Den Nye Tids Energi

Broen til Den Nye
Tids energi
Universets energiindstrømning til Jorden har
siden slutningen af 1980’erne ændret karakter. Den nye energi er mere højfrekvent, handlekraftig og kærlighedsintelligent og skal hjælpe med at skabe et balanceret miljø her på
Jorden.
En AuraTransformation® hjælper til at skabe
balance i forhold til de nye vibrationer, da den
højner energifrekvensen i auraen og videre
ind i kroppen.
Børn bliver født med disse højere energier integreret i deres energisystem i dag. En AuraTransformation® kan hjælpe voksne i deres
personlige udvikling og samtidig give mulighed for at møde børn i de højere energier og
forstå deres direkte og ærlige tilgang til livet.

AuraTransformation®
En AuraTransformation® er en permanent og
gennemgribende udvidelse af din aura og udstråling, der over tid medfører mange fordele
på den personlige front. AuraTransformation®
løser ikke problemerne for dig, men giver dig
større kraft til at gøre noget ved tingene.
Kort beskrevet forener AuraTransformation®
din intuition med din handlekraft. Desuden er
den med til at forstærke gennemslagskraften
i din udstråling og dit energifelt, således at du
ikke lader dig gå på af større eller mindre modstand fra omverdenen. Du bliver mere livsglad
og lader dig ikke absolut diktere af en skjult
dagsorden, som du ikke selv kan stå inde for.

Desuden bliver du bedre i stand til at definere
dig selv som menneske samt til at markere
dine grænser i forhold til omverdenen.

Indigobørn
Indigobørn er betegnelsen for børn født i
perioden fra 1995 til 2004. Kendetegnende for
disse børn er, at de er født med en langt stærkere intuition, udstråling og aura end deres
forældre.
Typiske karakteristika for indigobørn er, at
de er autodidakte, og de er ikke længe om
at kopiere deres omgivelser nøjagtig af eller
selv finde på nye måder at gøre tingene på.
Børnene kan ofte virke enormt provokerende
på deres omgivelser med deres tilsyneladende mangel på respekt for mange ting
og deres udprægede grænseløshed. De
har eksempelvis ikke respekt for voksne
mennesker, som ikke har respekt for sig
selv. Mangel på respekt og grænseløshed
har det med specielt at dukke op i situationer, hvor balancen mellem de mennesker,
børnene er iblandt, fuldstændig mangler.
Deres til tider provokerende tiltag i forhold til
omverdenen er derfor ikke gjort i nogen ond
mening, men sker nærmere som et tegn på
afmagt i forhold til helhedssituationen omkring
dem, hvor balancen sagtens kan mangle, uden
at de voksne reagerer.

www.auratransformation.dk

Krystalbørn

Anni Sennov

Alle børn, som kommer til verden i årene fra
2009 og frem, fødes med en fuldt udviklet
krystalaura og krystalkrop. I perioden 20042009 blev alle børn født med krystalaura og
en mikset indigo- og krystalkrop.

Anni Sennov er ophavskvinden til AuraTransformation®, der siden 1996 har vundet stor udbredelse fortrinsvis i Europa.

Krystalbørn er meget rene og højfrekvente i
deres energier, ærlige af væsen og ekstremt
sandhedssøgende i deres omgang med andre mennesker. Til forskel fra indigobørnene
mangler de fuldstændigt det grænsesættende
element i deres væsen, hvilket heldigvis ikke
er noget problem for børnene selv, da de er
meget bevidste om, hvad de godt kan lide og
ikke kan lide, og hvem der er gode for dem
at være sammen med. Krystalbørn går ikke
gerne på kompromis i nogen sammenhænge
overhovedet. Så isolerer de sig hellere fra
omverdenen, hvis de selv mener at være det
eneste acceptable selskab i miles omkreds.
Selv ikke far og mor og de nærmeste i familien skal vide sig for sikre i krystalbørnenes
nærhed. Disse nye børn omgiver sig nemlig
ikke frivilligt med begrænset tankegang eller
med mennesker med styrende og/eller nedbrydende energier. Beslutter forældrene sig
for noget andet end dét, som børnene ved er
rigtigt, kan man være sikker på, at der inden
for kort tid opstår kaotiske tilstande i omgivelserne. På det ubevidste plan bærer krystalbørnene nemlig rundt på en stærk indre
ild, som kan få alt negativt omkring børnene til
at brænde fuldstændigt sammen.

Du finder mere information om Den Nye Tids
Børn og AuraTransformation® på
www.auratransformation.dk

AuraTransformation® er en hurtig vej for
forældre og andre omsorgspersoner til at forstå og kommunikere ligeværdigt med Den Nye
Tids børn.

www.auratransformation.dk
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