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Terapeuternes Mysterieskole Lars Muhl Hent PDF Forlaget skriver: »Terapeuternes Mysterieskole« er
Muhl/Ben-Davids andet fællesprojekt efter den succesfulde udgivelse af cd´en To Heal The Space Between
Us, som udkom sensommeren 2011 og på fire måneder nærmer sig 6000 solgte eksemplarer. Begge udgivelser

er nært tilknyttet parrets Mysterieskole, som nu kører på tredje år med over 300 deltagere.

Hvorfor er  Terapeuternes Mysterieskole aktuel i dag?
- Fordi mange mennesker  i dag har forladt kirken og søger et nyt spirituelt ståsted.

- Fordi fundene af de såkaldte apokryfe skrifter bringer os nærmere den filosofi, som Jesus prædikede.

I år 325 udvalgte en gruppe gejstlige de tekster, som i dag udgør Det Ny Testamente. Samtidig udelukkede
man nøje de skrifter, som gav menigmand nøglen til personlig udvikling, og som understregede vigtigheden
af ligeværdighed mellem blandt andet kønnene. Magtsyge biskopper og paver har i århundreder præget vores
kultur med skyld og skam, hekseafbrændinger, blodige korstogter og dæmoniseringer. I fortrængningen af det
kvindelige element er kirken blevet gold. Derfor har størstedelen af den danske befolkning i dag ikke noget
reelt eller dybere forhold til kirken, og søger i øst og vest efter et spirituelt ståsted uden at vide, at Essenernes
og de alexandrinske terapeuters tradition, i hvilken Jesus Nazaræeren og Maria Magdalenen blev uddannet,
stadig er aktiv og tilgængelig. Det er en tradition, der bygger på nogle meget enkle principper, hvis mål er at
åbne hjertet og højne bevidstheden gennem teoretisk, praktisk og meditativt arbejde med etik, åndedræt, lyd,
medfølelse, healing, humor, taknemmelighed og en grundlæggende fornemmelse for tilværelsens under.

I Terapeuternes Mysterieskole indføres læseren i ældgamle og højaktuelle mysterier som:
Brudekammermystik · Ildvognsmystik · Gralsystemet · Komplementaritet · Ligestemthed · Smertekrop ·

Tonen fra Himlen · T-Korsets Vej · Myten om Miriams Brønd og Elias' Bjerg · Lyd, healing og transformation
· Det Guddommelige Sprog · Gralsang

Githa Ben-David er lydterapeut, sanger, komponist og forfatter. Hun har skabt sit eget lydterapeutiske system
og står bag en omfattende trilogi om lydterapi. I januar 2012 startede hun en to årig Certificeret Uddannelse i

Vokal Lydterapi.

Lars Muhl har et utal af cd´er bag sig og er kendt som en af landets fremmeste sangskrivere. De seneste 16 år
har han helliget sig en tilværelse som foredragsholder og forfatter og har bl.a. skrevet Gralstrilogien. Flere af
hans bøger er udkommet på russisk, norsk, engelsk og tysk. Privat er de to gift og har sammen skabt Gilalai -

Institut for Energi og Bevidsthed.
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