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Klarsynte Anni Sennov:

− Krystallenergien
står sterkt i Norge

Norge er det eneste landet i verden som har en åpning til både krystallenergi og livsenergi
eller «den gylne energi» samtidig, på et høyfrekvent nivå, mener klarsynte Anni Sennov
fra Danmark. Men det er et problem med dette, fordi disse to energiene er svært forskjellige og mye arbeid gjenstår før de kan spille sammen i harmoni.

D

en gylne energi er jordens skapelseskraft eller livskraft. Den
begynte å åpne seg i 2012 og 2013, sier
klarsynt rådgiver Anni Sennov. Hun er
også forfatter, foredragsholder, astrolog
og gründer av AuraTransformation og
Auraformidler-kursene.
En innstrømning av energi utenfra har
påvirket jorden igjennom millioner av
år, med det ene formål å løfte planeten i

frekvens, skriver hun i sin siste bok Den
Gyldne Jord. Dette endret seg radikalt
med aktiveringen av jordens «gylne energi»
den 21. desember 2012, i forbindelse med
mayakalenderens avslutning, hevder hun.
Jorden har nå selv overtatt ansvaret for
all fremtidig utvikling her på planeten,
hvor den gylne energi spiller en svært
sentral rolle, sier hun. Aktiveringen av den
gylne energi gjør det mulig for menneske-
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heten å føre sin dharma, som betyr naturlov eller virkelighet, ut i livet på et åndelig
plan. I sin bok skriver Sennov om hvordan
vi kan gjøre dette, og om hvor vi passer inn
i det store energibildet og hva du selv kan
gjøre for å lykkes og bidra med all din kraft
til både din egen og helhetens utvikling.

Stort potensial i Norge
Sennov mener at Norge er et av landene

meditasjon, men hvis kroppen trenger det,
er det jo bra, tipser Anni.

Ikke oppsøk problemene
Et annet tips er at man ikke skal oppsøke
problemer og problemområder, med mindre man blir bedt om å hjelpe eller hvis folk
ikke kan løse sine problemer selv.
− Kontakt ikke dine familiemedlemmer
når det er krise, med mindre du ønsker å
bli involvert eller løse problemene for dem.
Vi skal holde oss borte fra problemer. Den
gylne energi er ikke redd for problemer,
men den søker balanse. Hvis du er i en
familie der det ofte er ubalanse og problemer, skal du holde deg unna, råder hun, for
det å bli involvert i andres drama vil alltid
påvirke din personlige balanse.
Selvsagt skal du hjelpe hvis en person ber
deg om å hjelpe eller hvis en person trenger
din hjelp og respekterer deg. Men hvis problemene deres vedvarer fordi de ikke gjør
det du anbefaler, så bør de finne en annen
løsning selv, anbefaler Sennov.
− Både krystallenergien og den gylne
energi er veldig tydelige. De sier fra og setter
grenser, og i den norske energien trenger man
klare og tydelige grenser for å øke bevisstheten og ansvarligheten i alle steder i samfunnet, mener hun. Det er det minste norske foreldre kan gjøre for sine barn, som skal overta
ansvaret for kraftfulle Norge om 20–30 år.
Da er kraften og utviklingsmulighetene nemlig ennå større enn i dag, ifølge Sennov.
− Lær barn og unge å ta ansvar, og
motivér dem til å utvikle seg. Lær dem å
bli sosiale og lær dem å skape synlighet
på alle plan, så det ikke plutselig springer
en bombe som man ikke var oppmerksom
på. Noe som man kunne ha unngått hvis
man var mer bevisst på hva som skjer i
omgivelsene, avslutter hun.
Boken «Den Gyldne Jord» av Anni Sennov
fås kjøpt på nett, blant annet her:
www.cdon.no
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hvor den gylne energien eller skaperkraften er gylne energien er ifølge Sennov en basal
kraft, en livskraft som får mennesker til å
ekstra kraftfull i undergrunnen. Krystallformere seg uten å tenke på konsekvensene.
energien er også sterk i Norge, sier hun,
Hvis ikke folk er bevisste, kan seksualog den begynte å røre seg i 2000 da de
kraften brukes på en veldig primitiv måte,
såkalte krystallbarna begynte å bli født.
slik at vi får problemer som vold, incest
− Det er et kjempepotensial i den norske
og egoistiske handlinger. Det har det vært
energien, nesten som det er en åpning
mye av i Norge. Det er den gamle enerunder jorden. Her er en åpning til både
gien. Dere har et stort potensial til å løfte
den gylne energien og krystallenergien,
kjærlighetsenergien i samfunnet, mener
som står for sannhet, rettferdighet, balanse
Sennov.
og overblikk. Norge er faktisk det eneste
landet i hele verden som har en åpning til
krystallenergien og har livskraft samtidig
Aktiver «den gylne energi»
på et høyfrekvent nivå, sier Sennov.
Sennov skriver at den gylne energi og
Samtidig er det også en stor utfordring
jordens materialiseringskraft har ligget
med dette, fordi den gylne energien må tilgjemt dypt inne i jordens indre i millioner
passes til krystallenergien, slik at livskrafav år og ventet på at vi mennesker skulle
ten blir brukt på en ansvarlig og utviklende bli klar til å bruke kraften på en konmåte på et samfunnsplan. Vi kan ikke bare struktiv og positiv måte til gavn for jorden
slappe av hjemme, drikke rødvin eller dra
og menneskeheten. Og den tid er kommet
på fjellet.
nå, ifølge Sennov.
− Problemet er at hvis ikke voksne men− Hva kan vi gjøre for å aktivere denne
nesker i Norge oppgraderer sin energi i
energien?
auraen også, så fortsetter de å leve energien
− I Norge er det lett nok. Man kan
sin ut på den gamle tids måte, som er mer
mosjonere, bli mer bevisst på sitt kosthold,
lavfrekvent og mer ubevisst enn krystalvære ute i naturen og bevege seg,
lenergiens måte, sier Sennov og
noe som mange voksne men«Den gylne
fortsetter:
nesker allerede gjør. Det er
energi er ikke
− Hvis man oppgraderer
også fint å være sosial og
redd for problemer,
energien i auraen, slik at den
dele sin kunnskap med
men den søker
matcher kroppsenergien og
den yngre generasjonen,
balanse».
krystallenergien som mange
slik at de ikke gjør samme
nordmenn har i kroppen sin,
feil som sine foreldre.
Anni Sennov
så får man aktivert sin livskraft.
Ungdommen har i oppgave
Slik kan mange flere mennesker ta
å videreføre all kunnskap til
aktivt del i utviklingen av forskjellige
neste nivå. Det er derfor veldig
initiativer på samfunnsplanet – til fordel
viktig å begynne å integrere et mye høyere
for seg selv, for andre og spesielt for den
nivå av kunnskap i samfunnet, enn hva
yngre generasjon.
tilfellet er nå og øke kravene til de unge i
forbindelse med deres utdanning. De har
nemlig potensial til å nå mye lenger enn
Høye idealer, men mye incest
sine foreldre. Det handler også om å følge
Følgene av at den lette krystallenergien fra
universet og den basale gylne energien ikke sin indre impuls, gjøre det man har lyst til
og det man brenner for, med respekt for
samkjører, har ifølge Sennov medført store
andre mennesker, dyr og jorden. Den gylne
problemer. I det norske samfunnet sees det
energien aktiveres ikke nødvendigvis via
blant annet ved at vi har høye idealer, men
dessverre er det mange som ikke etterfølger dem. For eksempel er det mye incest i
Norge, påpeker Sennov.
− Folk har mulighet til å holde seg hjemme i sin egen energi uten at andre blander
seg i deres liv. Derfor får perverse mennesker gode muligheter til å være seg selv
og leve slik de vil hjemme. De kan gjemme
seg hjemme, for ingen ser dem og ingen
stiller spørsmål til hva de gjør, med mindre
de synlig for alle overskrider samfunnets
normer, sier Sennov.
Hun har hatt mange klienter fra mange
forskjellige land i over 25 år. Norge er det
landet hvor hun har hatt flest klienter som
har vært utsatt for incest. Hun tror det har
sammenheng med feil bruk av den gylne
energien, som er så sterk i Norge. Den

