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Kristallenergin är vägen till

uppvaknande
På 1990-talet föddes alla barn med indigoaura. Nu efter 2009 föds kristallbarnen som
har den rena andeenergin fullständigt förkroppsligad. Det säger författaren, helaren
och mediet Anni Sennov, som vet vilket nästa steg är i den mänskliga utvecklingen
och vad dessa barn behöver mest av allt.
Text Monica Katarina Frisk Bild InHouse, Shutterstock

När det går snabbt i
utvecklingen inom ITvärlden, går det nästan
lika fort i medvetenhetsutvecklingen, säger
Anni Sennov.
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Kristallbarnen kompromissar
inte, och de isolerar sig
hellre från omvärlden om
de själv anser att det är
det enda acceptabla
sällskap som erbjuds.

F

ree möter Anni Sennov när hon håller ett föredrag på
Vattumannen bokhandel i Stockholm. Anni talar om jordens
utvecklingsväg och om vilken roll barnen har som föds nu.
Jordens utveckling sker förstås parallellt med de själar som
inkarnerar. Jag undrar vad den nya tidens energi är.
– Den nya tidens energi har vi alltid haft, men just nu går utvecklingen väldigt snabbt, säger Anni Sennov. Nu föds barn som har helt andra
energier än sina föräldrar och sina mor- eller farföräldrar.
Förr kunde man se en utveckling ske hos föräldrar och barn under en
generation, men nu går det så snabbt att vi hämtar in fyra generationer
på en. Anni gör en jämförelse med dagens utveckling inom IT-världen.
¬– När det går snabbt i den världen, går det nästan lika fort i medvetenhetsutvecklingen.
Den här nya tidens energi hur påverkar det oss och samhället?
– Den nya tidens energi är högfrekvent, handlingskraftig och kärleksintelligent. Den bidrar till att skapa en balanserad miljö här på jorden.
Redan som 17-åring började Anni Sennov att studera astrologi och
det blev hennes största hobby.
– Det var strukturerat och gripbart, det gillar jag!
Efter några år då Anni kom i kontakt med healing, meditation, planetresor och regressionsterapi började hennes personliga begreppsvärld på allvar att krackelera. Och när Anni var 27 år blev hon allvarligt
sjuk med mycket kraftiga eksem, som hon led av i tre och ett halvt år.
– Under dessa år sökte jag igenom hela det etablerade sjukvårdssystemet, och prövade också allt inom den alternativa behandlingsvärlden,
men inget hjälpte mig.

”Den nya tidens energi bidrar
till att skapa en balanserad
mljö här på jorden”
EN DAG KÄNDE ANNI att nu fick det vara nog. Ansvaret för om hon

mådde bra i livet måste vara hennes eget, tänkte hon, istället för lägga
det i händerna på andra. Då hände något som kan liknas vid ett mirakel.
– På mindre än två veckor blev jag av med mina eksem och var också
gravid. Det var som ett lyckligt sammanträffande med mitt medvetna
val om att ta ansvar för mitt eget liv.
Under några år fortsatte Anni att tyda och tolka horoskop och ge healing. Som en uppenbarelse dök den så kallade auratransformationen
upp som en lösning på hennes tidigare hudproblem.
Anni Sennovs egen auratransformation gjordes med hjälp av en vän
som var helare som kanaliserade en mycket kraftfull energi. Hon fick en
insikt före healingen om att hon skulle försöka se till att integrera ett
starkare skydd omkring sin kropp och att det skulle ske snarast efter-

som hennes aura läckte ut energi till omgivningen.
Indigobarn kallar hon de barn och unga som föddes från 1995 och
framöver. Kännetecknande för dessa barn och unga är att de är födda
med en mycket starkare utstrålning och aura än sina föräldrar.
– De är nämligen födda med den nya tidens indigofärgade aura, som
vuxna människor i dag kan skaffa sig genom en auratransformation,
om de känner sig redo för det.
Det föddes fram till slutet av 2003 cirka 843 000 indigobarn i
Sverige. Dessutom har cirka 934 000 barn fötts i övergångsperioden
mellan 1987–1994. De hade då en blandad aura som innehåller element
från både den gamla tidens själsaura och indigoenergin. Dessutom föddes
det i perioden 2004–2008 cirka 524 900 svenska barn med en blandning
av indigoaura och kristallaura. Desto närmare 2009 de är födda, desto
renare kristallaura och mer kristalliserade i kroppen är barnen.
I BÖRJAN AV 2009 fanns det alltså flera miljoner svenska barn och

ungdomar, som har en aurastruktur som skiljer sig från sina föräldrars,
såvida föräldrarna inte själva har genomgått en auratransformation.
– Typiska personlighetsdrag för indigobarn och ungdomar är att de är
självlärda. De ändrar inte gärna på sig, utan kämpar snarare med att
hela sig själva. De kommer själva på nya sätt att göra saker på.
Barnen kan ofta verka enormt provocerande för sin omgivning med
sin uppenbara brist på respekt, på grund av sin utpräglade gränslöshet.

Anni Sennov bor i
Köpenhamn med sina två
barn, sin man Carsten och
ett av hans två barn.
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Indigobarn och ungdomar är mycket ärliga och sanningssökande djupt inne i sig själva och de inte kan ljuga varken för sig själva eller för andra.

– De har exempelvis ingen respekt för vuxna människor, som inte
respekterar sig själva. Brist på respekt och gränslöshet brukar speciellt
dyka upp i situationer, där balansen mellan de människor som barnen
umgås med, fullstädigt saknas.
Indigobarn och ungdomar är födda med en total balans inom sig,
även om det inte alltid är synligt på utsidan.
– De är därför mycket ärliga och sanningssökande djupt inne i sig
själva att de inte kan ljuga varken för sig själv eller för andra. Deras
stundtals provocerande agerande i förhållande till omvärlden är därför
inte av elakhet, utan händer snarare som ett tecken på maktlöshet i förhållande till helhetssituationen, där balansen mycket väl kan saknas
utan att de vuxna reagerar.
VÄLDIGT FÅ VUXNA HAR nämligen samma goda kontakt med sin intui-

auratransformation
En auratransformation, som är ett registrerat varumärke, hjälper till att skapa balans i
förhållande till nya vibrationer. Den höjer,
enligt Anni Sennov, energifrekvenserna i auran
och in i kroppen. En auratransformation kan
hjälpa vuxna i sin personliga utveckling och samtidigt ge en möjlighet att möta de nya barnen på
ett bra sätt och öka förståelsen för deras förhållningssätt till livet.
En auratransformation är en yttre handling av en auraförmedlare som hjälper klientens energi att transformeras från tredje till
fjärde dimensionen, där indigoenergin finns. Man kan också hjälpas vidare
till femte dimensionen där kristallenergin finns.
Enligt utövarna kan auratransformationen göra att auran kan förmedla de nya
starka indigo- och kristallenergierna och öppnar för att kroppen, via balanskroppen, kan omsätta impulserna till handling. Det innebär att vägen från
tanke till handling förkortas.
Källa: Boken ”Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna”.

▼

tion, som indigobarnen och indigoungdomarna har. Orsaken till barnens
och ungdomarnas fina intuition är att deras aura består av ren andlig- och
intuitionsenergi, eftersom alla rena indigobarn är födda helt utan själsenergi och gammal karma som begränsar deras personliga utveckling.
– Det kräver därför stora mänskliga resurser av föräldrarna och andra
omsorgspersoner med själsenergi för att kunna hantera och uppfostra
dessa snabba, mycket direkta och ärliga barn och ungdomar.
– Men så snart man som vuxen själv har fått den nya tidens aura integrerad via en auratransformation kan man lätt följa barnen och de ungdomarna samt deras reaktioner. Dessutom blir det lättare att sätta gränser i relation till barn och ungdomar.
Alla barn, som kommer till världen från 2009 och därefter, föds med
en fullt utvecklad kristallaura, förklarar Anni.
– Under perioden 2004–2008 föddes alla barn med en blandning av
indigo och kristallaura, och ju närmare 2009 barnen föddes, desto renare kristallaura är de födda med.
Kristallbarn är mycket rena och högfrekventa i sina energier, ärliga
till sin natur och extremt sanningssökande i sitt umgänge med andra
människor. De vet redan från födseln vad de vill.
– Till skillnad från indigobarnen har de en mycket öppen läggning. De
är mycket medvetna om vad de tycker om och vad de inte tycker om, och

Så här
funkar en
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”Kristallbarn är mycket rena och
högfrekventa i sina energier,
ärliga till sin natur och extremt
sanningssökande i sitt umgänge
med andra människor.”

AuraTransformation™ är en medvetandeutvidgande behandlingsform som förenar din intuition med din handlingskraft. Den uppdaterar din aura till en indigo/kristall-aura, så att du befinner dig
på samma våglängd som barnen och ungdomarna som redan har
den Nya Tidens energi. Du får inspiration och kraft att utföra din
livsuppgift med glädje och lätthet, och får lättare för att hålla koll
på din egen personliga energi och på att sätta gränser.

vilka de vill umgås med. Kristallbarnen kompromissar inte i något
sammanhang överhuvudtaget. De isolerar sig hellre från omvärlden
om de själva anser att det är det enda acceptabla sällskap som erbjuds
på många mils avstånd.
Inte ens mamma och pappa och de närmaste familjemedlemmarna
är självklara att befinna sig i kristallbarnens närhet. De nya barnen
omger sig inte frivilligt med människor som har en begränsad tankegång eller med människor som har kontrollerande energier. Det vet
Anni av egna erfarenheter med sina egna barn och sin mans barn.
– Om föräldern beslutar sig för något annat än precis det barnet vill
kan man vara säker på att det uppstår något kaos inom kort. På ett
omedvetet plan bär kristallbarnen nämligen på en stark inre eld, som
kan få allt negativt omkring dem att brinna ner fullständigt.

Auraförmedlarkurserna™ hålls flera gånger om året och på olika
platser i Sverige. Föredrag och olika arrangemang som har med
AuraTransformation™ att göra hålls av flera Auraförmedlare™ på
många platser i Sverige.
Information om AuraTransformation™, Auraförmedlarkurserna™,
föredrag, och utbildade Auraförmedlare:

www.auratransformation.se

FÖRÄLDRAR TILL KRISTALLBARN bör, om inte för sin egen, så för

barnens skull förändra sin aura- och energistruktur genom en auratransformation, så att den matchar barnens aurakristallstruktur. Då
behöver barnen inte begränsa sin stora mänskliga mentala och fysiska potential bara för att de är barn och för att föräldrarna inte kan
följa med i deras snabba utveckling, både på det inre och yttre planet.
– De nya barnen har oftast liten förståelse för det långsamma och
ibland invecklade sätt att leva som många vuxna, med den gamla
tidens energistruktur, praktiserar.
Framtidens kristallbarn har inte på något sätt lust till att använda
gammeldags metoder från den tid då deras föräldrar var barn.
Öppenhet, ansvarskänsla och direkt konfrontation, samt att tala sanning är kodorden i den nya tidens uppfostran.
Jag undrar om kristallmänniskan är höjdpunkten i den mänskliga
utvecklingen?
– Nej, det är det inte, säger Anni. Nu talar man redan om guldmänniskan och den gyllene energin. Och för några dagar sedan talade jag
med några som vet att en diamantenergi kommer.
Det viktigaste just nu, säger Anni, är att transformera oss själva
från själsnivån till en andlig kristallenergi.
– Det är då vi förändrar matrisen och höjer jordklotets energi, som i
grunden är gyllene.
En förutsättning för det är kristallenergin som handlar om ansvar,
både på ett andligt och mänskligt plan. Syftet med utvecklingen är att
kunna hantera energin i sig själv, betonar Anni.
– Det är den energi som gör det möjligt för oss att göra gott för oss
själva och andra och jorden.

Plus mer
Anni Sennov har gett ut fler än femton böcker på eget förlag,
Good Adventures Publishing, bland annat: ”Kristallbarn,
indigobarn och framtidens vuxna”, ”Den lilla energiguiden 1”,
”Krystalmennesket og krystalliseringsprocessen”, som är översatt
till svenska och ”Balance på alle planer”.
Läs mer på: www.annisennov.dk, www.good-adventures.dk,
www.auratransformation.se, www.isilia.com
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Berit Reaver

Isilia Holmøy

International Director för
Auraförmedlar kurserna™,samarbetar med Isilia, Therese och John om
kurserna i Sverige (engelska eller
svenska) Reser i Sverige med
utbildning och behandlingar.
post@auratransformation.no
+4797735477 Konsultationerna hålls
på danska eller engelska.
www.auratransformation.eu

Auraförmedlare™ och
Auraförmedlar- instruktör på
Auraförmedlarkurserna™ i Sverige.
Clairvoyant Healer. På Center för Ny
Tids Energi i Småland hålls diverse
kurser och klienter kan övernatta.
Håller föredrag över hela Sverige.
Kontakta:
isiliah@gmail.com
072-2345678 www.isilia.com

Therese Lindberg

John Wannerot

Auraförmedlare™ och co-instruktör
på Auraförmedlarkurserna™.
Klärvoajant Healer. Reser runt i
Sverige med föredrag, utbildningar
och behandlingar.
www.Guld-Kristall.se
0709 281 424
therese.l.lindberg@gmail.com
Utbildningar om De fyra elementen
www.fourelementprofile.se

Föreläsare. Växte upp som indigobarn och föreläser om Indigobarn &
Kristallbarn och Den Nya Tidsåldern.
Hjälp oss sprida budskapet,
arrangera ett spännande föredrag
på din ort som privatperson,
företagare eller förening.
john@guld-kristall.se
0705 982 111
www.Guld-Kristall.se
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