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ANNI SENNOVI UUDISKIRI DETSEMBER 2011 (37) 

 
 

Ära keskendu oma kõhu ja aju kuulamisele,  
kui otsid vastuseid oma kehast,  

kuna need on alati toidu- ja infonäljas… 
Selle asemel kuula vastuseid,  

mis tulevad kogu su kehast, sügavalt rakutasandilt! 
 

Tsitaat inglisekeelsest autoriprofiilist Facebookis: 
http://www.facebook.com/pages/Anni-Sennov/141606735859411?ref=ts 

 
 
Kallis uudiskirja lugeja, 
 

siin on esimene osa sissejuhatusest kuldsesse energiasse… 
 
Lühidalt öeldes on kuldne energia Maa spirituaalse ja materiaalse loomingulise jõu 
kombinatsioon, mis võimaldab meil kujundada oma elusid iseeneste ja terviku hüvanguks, kui 
me oleme kehas ja auras täielikult kristalliseerunud. Siiski on kuldenergia ja maise loomejõu 
integratsiooni eelduseks, et see juhtub mitte-egoistlikult ning et sa ei osuta nende energiate 
integratsioonile vastupanu. 
 
Peamine põhjus, miks su keha peab olema täielikult kristalliseerunud, enne kui kuldenergia 
saab sellesse siseneda, seisneb kõrgemate jõudude soovis, et uue aja inimesed ei raiskaks oma 
värskelt omandatud materialiseerimisoskust triviaalsete ja isekate asjade ega elu-olukordade 
peale, mis pole ei terviku ega nende endi huvides. 
Teine põhjus kuldenergia lõimumiseks keha kristallenergiaga seisneb selles, et siis saab 
kuldenergia aidata meie kristalltasandil paikneval dharmal ja elueesmärgil realiseeruda 
füüsilises universumis, kus kuldenergia pesitseda eelistab. 
 
Seetõttu võib järeldada, et kuldenergia kehasse sisenemise tulemus polegi kuldenergia oma 
puhtas vormis. Tulemuseks on pigem kristall-kuldenergia, mis võtab peamiseks asupaigaks 
füüsilise keha, samal ajal kui aura jääb selgeks kristallauraks, mis toimib puhta kaitse ja 
personaalse intiimsfäärina teiste indiviidide suhtes. 
 
Igaühel on siht maanduda iseenda energias nii, et ta õpiks puhkama ja olema tasakaalus 
isiklikus energias, aga maandumine Maale selleks, et ligi tõmmata kuldenergiat, on üsna 
erinev teema. Maa väljendab end laialt erinevates dimensioonides ja sagedustes, mis pole kõik 
võrdselt maised, kuigi maised inimesed on võibolla asjaga seotud. 
 
Näiteks kosmos ja tehnoloogia pole eriti maised mõisted, kuid meil on vaja füüsilisse 
universumisse hästi juurdunud inimesi nende teemadega töötamiseks.  Vastasel juhul riskime 
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sellega, et lennukid kukuvad alla ja meie arvutitesse häkitakse väljaspoolt sisse, nii et need 
saavad viiruse või ei tee enam seda, mida me tahame, kui vajutame  klaviatuurile. 
Seega on spetsiifiliste maiste kontseptsioonide tundmine tähtis, et oleks võimalik reaalsusesse 
tuua uut mõtlemist, igat sorti abstraktseid ning “mitte-maiseid” ideid ja suhelda nii, et teised 
saaksid aru sellest, mida soovime öelda. Viimasele oleme tähelepanu pööranud oma “four 
element profileTM” (nelja elemendi profiili) profiiliseadmise kursustel (vaata 
www.fourelementprofile.eu /.dk / .se/ .no). 
 
Kuldne energia on alati Maa sees “lebanud”, kuid kõikide sisserännanud elanike ja olendite 
tõttu, kes on elutsenud erinevates inimkehades kõikjal sel planeedil, pole Maa energia ennast 
oma kõrgesageduslikul tasemel veel väljendada saanud.  Kuni praeguseni on kuldenergia 
saanud end rakendada ainult läbi looduse ja loomade, ent nüüd on käes ka inimkonna kord 
see energia lõimida – energia, mida võib olla väga raske valitseda, kui sul ei ole kristallselge 
kristall-intelligents kehasse integreeritud. Vastasel juhul esineb risk, et kogu tegevus on 
lihtsalt tegevus ilma ühegi ülevaatliku sihita. 
Seda saab võrrelda seksiga ainult seksi pärast, kus puuduvad sellised komponendid nagu 
lõõgastus, intiimsus, tasakaal, nauding jms. 
 
Maal on kuni praeguseni olnud fookus suuresti inimese arengul, mille eest on hoolt kandnud 
reinkarnatsioonitsükkel, kuid nüüd on aeg Maa enda jõududel päevavalgust näha. Inimese 
energia ei ole puhtalt maine fenomen, ehkki Maal viibib külluses inimesi. Inimstruktuur on 
kompromiss paljude mitmesuguste energiate vahel, mis on pärit meie päikesesüsteemi 
erinevatelt planeetidelt ja millel on eesmärk  omavahel integreeruda just planeedil Maa. Selle 
kohta jagan õpetusi oma planeedikursusel, mille kohta võid rohkem lugeda siit: 
http://www.annisennov.eu/lectures_courses.htm (inglise keeles). 
 
Maa on olnud “hea peremees”, kes on taaskord pakkunud pinda suurele ühinemispeole, kus 
kellelegi pole antud kindlat teadmist, kas see pidu õnnestub või kukub läbi. Suuri 
ühinemistseremooniaid on Maa ajaloos peetud mitmeid kordi ja alguses on kõik hästi läinud, 
kuid pidu on ootamatute sündmuste tõttu õnnetuseks lõppenud suure krahhiga – nagu 
Atlantisel, Peruus ja Egiptuses, kuna selle aja inimesed ei suutnud hakkama saada suurte 
maiste jõududega ja võimuga, mille jõud neile andsid. 
 
Aga  seekord on energia täiustunud tänu kristallenergia abile niivõrd, et Maa kuldenergia ei 
saa vabalt inimsüsteemi voolata ja kehas ning ajus võimust võtta. Seetõttu pole ka riski, et 
roomaja aju ja teatud inimeste liiga abstraktsed ning mittemaised ideed saavad Maal 
juhtimise üle võtta, olles kogemata saanud võimu, mida nad ei suuda tasakaalukalt 
kontrollida. 
 
Kristallenergia vastutustundlikkus ja tasakaalule keskendatus aitab sellel korral kindlustada, 
et kuldenergia saab ainult siis inimkehale ligipääsu, kui inimene on oma isikliku 
energiaväljenduse kaudu “tõestanud” endale ja teistele, et suudab olla tasakaalus nii enda kui 
ka füüsilise eluga Maal. Sellest tulenevalt pole kuldenergia kõigi ühine vara, kuigi paikneb Maa 
sees me jalge all. 
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Inimkond on seetõttu Maal, et tõsta energia taset, jah! ..., aga see on isikliku energia tase, mida 
siia oleme tulnud tõstma. See pole Maa energia või Maa vägi, mis on ebaintelligentne. 
 
Maa on tegelikult olnud liiga hea igasuguste inimeste vastu, andes neile võimaluse mängida 
elumängu sellel planeedil – ja alati mitte võrdse eduga. 
 
Jälgi jätkuvat sissejuhatust kuldenergiasse minu järgmises uudiskirjas... 
 
Soovin Sulle väga häid jõule ja head uut aastat, 
 
Anni Sennov 
 
 
 
 
Tõlkinud: Marian Hiire  (30.12.2011) 
Küsimuste või märkuste puhul palun pöörduda: marianhiire@gmail.com  
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