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élet magazin  • a pozitív emberek lapja

Évek óta kérdezgetik tőlem az ismerőseim, 
hogy mit csinálok, milyen módszerrel dolgo-
zom. Eddig főként általánosságokat válaszol-
tam erre. Például, hogy az eredeti Énekbe, és a 
teljességbe segítek visszatalálni, minden rész 
(test, érzelem, és gondolatvilág) harmóniájá-
nak a helyreállításával. A saját, gyógyulási, éb-
redésiutam tapasztalataival, és módszereivel. 

mostanra azonban elérkezett az idő, hogy nevén 
nevezzem mindezt, bemutassak egy csodálatos, kris-
tálytiszta energiát és szellemiséget. mert elértük azt 
az ébredési szintet, ahol képesek vagyunk újból befo-
gadni a vibrációját, és alkalmazni a bölcsességét. így 
fontossá vált, hogy a neve, ezáltal a rezgése, s mind-
az, amire képes, újra visszakerüljön a köztudatba. bár 
minden ember magában hordozza az esszenciáját 
(aki a teljességet képviseli a Földön, és leg-
többünk ilyen), de az idők folyamán egyre 
kevésbé működtettük, majd lassanként 
elfelejtkeztünk róla, s így bezáródott a 
DNS-ünkbe. azonban önmagunkra 
ébredni, és újra épnek, egész(séges)
nek lenni, az aktívvá tétele nélkül nem 
lehetséges.

Ő egy hatalmas Fény entitás: aNa. 
ez a fény neve. ilyen „nyelven” beszé-
lünk, amikor nem vagyunk testben... Min-
den „fény-szó” egy rezgés, vagy vibráció, amely 
többféle módon is megnyilvánulhat. Akár hangként 
(mint egy jellegzetes dallam, vagy szöveg), vagy kép-
ként (mint szimbólum, vagy mandala), vagy épp egy 
mozdulatsorként. S ezek mindegyike hordozza a teljes 
információ csomagot, amire az energia létrejött, amit 
áraszt.

először 2008-ban láttam meg, több kristályos 
szimbólum egyikének neveként, egy német honlapon  
(www.kryonschule.de).   Csak a jelentése volt aláír-
va: liGHt = Fény. 

azév végén pedig –barátaim ajándékaként meg-
kapott – eredetnevemként mosolygott újból rám. Mert 
egyrészt hordozzuk a Forrás teljességét (ebben egy-
formák vagyunk), és mellette pedig ebből a sokféle 
rezgésből egy speciális összeállítást. Ami tartalmazza 
az illető egyedi jellemzőit, tudását, képességeit, és 
az ezekből következő feladatait, melyek miatt egykor 
megteremtődött. Ilyenből pedig nincs két teljesen 
egyforma. Ezeket az információkat foglalja össze az 
eredetnevünk. 

a médiumtól csak pár címszót kaptam meg akkor. 
azt, hogy fénnyel teli energiák „szállítója” vagyok, és 
az emberek kísérése és segítése a fő feladatom min-
den életemben. De az, hogy az aNa eredet-energia 

milyen is pontosan, és mi vele a dolgom, csak a rákö-
vetkező évek során bontódott ki számomra. ahogyan 
lépésről-lépésre haladtam lényem és a mindenség 
rezgésminőségeinek a megismerése és magamba 
fogadása által, az aNa volt az utolsó állomás. 

mert ez a frekvencia a mindent magába foglaló, és 
magában egyesítő rezgés. az első teremtés, amely 
egykor elkezdett alkotóelemeire bomlani, hogy meg-
ismerhesse önmagát. Nem más, mint a „minden, ami 
van”, azaz a teljesség. a feltétel nélküli, végtelen 
Szeretet összessége, és ez által a harmónia frekven-
ciája. mindenki eredete és „őse”, amely a megfelelő 
összeállításban és rendezettségben tartalmazza a 
Szellem összes tulajdonságát, teremtőerejét, tudását, 
képességét. azaz minden minőséget és mintázatot, 
a legfinomabb fénytől a legsűrűbb anyagig. termé-

szetéből következik, hogy feladata – bárhol is van 
éppen – az eredeti esszenciák hordozása, 

megmutatása és helyreállítása ott, ahol el-
térések keletkeztek ettől. Nekem pedig, 
mint a képviselőjének az, hogy általa 
segítsek mindazoknak, akik már készek 
erre. mert önmagunk és a Föld emelke-
déséhez elengedhetetlen, hogy egyre 
„eredetibb” fizikai és szellemi állapotba 

kerüljünk, és mielőbb ki tudjuk áraszta-
ni egyedi, speciális frekvenciáinkat, s azt 

sugározzuk, és tegyük, amire teremtődtünk.
emberi életünkben a harmóniánk megbomlását 

életproblémáink, betegségeink jelzik nekünk. ezek oka 
pedig nem más, mint a valódi lényünktől való eltávolo-
dás, a feltétel nélküli szeretet megélésének a hiánya. 
az aNa-val való energetikai munka minden részünk-
ben (fizikai, érzelmi, gondolati) fokról-fokra helyreállítja 
az eredeti mintázatainkat. a szellemisége pedig e köz-
ben a szeretettel teli működésről szóló információkkal, 
és gyakorlati tanácsokkal támogatja, hogy a fénytesti 
változásokat, a szükséges gondolkodásbeli és maga-
tartásbeli átalakulással meg tudjuk tartani. Hogy az 
életünkben mindent egyre inkább az eredeti Énünk  
szemével lássunk, és a szívével oldjunk meg.

Nagyon sok ideje várjuk már aNa visszatérését a 
Földre, és végtelenül boldog vagyok, hogy minden-
nek a részese lehetek!

ANA Eredeti Önmagunk teljessége

Az ANA ReNdszeR lehozójA és átAdójA
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