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Keskellä leijonaportaalin voimakasta keskusta olen laskeutunut siihen, että minun on puhuttava 
kokemuksistani Aura-muunnoksista , kun Aura-välittäjä pyysi apuani viikonloppuna. 
Miksi ihmiset tekevät näin ja mitä he ajattelevat Aura-muodonmuutoksen olevan? 
 

 

Monet ihmiset ovat tehneet sen, koska he ovat olleet väsyneitä ja vuotaneet energiaa... 
Monet ovat tehneet sen, koska heidän on ollut vaikea asettaa rajoja. 
Monet ovat tehneet niin ottaakseen paremmin yhteyttä dharmaansa. 
Monet tekevät sen löytääkseen hengellisen ystäyden. 
Monet tekevät niin edetäkseen hengellisessä kehityksessään ja saadakseen vahvemman 
intuition. 
Monet tekevät sen lopettaakseen kodinkaluun. 
Monet ihmiset tekevät sitä saadakseen enemmän voimaa ja energiaa. 
 
Useimmat ihmiset ajattelevat, että Aura-muutos on nykyisen järjestelmän päivitys, korkeampien 
energioiden lataaminen ja että he ajattelevat, että saat korkeamman itsesi kehoosi suorana tietona. 
Mutta mitä oikeasti tapahtuu? 
Itse asiassa... 
 

 

Ensinnäkin käymme läpi, miten Auratran-muodostelma (TM) tehdään. 
Ensinnäkin ne, jotka tekevät Auratran-muodostelman kotitehtävissä, saavat lukea Anni 
Senovin kirjan Kristallbarn, Indigobarn ja Tulevaisuuden aikuiset. Sitten allekirjoitat 
todellisen sopimuksen, jossa hyväksyt kaiken, mitä Aura-muutos sisältää ja että ei ole mahdollista 
muuttaa mieltäsi, kun se on tehty. 



Sen jälkeen makaat jalat jaloille Aura-välittäjän kanssa (tapauksissa, joissa välittäjä lähettää 
energiaa jalkojen läpi, he voivat myös päättää tehdä sen käsien kautta) kolmen tunnin ajan, jossa he 
sanovat puhdistavansa eri energiaelimet, joista aura koostuu heidän mukaansa. 
Sen jälkeen kestää tunnin vetää alas niin kuin he kutsuvat henkienergiaa, jonka jälkeen 
saat uuden auran, jota he kutsuvat tasapainokehoksi, joka on edelleen muunnettu ja päivitetty 
kristallienergiaksi. 
 
Muutaman viikon kuluessa suoritetaan uusi hoito, jossa Aura-välittäjä käyttää neljää elementtiä ja 
jossa asiakasta on käsiteltävä näiden tasapainottamiseksi ja kiteytymiseksi. 
Jos heistä sitten tulee edelleen Auran välittäjiä, tapahtuu toinen prosessi, jossa he muun 
muassa työntävät implantin sydänchakraan voidakseen tehdä Aura-muunnoksia ja väittävät, 
että he perustavat välittäjän vielä enemmän. 
 
Usein väitetään, että Auratransformatut ovat nyt uuden aikakauden ihmisiä, ja että heillä on sitten 
vain yksi tai kolme chakraa alkuperäisen seitsemän sijasta, jotka ovat olleet tiedossa ikuisena aikana. 
Jos sitten jatkat tasapainoilua Aura-muutosten johtajille, monet ovat saaneet suosituksia irrottautua 
tietyistä alkuperäisistä energioista, joita olemme nähneet soturihermoina.  
 
Monta kertaa kyse on henkilön poistamisesta elämän tarkoituksesta ja sen 
uudelleenluomisesta. 
 

 
Monille, jotka ovat tehneet Aura-muodonmuutoksen, kerrotaan, että uusi energia voi 
vaikuttaa perheeseen haitallisesti, kun heidän vanha auransa väitetään poltettavan, ja 
että Aura-muuntajien väitetään olevan epätasapainossa perheen energian kanssa, jos sitä 
ei muuteta myös At-Auraksi. Siinä todetaan myös, että jos sinulla perheessä on jokin 
uuden aikakauden lapsista, nämä lapset voivat tehdä muun perheen sairaaksi ja "ilman 
auraa", mikä on yksi peruste Aura-muodonmuutokselle. 
 
Sitten suositellaan, että Auranmuuttaja ei ottaisi hoitoja terapeutilta, joka ei ole 
Auranmuuttaja, ja kehotetaan olemaan tekemättä "vanhoja" energioita, kuten joogaa ja 
muuta. Sinua kannustetaan myös seurustella VAIN muiden Aura-muuntajien kanssa. 

 
Mutta mitä sitten tapahtuu? Mitä allekirjoitat? 
Olen jo vuosia tuntenut, että Aura-muodonmuutoksissa on jotain vikaa, jota en ole aina pystynyt 
laittamaan sormeeni. Ystävä loi termin "Aurarasists", koska kyse oli aina uuden muuttamisesta ja 
luomisesta, koska "vanha" ei ollut "uuden aikakauden" ja yhtä korkeataajuinen ja hyvä. Usein uudet 
Aura-muuntajat ovat kääntäneet selkänsä vanhoille ystävilleen muutoksen jälkeen, koska niiden 
energiat eivät ole nyt yhtä korkeataajuisia. 
 
Monet hyppäsivät uuteen lahkoon ollakseen "sisäisen jengin" kanssa, ja monet tekivät sen vain 
epätoivosta löytääkseen ratkaisun väsymykseensä ja keskittämiseensä (oppimatta itse asiassa 
hallitsemaan ja erottamaan heidän ja muiden energioita, jotka ovat perustaitoja, joita kaikilla pitäisi 
olla.) 
 
Tavattuani Aura-välittäjän, joka oli poistunut koko karusellista ja joka sen jälkeen päätti 
työskennellä saadakseen entisen auransa takaisin, autoin luonnollisesti saamaan perusteellisempaa 
tietoa aiheesta – ja auttamaan kanssaihmistä. 
 
Olen jo kuullut, että Aura-muodonmuutoksen saaneet ihmiset eivät voineet 
jälkeenpäin kovin hyvin, sillä he tunsivat olevansa etäällä ja loukussa. 
 



Monet ovat nähneet muukalaisia, kun Aura-muutokset suoritetaan... Mutta en ollut voinut ymmärtää 
kaiken laajuutta villeimmässä mielikuvituksessani, ennen kuin sain tehdä skannauksen Auran 
välittäjän energiajärjestelmästä. 
 

 

En tiedä, johtuuko se tietämättömyydestä tai naiivisuudesta ihmisiltä, jotka suostuvat tähän, vai 
eivätkö he yksinkertaisesti ymmärtäneet tai ymmärtäneet, mitä tapahtuu, mutta ensimmäinen asia, 
jonka huomasin skannatessani, olivat chakrat. 
 
Totuus on, että tämä muutos on jotain, jonka Aura-sovittelijat avaavat hoidon jälkeen, koska he 
luovat kanavan entiteettejä ja negatiivisia olentoja varten, jotka eivät ole Maasta, tekemään 
muutoksia asiakkaisiin istuntojen aloittamisen jälkeen. 
 

 

Kruunuchakra oli kiinni kehyksessä, jossa oli  suodatin - mikä teki tavallisen chakran 
hengittämisen ja liikkumisen mahdottomaksi ja vaikutti negatiivisesti valoisaan kanavaan - 
yksinkertaisesti rajoittaen virtausta. 
 
Juurichakra oli suunniteltu sulkemaan luonnollinen maaenergia, ja siihen lisättiin spiraali. 
Mitä enemmän katsoin juurichakraan, tajusin, että he olivat tunkeutuneet siihen muunnetulla 
DNA: lla kiteytetyssä muodossa, jonka he kasvattivat juurichakran kautta ja kulkevat pyhän 
chakran ja napanuoravirtojen läpi, mikä pysäytti nämä. Vähän kuin raiskaus. 
 
Naisille kertyneet muistot maapallosta estyvät elämän äitiin, mikä sitten estää heitä heräämisen ja 
välittämisen oikealla tavalla. Miehille DNA-spiraali työnnetään juurichakran läpi levittämään väärin 
koodattua DNA:ta. Naisille ja miehille tehdään erilaisia implantteja/energian väärinkäyttöä. 
 
Aurinkopleksuksessa oli putki, joka aiheutti chakran virtauksen täysin tukkeutuneen, mutta 
joka loi ihmiseen akun, joka jäi – mikä johti Aura-muodonmuutoksen takana olevaan ryhmään. 
 



 

Jalkojen alla oleviin chakroihin olivat myös asentaneet implantteja, mutta tietämättömyyden vuoksi 
(?) kauempana olevaa maan tähtichakraa ei ollut muutettu, vaan se oli auki – kuitenkin 
kruununchakran yläpuolella olevat korkeammat chakrat kärsivät valokanavan virtauksen 
rajoittamisesta. Kaikki nämä liittyvät yleensä toisiinsa. 
 
Sydänchakrassa oli monia erilaisia asioita, mutta mikä on pääasiassa ajankohtaista mainita, ja ehkä 
tärkein asia käsitellä, on, että he lisäsivät keinotekoisesti magneettisesti  luodun putken, jota he 
käyttivät keinotekoisen magnetismin luomiseen tasapainoauran kiinnittämiseksi kehoon. 
Normaalisti energiaelimet pidetään paikoillaan geomagneettisen kentän luoman biomagneettisen 
kentän kautta, mutta jos virtausta ei sallita, tarvittiin uusi keinotekoinen magneettikenttä. 
 
Mitä todella tehdään, kun he väittävät maadoittavansa Aura-välittäjät enemmän istunnon aikana 
välittäjille, on se, että he yhdistävät Aura-välittäjän keinotekoiseen matriisiin ympäri 
maata / maapallolla, joka toimittaa Aura-välittäjille sen, mitä he pitätävät maayhteytenä ja 
maaenergiana, joka sen sijaan erottaa heidät siitä. 
 
Se, mitä tapahtuu, on, että ne poistavat yhteyden maan energiaan ja poistavat 
valokanavan tai heikentävät sitä. 
 
Siksi minun piti luoda uudelleen alkuperäiset energiakappaleet ja palauttaa side fyysiseen kehoon 
palauttamalla ja aktivoimalla luonnollinen biomagneettinen kenttä. Jouduin myös kutomaan uusia 
hopealankoja energiaruumiiden ja fyysisen kehon väliin. 
 
Vatsan ja lantion ympärillä oli useita implantteja, mutta pääasiaksi osoittautui tekoäly, joka toimi 
tietokoneen ja tietoisuuden muodossa, jolla oli suora yhteys Aura-muodonmuutoksen takana 
olevaan ryhmätietoisuuteen. Tämä hoiti myös nanoteknologian implantteja kehossa. 
Myös käsien chakroissa oli implantteja, ja kyynärvarressa oli myös neuloja, jotka vaikuttivat 
ja hallitsivat käsichakran energian virtausta. 
 
Sydänchakran virtausta takana rajoitti haarniska, joka ei vain ollut sydänchakran 
virtauksen päällä, vaan myös rajoitti valosiipiä ja piti ne loukkaantuneina. 
 
Poistimme myös eläviä entiteettejä. 
Tajusimme myös, että energia-alan erilaisilla elävillä entiteeteillä auravälittäjän silmin 
oli näkymiä ja he ottivat vastaan tietoa; sekä suoraan kehoon liittyvien entiteettien kautta 
että Aura-muutoksen takana olevan organisaation kanssa olemassa olevan siteen kautta. 
 
Kaikki näkemäni vahvisti Auran välittäjä itse, jonka hän oli nähnyt niinä vuosina, kun hän oli 
yrittänyt päästä eroon tästä. (Tämän istunnon jälkeen olemme ottaneet yhteyttä useisiin 
Auran välittäjiin, jotka vahvistavat monia ongelmia, jotka he yrittivät poistaa ja käsitellä sen 
jälkeen, kun he päättivät lopettaa ja poistaa Aura-muutoksen.) 
Keskusteltaessa siitä, ketkä ovat tämän takana, mainittiin se, mitä olen kuullut muilta: 



 

Harmaat ja matelijarodut sekä jotkut tuntemattomat muukalaisrodut, joille meillä ei 
ole suoria nimiä, mutta jotka kuuluvat voimiin, jotka haluavat hallita ihmiskuntaa. 
Näemme myös yhteyksiä ihmiskuntaa hyväksikäyttäneeen Annunakin ryhmittymään 
– mutta on tärkeää ymmärtää, että mukana on myös ihmisen muunnelmia.  

Kun työskentelimme ruumiin läpi, otimme tarkasteluun sielun, joka on yksi 
tärkeimmistä näkökohdista. Näin silloin, että kyseessä on sama ryhmitys, joka oli 
Atlantiksen tapauksen taustalla – ja myös syy sopimukseen, kun he ottavat sielunosia ja 
pitävät näitä loukussa 6D:ssä maahuoneen ulkopuolella. Lyhyesti sanottuna kyse on 
siitä, että ihmiset tiedostamattaan "myyvät sielunsa". 

Kun lopulta sain käsiini Aura-välittäjän sielun sirpaleen ja korvasin keinotekoisen, jonka 
he laskivat tämän sijasta, näimme myös muiden Aura-muuntajien sirpaleet jäljellä, 6D:nä. 

 

Muukalaisten, jotka tulevat tänne auttamaan, on noudatettava tiettyjä perussääntöjä, kuten 
jokaisen ihmisen vapaan elämän kunnioittamista. Tämän säännön he ostavat itsensä 
vapaaksi allekirjoittamansa sopimuksen kautta. Seuraava sääntö on, että mikään 

muukalaisrotu ei voi käyttää ihmiskuntaa omiin 
tarkoituksiinsa. Jotkut Annunakit eivät pidä tätä sääntöä 
tarpeellisena, koska he uskovat, että he ovat luoneet 
ihmisen ja että me olemme siksi heidän omaisuuttaan.  

Tältä pohjalta uskon, että he ovat ylittäneet oikeutensa rajan täällä 
maan päällä. Mutta niin kauan kuin yksilö sallii sen, eikä taistele 
elämästään, esimerkiksi sanomalla ei Aura-muutokselle ja muille 
väärinkäytöksille, muutosta ei ole. Atlantiksessa näkemäni 
ongelma on se, että jos nämä sielun sirpaleet jäävät 6D:hen, sielun 
uudestisyntyminen estetään maan päällä – ellei uusia sopimuksia 
synny, joissa jälleen myyt sielusi palasia. 

 



Teimme useita istuntoja, joissa teimme myös työtä alkuperäisen palauttamiseksi ja jossa teimme 
toisen sielunparannuksen löytääksemme tien takaisin alkuperäiseen energiaan ja elämän 
tarkoitukseen. Löysimme myös järjestyksen, johon henkilö kuului, ja iloitsimme välittäjää siitä, että 
hän teki jälleen työtä valotyönsä ja elämän tarkoituksensa puolesta. Koska auramuutoksen 
seurauksena jätät pois koko elämän tarkoituksen ja elämänpolun. 
 

 

Saavuttamalla kriittisen pisteen Auran muuttuessa (lue 100. apinasta, jos et ole jo, ymmärtääksesi 
käsitteen), nämä voimat pääsevät myös levittämään disinformaatiotaan ryhmätietoisuuden kautta 
koko ihmiskunnalle. Se on osa heidän pirullista suunnitelmaansa. 
 
Se, että ihmiset ovat tietämättään sotkeutuneet tähän – ja myös maksaneet siitä – on minulle sekä 
kauhistuttavaa että surullista, ja monille tämä kuulostaa sekä järkyttävältä että sanoilta, joita he 
eivät ehkä ymmärrä tai joista he eivät ehkä ole samaa mieltä. Ei se mitään. Tärkeintä tässä on 
kuitenkin alkaa tuntea ja tuntea, mikä on todella oikein. Etsimään perustaa tälle. 
 
Koska uskokaa minua, tämän organisaation takana olevat ihmiset eivät ole vain 
ihmisiä, ja he ovat asiantuntijoita, jotka esittävät itsensä älykkäinä ja hyvinä, vaikka 
asia on toisinpäin. 
 
Kaiken, mikä yrittää luoda erottelua, pitäisi nostaa ihmisten kulmakarvoja, mutta valitettavasti 
monien valotyöntekijöiden keskuudessa on niin paljon yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä, että he 
ostavat käsitteen suoraan. 
 
En ole koskaan halunnut tehdä Aura-muutosta, mutta organisaation ylimmät johtajat ajattelivat, että 
minun pitäisi tehdä sellainen. Se oli enemmän tai vähemmän päänmetsästystä – vaikka en ole edes 
ilmaissut kiinnostusta siihen. En tehnyt sitä kuitenkaan, ja sitten minua kutsuttiin 
"vastarintaliikkeeksi". 
 
Minusta tässä on myös mielenkiintoista, että he keskittyvät Indigo-sotureiden muuttamiseen. 
(Olen erittäin voimakas Indigo – ja ylpeä siitä!) 
 
Auratransformaatio TM -menetelmän perustajan Anni Sennovin mukaan ensimmäiset 
indigon lapset syntyivät 1995-01-01. Tämä ei ole totta. Indigoja on syntynyt maan päällä 
koko ajan. Joskus 1960-luvulla ruoansulatusten määrä alkoi kasvaa ja olen yksi niistä, 
jotka syntyivät Indigoauran kanssa 70-luvulla. Me indigit olemme sotureita. Taistelemme 
rauhan ja oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja maailman kahtiajaon kaventamisen 
puolesta. Taistelemme ympäristön, lasten, kaikkien samanarvoisuuden ja kaiken sen 
puolesta, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. 
 



Miksi luulet heidän haluavan vaikuttaa Indigoihin ja viedä heiltä perusenergian ja voiman, 
heidän kykynsä nähdä valheiden läpi ja nähdä totuuksia ja luoda heidät maan elämästä ja 
yhteisöstä muun ihmiskunnan kanssa? 
 
Tämän takana ovat samat organisaatiot kuin lääkeyhtiöiden, pankkialan ja muiden 
valvontaviranomaisten ja yritysten takana ympäri maailmaa, jotka yrittävät hallita ja manipuloida. 
Muita on helppo hallita. 
 

 

Mutta ei koskaan meitä tietoisia Indigoja! 
 

Taistelemme viimeiseen hengenvetoon asti. 
 
Eleonor Amora 
 


