
- Uuden ajan mahdollisuus

AuraTransformaatio -hoidon taustalla on tanskalainen sel-

vänäkijä Anni Sennov, joka kehitti tämän kerran elämässä 

tehtävän ja pysyvän tietoisuuden laajenemisen tarjoavan 

hoidon vuonna 1996. Tanskasta Pohjoismaihin ja laajasti 

myös muualle maailmalle levinnyt hoitomuoto on vaikut-

tanut Suomessa vuodesta 2011 alkaen.

TEKSTI JOHANNA SAARI

AuraTransformaation leviä-
minen Tanskasta Skandi-
naviaan ja muualle Euroop-
paan sai alkunsa 1990-lu-

vun puolivälissä. Hoidon kehittäjä 
Anni Sennov on ollut teini-ikäisestä 
alkaen tekemisissä astrologian, ener-
gioiden ja niiden vaikutusten kanssa. 
Hän on ollut aina vahvasti selvänä-
köinen ja luottanut asioihin, joita on 
nähnyt ja aistinut. Vuonna 1993 hän 
perusti yksilöllistä ohjausta ja neuvon-
taa tarjoavan vastaanoton, joka saavut-
ti nopeasti suuren suosion tanskalais-
ten keskuudessa.

1990-luvulla Anni sairasteli ja kär-
si pitkään mm. erilaisista iho-oireista 
saamatta apua sen enempää virallisen 
kuin vaihtoehtoisten hoitomuotojen-
kaan kautta. Noiden vuosien aikana 
hän paneutui intensiivisesti Maapal-
lolla käynnissä oleviin energeettisiin 
muutoksiin ja sai tietää lisää lapsissa jo 
tuolloin ilmentyvistä uuden ajan ener-
gioista sekä tulevaisuuden ihmisen au-
rarakenteesta. Annin oma vointi pa-
rani radikaalisti, kun hän päätti ottaa 
vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja 
vastaanotti energeettisen muutoksen, 

saaden ympärilleen suojaavan ja yhte-
näisen uuden ajan aurarakenteen yh-
teistyössä parantajaystävänsä kanssa.

Uusi kohtaa vastustusta

Oman paranemisensa myötä Anni al-
koi viedä saamaansa tietoa eteenpäin. 
Alkuvaiheessa kenelläkään Skandina-
viassa ei ollut vielä vastaavaa ymmär-
rystä aihealueesta ja Annin uudenlai-
nen, ennakkoluuloton ajatusmaailma 
kohtasi aluksi myös vastustusta. An-
nin näkemys perinteisen auraraken-
teen ja energioiden sopeuttamisesta 
uuden aikakauden energioihin Au-
raTransformaatio -hoidon avulla alkoi 
kuitenkin saada vahvaa jalansijaa hy-
vien hoitokokemusten myötä.

Monet selvänäköiset ja energiahoi-
toja antavat sekä sensitiiviset ihmi-
set saivat nopeasti apua erilaisiin on-
gelmiinsa. Ihmiset tunsivat olevansa 
enemmän omassa voimassaan ja “it-
sessään” sekä paremmin suojassa ul-
kopuolelta tulevilta niin konkreettisilta 
kuin energeettisiltä “hyökkäyksiltä”.

Kiinnostuksen kasvaessa Anni kir-
joitti aiheesta tanskaksi julkaistuissa 

kirjoissaan “Karmavapaana ja tasapai-
nossa” vuonna 1997 sekä “AuraTrans-
formaation ABC” vuonna 1999. Näin 
myös ihmiset muualla Skandinaviassa 
kiinnostuivat aiheesta ja asiakkaita al-
koi virrata Annin vastaanotolle muis-
ta Pohjoismaista jo ennen vuosituhan-
nen vaihtumista.

Koska hoidettavien määrä kasvoi 
kaiken aikaa, Anni alkoi aktiivisesti ja-
kaa ja opettaa saamaansa tietoa muil-
le asiasta kiinnostuneille. Ensimmäiset 
auravälittäjä -kurssit pidettiin Tanskas-
sa jo vuonna 1996 ja vuoteen 2003 men-
nessä niin tanskalaisia kuin norjalaisia 
auravälittäjiä oli valmistunut pari sa-
taa. Mielenkiinnon edelleen lisäänty-
essä Anni ja hänen miehensä Carsten 
Sennov päättivät vuonna 2003 panos-
taa myös kansainväliseen AuraTrans-
formaatiota koskevan tiedon levittämi-
seen. He tekivät mittavan työn kääntä-
essään AuraTransformaatiota koskevat 
nettisivut ja materiaalit niin englannin- 
kuin useille muillekin kielille.

Auravälittäjät

Keväällä 2003 Anni käynnisti Norjas-
sa auravälittäjä koulutukset. Vuoden 
2007 jälkeen, jolloin Euroopan aura-
välittäjäkoulutuksista vastannut tans-
kalainen Berit Reaver muutti Norjaan, 
tietoisuus uuden ajan energioista ja 
AuraTransformaatio –hoidosta kasvoi 
edelleen. Tieto levisi ja mielenkiinto 
lisääntyi myös vuodesta 2006 alkaen 
englanniksi käännettyjen Anni Senno-
vin kirjojen kautta.

Beritin yhteistyö Annin kanssa sekä 
panostus kansainväliseen työhön vei 

AuraTransformaatio 

Tanskalainen 
selvänäkijä Anni 
Sennov kehitti Au-
raTransformaation 
20 vuotta sitten.

Anni Sennov

Anni Sennov kehitti AuraTransfor-
maation Tanskassa vuonna 1996

Tällä hetkellä koulutettuja au-
ravälittäjiä on noin 700 ympäri 
maailmaa

Noin 100 000 ihmistä on vastaan-
ottanut AuraTransformaation

Anni Sennov on kirjoittanut 22 
uuden ajan energioita ja tietoisuut-
ta käsittelevää kirjaa, joista 5 on 
suomennettu

Moni vanhan aikakauden aurara-
kenteen omaava aikuinen on huo-
mannut, että lasten aurat ja energiat 
eroavat heidän omistaan

Indigo-, kristalli- ja kristalli-kul-
talapset saavat vanhempansa tie-
toisiksi uuden aikakauden energi-
oista ja AuraTransformaatio-hoidon 
tarpeesta

AuraTrasformaatio tuli Suomeen 
vuonna 2011

Suomessa koulutettuja auravälit-
täjäjiä on noin 50, osa heistä virolai-
sia ja englantilaisia

Suomessa AuraTrasformaatio -hoi-
don saaneita on noin 1500 ja määrä 
kasvaa kaiken aikaa
Lisätietoa www.auratransformation.com ja  
www.joypack.fi
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Auratransformaatio hoidossa 
yksilön koko aurakenttä puhdis-
tetaan läpikotaisin.

AuraTransformaation Viroon vuon-
na 2008, sekä sieltä edelleen Ruotsiin, 
Suomeen, Englantiin ja Ranskaan. Täl-
lä hetkellä AuraTransformaatio -hoi-
toja annetaan myös Yhdysvalloissa, 
Etelä-Afrikassa, Tšekissä, Meksikos-
sa ja Venäjällä. Myös Japanista on al-
kanut tulla kyselyjä hoitomuotoon liit-
tyen ja kaksi Anni Sennovin kirjaa on 
käännetty jo japaniksi.

Ruotsissa AuraTransformaatiolla 
on tällä hetkellä erityisen vahva ase-
ma ja ruotsalainen auravälittäjäohjaa-
ja Therese Lindberg on lisännyt maas-
saan parin viime vuoden aikana ai-
heeseen liittyvää tietoisuutta erittäin 
paljon. Berit Reaver toimi Euroopan 
koulutuksista vastaavana johtajana 
vuoden 2014 loppuun saakka ja työs-
kentelee edelleen konsulttina kursseil-
la sekä vastaanottaa asiakkaita erityi-
sesti Norjassa ja Englannissa.

Anni Sennovin viimeisin kirja, 
vuonna 2015 ilmestynyt “Golden Age, 
Golden Earth” on saanut erittäin hy-
vän vastaanoton ja se on julkaistu tans-
kan, ruotsin ja englannin kielillä. Ku-
luneen vuoden aikana AuraTransfor-
maatio ja uuden ajan energiat ovat al-
kaneet kiinnostaa myös amerikkalaisia 
ja muutamat auravälittäjät työskente-
levät jo mm. Kaliforniassa.

Kerran elämässä

Mutta mitä AuraTransformaatio - hoi-
to tarkoittaa? AuraTransformaatio on 
kerran elämässä tehtävä energiahoito 
ennen vuotta 1987 syntyneille aikui-
sille. Myös nuoret aikuiset, jotka ovat 
syntyneet vuosien 1987 - 1994 välillä 
hyötyvät tästä hoidosta.

AuraTransformaatio on ns. “siir-
tymäajan” hoitomuoto ja ensisijaises-
ti työkalu oman energiatason pysy-
vään nostamiseen ja laajentamiseen. 
Hoito aktivoi ja mahdollistaa perintei-
sen energiajärjestelmämme “päivitty-
misen” uuden ajan energioihin, jotka 
vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneil-
lä lapsilla ja nuorilla jo on.

Uuden ajan indigo-, kristalli- ja kris-
talli-kultaenergioiden sekä muiden 
uusien, vielä tulossa olevien energi-
oiden vapaa, mutta hallittu virtaami-
nen käynnistyy kehossasi. Tämän li-
säksi kehosi ympärille muodostuva 
suojaava ja tasapainottava auraraken-
ne pitää huolen siitä, että oma voima-
si ja energiasi pysyy sinussa ja sinuun 
kuulumattomat asiat ja energiat ulko-
puolellasi.

Uuden ajan energiat edistävät hen-
kienergiasi sulautumista osaksi keho-

asi, jolloin keho, aura ja energiasi su-
lautuvat “yhdeksi kokonaisuudeksi”. 
Näin olet jatkuvassa yhteydessä kor-
keampaan itseesi, sinun on helpom-
pi ottaa vastuu elämästäsi ja päättää, 
kuinka pitkälle ja millä tavalla haluat 
viedä asioita tulevaisuudessa eteen-
päin.

Hoito käynnistää aina merkittävän 
henkilökohtaisen kehittymisprosessin, 
jonka aikana oma elämäntehtäväsi al-
kaa vahvistua ja selkiytyä ja alat edetä 
henkienergiasi ohjaamana tasapainon 
kautta eteenpäin.

Hoidon vaikutuksia

Moni hoidossa käynyt kokee, että elä-
mässä olevat pienet ja isommatkin 
haasteet ovat helpommin hallittavis-
sa, itselle oikeat ja sopivat asiat sel-
kiytyvät ja rehellisyys itseä kohtaan 
lisääntyy. Elämänilon kasvaminen, 
sekä keskittyminen itselle tärkeisiin 
asioihin voimistuu ja moni saa aivan 
uudenlaisen mahdollisuuden hyödyn-

tää elämän tarjoamia mahdollisuuksia.
AuraTransformaatio –hoitoa ei voi 

tulla kokeilemaan tai testaamaan, kos-
ka hoito tehdään vain kerran elämäs-
sä, eikä hoidon tai sen vaikutusten 
peruuttaminen ole mahdollista. Sen 
vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että 
jokainen hoitoon tuleva on täysin var-
ma siitä, että haluaa edetä elämässään 
AuraTransformaation tarjoaman tien 
kautta. Hoidon aikana asiakkaan pe-
rinteinen energiajärjestelmä tasapai-
nottuu, joka edistää vanhasta raken-
teesta irtipäästämistä. Asiakkaan oma 
henkienergia sekä valo- että varjopuoli 
palautetaan häneen takaisin samalla, 
kun asiakkaaseen kuulumaton energia 
poistuu sinne, mistä se on tullutkin.

AuraTransformaatiossa saa takai-
sin siis kaiken henkilökohtaisen hen-
kienergian ja “voiman”, jonka kanssa 
on tähän elämään saapunut. Lisäksi 
kehon ympärille rakentuu uuden ajan 
suojaava ja voimakas aurarakenne, 
joka pitää huolen siitä, että oma voi-
ma ja energia pysyy ihmisessä itses-
sään ja häneen kuulumattomat asiat 
energiakentän ulkopuolella. Hoidon 
jälkeen jokainen etenee elämässään 
tasapainon kautta eteenpäin.

AuraTransformaatio on kontakti-
hoito ja hoidon tekee aina koulutettu 
auravälittäjä, joka työskentelee puh-
taan, tasapainoisen energian kanssa. 
Hoito on luottamuksellinen, yksilölli-
nen ja ainutkertainen tapahtuma asi-
akkaan ja hoitajan välillä. Sen vuoksi 
on tärkeää, että jokainen valitsee hoi-
tajan, joka tuntuu itselle omalta ja oi-
kealta – kyse on ainutkertaisesta ta-
pahtumasta elämässä!

Hoitoa ei aina tehdä

AuraTransformaatio ei ole korvike 
laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen 
terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole 
tarkoitettu terveysongelmien tai sai-
rauksien hoitoon. AuraTransformaa-
tio on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat 
henkisesti ja fyysisesti valmiita koh-
taamaan ja vastaanottamaan muutok-
sia elämässään sekä työskentelemään 
muutoksen kanssa.

AuraTransformaatio -hoidon teke-
mistä vältetään, mikäli henkilöllä on 
päihderiippuvuus, mielenterveyson-
gelmia tai masennus- ja mielialalää-
kitys. Tämä sen vuoksi, että AuraT-
ransformaatio- hoidossa elämässä val-
litsevat epätasapainoalueet nousevat 
yleensä hoidon jälkeen "pintaan". Tar-
koitus on, että ihminen työstää ja oppii 
elämässään olevista vastoinkäymisistä 

ja asioista sekä jatkaa ja kehittyy omal-
la elämänpolullaan eteenpäin. Mikä-
li henkilöllä on lääkitys mielenterve-
ysongelmiin tai hallitsematonta päih-
teenkäyttöä, hoito voi nostattaa pin-
taan asioita, joita ei ole vielä valmis 
työstämään ja läpikäymään. Tämän 
vuoksi hoito voidaan tehdä yleensä 
siinä vaiheessa, kun lääkityksen lo-
pettamisesta on kulunut vähintään 4 
- 6 kuukautta.

AuraTransformaatio Suomessa

Berit Reaver tuli Suomeen Veli Mar-
tin Keitelin kutsumana ja esitteli Au-
raTransformaation suomalaisille ke-
väällä 2011 puhuessaan 2012-NYT ta-
pahtumassa Espoossa. Beritin esitys 
kristallilapsista ja uuden ajan ener-
gioista herätti paljon kiinnostusta ja 
moni suomalainen halusi tietää lisää 
AuraTransformaatiosta sekä saada tä-
män kerran elämässä tehtävän hoidon.

Olin kuuntelemassa Beritin luentoa 
ja kiinnostuin asiasta monen muun 

ohella. Sain oman hoitoni toukokuus-
sa 2011 ja järjestin Beritin kanssa Suo-
meen ensimmäinen auravälittäjä kou-
lutuksen marraskuussa 2011. Auravä-
littäjäksi valmistumisen jälkeen olen 
ollut mukana jokaisella Suomessa jär-
jestetyllä auravälittäjä-kurssilla sekä 
AuraTransformaatioon ja uuden ajan 
energioihin liittyvissä koulutuksissa.

Vuodesta 2011 alkaen Berit Rea-
ver sekä Anni ja Carsten Sennov ovat 
vierailleet Suomessa ja vetäneet usei-
ta uuden ajan energioita ja tietoisuut-
ta käsitteleviä koulutuksia yhteistyös-
sä kanssani.

Auravälittäjäohjaajaksi valmistumi-
seni jälkeen olen vastannut niin suo-
men- kuin englanninkielisten aura-
välittäjä -koulutusten ja tapaamisten 
järjestämisestä Suomessa ja Virossa. 
Suomessa järjestetään vuosittain 2 – 
3 auravälittäjä kurssia ja koulutettuja 
auravälittäjiä on tällä hetkellä ympä-
ri maata noin 50.

Anni Sennovin kirjoittamista kir-
joista viisi on suomennettu. Annin 

pääteos “Kristalli- ja indigoenergiat ja 
kokonaisvaltainen tasapaino” ilmestyi 
suomenkielisenä vuonna 2013 ja kirjan 
lukeminen on edellytys myös AuraT-
ransformaatio -hoidon vastaanottami-
selle. Kirjaa voi ostaa tällä hetkellä Jo-
yPackin verkkokaupasta, useilta suo-
malaisilta auravälittäjiltä, Ultra-leh-
destä sekä Adlibriksen kautta.

Sielun aura
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Energiakehot

Korkeampi mentaalikeho
Alempi mentaalikeho
Astraalikeho
Eteerinen keho
Fyysinen keho

Kruunuchakra
Kolmannen silmän chakra

Kurkkuchakra

Sydänchakra

Solar Plexus -chakra
Sakraalichakra

(Harachakra)
Juurichakra

Chakrat

Johanna Saari tulee kesän 2016 Ultra-
päiville kertomaan AuraTransformaa-
tiosta!

Keho, aura 
ja energia 
sulautuvat

Berit Reaver toi AuraTransformaation 
Suomeen keväällä 2011.
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