
Kati Heikkisen luennot aiheesta 
3.10. Turun henkisen keskuksen il-
lassa kts. s. 19 ja 26.11. kts. keskiau-
keama.

KATI HEIKKINEN
Sertifioitu Auravälittäjä™ 

Maapallolla vahvistuu koko ajan 
korkeavärähteinen rakkausälyl-
linen tietoisuus. Tämä uuden 

aikakauden energia edustaa planeetal-
lamme täysin erillaista, totuttua energeet-
tisempää ja rakkauspainotteisempaa 
energiaa. Nuorten ja lasten aura- ja ener-
giajärjestelmässä se ilmenee indigo- ja 
kristallienergiarakenteena. Se vaikuttaa 
meihin kaikkiin ja saa meidät etsimään 
elämäämme uusia arvoja ja oppimaan uu-
sia elämäntapoja. Jotta uuden aikakauden 
arvot pääsisivät leviämään koko maapal-
lon väestön keskuudessa, on maapallon ja 
sen väestön taajuustason noustava reilusti, 
ennenkuin se sopii uuteen energiavirtaan. 

Yksi tapa päivittää aura- ja ener-
giarakenne uuden ajan energioihin on 
tanskalaisen Anni Sennovin kehittämä 
AuraTransformaatio™ -hoito. Hänelle hoi-
tomuoto toi lopulta ratkaisun pitkään kes-
täneisiin terveysongelmiin. Ennen omaa 
hoitoaan hän sai useita selviä merkkejä 
siitä, että hänen aurarakenteensa ei enää 
ollut ehjä ja energiaa hävisi ympäristöön. 
Anni ymmärsi, että hänen olisi integroi-
tava vahva suoja kehonsa ympärille. En-
simmäisen AuraTransformaation™ teki 
parantajana toimiva ystävä Annille. An-
nin ystävä toimi ankkurina ja maadoit-
tajana Annin vastaanottaessa tietoa siitä, 
mitä hoidon aikana tapahtui. Näin syn-
tyi AuraTransformaatio™ -hoito, joka on 
mahdollisuus päivittää uuden aikakauden 
energia keho-, mieli- ja aurajärjestelmään.

Uuden ajan energiaa on alkanut ilme-
tä 80-luvun puolivälistä alkaen. Vuodesta 
1987 alkaen syntyneillä on sielunaurara-
kenteeseen (7 chakraa eli energiakeskus-
ta ja monikerroksinen aurarakenne) se-
koittunut indigoenergiaa.  Indigoenergian 
määrä on vuosien myötä lisääntynyt ja 
vuodesta 1995 alkaen syntyneillä on puh-
das indigoaura ja kolme energiakeskusta 
eli chakraa. Indigoenergia on tienraivaa-
ja ja parantajaenergiaa. Indigolapset ja 
-nuoret ovat itseoppineita, provosoivia 
ja kapinallisia, eivätkä välitä ”virallisis-
ta” instituutioista ja vakiintuneista sys-
teemeistä. He ovat rehellisiä, etsivät aina 
totuutta ja haluavat auttaa jokaista. Kris-
tallienergia on alkanut ilmetä vuodesta 
2004 ja vuodesta 2009 alkaen syntyneil-
lä on puhdas kristalliaura ja yksi energia-
keskus. Kristallienergia on sydäntietoista 
tasapainoenergiaa. Kristallilasten energia 

on puhdasta ja korkeavärähteistä. Heillä 
on kokonaisvaltainen tapa ajatella ja tie-
toisuus siitä, mitä haluavat ja eivät halua. 
He ovat luonnostaan rehellisiä ja etsivät 
aina totuutta. 2014 syntyneillä lapsilla on 
täydellinen kristalliaura, yksi, koko ke-
ho-aurarakenteeseen laajentunut sydän-
chakra ja kehoon aktivoitunut kultainen 
energia. Ennen vuotta 1985 syntyneille 
tämä tarkoittaa sitä, että heidän energia-
järjestelmänsä ei enää ole linjassa mei-
tä ympäröivien uuden ajan energioiden 
kanssa. Osalta sielunauran energiaraken-
ne on purkautunut ja he ovat täysin suo-
jattomia ympäröiviltä energioilta. Osa on 
jo lähtenyt etenemään kohti uuden ajan 
energioita ja saattanut aktivoida niitä au-
rarakenteeseensa. Se, että ihminen kyke-
nisi itsenäisesti rakentamaan ympärilleen 
uuden ajan indigo- tai kristallienergiara-
kenteen ja samalla hakemaan oman ener-
giansa takaisin, sekä palauttamaan hänel-
le kuulumattomat energiat sinne, mihin 
ne kuuluvat, on mahdotonta. Tarvitsem-
me siihen ulkopuolista apua. Eteneminen 
uuden ajan energioihin on kaikille meille 
mahdollista ja se on seuraava askel ihmis-
kunnan evoluutiossa. Koulutettu Auravä-
littäjä voi auttaa ehjän uuden ajan aura- ja 
energiarakenteen aktivoinnissa.

AuratTansformaatio™ -hoito on mah-
dollisuus päivittää energia- ja aurajärjestel-
mä uuden ajan energioihin. Hoidon aikana 
energiajärjestelmäämme tasapainotetaan 
ja samalla läpikäydään meitä rajoittavia tai 
estäviä asioita menneisyydessämme, esim. 
kasvatuksen vaikutukset, tunnetilat, tottu-
mukset, ajatukset, muistot jne., jotka estä-
vät meitä etenemästä elämässä ja aktivoi-
masta uuden ajan energioiden virtaamista 
keho-, mieli- ja energiajärjestelmässämme. 
Ympäriltämme poistetaan vanha sielunau-
ra ja mahdollisesti suojaksemme rakenta-
mamme energiarakenteet. Keho-, mieli- ja 
energiajärjestelmäämme yhdistetään kaik-
ki meihin kuuluva henkienergia, jonka ky-
kenemme hoidon aikana vastaanottamaan. 
Henkienergia integroituu järjestemääm-

me niin, että siitä eteenpäin keho, mieli ja 
energiamme värähtelevat kaikki samalla 
taajuudella. Tämän jälkeen olemme aina 
suorassa yhteydessä korkeampaan tietoi-
suuteemme henkienergiaamme. Tämän 
ansiosta intuitiomme vahvistuu ja alamme 
ohjautumaan elämässämme omaa totuut-
ta kuunnellen. Energiarakenteemme on 
vahvempi, eivätkä elämämme haasteet ja 
vastoinkäymiset enää vaikuta meihin yhtä 
voimakkaasti. Tästä eteenpäin meidän on 
helpompi ratkaista eteemme tulevia haas-
teita ja ongelmia. 

Hoidettava siirtyy hoidon aikana indi-
go- tai kristallienergioihin. Aikuisilla Au-
raTransformaatio™ -hoidon vastaanotta-
neilla ihmisillä indigoenergiarakenne alkaa 
olla hyvin lyhyt välivaihe, jonka henkilö 
tarvitsee hetkeksi kehityksensä tueksi en-
nen siirtymistä kristallienergioihin. Kris-
tallienergia on 5.-12. ulottuvuuksissa vai-
kuttavaa energiaa joka käynnistää meissä 
itsessämme tapahtuvan kristallisoitumis-
prosessin, jonka aikana henkienergia su-
lautuu tasapainokehoomme, kehoom-
me ja energiajärjestelmäämme. Kaikki 
schakramme yhdistyvät yhdeksi sydän-
chakraksi, joka kristallisoituu kattamaan 
koko kehomme ja aurarakeenteemme. 
Kristallienergia on sydäntietoista tasapai-
noenergiaa. Kristallienergiassa ihminen 
ohjautuu elämässään sydäntietoisuuden, 
oman totuutensa kautta kohti elämänteh-
täväänsä eli dharmaansa. Hän on tasapai-
nossa elämänsä, kehonsa, mielensä ja kai-
ken kanssa. Kun kristallisoitumisprosessi 
on valmis, ihminen kokee syvää sisäistä ta-
sapainoa. Kristallienergia etsii totuutta ja 
kommunikoi aina rehellisesti ja suoraan.

Hoito käynnistää aina voimakkaan tie-
toisuuden laajentumisen. Alamme nähdä 
elämämme pienet ja suuremmat asiat laa-
jemmin ja usealta kantilta. Meillä on joka 
päivä mahdollisuus ymmärtää ja havain-
noida jotakin uutta tietoisuuttamme avar-
tavaa. Näemme oman ja toisten käytöksen 
rehellisemmin. Aistimme toisten piilotetut 
todelliset tarkoitusperät selkeästi. Saamme 
nopeammin vastineen omaan epärehelli-
seen ja epäasialliseen käytökseemme. 

Auratransformaatio™ vahvistaa elä-
mänvoimaamme ja säteilyämme. Ener-
giamme ei enää kulu meitä rajoittavien 
asioiden pohtimiseen ja pienten vastoi-
käymisten harmittelemiseen. Meidän on 
helpompi  tunnistaa ne asiat, jotka vie-
vät meitä elämässä eteenpäin ja tuottavat 
meille iloa ja hyvää oloa. Kristalliener-
gia on myös hyvin tavoitesuuntautunutta 

energiaa. Se ja henkienergiamme ohjaavat 
meitä kohti elämäntehtäväämme, dhar-
maamme. Kun toteutamme asioita, jotka 
tuottavat meille iloa ja hyvää oloa, olem-
me elämäntehtävämme äärellä. 

Kristallisoitumisprosessi on valmis, 
kun koemme syvää sisäistä tasapainoa ja 
rauhaa kehomme, elämämme ja kaiken 
kanssa. Tasapaino ei tarkoita, että kaikki 
elämässämme ja ympärillämme olisi aina 
toivomallamme tavalla, vaan sitä, että meil-
lä on sisäinen tasapaino ja luottamus elä-
mään paikasta, tilanteesta ja ympärillämme 
olevista ihmisistä riippumatta. Toki uuden 
ajan aurarakenne ja säteilymme vetää aikai-
sempaa voimakkaammin puoleemme juuri 
oikeita olosuhteita, tapahtumia ja ihmisiä. 
Onnellisuutemme ei kuitenkaan ole ulkoi-
sista olosuhteita riippuvainen, vaan voim-
me kokea sitä joka hetki.

Auratransformaation™ vastaanottami-
nen on valinta, jonka jokaisen yksilön on 
itse tehtävä. Ihmiset päätyvät vastaanotta-
maan hoidon monista syistä. Syitä voivat 

olla tunne, että oma energia ei ole omas-
sa käytössä, ei tiedä miten etenisi elämäs-
sä tai kokee ettei ole suojassa ympäröiviltä 
energioita. Tietoisuus siitä, että tarvitsee 
uuden vahvemman energiarakenteen tai 
kokemus siitä, että tarvitsee energioissaan 
olevien etenemistään estävien tukosten 
puhdistusta ja tasapainottamista. Voi olla, 
että henkilö on jo pitkälle edennyt uuden 
ajan energioissa tai kantanut niitä synty-
mästään asti mukanaan ja tarvitsee vain 
apua energiarakenteensa päivittämises-
sä vastaamaan todellista olemustaan. Tai 
moni haluaa päästä paremmin yhteyteen 
nuorten ja lasten kanssa. Syitä voi olla 
monia, mutta hoidon vastaanottaminen 
merkitsee aina vastuun ottamista omasta 
elämästä.

Esteenä hoidon vastaanottamiselle 
ovat mielenterveysongelmat, päihderiip-
puvuus tai mielialaan vaikuttavien lääk-
keiden käyttö. AuraTransformaatio™ ei 
korvaa psyykkistä tai fyysistä terveyden-
hoitoa. Se nostaa elämämme epätasapai-

noalueet näkyville, jotta voimme työstää 
niitä ja päästä niistä lopullisesti eroon. 
Hoidon aktivoima uuden ajan aura- ja 
energiarakenne on vahvempi ja suojaa 
meitä paremmin meihin kuulumattomil-
ta energioilta. Se vahvistaa kykyämme itse 
ratkaista elämämme haasteita.

AuraTransformaatio™ on voimakas 
työkalu energia- ja aurajärjestelmän muut-
tamiseen uuden ajan energioihin, tietoi-
suuden laajentamiseen, oman voiman ja 
totuuden löytämiseen. Se tarjoaa aivan uu-
denlaista voimaa edetä elämässä kohti elä-
mäntehtäväämme. Kun nostamme omaa 
värähtelytaajuuttamme, avaudumme sy-
däntietoisuudelle ja löydämme syvän sisäi-
sen tasapainon, pystymme vaikuttamaan 
henkilökohtaisen muutoksen kautta myös 
ympäristömme hyvinvointiin.

Lisää tietoa AuraTransformaatio™:sta 
ja uuden ajan energioista löytyy Anni 
Sennovin kirjoista ja AuraTransformaa-
tio™ virallisilta nettisivuilta: https://aurat-
ransformation.com/ . Kristalli- ja indigo-
energiat ja kokonaisvaltainen tasapaino 
kirja on kattava perusteos uuden ajan 
energioista ja AuraTransformaatio™ -hoi-
dosta.

Tervetuloa kuulemaan lisää 
AuraTransformaatio™:sta info tilaisuuk-
siin joita järjestän Lohjalla, Turussa ja 
Helsingissä. Nettisivuiltani löytyy lisää 
tietoa minusta, tarjoamistani palveluista 
ja  AuraTransformaatio™ -info tilaisuuk-
sista: https://katinaarre.weebly.com/ 

AuraTransformaatio™: lla kristallienergioihin 
ja kokonaisvaltais een tasapainoon

Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. 050 464 4344 • eliksiiri@icloud.com
Ma–to 8.30–17.00, pe 8.30–16.00

• Salaatit

• Lämmin kasvisruoka

• Luomuporkkanamehu

• Vehnänorasmehu

• Energiajuoma

• Koivunmahla

• Tuorepuurot

• Elävää ravintoa

• Itseleivotut leivonnaiset
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Kevyttä ja terveellistä!Kevyttä ja terveellistä!
Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan
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• Itseleivotut leivonnaiset

Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

www.eliksiiri.fiEnkelikoulu

Enkelipuoti

Verkkokauppa

Enkelihoito ja
-kanavointi

www.enkelipuoti.fi
www.enkelikartano.fi

Terhi Elo / 040 7334085
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