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5INTRODUCTION

SISSEJUHATUS

Raamatuid „Kristall-inimene ja kristalliseerumisprotsess I osa” ja “II osa” 
kirjutades oli minu eesmärgiks rõhutada ja selgitada oma lugejatele, mida 
tähendab uue aja kristallenergias elamine, nii et vaim on osaliselt või täie-
likult kehasse ja igapäevaellu integreeritud. Muuhulgas annan mõnesid 
soovitusi ja juhatusi, kuidas vaim kehasse teed rajab ning kuidas keha ja 
vaimu koostööd hinnata.

Olekut, kus vaim on täielikult või osaliselt kehasse integreerunud, kogeb 
mingil hetkel elus igaüks, kes on 4. dimensiooni indigoenergia faasi lä-
binud ja jõudnud 5. dimensiooni kristallenergia faasi. Eelpool nimetatud 
raamatud on seega mõeldud lugemiseks kõigile neile, kes on kristallener- 
giast huvitatud. Need on kirjutatud nii auratransformeerunud täiskasva-
nute jaoks kui ka neile, kes plaanivad AuraTransformatsiooni™ läbida, 
sest see on protsess, mille käigus inimene hinge- ja indigoenergiast läbi 
juhituna kristallenergiasse suundub, kui aeg on õige.

Paljud raamatud kirjeldavad vaimset energiat kui puhast olemust, millel 
on mittefüüsiline olek ja millega meie, inimesed, võime ühenduda kas siis 
mediteerimise või tervendamise ajal. Selle puhta vaimuga kontakteerumi- 
sel, mida paljud kõrgemaks Minaks kutsuvad, saame otsese ühenduse 
oma puhta vaimse teadvusega väljaspool keha. See aga tähendab, et 
oleme oma teadvusega hinge tasandil, mida auratransformeerunud isikud 
ja indigo- ning kristall-lapsed tänasel päeval enam ei ole. Viimased on 
hoopis vaimsed olendid, kellel on kristall-inimestena olemas omaenda 
tõde ja taevalik säde, samuti maine eluülesanne, mis on sügaval peidus 
nende keha rakustruktuuris.

Kuni 1996. aasta suveni, kui mu aura ühe minu hea sõbra abiga trans-
formeeritud sai, ja ilma ette teadmata, mida see endaga kaasa toob, olin 
ma oma vaimuenergiaga, st oma kõrgema Minaga ühenduses peaaegu 
igapäevaselt. See toimus kas siis tervendamise, meditatsiooni või kanal-
damise kaudu.
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6 INTRODUCTION

2005. aasta paiku muutusid need energeetilised abivahendid mittevajali-
keks, kuna selle asemel olin võimeline millal iganes end taastama või oma 
mõtteid koguma lihtsalt silmi sulgedes või lahtisi silmi vaikselt omaette 
istudes, ilma millelegi eriliselt keskendumata. Samuti muutus tunduvalt 
lihtsamaks igasugustele elu puudutavatele küsimustele kiirete vastuste 
leidmine. Lihtsalt oma keha sisemisele vaikusele keskendumine aitas 
vastustel „välja hopsata“. Ja see toimub samamoodi siiani.

Erinevus 1996. aasta ja tänase päeva vahel on lihtsalt see, et mu vaimu-
energia on nüüd täielikult integreerunud osa minu kehast. Minu aura on 
mu kehale väga lähedal ja see on põhjuseks, miks ma ei vaja enam kehast 
eemale aura välistesse kihtidesse rändamist, et oma vaimuenergiaga 
kohtuda. See säästab palju aega ja jõudu ning on andnud mulle nii palju 
igapäevaseks eluks vajaminevat lisaenergiat – energiat teha asju, mida 
ma tahan teha, selle asemel, et näpistada iga päev teatud hulk aega oma 
sisemise Minaga ühinemiseks, et teada saada suuniseid, mida mööda 
minna või kuhupoole järgmisena pöörduda. 

Kui teil on minuga sarnaselt tegus elu huvitava töö, mitmete kodus ela-
vate laste ning suurepärase abikaasaga, igaüks neist hea võimalus enese 
arendamisega tegelemiseks, siis on vaieldamatult pingutust nõudev leida 
päevases rutiinis piisavalt aega, et oma vaimu kui eraldioleva osa eest hoolt 
kanda. Seetõttu on väga vabastav, kui su keha, meel ja vaim räägivad igal 
moel ühte keelt. Ei pea enam lahendama mingeid sisemisi konflikte, enne 
kui omad kindlat arvamust või seda maailmale avaldad.

Kas ma kasutan oma mõistust või intuitsiooni või tunnetan oma suurt 
varvast – alati saan samasuguse vastuse, kuna kristallenergia on end minu 
kehasse ja aurasse, st kogu süsteemi „sisse söönud“.

Praegusel ajal on meditatsioon, tervendamine ja muud isiklikku energiat 
tasakaalustavad vormilised tegevused, mida ma aeg-ajalt endale luban, 
ikka üpris nauditavad ja lõdvestavad ning loovad rahu, selgust, tasakaalu 
ja perspektiivi. Siiski tekitab see minus vaid tunde, et olen öösel mõned 
ekstra tunnid maganud ega anna mu süsteemile ausalt öeldes mingit erilist 
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7INTRODUCTION

dopingut. See-eest olen igapäevases maises tegevuses palju rahulolevam, 
kui viin ellu oma ideid ja minu ettevõtmised õnnestuvad.

Paljude aastate töö käigus – alguses tegevus astroloogia vallas, hiljem 
tervendamine, AuraTransformatsioon™ ja selgeltnägemine – olen ma 
kohtunud paljude huvitavate vaimsete inimestega, kes mitmesugust ener-
giatööd praktiseerides on intensiivselt ja eriliselt elu vaimsetele aspektidele 
rõhku pannud. Minu silmis on see ikkagi tulemus, kus nende teadvus on 
füüsilisest maailmast eemale tõmmatud ja selle tulemusena ka füüsiliselt 
kehalt ning igapäevaelu juurest. Suur osa neist inimestest on seetõttu sat-
tunud olukorda, kus neil puudub ülevaade oma tavaelust: finantsidest, 
tööst, perest, sõpradest, laste kasvatamisest või suhetest, kui neil üldse 
on õnnestunud mingit suhet alles hoida.

Omades täielikku teadmist oma Kõrgemast Minast ning selle kaudu oma 
vaimsest ja teadvuslikust potentsiaalist, on alati hea ja kohane tunda ka 
oma keha väga hästi, st. teada oma keha tugevaid ja nõrku külgi. Aga mil-
leks üldse on vaja viia oma teadvust kehast eemale? Kehast, mis on ainus 
füüsiline töövahend, mida me inimestena omame ja mida kasutades saame 
muuta oma eluolu ning -keskkonda tervikuna. Meie maises universumis 
on keha ikkagi nähtav materiaalne vaimse potentsiaali manifestatsioon. 
Mis põhjusel siis oma keha alahinnata? Keha esindab meie füüsilist olemist 
ja Maa on just see koht, kus me oma käesolevat elu veedame ning kus me 
oleme määratud end suhetes teistega väljendama.

Selle asemel, et omada kas see/või teine vaatenurka, kus me 
inimestena vaatleme endid kas puhaste vaimsete või maiste 
olenditena, võiksime hoopis need kaks maailma ühendada, 
aidates vaimul oma kehasse siseneda. See aitaks meie vaimul 
füüsilise reaalsusega kontakti saada, seda enam, et selline ongi 
kristallenergia põhistruktuur. Nii saavad vaimne ja hoopis 
tihedam materiaalne osa meist ühenduda kehalises sfääris 
ning teha koostööd – olukord, kus asjad meie jaoks palju-
del tasanditel samaaegselt toimivad, mitte ainult maisel või 
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8 INTRODUCTION

vaimsel tasandil.

Keha ja vaimu ühendumine toimub kõige paremini, kui inimene läbib 
AuraTransformatsiooni™. Seeläbi saame mitte-autonoomsetest hinge-
teadvusega inimestest autonoomseteks ja isejuhtivateks indigo- ja kristall-
inimesteks. Meil on üks või mitu kindlat eluülesannet, mida oma maises 
elus peaksime sooritama ja mille suunas on meil vaba tahte alusel võimalus 
või vabadus teed/teid valida. See on väga suur erinevus võrreldes eluga 
hinge tasandil, kus igaüks on üldise tavateadvuse mõjutatud, nagu on 
ka loomariigis. Ainult et vastandina loomadele on hinge-inimesed siin 
selleks, et õppida midagi uut ning saada targemaks ja mitmes plaanis in-
telligentsemaks. Hinge tasandil oli inimese taotluseks tõepoolest tarkuse, 
mõistmise ja arengu saavutamine ning ka väliste energiatega integreeru-
mine, et nendega siis võimalikku koostööd teha.

Esmalt sõlmib AuraTransformatsioon™ meie kaugel väljaspool paiknevast 
aurast pärit puhta vaimuteadvuse füüsilise keha külge, kus see energia 
võtab tasakaalustava ja kaitsva energiakeha vormi. Meie vaimunenergia 
saab sellisena teistele nähtavaks meie isikliku karisma suurenemise kaudu. 
Nii on AuraTransformatsiooni abil on nii loodud vundament suurema 
osa meie puhta vaimse teadvuse suunamiseks aurast meie füüsilise keha 
sisse. Seda protsessi nimetatakse kristalliseerumiseks, mis võib kesta 
päris pikka aega.

Maailmas on lõputul hulgal teadvust avardavaid meetodeid, mis kõik 
omal erilisel viisil tõstavad teadvuse taset kehas ja auras, kas eraldi või 
samaaegselt. Olgu nimetatud EMF (Elektromagnetvälja tasakaalustus), 
DNA aktiveerimine jpm. Ma ei ole kõigi nende meetoditega eriti tuttav 
ja seetõttu soovitan oma raamatus vaid AuraTransformatsiooni™, kuna 
see on teadvuse avardamise meetod, millega olen kõige rohkem kursis. 
Jätaksin selle lugeja otsustada, milliste meetoditega tutvuda, kui on nende 
vastu huvi tekkinud.

Kogu oma lihtsuses on kristalliseerumise protsess mõeldud kombineerima 
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9INTRODUCTION

meie vaimseid ja füüsilisi võimeid. Kui see on juhtunud, on meil hulga 
lihtsam oma eluülesandeid täita. Me saame palju liikuvamateks nii füü-
silisel, vaimsel kui ka psühholooglisel ja mentaalsel tasandil, kusjuures 
meil on palju kergem oma keskkonnaga suhestuda või olukordadest, mis 
meile ei sobi, väljapääsu otsida. 

Vaadake, asi on nii, et uue aja kristall-inimesed ei kohku tagasi kan-
napöörete tegemisest elus, selleks et saavutada täiuslikku tasakaalu. 
Nad teevad alati kõvasti tööd, et eesmärke saavutada ning samaaegselt 
väldivad igasugust tasakaalutust. Teisest küljest võivad nad jällegi väga 
otseseid meetmeid kasutusele võtta nende suhtes, kes ei panusta adek- 
vaatselt antud probleemile tasakaalustatud laheduse leidmisel. Kui see 
juhtub, siis on kristall-inimesed suutelised sellised inimesed täiesti oma 
elust ning mõtetest välja lülitama ja see võib juhtuda nii perekonna kui 
ka sõprade ringis või tööl. Kui kristall-inimesed on silmitsi ebaõigluse, 
seljataga susimise või ignoreerimisega jms, siis ei ole neile probleemiks 
vastasseise tekitada ning neile ei tekita raskusi oma asjadega avalikkuse 
ette astumine. Nad mängivad avatud kaartidega, kuna nad ei varja vä-
lismaailma eest midagi.

Vaid vaimuenergia füüsilise mateeria süvakihtidesse laskmise 
kaudu suudame inimestena tõsta raskeimate ja tihedaimate 
Maa ning inimeste energeetiliste kihtide võnkeid, kus kõik on 
ainult ellujäämisele, füüsilisusele ja materialismile suunatud.

See on teadmine, mida kõik kristall-inimesed sügaval rakutasandil oma-
vad. Kui nad oma eluülesande juurde jõuavad, mõistavad nad ka seda, 
et peavad kõvasti tööd tegema, et põhjani välja ulatuda ning puhastada 
kõik rasked jäigastunud maised energiad ja takistused – kõigepealt oma 
auras ning seejärel kehas ja oma lähiümbruskonnas.

AuraTransformatsiooni™ käigus transformeeritakse kõik 
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10 INTRODUCTION

emotsionaalsed tasakaalutused ja selle tõttu kaovad need 
aurast täielikult. Seepärast ei saa need tasakaalutused sind 
häirida, kui lased keha kristalliseerumise ajal minna ka kõigil 
vanadel füüsilises rakumälus olevatel mälestustel.

Kõigele vaatamata ei tohiks vaim liiga rutakalt füüsilise mateeriaga ühil-
duda, sest on olemas oht, et keha saab hukka või füüsiliselt lihtsalt lagu-
neb koost. Liias kiiruses võib rakustruktuur oma füüsilise koodi kaotada 
ning ei suuda end enam koos hoida. Füüsilise koodi kaotamise järel 
võib hullematel juhtudel tekkida vähkkasvaja või immuunpuudulikkus. 
Seetõttu on ülioluline oma keha eest võimalikult hästi hoolt kanda, kui 
kristalliseerumine, eriti keha kristalliseerumine, aset leiab.

Ei meie füüsiline keha ega ka füüsiline planeet ole võimeline kiiresti uute 
ja tundmatute olukordadega kohanema. Ka siis mitte, kui me protsessi 
paljude positiivsete mõtetega proovime toetada. Võtab nii palju rohkem 
aega, et arengute kujunemist füüsilisel tasandil  ära oodata, olgu see 
vaimne või tehnoloogiline areng. Näiteks tehnoloogia arengu puhul on 
tänapäeval tavaline, et inimesed eemale tõmbuvad või ei haaku, kui 
areng on liiga kiire. Kahjuks kujunevad inimestel ka füüsilised allergiad, 
näiteks arvutite ja mobiilide elektromagneetiliste lainete tõttu, mida küll 
praeguseks loetakse kaasaegse ühiskonna lahutamatuks osaks. Mõnedel 
inimestel on sarnaselt täheldatud komplikatsioone seoses vaimse areguga, 
kuigi need „allergiad“ on sellistel puhkudel pigem mentaalset laadi.

Minule isiklikult oli keha kristalliseerumise faas tervise mõttes ülimalt 
vaevaline aeg, sest mul tekkis teist korda elus raske astmaatiline ekseem. 
See juhtus 2003. aasta lõpus, kui ma mitme kuu järel põdenuna jäin nii 
haigeks ja mu nahk oli sedavõrd otsakorral, et lõpuks nõustusin suuri 
Cortisone’i annuseid sisse võtma, lootuses, et see mu füüsilist keha aitab 
säilitada. Ma ei olnud kunagi keemilisi preparaate manustanud ja see te-
kitas minus tol ajal väga vastakaid tundeid nii tõekspidamiste kui isiklike 
arvamuste pinnal. Mulle sai aga kiiresti selgeks, et sellel konkreetsel juhul 
oli rohi võimeline tegema midagi, mida mina ise ei olnud: see oli minu 
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11INTRODUCTION

kogu keha ja naha kooshoidmine, ehkki selle võtmine põhjustas ka mõne 
ebameeldiva kõrvalnähu, nimelt suure kehakaalu tõusu.

Keemilise preparaadi võtmine oli minu jaoks seega füüsiliselt väga pal-
junõudev otsus, aga ainult peale seda ravikuuri oli mul võimalik alustada 
oma vaimuenergia radikaalset toomist sügavale rakutasandile.

Minu keha, mis on minu energia tihe ja füüsiline osa, oli lihtsalt võimetu 
mu tugeva vaimuenergiaga sobituma, ehkki eesmärgiks oli lõppkokku-
võttes nendevaheline võrdväärne koostöö. Vaimne Tuli ja tõesoov põlesid 
sellisel määral nii kontrollimatult kogu mu süsteemis, et mu keha ja nahk 
kaotasid kogu oma niiskuse. Tookord ei mõistnud ma veel kogu üldist 
dilemmat vaimse ja füüsilise maailma vahel nii, nagu ma seda praeguseks 
mõistan. Ma ei teadnud, kui fundamentaalselt erinevad need kaks jõudu 
on, aga mu haigus aitas probleemil põhjalikult selgineda, nii et ma olin 
lõpuks sunnitud leppima vaimu aeglasema teekonnaga maisesse füüsi-
lisusse.

Õnneks taastus mu füüsiline tasakaal pärast pikka võitlust. Tagantjärele 
tarkusena pean ma hämmastavaks, kui teadlikuks ma vaimuenergia 
kontseptsioonist sain tänu sellele, et kogesin järkjärgulist keha koostla-
gunemist oma silmade all. Peaksin siinkohal lisama, et mul on praegu 
väga raske oma meeltes taastada kõiki neid füüsilisi vaevusi, mida ma 
toona läbi elasin. Ainus asi, mida ma kindlalt tean, on see, et mul ei ole 
absoluutselt kõigevähematki tahtmist seda kogemust veelkord korrata.

Minu kokkuvõte toimunud sündmustest on järgmine: kui mina vaim-
selt teadliku indiviidina olin võimetu oma puhast vaimuenergiat kehas 
hoidma, siis kuidas teised vähem vaimselt teadlikud inimesed seda vaimu-
energia sissevoolu oma kehasse suudavad taluda?

Äkitselt mõistsin ma, et kui vaim kogu oma puhtuses korraga Maale  
jõuaks, nagu on paljude vaimsete inimeste suurimaks sooviks, siis planeedi 
füüsiline struktuur laguneks lihtsalt laiali. Kogu inimkonna areng, nagu 
ka kõikvõimalikud maise intelligentsi, teadmiste ja tarkuse saavutused 
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12 INTRODUCTION

oleksid täielikult raisatud. Kui vaim hakkab ennast kõigest läbi põletama, 
siis jääb järele ainult puhta vaimu sarnaselt asjade olemus, aga mitte 
ühtegi füüsilist mälu omavat kohta, millele rajada inimeste arengut. Kui 
selline asi juhtuks, peaks Maa alustama inimese teadvuse arenguga ot- 
sast peale, esimesest kriipsust alates. Parem on edasi liikuda aeglasemalt, 
aga kindlalt, arvestades samaaegselt nii vaimu kui ka kehaga ning seda 
tasakaalustatud viisil.

Kuigi sinulgi on võimalus oma keha kristalliseerumise kiirust valida, ei 
soovita ma end täielikult puhta vaimu teadvuse sisenemiseks avada. Minu 
soovitus oma klientidele ja nüüd ka lugejatele on, et võtaksite ühe sammu 
korraga ning et igaüks teeks asju enesele kohase tempoga. Ärge vaadake, 
mida teised teevad, sest meil kõigil on individuaalne tee vaimu toomisel 
kehasse, nagu võite lugeda ka juhtumitest nende raamatute lehekülgedelt.

Ma loodan siiralt, et need kaks raamatut aitavad sul oma isiklikku kristal-
liseerumise protsessi selgust tuua, ükskõik kui kaugel sa oma protsessis 
parajasti oled, nii et sa tunneksid end inspireerituna teha asju just nii, 
nagu on sinu jaoks õige.

Parimate soovidega,

Anni Sennov
Kopenhaagen, Taani, aprill 2009
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