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ötet med Therese Lindberg är 
som en vitamininjektion. Men, 
försäkrar hon, det har inte alltid 

varit på det viset. Trevande försök att stävja 
minnen och tankar från tidigare liv ledde 
till blödande magsår och ständigt återkom-
mande halsinfektioner. 
 17 år gammal var Therese redan en Losec-
patient. 
– Jag har alltid varit väldigt fri av mig. Redan
från tre års ålder har jag minnen från tidi-
gare liv som jag berättade om för alla i min 
omgivning. 
– Det var som att bläddra i ett kartotek. Sko-
lan reagerade och kallade dit mina föräldrar 
som fick veta att något var ”fel”. Då slutade 
jag att prata. Tystnaden gjorde mig sjuk, 
säger Therese.
 Hon berättar om tiden som följde, med 
fortsatt sökande i den yttre världen genom 
en lång men splittrad yrkeskarriär som flyg-
värdinna, bartender och försäljningschef, i 
Sverige och Danmark. 
– Under den tiden var jag också starkt
engagerad i Djurens rätt och ansvarade för 
omplacering av hundar och katter i Skåne. 
Som indigomänniska är det viktigt att hjälpa 
andra, då fungerar också det egna livet bäst.
 Vändpunkten kom i samband med förste 
sonen Alexanders födelse 2004. I rollen som 
mamma började gradvis den tjocka fasa-
den att rämna. Med den nya närheten till 

Med auratransformation hittade Therese Lindberg energin 
att läka och ta kontroll över sitt eget liv. Det räddade också 
hennes då tvåårige son tillbaka till livet. Samie, ett indigobarn, 
som läkarna ville diagnosticera med autism.
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”världens enklaste barn” började Therese att 
öppna hjärtat och se livet med andra ögon. 
 Sex månader senare blev Therese gravid 
igen. Men den här gången var det annor-
lunda. Efter en komplicerad graviditet och 
förlossning fick barnet kolik och efter några 
veckor drabbades sonen av ett RS-virus som 
resulterade i att mor och barn blev inlagda på 
sjukhus. 
– Jag såg tidigt att Samie inte var som andra,
säger Therese. Han skrek konstant även när 
jag höll i honom, han pratade inte och und-
vek all ögonkontakt. 
– Efter två år hade vi inte haft ögonkontakt
en enda gång.
 Therese vittnar om att läkarna stod hand-
fallna inför Samies problem med symtom 
som kunde liknas vid autism. 
– Det var svårt att acceptera, tycker Therese.
 Hon avslöjar att hon febrilt började söka 
efter lösningar via alternativa kunskapska-
naler för att försöka hjälpa sin son. Då hade 
Therese studerat esoterik i många år och gick 
i kranius sakralterapi. 
– Jag hade berättat om Samie, då terapeuten
plötsligt frågade: ”Du vet väl att du har två 
indigobarn?”. 
– Han kunde också se att Samie hade en
livspuls på noll och redan resignerat inför sitt 
nya liv, berättar Therese.

Laddade sonens batteri
Sökandet efter svar ledde Therese fram till 
litteratur om auratransformation. Men för-
sta mötet med en auraförmedlare upplevde 
hon som ganska resultatlöst. Några månader 
efter första behandlingen började Therese 
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att må dåligt och kontaktade då sin auraför-
medlare igen.
– Jag fick rådet att göra en extra balansering
vilket gav snabbt resultat. När frekvensen 
planat ut kände jag mig genomlycklig. Plöts-
ligt började jag att hitta svaren i mig själv.
 Den nya energin i Therese gjorde att Samie 
började förändra sig och bli mer kontaktsö-
kande. Hon vittnar om behandlingar som för 
en lekman känns ganska enkla. 
 En behandling, förklarar Therese, handlar 
bland annat om överföring av energi, man 
håller helt enkelt i en persons fötter eller hål-
ler sina fötter mot mottagarens fötter i flera 
timmar, ungefär som när man laddar ett 
vanligt batteri. 
– Frekvensen hos behandlaren går över till
den andra personen och auraförmedlaren 
hjälper klienten att bygga upp en ny aura-
struktur, det vill säga skyddet mot omvärl-
den. 
– Med auratransformation förenas intuition
och handlingskraft som medverkar till att 
förstärka genomslagskraften i utstrålning 
och energifält. 
 Även om auran normalt inte uppges vara 
magnetisk framhåller Therese att den åter-
speglar frekvenser i jordens energiutveckling 
som är föränderlig. 
 Enkelt liknas auran vid ett plexiglas som 
omger individen med 20 centimeter upp 
till två meter, eller mer, i omkrets. Personer 
med tunn aura är ofta känsliga för höga 
frekvenser, subtila budskap och händelser i 
omvärlden. 
 Att markera gränser kan bli svårt. På ett 
fysiskt plan kan obalans orsaka utslag, över-
känslighet, håravfall, hjärtklappning med 
mera. 
– Jag behandlade en gång en ung man som
sov tio till tolv timmar om dagen och som 
ändå alltid var trött, berättar Therese. All 
energi var borta och eftersom han saknade 
aura kunde han inte ladda kroppen alls. 
 Diagnosen var depression. Med hjälp av 
behandlingen och det nya permanenta ener-
gifältet lyckades han koppla upp frekvensen 
och hitta livsglädjen igen. 

Det här är Therese: 
Ålder: 39 år.
Bor: På en lantgård i Skegrie, strax söder 
om Malmö.
Familj: Maken och sönerna Alexander, 9, 
och Samie, 8.  
Gör: Auraförmedlarinstruktör i Sverige, 
Danmark och Norge.
Motto: Vi förändrar världen genom att 
förändra oss själva!
Andlighet för Therese: Sunt förnuft och 
inre ”vetande”.
Kontakt: info@thereselindberg.com ”Det kändes som om 

Samie tackade mig 
för att jag välkomnade 
honom tillbaka till livet
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– Det största problemområdet är människor
med fysiska symptom. Det är helt tokigt, 
egentligen. Antidepressiv medicinering kan 
liknas vid att tvinga någon att dricka Red 
Bull trots att man egentligen är sjuk. 

Indigobarn höjer frekvensen
Initierat berättar Therese att personer som 
är födda efter 1995 är så kallade naturliga 
indigobarn som är födda med en indigo-
aura. De utmärker sig genom att frenetiskt 
vilja bli varse sina egna sanningar som de 
söker efter överallt. 
– Att ge goda råd till ett indigobarn kan vara
komplicerat. Indigobarn strävar efter att vara 
självlärda och vill göra sina egna misstag.  
 Generellt klassas indigobarn in i två per-
sonlighetstyper: De som är väldigt försiktiga 
med starka inslag av luft-, vatten- och jord-
energi. Den andra kategorin är de aggressiva 
indigobarnen, med starka inslag av eld-, 
jord- och luftenergi. 
– Personer som är födda före 1995 kan också
vara fyllda av indigoenergi, berättar Therese. 
Skillnaden är att de indigobarn som är födda 
efter 1995 även är födda med en indigoaura 
och har tre chakran istället för sju. 
 Och personer födda efter år 2000, de så 
kallade kristallbarnen, har bara ett enda 

Personer som är födda fram 
till 1995 har sju chakran. 

Den gamla tidens  aura

chakra. Kristallbarnens kroppar har alltså 
samma frekvens som anden. 
– Ju färre chakran desto enklare blir livet,
säger Therese. Det är egentligen en av effek-
terna av auratransformationen, att dina 
chakran sammansmälter. 
– För kristallbarnen är det enklast, de tänker
och agerar sina egna sanningar. Men de är 
också extremt känsliga och återspeglar ofta 
känslor från sin omgivning.
 I Sverige föds varje år 300 000 nya kristall-
barn som, i likhet med indigobarnen, inte 
behöver inte genomgå någon auratransfor-
mation.
– De är färdigbehandlade, i naturlig balans,
och kan själva ladda sina egna batterier, för-
klarar Therese. 
– På sikt kommer det att höja jordens totala
frekvens.

En hejare på matte
Sedan 2010 har Therese arbetat i egen regi på 
heltid som auraförmedlare. Parallellt driver 
hon även ett företag som säljer strålskydds-
produkter för mobiltelefoner och hemelek-
tronik. 
 Efterfrågan på auratransformation är stor 
i Norden och med 120 resdagar om året 
arrangerar Therese seminarier, kurser och 

behandlingar landet runt, från Umeå i norr 
till Skåne och Danmark i söder. 
 Sedan fenomenet auratransformation 
startade i Danmark 1996 uppges att 85000 
personer fått behandling. Bland Thereses 
klienter märks idag till och med kunder från 
USA. Sverige, tycker hon, är ett land med bra 
balans på många plan. 
– Jag vill inte bli betraktad som flummig.
Jag vill arbeta med det som är konkret. Och 
i motsats till de terapeuter som fokuserar 
på ljusterapi, som upplöser kroppens celler, 
tror jag på balans och synergi mellan kropp 
och mörker, ande och ljus. Det är vad mina 
behandlingar strävar mot.

Sonen Samie då, hur gick det för honom?
Therese lyser upp när hon får frågan. 

– Han är helt återställd, glad och social. Han
fick ju visserligen aldrig den medicinska 
diagnosen autism den gången. Men som 
andra i samma situation är han en hejare på 
matematik. Vi tycker bara att det är roligt!
– Första gången jag hörde talas om indigo-
barn och började söka information om det, 
var också första gången som vi möttes i hans 
frekvens. 
– Den blicken glömmer jag aldrig. Det kän-
des som om Samie tackade mig för att jag 
välkomnade honom tillbaka till livet, säger 
Therese. ☐

Tre viktiga saker om

� Den skyddar din fysiska kropp 
från andra människors energier.

� Den hjälper dig att hålla kvar din  
personliga energi i din fysiska 
kropp så att du kan känna dig 
levande och glad.

� Den förstärker din utstrålning 
och din karisma.

Tre viktiga saker omauran:

”Som indigomänniska 
är det viktigt att hjälpa 
andra, då fungerar 
också det egna livet bäst
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Efter tre år som Aura-
förmedlare i egen regi 
ser Therese att efter-
frågan är större än 
någonsin. 

Det sena 90-talets barnkullar 
är indigobarn med tre chakran.

I kristallauran är 
samtliga chakran 
sammansmälta.

Indigoauran Kristallauran

”Jag tror på balans och 
synergi mellan kropp och 
mörker, ande och ljus
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