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10 SPØRGSMÅL & SVAR OM AURATRANSFORMATION® 

 

1) Hvad sker der ved en AuraTransformation®? 

Alle mennesker er energi i konstant bevægelse. Den synlige del - kroppen - er en manifestation af de 

usynlige energier, der omkranser og gennemstrømmer din krop. Denne mindre synlige del kaldes for 

auraen. 

I auraen er alt, hvad du tænker og føler blot energi i bevægelse eller forandring. Alle former for smerter 

og sygdom; dét at du ikke gør, som du har lyst til, men hvad andre forventer af dig; manglende 

grænsesætning; manglende respekt for andres grænser; negative følelser der styrer dit liv som f.eks. 

angst, skyldfølelse, manglende selvværd, ensomhed og drømme du ikke får ført ud i livet; er en 

manifestation af såkaldte negative vibrationer eller blokeringer i auraen. Din fysiske krop er således et 

spejlbillede af, hvad der foregår på alle tilstedeværende planer i din aura.  

  

Ved en AuraTransformation® renses der dybt ud i systemet, og der skabes således plads til åndsenergien 

i det højere mentale legeme, som udfolder sig og overtager pladsen fra de gamle lavere energilegemer 

og sjælsenergien.  

Det er på det højere mentale plan, din ånd har hjemme, og dette er det banebrydende ved en 

AuraTransformation®. Det er et kæmpespring ind på et bevidsthedsplan, som mange kun lejlighedsvis har 

kontakt til. At være i en konstant kontakt med sin ånd, er det vi alle bevidst og/eller ubevidst søger at 

opnå. 

Når du har fået lavet en AuraTransformation® = din bevidsthedsudvidelse, så ved du intuitivt, hvad der 

er godt for dig, og hvad der er mindre godt for dig. Hvor kraftigt dette kommer til udtryk, afhænger 

naturligvis af, hvem du er som menneske, og hvor i livet du er i din proces og udvikling.  

 

2) Hvad er det normale forløb efter en AuraTransformation®? 

Forløbet kommer helt an på, hvem du er, og hvor du står i dit liv. Nogle oplever total ro, harmoni og 

balance. En frigørelse og lykkefølelse. En klarhed og bevidsthed om livets fylde og en dyb glæde ved at 

være her som menneske - at være til! Andre oplever nogle kaotiske dage, hvor de følelses- og tanke-

mæssigt bevæger sig fra den ene yderlighed til den anden. 

Erfaringen viser, at de første 3 måneder efter en AuraTransformation® er perioden, hvor du skal finde 

dig til rette i dine ’nye omgivelser’. I denne periode finder du lejet, hvorfra du efterfølgende vil arbejde 

med din fortsatte udviklingsproces. Alt falder til ro. Alle finder balancen, og den kærlighed du får til dig 

selv, bliver din vilje til et fremtidigt liv i balance.  

 

3) Er der nogen vej tilbage, hvis jeg fortryder min AuraTransformation®? 

Nej, en AuraTransformation® kan ikke gøres om. Det er dog muligt at svække beskyttelsen og til dels 

også magnetismen i det nye balancelegeme, hvis man selv ønsker dette. 

Hvis du før din AuraTransformation® er usikker på, om du vil være i stand til at forvalte den nye frihed i 

dit liv, som du uvægerligt vil opleve, så skal du hellere vente med at få lavet din AuraTransformation®. I 
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så fald er du ikke klar til at give slip på den tryghed, der for nogle mennesker kan ligge i at leve under 

begrænsede forhold. 

Det kan være svært at forstå, at nogle mennesker kan ønske at ’komme tilbage i det gamle’, når de først 

har mærket livet flyde i forbindelse med deres AuraTransformation®, men opstår trangen til dette, er 

muligheden der altid for at vælge de gamle rammer til på de nye vilkår, hvor man er ét med sin ånd og 

sin krop.  

 

4) Finder jeg kærligheden til mig selv efter min AuraTransformation®? 

Når du får foretaget en AuraTransformation®, kommer du henholdsvis til at mærke, kende og intuitivt 

forstå dig selv langt bedre end tidligere. Hermed følger egenkærligheden. Du indtager jo din dybeste 

essens. Det er vigtigt, at du ikke forveksler egenkærlighed og selvtillid, der er to forskellige størrelser. 

Egenkærligheden finder du. Selvtilliden skal du i nogle sammenhænge arbejde med. 

 

5) Får jeg løst alle mine problemer, eller skal jeg fortsat arbejde med mig selv efter 

min AuraTransformation®? Forløses alt? 

Alt bliver ikke forløst på én gang, men du vil intuitivt vide, hvad der er godt, og hvad der er skidt for dig. 

Hvor kraftigt det kommer til udtryk, afhænger af hvem du er, og hvor du er i livet og i din personlige 

udvikling. Din ’nye’ viljestyrke til at arbejde med dig selv vil blive forøget. 

En AuraTransformation® fratager dig således ikke for ansvaret for dig selv og din fortsatte udvikling. 

Tværtimod! AuraTransformation® bringer dig i tættere kontakt med netop de følelser og tankemønstre, 

der trænger til din kærlige omsorg, og som måske netop trænger til, at du tager ansvar for dig selv. 

 

På grund af din AuraTransformation® vil du altså som tidligere nævnt vide, hvad der er skidt for dig, og 

hvor dine grænser måske tidligere ubevidst er blevet overtrådt. Du vil få øje på det, mens det sker. 

Det kan være meget hårdt at se og mærke de områder i dit liv, hvor du tidligere har svigtet dig selv, men 

det er jo nødvendigt at se det for at kunne handle i forhold til det - og du vil handle! Det er derfor vigtigt, 

at du giver dig selv både tid, men også plads til at øve dig på at mestre ’dit nye jeg’.  

 

6) Bliver jeg helbredt for fysiske sygdomme og ubalancer, hvis jeg får en 

AuraTransformation®? 

Oftest er det sindets tilstand, der er udslagsgivende for et dårligt helbred, men sygdom kan også 

relateres til den karma, som vi har bragt med os i livet. I og med at vi styrker vores sind ved en 

AuraTransformation®, forekommer det, at der sker spontane helbredelser eller mirakler, som andre vil 

kalde det. 

Det kommer helt an på vores livskontrakt, og om vi bevidst vælger at lære gennem sygdom. Det er 

vigtigt at bide mærke i, at et velafbalanceret menneske aldrig på det ubevidste plan vil vælge sygdom til 

i sit liv, og at vedkommende oftest lever meget længe. Der kan dog være tale om et velafbalanceret 

menneske, som befinder sig i ubalancerede omgivelser, hvilket kan medføre en slags ’sygdom’ eller nok 

nærmere et ildebefindende. 
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Når kroppen og ånden forenes ved en AuraTransformation®, samt når krystalenergien begynder at 

indtage kroppen, kan de to energiskift hver især skabe en friktion. Det svarer til at forene elementerne 

ild og vand, som er svært forenelige energier, og disse elementers indbyrdes afbalancering kan i flere 

tilfælde medføre uforklarlig ’sygdom’.  

 

7) Jeg vil gerne have en AuraTransformation®, men hvordan sikrer jeg mig, at jeg 

ikke falder ned i et ’mørkt hul’ eller får en depression, som jeg har lidt af tidligere? 

Det er ikke tilrådeligt at få lavet en AuraTransformation®, såfremt du lider af en depression. Er du 

derimod fri af dine depressioner og uden medicinering, er der intet i vejen for at få en 

AuraTransformation®. Du skal blot være opmærksom på, at nogle har lidt sværere ved at finde deres 

personlige ståsted efter deres AuraTransformation® end andre, og at det kræver, at du over en periode 

får en række afbalanceringer, der kan lindre processen.  

 

8) Jeg har clairvoyante og healende evner. Hvordan vil en AuraTransformation® få 

indflydelse på disse evner og min fortsatte åndelige udvikling? 

Clairvoyance angiver en speciel evne til at være følsom overfor visse ikke-fysiske energier, men evnen i 

sig selv har intet at gøre med, hvor langt man er i sin åndelige udvikling og modenhed. Mange fristes til 

at tro, at clairvoyante mennesker er meget bevidste, blot fordi de ofte er i stand til at aflæse andres 

bevidsthed, få budskaber fra åndelige væsener og opfatte, hvad der foregår andetsteds, eller hvad der vil 

foregå ud i fremtiden, men klarsyn og ’stor’ bevidsthed er ikke det samme. 

 

Clairvoyante evner forekommer de fleste at være så overmenneskelige, at indehaveren ofte tillægges en 

stor åndelig indsigt og modenhed, som det i virkeligheden kun er meget få mennesker forundt at have. 

Næsten alle clairvoyante mennesker på denne Jord er clairvoyante på det astrale plan, idet evnen 

fungerer gennem solar plexus-chakraet, hvor det er menneskets følelser og livsplan, der iagttages. Kun 

ganske få mennesker er clairvoyante på åndsplan, hvor menneskets bevidsthed og fulde energipotentiale 

kan aflæses. 

Når du får en AuraTransformation®, vil intuitionen og den højere clairvoyance på åndsplan vokse frem i 

den naturlige vækstproces, som du efterfølgende gennemgår. Du vil således ikke miste dine evner, men 

derimod forfine disse som ovenfor anført, men indenfor nye rammer. 

Desuden vil du være fuldt beskyttet af det nye balancelegeme, således at der ikke opstår nervøse lidelser 

eller udbrændthed, som desværre er almindeligt hos mange ’lysarbejdere’ i gammel forstand, der har 

fået åbnet fuldt op for de astrale energier. 

 

Med hensyn til dine healende evner vil disse forøges kraftigt efter en AuraTransformation®, da du vil 

komme til at trække på nogle meget højere energier end tidligere muligt.  

 

9) Hvorfor kommer nogle nemmere igennem en AuraTransformation® end andre? 

Det har noget med vores karmiske processer at gøre. Såfremt du har været mindre karmisk belastet eller 

har befundet dig i slutningen af dit karmiske forløb, vil din proces være meget nem, og du vil hurtigt finde 
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dig til rette i dit nye balancelegeme. Men er du hårdere karmisk belastet, er processen tilsvarende 

sværere. De første 3 måneder kan dog være sværere for nogen end for andre, hvorfor en ekstra 

afbalancering kan lindre processen. 

Hvor lang tid det tager for din bevidsthed at vænne sig til den nye tilstand efter din 

AuraTransformation®, har også noget at gøre med, hvor meget du tør stå i den nye bevidsthedsstruktur 

og tilstand, og hvor tryg og kendt du er med forholdene efter en AuraTransformation® baseret på andres 

erfaringer og beskrivelser af situationen. 

 

10) Kan jeg være sikker på, at jeg er blevet Karma-fri? Jeg synes fortsat, at jeg er 

belastet af min skæbne! 

Det er vigtigt, at du adskiller den livskontrakt (din dharma), du har indgået med den åndelige verden, 

inden du inkarnerede, og den karma du tidligere har båret rundt på. Karma er som alt andet energi, og 

denne energi opløses i forbindelse med din AuraTransformation®, således at du er løst fra al fortidig 

karma. 

Alle nutidige og fremtidige tanker, handlinger og ord vil du fremover få hurtig feedback og respons på 

samt mærke konsekvensen af meget hurtigere end tidligere. 

 

Du skal metaforisk se AuraTransformation® som en grundig hovedrengøring af dit legeme, hvor intet 

snavs bliver ladt tilbage. Din livskontrakt fortsætter med hensyn til at nå et bestemt mål i livet, men nu 

uden den oprindeligt tyngende bagage, og du vil derfor være bedre i stand til at opfylde din livskontrakt. 

Samtidig er du med til at højne energierne omkring dig. 

Det, der kan være svært i processen, er, at du har levet og handlet ud fra de gamle mønstre og 

begrænsninger, som du bar i din karma, hvilket ikke er hensigtsmæssigt mere. Dit system er nu ved at 

indrette sig på den nye tilstand af frihed, og dette kan medføre stress, hvilket forandringer ofte gør. 

 

 

Som klient forudsættes det, at du inden din AuraTransformation® har 

læst Anni Sennov's bog ’Balance på alle planer med krystal- & 

indigoenergien’, så du er vidende om de personlige konsekven-ser af 

transformationen. 

 

Balance på alle planer med krystal- & indigoenergien 

Forfatter: Anni Sennov 

Forlag: Good Adventures Publishing 

ISBN: 978-87-92549-67-9 

Antal sider: 215 

 

Bogen kan købes via www.good-adventures.dk samt via alle danske 

boghandlere og større internetboghandlere. 

 


