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Klarsynt rådgiver Anni Sennov:

- Den gylne
tidsalder
har startet!
WWW.MITTMEDIUM.NO

Den gylne energi er en ren og kreativ skaperkraft som
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venter på at vi mennesker skal bruke den på en positiv
måte. Kraften har i disse dager begynt å spille med fullt
orkester, slik at den er mye mer kraftfull enn tidligere,
skriver forfatter og klarsynt rådgiver Anni Sennov.

I

millioner av år har planeten jorden
vært episenteret for integrering av alle
energier og kunnskap som kommer fra de
andre planetene i vårt solsystem, som er
grunnen til at det har vært en utfordring
for folk flest å leve her. Med den gryende
gylne tidsalder, som begynte ved mayakalenderens avslutning den 21. desember
2012, har ting heldigvis begynt å endre
seg.
Den gylne energi er en ren kreativ
materialiseringskraft som har vært skjult
dypt inne i jorden i millioner av år. Den
venter på at vi mennesker skal bli klar til
å bruke den på en konstruktiv og positiv
måte. Kraften har nå begynt å spille den
store rollen den alltid har vært spådd å
skulle spille til fordel for jorden og menneskeheten.

i all åndelig utvikling av menneskeheten
på jorden helt siden starten. Da du ble en
del av sjelens reinkarnasjonssystem, var
det ingen vei ut, inntil du nådde slutten
etter å ha gått gjennom alle slags utfordringer gjennom dine utallige liv. Per i

Karma og reinkarnasjonssystemet
Jorden har alltid vært himmelen for dem
som tror og skaper med positive intensjoner. Den har vært et helvete for dem som
er styrt av konflikter, frykt og negative
energier, eller for dem som omgir seg med
negativ skapelse eller negative mennesker.
Men det har ikke alltid vært rettferdig for
dem som har mye motstand i livet, selv
om de er snille og kjærlige mennesker. Så
hva i all verden er det som har foregått?
Karma og reinkarnasjonssystemet på
sjelsnivå har vært de viktigste årsakene til
det, fordi de har vært svært viktige klosser
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dag er heldigvis alt helt annerledes for de
nye generasjonene.

Barn har ren krystallenergi
I dag er alle barn født på et åndelig nivå
med ren krystallenergi i sine auraer. Og

viktigst av alt, de har ingen forutbestemt
skjebne eller karma og ingen spesifikk vei
å gå i livet. De kan velge hvilken rute de
vil, så lenge de oppfyller sin «dharma»
(naturlov/virkelighet) og sitt livs formål.
Faktisk har mange av dem frivillig valgt
å ha flere formål i livet, fordi de elsker
å utvide sin åndelige og menneskelige
bevissthet og utforske livet i den åndelige
og materielle kreative energisfære her på
jorden.
Ikke mange av dagens voksne kan følge
den nye tids barn og unge dersom de prøver å utvide sin egen bevissthet til grensen
eller utover. Årsaken er at dagens barn er
født til å bidra til utviklingen av samfunnet og til den generelle åndelige utvikling.
De er ikke her for å lære grunnleggende
ting på samme måte som foreldre og tidligere generasjoner.
Som voksen vil ditt nivå av åndelig
bevissthet og din kjærlighetskapasitet
komme til å bli utfordret i den gylne
tidsalder som nå har startet. Det vil ikke
være nok for deg å gå på trening regelmessig og ha en sunn livsstil. Du må utvide
din åndelige bevissthet og din evne til å
omfavne andre, og du må hjelpe og støtte
dine omgivelser på alle nivåer. For i den
gylne alder kommer gode og dårlige, rike
og fattige, friske og syke mennesker til å
leve side om side for å kunne utvide hverandres bevissthet på en optimal måte.
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Sannhet kommer frem
Jordens gylne energi vil ikke tillate at
tusenvis av år passerer før en god og
balansert løsning er funnet for dagens
problemer, og den vil ikke tillate historien å gjenta seg selv. Derfor vil de fleste
av dagens voksne ha utfordringer i livet
som stresser dem og presser dem til å ta
nye avgjørelser i livet i samsvar med deres
sanne indre ånd.
Årsaken er at vi nå lever i en tid hvor
kroppen og ånden er i ferd med å fusjonere. Vi vil alle begynne å utstråle vår sanne
indre personlighet i form av kjærlighet og
visdom, men vi vil også utstråle det motsatte hvis vi har negative og dominerende
energier. Ondskap vil bli mer synlig enn
noen gang før – ikke fordi vi går gjennom
onde tider, men fordi essensen og intensjonene i alle mennesker vil være synlig for
alle i den gylne tid.
Dette betyr at folk ikke lenger vil være
i stand til å lyve for seg selv og hverandre.
Sannheten vil alltid finne veien til overflaten, slik at den indre og ytre personlighet
blir én og samme.
Jorden er et sted for muligheter, men
den gylne åndelig-materielle energi vil
ikke være tilgjengelig for dem som er
grådige og ikke ønsker å hjelpe andre. Ba-

lanse mellom fokus på den enkelte og på
samfunnet vil bli belønnet, slik at egoisme
og grådighet vil finne veien ut av den jordiske bevissthet for godt. Derfor er det en
nødvendighet for den gylne energi å være i
stand til å kjenne og se klart hvem som er
de gode og hvem som er skurkene.

Jordisk balanse
Jordisk synlighet vil hjelpe til med å
fremme en ny, langvarig jordisk balanse,
der bare de gode vil bli støttet av jordens
gylne skaperkraft og livskraft. Dette vil
forhåpentligvis motivere alle andre til å
begynne å oppføre seg som gode mennesker.

Den gylne energi vil ikke uttrykke
seg gjennom én enkelt person eller som
en synlig fysisk energi man kan holde i
sine hender. Den vil blant annet operere
gjennom selve jorden ved å aktivere naturkatastrofer og påvirke været. Snart vil
også mange mennesker og dyr bli berørt,
likeledes deres tanker, visjoner, følelser,
relasjoner, økonomi osv.
Så hvis folk noen gang skulle få tanken
at de kan erobre jorden, vil de snart bli
klokere. Planeten jorden er mye mer intelligent på alle nivåer, mer enn vi noen gang
kan forestille oss. Dette vil vi bli kjent
med og forstå i den gylne tidsalder, som
akkurat har startet.

