
Tule tietoiseksi valokehostasi (Awakening Your Light Body) -kurssin ovat luoneet valo-olennot Da-
Ben ja Orin, joita kanavoivat Duane Packer ja Sanaya Roman. Kurssi on luotu ennen kaikkea niitä 
varten, jotka haluavat ottaa suuremman askeleen henkisessä kehityksessään. Light Body -tekniik-
kaa käyttävät tänään henkisen kehityksen opettajat ja parantajat kautta maailman, mutta se so-
veltuu yhtä hyvin myös Sinulle, joka haluat ottaa seuraavan askeleen henkisessä kehityksessäsi.

Light Body on valokeho, joka on chakra-systeemiä korkeammalla tasolla. Siihen liittyy kaikkiaan 
kymmenen keskusta - seitsemän alempaa keskusta ja valokehon kolme ylempää keskusta. Kurssi 
auttaa tulemaan tietoiseksi näistä keskuksista ja samalla muuttamaan energiat harmonisem-
miksi. Se voi auttaa Sinua lisäämään tietoisuutta itsestäsi, kontrolloimaan tunteitasi, pysymään 
tasapainoisena, reagoimaan rakkaudella ja empatialla, jne. Tule tietoiseksi valokehostasi (Awa-
kening Your Light Body) -kurssi avaa mahdollisuuden saavuttaa tietoisuuden korkeampia tasoja, 
mikä puolestaan voi auttaa Sinua sekä henkisessä kehityksessäsi että jokapäiväisessä elämässäsi 
ja valinnoissasi.

Kurssi opetetaan useamman kuukauden aikana  viitenä sunnuntaina, noin  kolmen viikon välein. 
Joka kerralla käymme läpi kaksi uutta energiakehon-/valokehonkeskusta. Väliviikot harjoitellaan 
kotona intensiivisesti energiakehonkeskusten parissa ja integroidaan saatu informaatio laajen-
tuneeseen tietoisuuteemme. Opetus tapahtuu suomenkielellä. Opetuksen tukena käytetään alku-
peräistä englannin-kielistä materiaalia, josta on saatavana myös suomen-kieliset käännökset. 

Mikäli kiinnostuit ja tarvitset lisäinfoa, ota yhteyttä:

email:  pasi@aomedia.fi tai 044 0310 606/Pasi.
 katriina@aomedia.fi

Orin & DaBen

Tule tietoiseksi 
Valokehostasi
(Awakening Your Light Body) 
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Halusi palvella on kuultu. 
Sinulle on avattu tie, joka tukee henkistä kasvuasi 

ja sallii Sinun auttaa maailmaa enemmän. 
Sinusta tulee valon lähde toisille.



Miksi tulla 
tietoiseksi 
Valokehosta?

Tullessasi tietoiseksi Valokehostasi, Sinulle tulee korkeamman värähtelyn sävel,  joka voi positiivi-
sesti muuttaa elämääsi ja samalla vaikuttaa maailmaan ympärilläsi. 

Valokehon herättäminen auttaa Sinua näkemään selkeämmin mitä olet tullut tänne tekemään, 
nostaen verhot, jotta voit nähdä enemmän tarkoituksestasi ja siitä kuka olet.

Voit vetää puoleesi mahdollisuuksia muuttaa maailmaa säteillessäsi enemmän valoa.

Tullessasi tietoiseksi valokehostasi, voit tulla yhä enemmän tietoiseksi henkisen kasvusi tiestä, 
valaistumisesta ja suuremmasta maailman palvelusta.

Valokehosta tietoiseksi tuleminen luo suuren muutoksen henkilökohtaisiin suhteisiisi. Energiasi 
tullessa korkeammaksi, kauniimmaksi ja säteilevämmäksi, ihmiset tulevat toimimaan ja ajattele-
maan korkeammalla ja rakastavammalla tavalla ympärilläsi ilman, että yrität muuttaa heitä. 

Sydämesi aukeaa, ja ymmärrät mitä tarkoittaa rakastaa kuten Korkeampi Minäsi.

Valokehostasi tietoiseksi tuleminen saattaa antaa Sinulle korkeamman kontrollin tunteistasi ja 
mielestäsi. Ymmärtäessäsi valokehoasi,  ja sitä, että jatkuvasti luot sen muodostavaa energiaa, voit 
luoda sisäisen valaistuneisuuden, henkisen selkeyden ja avoimen sydämen. 

Harmonisoidessasi energioitasi kykenet helpommin elämään jokapäiväistä elämää korkeam-
massa virrassa. Sinun ei tarvitse työskennellä lujasti ja “taistella” saadaksesi ihmissuhteesi ja elä-
mäsi toimimaan.

Valokehon keskusten työstäminen voi korostaa mitä tahansa muuta valitsemaasi tietä tai tek-
niikkaa, joiden käyttämisestä nautit. Valokehon keskukset saattavat huomattavasti korostaa 
meditaatioita, kehon käsittelyjä tai muita valitsemiasi terapioita. Jos olet terapeutti, ohjaaja tai 
parantaja, keskukset auttavat Sinua luomaan tilan, joka tekee toisille helpommaksi tehdä halu-
amansa muutokset elämässään ja olemuksessaan.

Työskennellessäsi energiakehojen ja valokehon keskusten parissa, harmonisoit energian ympäril-
läsi, lisäät siihen korkeammat frekvenssit ja muutat sen valoksi, lisäät valoa kaikkeen ympärilläsi. 
Sinulle kehittyy henkinen hohto, joka on ihmiskunnan seuraava kehitysaskel.

Tulet löytämään oman ainutlaatuisen tapasi käyttää valoa.
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Valon 
Työkalut
Kurssilta saat käyttöösi Valon Työkalut, joiden avulla voit työstää elämääsi haluamaasi suuntaan.

Työkalupakki sisältää mm.

Alemmat energiakehon keskukset, joiden avulla muokataan tunnekehoa. 
Opit tunnistamaan, hallitsemaan ja tiedostamaan tunteesi.

Ylemmät energiakehon keskukset, joiden avulla muokataan ajatuskehoa, mieltäsi.  
Ajatuksesi harmonisoituvat ja selkeytyvät. 
Avaat yhteyden korkeampaan mieleesi.

Alemmat ja ylemmät energiakeskukset muodostavat yhdessä perustan, jonka luoman energiavirtauksen 
avulla 
pystyt saavuttamaan valokehon keskukset, jotka auttavat sinut saavuttamaan sielusi korkeampia tiloja. 

Luomallasi energialla voit työstää elämäsi eri asioita ja tilanteita:

 -  Voit työstää kaikkia olemuksesi eri osia,   persoonallisuuttasi
 -  voit kehittää sisäistä lastasi
 -  pääset tunteittesi yläpuolelle
 -  löydät sisäisen parantajasi
 -  voit saavuttaa neutraalin tilan kaikissa olosuhteissa
 -  voit luoda parantavan tilan toisille
 -  laajentunut tietoisuutesi sallii uusien ideoiden  syntymisen 
 -  kreatiivisuus ja luovuus lisääntyvät
 -  voit hyödyntää menneiden ja tulevien elämien taitoja  nykyiseen elämääsi
 -  voit työstää ihmissuhteitasi energiatasolla
 -  opit luomaan yltäkylläisyyttä fyysiseen elämääsi 
  energiaa työstämällä
 -  tulet työskentelemään ja elämään jokapäiväistä 
  elämääsi sielusi korkeammasta perspektiivistä käsin
 -  pääset kokemaan äärettömyyden ulottuvuuksia
 -  yhdistyt Korkeamman Tahdon virtaan

Kurssin käytyäsi sinulla on Valon Työkalut, joilla voit saada elämäsi toimimaan. Voit siirtyä vielä kuvittele-
mattomille yltäkylläisyyden, hyvinvoinnin ja värähtelyn tasoille. Tietoisuutesi, maailmankuvasi sekä koko 
olemuksesi laajentuu uusiin ulottuvuuksiin.

Kurssimateriaali sisältää meditaatioäänitteet (72 ohjattua meditaatiota), suomen- tai englanninkielisenä 
(alkuperäisversio), sekä suomenkielisen manuaalin, joita voit hyödyntää ylläpitääksesi oppimiasi Valon tai-
toja jokapäiväisessä elämässäsi.

Kurssin päätyttyä jotkut teistä ehkä tulevat opettamaan Tule Tietoiseksi Valokehostasi -kurssia, jotkut teis-
tä saattavat yksinkertaisesti käyttää näitä ulottuvuuksia musiikin, taiteen, parantamisen, neuvonnan tai 
muulla elämäntehtävän alueella tuodakseen nämä valon frekvenssit ihmisille oman työnne kautta.
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Olenko valmis? 
Tulemaan tietoiseksi 

Valokehostani

TAHDON KYSYMYKSET

Käänny sisäänpäin ja pyydä opastusta siitä onko valokeho seuraava kehitysaskeleesi?

Jos vastaat seuraaviin kysymyksiin (kyllä), voit olla valmis tulemaan tietoiseksi valokehostasi.

1.  Oletko ollut henkisen kehityksen tiellä jo jonkin aikaa? Oletko valmis kiihtyneen kasvun  
 tiehen?

2.  Oletko kiinnostunut kokemaan korkeampia, laajentuneen tietoisuuden tiloja?

3.  Onko elämäsi korkeimman tarkoituksen löytäminen  ja eläminen Sinulle tärkeää?

4.  Oletko verrattain avoin uudelle? Oletko valmis antamaan niiden asioiden mennä,  jotka eivät  
 enää palvele korkeampaa parastasi ja luomaan asiat, jotka tekevät sen?

5.  Oletko jossain määrin itsenäinen ja kreatiivinen, luova? Luotatko sisäiseen ohjaukseesi ja pyrit  
 seuraamaan sitä toiminnoissasi?

6.  Uskotko luovasi oman todellisuutesi?

7.  Oletko tietoinen siitä, että Sinulla on Korkeampi Minä ja sielu? Vetävätkö Sinua puoleensa  
 sellaiset kuin meditaatio, kanavoinnin oppiminen, yliluonnollisten tai selvänäköisten kykyjesi  
 kehittäminen tai muut asiat, jotka laajentavat tietoisuuttasi?
8.  Onko henkinen kehitys Sinulle tärkeää ja oletko valmis omistamaan sille aikaa joka viikko?

9.  Saatko sisäistä ohjausta uusien asioiden luomiseksi elämässäsi, laittaaksesi enemmän aikaa  
 ja energiaa korkeampaan tiehesi ja tarkoitukseesi?

10.  Oletko oppinut, miten käsitellä tunnetiloja, jotka saattavat nousta pintaan sen seurauksena,  
 että olet henkisen kehityksen tiellä? Katsotko jokaisen kokemuksen hyvää puolta?

11.  Oletko herkkä energialle? Haluatko oppia enemmän hienoista energioista ja miten voit   
 työskennellä niiden  kanssa?

12.  Uskotko ansaitsevasi ihanan, ilontäyteisen ja yltäkylläisen elämän?
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Kutsumme Teitä, jotka haluatte suurempaa 
osaa valon tuomisessa maailmaan.

Kutsumme Teitä, jotka haluatte olla 
johtamassa ihmiskunnan kehitystä valoon.

Kutsumme Teitä,  jotka olette valmiita 
palvelemaan maailmaa enemmän.



Katriina  ja Pasi Jokela

olemme aloittaneet tämän prosessin v. 2003 ja suorittaneet: 

• “Tule Tietoiseksi Valokehostasi” (Awakening Your Light Body) -kurssin,  jonka valo-olennot DaBen         
     ja Orin ovat kehittäneet yhdessä heitä kanavoivien Duane Packerin ja Sanaya Romanin kanssa.         
    Opetamme kurssia oman tietoisuutemme mukaisesti. 

• “Itsesäteily” (Radiance: Self-Exciting)

•  “Säteily”: Frekvenssien täydentäminen” (Radiance: Filling in the Frequencies) 

•  “Säteily: Valonsiirto opettajan kurssi” (Radiance: Transmitting Light)

• “Itsesäteily: Valonsiirto opettajan kurssi” (Radiance: Transmitting Self-Exciting)

• “Tule Tietoiseksi Valokehostasi -laajennettu” (Awakening Your Light Body-Expanded)

• “Laajenna ja rakenna tietoisuuttasi“ (Building Consciousness)

• “Tietoinen Valokeho” (Light Body Consciousness, level 1-5)

•  Opettajakoulutus  “Tietoinen Valokeho”

Opetus tapahtuu energiasiirroilla sekä äänen avulla, Orinin ja DaBenin alkuperäisten äänitteiden 
tukemana.

Kurssipaikkana toimii Valkeuden kartano  Janakkalan Leppäkoskella, Sipiläntie 126.

Voit myös tilata kurssin omalle paikkakunnallesi.

*****************

Tule tietoiseksi valokehostasi -kursseja olemme järjestäneet vuodesta 2004 alkaen .

Kurssipaikka
 ja opettajat
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Kurssin
hinta

Suomenkielisen kurssin hinta on 5 x 50 eur (yht. 250 eur).

Halutessasi voit tilata alkuperäisen englanninkielisen kurssimateriaalin cd:llä tai mp3-muodossa:
 
 -  alkuperäis-cdpaketti 554 dollaria 
  (päivän kurssin mukaisesti + toim.kulut) 
  tai mp3-muodossa 494 dollaria
  sis.  72 ohjattua meditaatiota 
  (kts. www.orindaben.com)

 -  suomenkieliset manuaalit 25 eur

Mikäli haluat kurssin omalle paikkakunnallesi,  hintaan lisätään matkakulut sekä mahdollinen 
tilavuokra. Lisäkulut  jaetaan kurssiin osallistujien kesken.

*******************

Mikäli kiinnostuit ja tarvitset lisäinfoa, ota yhteyttä:

email:  pasi@aomedia.fi tai 044 0310 606/Pasi.
 katriina@aomedia.fi

Valkeuden kartano
Sipiläntie 126
12380 Leppäkoski
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