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Kasuta aju oma südames ja südant oma ajus, siis ei ebaõnnestu su elu kunagi ♥ 
 

From my English Author profile on Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Anni-Sennov/141606735859411?ref=ts 

 
 
Armsad lugejad☺♣☺ 
 
Naasin just äsja oma neljandalt reisilt Tallinnasse Eestimaal, kus sel korral pidasin kaks 
loengut. Seekordne reis pani mind jälle uuesti mõtisklema eri maade energiate erinevuste üle 
ja nii otsustasin jagada lühidalt oma mõningaid tähelepanekuid Eesti energiate kohta, millest 
saategi siinses uudiskirjas lugeda. 
 
Kõigi teiste Põhjamaadega võrreldes on Eestis kõige rohkemal määral tähelepanu 
suhtlusvõrgustikul ning samuti igat sorti gruppides osalemisel ja ühistegevustel 13. 
dimensiooni Kristall-inimese tasandil, ehkki suurem osa elanikkonnast ei ole veel sellelsamal 
kõrgel energiatasemel oma isiklikes energiates.  
 
Teisisõnu võiks öelda, et ühiskonnal on energeetiliselt väga suured ideaalid ja eesmärgid ja 
tegelikkuses on need palju kõrgemad, kui enamus üksikisikuid rahvana tervikuna on 
suutelised välja kandma. Seepärast on seal ülihead võimalused arenemiseks praktiliselt igas 
valdkonnas (isiklikus, ärilises jne.), kui isiksus on täielikult kristalliseerunud 13. dimensiooni 
Kristall-inimeseks, kes teab, mida ta tahab ja teab ka oma isiklikku elueesmärki. 
Siiski võtab suurema osa eestlaste jaoks individualiseerumine aega, enne kui nad saavad 9. 
dimensiooni Kristall-indiviidideks, kus on kristalliseerumine toimunud nii aura kui ka keha 
tasandil.  Kui sinus ei ole aga veel Kristall-indiviidi energia lõimunud enne kui Kristall-inimese 
energia (13. dimensioon), siis on isiklikus energias toimimine raskendatud ilma kõrvalolevate 
tugevate inimesteta, kes saaksid sulle seniajani tuge pakkuda, kuni sa oled suuteline 
iseseisvalt oma isiklikus energias kindlana püsima. 
 
Paljud eestlased peaksid seetõttu praegusel ajal keskenduma eelkõige iseendasse 
süvenemisele isiklikul tasandil, et avastada, kes ja millised nad tõeliselt sisemiselt on, nii et 
nad saaksid alustada kristalliseerumisprotsessi auras ja kehas kui Kristall-indiviidid. Ja kui 
nad juba kord on tõesti 9. dimensiooni Kristall-indiviidid, kelle isiklik elueesmärk on nende 
endi jaoks ilmsiks tulnud, leiavad nad piltlikult öeldes täpselt oma ukse eest 
“suhtlusvõrgustiku mängumaa”, mis annab neile võimaluse luua uut, isiklikele vajadustele 
tuginevat ja oma soovidele vastavat võrgustikku. See aitab neil siis juhtida oma elueesmärgi 
teostumist palju kiirema tempoga, kui see on võimalik mujal riikides. 
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Oma järgmises uudiskirjas räägin ma lühidalt Norra energiatest üldenergeetilisest 
vaatenurgast lähtudes. 
 
Te saate rohkemat kristalliseerumisprotsessi, selle alustamise ja jätkumise kohta lugeda minu 
raamatutest “Kristall-inimene ja kristalliseerumisprotsess  I osa” ja “Kristall-inimene ja 
kristalliseerumisprotsess II osa” (inglise keeles ”The Crystal Human and the Crystallization 
Process Part I” ja ”The Crystal Human and the Crystallization Process Part II”). 
Mina soovitan lugeda mõlemat osa, kuna nad on algselt taani keeles kirjutatud ikkagi ühe 
raamatuna. 
 
Te võite lugeda ka raamatut “Väike energia teejuht 1” (inglise keeles ”The Little Energy Guide 
1”), mis on avaldatud taani, norra, rootsi, eesti ja inglise keeles. Seal kirjeldatud 
energiaharjutused ja selgitused aitavad sul oma energiaid tasakaalu viia, mis muudab 
kristalliseerumisprotsessi tunduvalt kergemini läbitavaks. 
 
Soojad tervitused, 
Anni Sennov 

 

 
MINU INGLISEKEELSED RAAMATUD ON NÜÜD SAADAVAL AMAZONIS 

ÜLEMAAILMSELT 
 

Tellida saab järgmisi raamatuid:  
 

"Crystal Children, Indigo Children and Adults of the Future" 
(“Kristall-lapsed, indigolapsed ja uue ajastu täiskasvanud”) 
 

"The Crystal Human and the Crystallization Process Part I" 
(”Kristall-inimene ja kristalliseerumisprotsess I osa”) 
 

"The Crystal Human and the Crystallization Process Part II" 
(”Kristall-inimene ja kristalliseerumisprotsess II osa”) 
 

“The Little Energy Guide 1” 
(”Väike energia teejuht 1”) 

 
Raamatuid saab osta järgmistelt Amazoni kodulehtedelt: 
 

www.amazon.co.uk 
www.amazon.com 
www.amazon.ca 
www.amazon.de 
www.amazon.fr (ärge unustage otsida inglisekeelset raamatut) 
www.amazon.co.jp 
 
Nüüdseks on eelmainitud raamatud internetimüügis rohkem kui sajal inglise keelt kõneleval maal, 

nii et olete enam kui teretulnud aitama levitada teavet uue aja energiatest ning uue ajastu lastest, 

rääkides teile tuttavatele inimestele üle maailma minu raamatutest☺ 


