Den Nye Tidens Energi

Broen til den nye
tidens energi
Den universelle innstrømmingen av energi
til Jorden, har siden slutten av 1980-tallet
endret seg kraftig. Den nye energien er mer
høyfrekvent, handlekraftig og kjærlighetsintelligent, og hjelper til med å skape et balansert miljø her på Jorden.
En AuraTransformasjon™ hjelper til med
å skape balanse i forhold til de nye vibrasjonene, da den høyner energifrekvensen i
auraen og videre inn i kroppen.
Barna i dag blir født med de høyfrekvente
energiene integrert i energisystemet sitt. For
voksne kan en AuraTransformasjon™ være en
god hjelp i deres personlige utvikling, samtidig som de får muligheten til å møte barna i
deres høyfrekvente energier og forstå deres
direkte og ærlige tilgang til livet.

AuraTransformasjon
En AuraTransformasjon™ er en permanent
og gjennomgripende utvidelse av auraen og
utstrålingen din, som over tid vil medføre
mange fordeler for deg personlig. AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg,
men gir deg større kraft til å gjøre noe med
dem.

lettere for deg å stå i din egen energi og ikke la
deg manipulere av andre. Du blir også bedre
i stand til å definere deg selv som menneske,
samt til å markere grensene dine i forhold til
omverdenen.

Indigobarn
Barn født i perioden fra 1995 til 2004 kalles
indigobarn. Det som kjennetegner disse barna
er at de er født med en langt sterkere intuisjon,
utstråling og aura enn foreldrene sine.
Typiske indigobarn er selvlærte. De er
raske til å kopiere omgivelsene, eller så
finner de nye måter selv for hvordan ting
kan gjøres. De kan ofte virke enormt
provoserende på omgivelsene med sin tilsynelatende mangel på respekt og utpregede
grenseløshet. De har for eksempel ikke respekt
for voksne mennesker som ikke har respekt for
seg selv. Mangel på respekt og grenseløshet blir ekstra tydelig i situasjoner hvor
det ikke er balanse mellom menneskene som
barna er sammen med.
Deres til tider provoserende oppførsel i forhold
til omverdenen er altså ikke vondt ment, men
skjer mer som et tegn på avmakt i forhold
til helhetssituasjonen omkring dem, hvor
balansen godt kan mangle uten at de voksne
reagerer.

Kort fortalt forener AuraTransformasjon™
intuisjon og handlekraft. Den bidrar til å forsterke gjennomslagskraften i utstrålingen og
energifeltet ditt, så du ikke lenger vil la deg
stoppe av større eller mindre motstand fra
omverdenen. Livsgleden øker, det blir

www.auratransformasjon.no

Krystallbarn

Anni Sennov

Alle barn som kommer til verden fra 2009 og
i årene fremover, blir født med en fullt utviklet
krystallaura og krystallkropp. I perioden 20042009 ble alle barn født med krystallaura og en
mikset indigo- og krystallkropp.

Anni Sennov er opphavskvinnen til
AuraTransformasjon™, som siden 1996 har
vunnet stor utbredelse.

Krystallbarn er veldig rene og høyfrekvente i
energiene sine, ærlige av vesen og ekstremt
sannhetssøkende i sin omgang med andre mennesker. Til forskjell fra indigobarna,
mangler de det grensesettende elementet.
Dette er heldigvis ikke noe problem for dem,
da de er veldig bevisste i forhold til hva de
liker og ikke liker, og hvem som er gode for
dem å være sammen med. Krystallbarn går
helst ikke på kompromiss i det hele tatt. Da
isolerer de seg heller fra omverdenen, hvis
de mener at de selv er det eneste akseptable
selskapet i mils omkrets.
Ikke engang foreldrene og den nærmeste
familien skal føle seg for trygge i krystallbarnas nærhet. Disse nye barna omgir seg
nemlig ikke frivillig med begrenset tankegang eller med mennesker som har styrende
og/eller nedbrytende energier. Bestemmer
foreldrene seg for noe annet enn det som
barna vet er riktig, oppstår det garantert
kaotiske tilstander i omgivelsene innen kort
tid. På det ubevisste planet har krystallbarna
nemlig en sterk indre ild, som kan få alt negativt omkring dem til å brenne fullstendig sammen.

Du finner mer informasjon om den nye
tidens barn og AuraTransformasjon™ på
www.auratransformasjon.no

AuraTransformasjon™ er en snarvei for foreldre og andre omsorgspersoner til å forstå
og kommunisere likeverdig med den nye
tidens barn.

www.auratransformasjon.no

Krystalmennesket &
Krystalliseringsprocessen
Balanse på alle plan med
krystall- og indigoenergien
av Anni Sennov
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emte seg for å gi ut en bok på norsk,
bøkene “Krystalbørn, Indigobørn og
er” i en ny og oppdatert norsk versjon.
bok som, etter min mening, bør finnes
sse for hva som skjer energimessig på
s mange ganger, og du vil få med deg

som det forutsettes at man har lest før
. Dette gjør det lett å orientere seg for

oken. Det er et brennende ønske hos
n om det bevissthetsskiftet vi står midt
det gir oss.

Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien

Auraformidler™ i Norge, har jeg fått
aTransformasjon™, krystallbarn, indi-
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mennesker som på forskjellig vis prøver
ang til vår energi, og som vi skal være på
rfor, når de er i vår nærhet.

denne sammenhengen være oppmerkpå å beholde vår egen energi, da de ubeerne vil ha tilgang til den. Det er dette
lle lomme-energiguiden kan hjelpe deg
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BALANSE PÅ ALLE PLAN
MED KRYSTALL- OG INDIGOENERGIEN

Ta tilbake kraften din nå Energiguide for barn og unge
Krystalliseringsprocessen

entures.com

det meste sammen med snille og gode
ker. Mennesker vi er glade i, og som vi
il støtte på best mulig måte. Men, av og
r vi mennesker i vår hverdag som ikke er
r oss.

Om åndens vej ind i
kroppen & hverdagen
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Ta vare på energien din
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rgiguiden og følg instruksjonene, så vil
kjenne hvordan du selv helt bevisst kan
en situasjon, slik at du beholder energien
ermed kan forme ditt eget liv og hverdag
d måte.

-87-92549-03-7

92 549037

www.good-adventures.dk
3/9/10 10:36:22 AM

Bli bevidst leder i dit eget liv

Karmafri i den nye tiden
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