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Bron till den nya 
tidens energi 
Sedan slutet av 1980-talet har energierna 
på Jorden helt kommit att ändra karaktär. Den 
nya energin är högfrekvent, handlingskraftig 
och mer kärleksintelligent än tidigare. Den 
kommer, på sikt, att hjälpa till med att skapa 
en mer balanserad tillvaro för alla människor 
på Jorden.

Genom att uppgradera energin och strukturen 
i auran kan en AuraTransformation™ hjälpa till 
med att skapa bättre balans både i kroppen 
och i sinnet. Behandlingen hjälper nämligen 
kroppen att höja frekvensen så att det blir lät-
tare att samspela med andra människor och 
då framförallt med barnen och ungdomarna, 
som redan har dessa höga energier integre-
rade i sitt energisystem. En AuraTransforma-
tion™ kan hjälpa vuxna i deras personliga 
utveckling och samtidigt ge dem en möjlighet 
att möta barnen i de högre energierna samt 
att förstå deras direkta och ärliga syn på livet.

AuraTransformation™ 
En AuraTransformation™ är en permanent och 
genomgripande utvidgning av din aura och ut-
strålning, som medför många fördelar på det 
personliga planet.

En AuraTransformation™ ger kroppen en ny 
energikropp (aura) så att den fysiska kroppen 
kan ladda upp sig själv.

Kort beskrivet förenar AuraTransformation™ 
din intuition med din handlingskraft. Dessutom 
hjälper den till med att förstärka genomslags-

kraften i din utstrålning och i ditt energifält, så 
att du inte låter dig påverkas av större eller 
mindre motstånd från omvärlden. Du blir mer 
livsglad och låter dig absolut inte styras av 
andra människors dolda agendor, som du kan-
ske inte själv står för. Dessutom blir du bättre 
på att definiera dig själv som människa samt 
på att dra tydligare gränser i förhållande till 
omvärlden.

Indigobarn
De barn som föddes under perioden mellan 
1995 och framtill 2004 brukar kallas för indigo-
barn. Kännetecknande för dessa barn är, att 
de är födda med en mycket starkare intuition, 
utstrålning och aura än sina föräldrar.

Typiska personlighetsdrag för indigobarn är, att 
de är självlärda individer som gärna kopierar 
sin omgivning eller själva kommer på nya sätt 
att göra saker och ting på. Barnen kan ofta 
verka enormt provocerande för omgivningen 
med sin uppenbara brist på respekt för olika 
saker samt på grund av sin utpräglade gräns-
löshet. De har exempelvis ingen respekt för 
vuxna, som inte respekterar sig själva. Brist på 
respekt och gränslöshet brukar speciellt dyka 
upp i situationer, där balansen saknas mellan 
de människor som barnen umgås med.

Deras stundtals provocerande agerande i för- 
hållande till omvärlden ska därför inte ses som 
handlingar av illvilja/ondska utan snarare som 
ett tecken på den maktlöshet som de känner i 
förhållande till helhetssituationen omkring dem, 
där balansen mycket väl kan saknas utan att  
de vuxna överhuvudtaget reagerar.

www.auratransformation.se



Kristallbarn
Alla barn, som föddes från 2009 och framöver, 
föds med en fullt utvecklad kristallaura och 
kristallkropp. Under perioden 2004-2009 föd-
des alla barn med en kristallaura och en mixad 
indigo- och kristallkropp.

Kristallbarn är mycket rena och högfrekventa 
i sina energier, ärliga av naturen och extremt 
sanningssökande vid umgänge med andra 
människor. Till skillnad från indigobarnen 
saknar de fullständigt det gränssättande el-
ementet i sitt väsen, vilket lyckligtvis inte är 
något problem för barnen själva, eftersom de är 
mycket väl medvetna om, vad de tycker om 
och vad de inte tycker om samt vilka som är bra 
för dem att vara tillsammans med. Kristall-
barn kompromissar ogärna. Då isolerar de 
sig hellre från omvärlden, om de inte själva 
tycker att det finns något annat acceptabelt 
sällskap.

Det är inte ens självklart att kristallbarnets 
föräldrar eller den närmaste familjen blir god- 
kända av barnet för att befinna sig i dess när- 
het. Dessa nya barn omger sig nämligen inte 
frivilligt med begränsande tankesätt eller 
med människor med styrande och/eller ned- 
brytande energier. Beslutar sig föräldrarna 
för något annat än det som barnen vet är rik- 
tigt, kan man vara säker på, att det inom 
kort uppstår kaotiska tillstånd i omgivningen. 
På ett omedvetet plan bär kristallbarnen näm-
ligen runt på en stark inre eld, som kan få 
allt negativt runt samt omkring barnen att full-
ständigt brännas ner.

AuraTransformation™ är ett snabbt sätt för 
föräldrar och andra omsorgspersoner för att 
kunna förstå och kommunicera likvärdigt med 
den nya tidens barn.

Anni Sennov
Anni Sennov är upphovskvinnan till Aura-
Transformation™, som sedan 1996 har 
spridit sig över hela Norden och vidare ut 
i Europa.

Du hittar mer information om den nya tidens 
barn och AuraTransformation™ på

www.auratransformation.se

www.auratransformation.se



Kan köpas via Svenska internetbokhandlare

Balans på alla plan
med kristall- och indigoenergin

Den lilla energiguiden 1

Bli medveten ledare i ditt eget liv

Kristallmänniskan och 
Kristalliseringsproceesen

Ta tillbaka din kraft nu!

Karmafri i den nya tiden
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