
SVJETLOSNO TIJELO  

 

Što je svjetlosno tijelo? 

Svjetlosno tijelo je energetsko tijelo koje postoji na višim razina svijesti. Svaki čovjek ima u svom tijelu 

sedam vibracijskih energetskih centara i tri svjetlosna centra. Kada probudite svoje svjetlosno tijelo, 

naučit ćete kako energiju koja nije u harmoniji promijeniti u harmoničnu i koristiti energiju oko vas za 

uzdizanje vaše svijesti.Iskusit ćete jak osjećaj vlastite moći i veliku mogućnost razumijevanja i 

upravljanja svojim emocijama, otpuštati stare i nagomilane energetske emotivne čvorove, biti 

smireni i mirni i živjeti i djelovati ispunjeni suosjećanjem, ljubavlju i harmonijom. 

Tečaj inicijacije i buđenja svjetlosnog tijela je za osobe koje : 

- su osvijestile postojanje više svijesti i žele se sa njom povezati, osvijestiti svoje vodiće i omogućiti 

komunikaciju sa njima te ojačati tu povezanost 

- žele razviti svoje psihičke sposobnosti i postati svjesnije suptilnih energija i kako ih koristiti 

- se zanimaju za iskustvo proširenog stanja svijesti koje donosi jasnoću, nove ideje i duboke uvide, 

 - vjeruju da mogu stvarati vlastitu stvarnost i žele postati iskusnije i sigurne u stvaranju stvarnosti 

koju žele 

- znaju da imaju misiju, nešto zbog čega su se rodili, iako možda ne znaju što bi to moglo biti 

- žele ostvariti svoju višu svrhu i saznati što je smisao njihovog života 

- su osjetljive na energije ljudi koji ih okružuju i žele naučiti kako u svakom trenutku  znati i imati 

mogućnost izbora energija kojima žele biti okružene i dopustiti im da imaju utjecaja na njih 

- su spremne otpustiti stvari, osobe i situacije koje više ne služe njihovoj višoj svrsi i aktivno traže one 

u kojima se njihova viša svrha manifestira 

- vjeruju da zaslužuju izvanredan, radostan i život pun mogućnosti i obilja. 

Svjetlosno tijelo aktiviramo: 

-         glasom i meditacijama 

Više o svjetlosnom tijelu i osobama koje su dobile uvide o njemu možete pročitati na: 

http://www.orindaben.com/pages/light_body/abtlb111_6/ 

http://www.orindaben.com/pages/light_body/abtlb111_6/

