven naar
heilige plaatsen op
aarde, op zoek naar de
spirituele tradities van de
mensheid.
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Hij verwerkt veel van zijn reiservaringen in
zijn boeken, waarvan er inmiddels 10 zijn
o
verschenen. De trilogie De Zevende Poort,
Van er Kro
D
Het Labyrint van de Tijd, en de Meesters van
Shambhala beschrijven zijn eigen zoektocht, maar
tevens de grote transformatie die momenteel in de wereld plaatsvindt. Hij
werd bekend door de bestseller 'De Terugkeer van de Koning, het boek voor
mannen over liefde, lust en leiderschap,' dat inmiddels in zes talen is
vertaald, waaronder arabisch en hebreeuws. Hij gaf zeven jaar traumahealing
in de Gazastrook, en organiseert jaarlijks een Maria Magdalena Festival in
Andalusië en een Healing Conferentie in Jericho.
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Drakenburg, Baarn • 4 oktober 2019 • 20:00 – 22:30 uur

