
 

Eredetnév: LEA’ANA               Jelentése: „A Fényhozó” 
 

Aposztrof: Akkor kapunk ’-t a nevünkhöz, ha az eredeti feladatunkon kívül másik feladatunk is van. A szüleink csak egyetlen céllal hoznak létre. Nincs eredetileg több feladatunk. Ha egy 

fény a feladatának ellátásához több különféle képességgel kell rendelkezzen, akkor egy különleges köztes hanggal látják el, ami a nevében ’- ként jelentkezik. Ez egy utólagos külön színsávot  

is jelent. 

ANA - az eredeti feladat     LEA – a második feladat 

Az első Fény, a Szentháromság, a Kozmikus  Az istennői  – anyai energia, a feltétel 

Krisztus, a Teljesség, a „Minden,ami Van” energiája.  nélküli, gyógyító, oltalmazó szeretet. 

 

A Fénnyel teli energiák szállítója (A   L A másik fajta tudás: (A megteremtésed oka) 

megteremtésed alapja, oka)                   Kifejezett képességed van  az angyalok által  

N Az emberek kísérésének képessége:                 közvetített üzenetek megértésére. Mindegy, hogy  

 Rendelkezel azzal a képességgel, hogy embereket kísérj                 az  üzenetet érzésként, vagy színként érzékeled  

útjukon pl. egy csoportban, vagy egy tanfolyam során.                 megérted  az energetikai minta mögötti jelentést. 

 E Gyógyító áramlatok csatornája: Hogy ez milyen fontos képesség, azt csak akkor tudod,

ha ezt a munkát végzed ,és felelősséget vállalsz egy     Gyógyító képességekkel rendelkezel. 

 csoportért. (Legmeghatározóbb képességed)    (Legmeghatározóbb képességed)   

A Fénnyel teli energiák szállítója (Minden   A Fénnyel teli energiák szállítója (Minden 
inkarnációd  témája)       inkarnációd  témája) 

 

ANA-ként eredetem frekvenciája: az ATYA/ANYA ISTEN (VILÁG LÉLEK)  energiája. Az első teremtése = ANA (A Fény):„Legyen Világosság!”: a 

Szellem összes tulajdonágának, minőségének, és képességének a hordozója, a Legfelsőbb ÉN, az ős eredetenergia, amelyből minden teremtmény származik.  
LEA-ként eredetem frekvenciája: a CSILLAGMAGOK energiája 
A Csillagmagok a szeretet nagy rácshálója. Ez Fények milliárdjából áll, akik a feltétel nélküli szeretet hordozói. A Csillagmagokból érkező emberek különösen érzékenyek és érzelmesek. 

Gyakran nagy honvágyat éreznek, hogy hazatérjenek, mert hiányolják csillagtestvéreiket. A Földön ezek az emberek sokszor család-szeretőek. Nagy szeretetenergiák hordozói, és így nagyon 

fontosak a bolygó számára. 
 

C H A M U E L             S H E R I N  
C Feltétel nélküli szeretet      „Aki a Fényt hozza”     S Gondoskodó szeretet 

H Utazó (kiterjedő) szeretet           H Utazó (kiterjedő) szeretet 

A Folyékony (áramló) szeretet         E Strukturált szeretet 

M Bátor szeretet         R Oltalmazó szeretet 

U Hatalom teljes szeretet      I Kísérő (veled tartó) szeretet 

E Strukturált szeretet    N Áldó szeretet 

L Gyógyító szeretet 

Chamuel Arkangyal:              Sherin: 
Az univerzum legnagyobb csillagtetraéderének hordozója.     A Vénusz bölcs Lénye. Sherin gyermekei nagyon 

Ő a feltétel nélküli szeretet egyik képviselője.       érzékenyek és a dualitásban ezért sokszor sebezhetőek. 

Chamuel gyermekei nagyon érzékenyek, és nagy sugárzó erővel     Hordozzák a szép dolgok iránti, művészetek iránti, utazások 

rendelkeznek. Rendelkeznek a szív ajtajának megnyitása, és az     iránti szeretet készségét, a saját bölcsességük képességét, és  

érzelmi sík gyógyításának képességével. A dualitásban nagyon     a feltétel nélküli szeretetet. Ezen kívül jól tudnak más  

sérülékenyek, és nagyon nehezükre esik lágyságukat elszepegni.     embereket  útjukon kísérni. 


