
10 SVETLOBNIH TELES NAŠE ZAVESTI

Naše telo je sestavljeno iz 10 teles. Če jih ozavestimo in smo v ravnovesju z njimi, bo
vse okoli nas, tudi univerzum, v ravnovesju z nami.

Najbolj pomemben del človeškega bitja je identifikacija s svojim fizičnim telesom in
povezanost s svojo dušo.

10 teles:

Telo duše
Negativni um
Pozitivni um
Nevtralni um
Fizično telo
Svetniški sij
Aurično telo
Pranično telo
Subtilno telo
Žareče telo + 11 Utelešenje

10 teles je najbolj močna zmogljivost naše psihe. Vsako telo ima specifični dar
manifestacije, ko je močno, in očitno pomanjkanje, ko je šibko. Naš karakter določa
ravnovesje v naših 10 telesih. Mi sami lahko okrepimo vsako izmed 10 teles. To
storimo z razvijanjem sposobnosti določitve tega, katero telo ni v ravnovesju in nato
prakticiramo določeno tehniko za okrepitev tega telesa. Korenine bolezni obstajajo
najprej v enem od teh teles, predno se bolezen manifestira navzven. Razvoj bolezni
lahko zaradi tega preprečimo z vzpostavljanjem ravnovesja in okrepitvijo vseh 10
teles. To dosežemo z meditacijo in določenimi krijami.
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PET POZICIJ – IZRAČUN ŠTEVIL

Tantrična ali jogijska numerika od vašega rojstva izračuna pet številk, ki osvetljujejo
vaš odnos do sebe, drugih in usode.

ŠTEVILKA DUŠE (DAN ROJSTVA):
Predstavlja izziv v lastni predstavi znotraj naših razsežnosti. Svetuje, kaj nas blokira v
povezavi z našo dušo. Pokaže, kaj rabimo, da pridobimo notranji mir in ključ
uspešnosti vizualizacije samega sebe. Pove nam, kako se čutimo.

ŠTEVILKA KARME (MESEC ROJSTVA):
Dovoliš, da je življenje polno. Predstavlja izziv v deljenju zunanjih dimenzij življenja.
Indicira, kaj te blokira v ustvarjanju tvoje usode. Predlaga, kako se vidimo v
zunanjem svetu in izziv dojemanja tega ustvarjanja.

ŠTEVILKA DARILA (LETO ROJSTVA – ZADNJI DVE):
Lahko ozavestimo, da smo v dobrem odnosu s svojo dušo. Predstavlja pravico ob
rojstvu – moč. Kakšen talent nam je dan in kako ga uporabimo v življenju.

ŠTEVILKA USODE (LETO ROJSTVA):
To je naš tovor preteklih življenj, iz izkušenj smo pridobili modrost. Predstavlja moč
dokazov v znanju in uspehov v življenjskem načrtu. Vsebuje dobre položaje, ki smo
jih ustvarili v našem življenju in kako z njimi uspešno rokujemo.

ŠTEVILKA DUŠE (VSE ŠTEVILKE ROJSTVA):
Predstavlja glavni izziv v življenju. Pot je nujna za proces, ki ga moramo doživeti.
Orientacija, da se spomnim svoje unikatnosti – ta nas pripelje do cilja, ki smo si ga
določili.




