
BALLA ÁGNES 
 

Aki az ÉLŐ ISTEN Szeretetének a közvetítője 

Festményeinek és mandaláinak a 

„FÉNYCSATORNÁBAN” levett szövegei! 
 

A Honlapon megjelenített, festmények, szimbólumok, hatalmas energiával bírnak. 
Amennyiben kéred a „segítségüket”, csak egyet kérj egyszerre és naponta. Amennyiben 
többet kértél, akkor is csak egynek az energiáját kapod, tehát nem tudod magadat a 
hatalmas energiákkal túltölteni, mivel az energiák „intelligensek” az Élő Isten felügyeletével 
kapod az energiákat és Atyánk, az Élő Isten megakadályozza, hogy a „mohóságod” 
ártalmadra legyen a túltöltekezés által. 



 
 
FARKAS KÖSZÖNTŐ AZ UNIVERZUM VARÁZSÁNAK 
 
A Föld valamennyi LÉTFORMÁJÁRA, így az állatokéra is hatással vannak az UNIVERZUM 
VÁLTOZÁSAI. Az Univerzum Varázslatos Szépségére segít ráhangolódni!  



 
 
MEGÚJHODÁS, A TAVASZ ANGYALA 
 
ATYÁNK a csodálatos szépségű TAVASZ ANGYALÁN keresztül érzékelteti, hogy az évszakok 
változásában a TAVASZ, mint az ÚJJÁSZÜLETÉS mennyire fontos, hogy észrevegyük BENNE 
a Megújhodásban a TEREMTŐNK SZERETETÉT, SZÉPSÉGÉT. Az Újjászületésre, a 
VÁLTOZÁS energiáira segít ráhangolódni!  



 
 
AZ UNIVERZUMOK VÁLTOZÁSAI A LÉT MINDENHATÓSÁGÁBAN 
 
Az UNIVERZUMOKAT, a KOZMOSZT kitöltő SZERETET, a LÉT 
MINDENHATÓSÁGÁNAK a megnyilvánulása, amely folyamatosan változásban, fejlődésben 
tartja a MULTIVERZUMOT. A SZERETET HÍVÓ SZAVÁRA segít ráhangolódni!  



 
 
BETELJESEDÉS ELŐTT GAIA FÖLDANYÁNK AZ UNIVERZUMBAN 
 
Földanyánk rezgésében felzárkózik az Univerzumhoz, hogy a SZERETET legyen az irányadó a 
TUDATOS LELKEKNEK a Földi megtapasztalásban. A magasabb rezgésekre segít 
ráhangolódni.  



 
 
ATYÁNK TEKINTETE AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN 
 
JELENTÉSE: ATYÁNK – JÉZUS tekintete az Univerzumban érzékelhető, de minden Földi 
LÉLEK Szívében jelenvaló. Az Univerzumot irányítja, de a LÉLEK Szabad Akaratát nem 
befolyásolja. Te döntesz minden pillanatodban, hogy mit táplálsz: a Végtelen SZERETETET az 
Öröklétben, vagy az „árnyékot” a mulandó Földi Létben! AZ ÖRÖKLÉT VALÓSÁGÁRA 
SEGÍT A FESTMÉNY RÁHANGOLÓDNI.  



 
 
PIRAMIS-PIRAMISOK KOMMUNIKÁLÁSA AZ UNIVERZUMMAL 
 
A Piramisok, mint adó-vevők, láthatatlan energiáikkal kapcsolódnak az Univerzumhoz, ahhoz a 
fejlett civilizációhoz, akik megépítették. Az „árnyék” törekszik a befolyásolása által „butítani” a 
fejlett civilizációk jelenlétét itt a Földön. A jó és a rossz jelenlegi állására segít ráhangolódni!  



 
 
A PIRAMISOK, MINT ADÓ-VEVŐK AZ UNIVERZUMOKBAN 
 
A fejlett civilizációk a bolygókon kialakított, általuk megépített Piramisok útján 
kommunikálnak az adott bolygó LELKÉVEL, így GAIA-val, FÖLDANYÁNKKAL. Az adott 
bolygó így a Földünk állapotára segít ráhangolódni!  



 
 
A VÉGTELEN SZERETET JÁTSZÓTERE AZ UNIVERZUMBAN 
 
Őrizd meg mindvégig gyermeki mivoltodat, ugyanis csak a gyermeki látótér, amely mindent 
befogadó, és a Földi jelenlét csak egy állomás a LÉLEK fejlődésében, az Öröklétben. Ha 
ráhangolódsz, akkor segít megérteni a teljességet!  



 
 
LÉT, AMELY FORMÁLJA AZ UNIVERZUMOT 
 

ATYÁNK, a MINDENHATÓNK folyamatosan alakítja, formálja az UNIVERZUMOKAT, 
bolygókat, csillagokat, Galaxisokat, hogy ezáltal elősegítse a LELKEK FEJLŐDÉSÉT. 
ATYÁNK SZERETETENERGIÁJÁNAK – SÖTÉT ANYAG – a SZERETET VONZÁSÁRA 
segít ráhangolódni! 

  

  



 
 
A KITÖRÉSEK AZ UNIVERZUMOK FORMÁLÓI 
 
AZ UNIVERZUMOK BOLYGÓINAK VÁLTOZÁSAI, KITÖRÉSEI látható – láthatatlanok, 
hatással vannak minden LÉLEKRE, legyen az ÁSVÁNY, NÖVÉNY vagy ÁLLAT. Az 
Univerzum HANGJÁRA segít ráhangolódni!  



 
 

BOLYGÓKÖD 
 
A BOLYGÓKÖD letisztult élethelyzeteket teremt energiáival a rendezetlen élethelyzeteikben 
mindazoknak, akik ezt kérik! 



 
 

BOLYGÓTÁNC 
 
A Bolygók a Csillagok elrendeződésükre és azok Univerzumra gyakorolt hatása nem 
véletlenszerű. ATYÁNK tudatosan formálja, alakítja a Világegyetemet. A Bolygótánc a 
színvilágával, és az egymásra hatásukkal az Élet sokszínűségére utal, amely ATYÁNK által 
kialakítottan van jelen a Galaxisokban. Az EGGYEL Való Összetartozásunkat tapasztalja 
meg, aki a BOLYGÓTÁNCOT letölti, ráhangolódik. 



 
 

ÁTJÁRÓ AZ UNIVERZUMOK KÖZÖTT! 
 
A „MOZAIK” festményre a ráhangolódónak álmában egy, az UNIVERZUMOK közti átjáró 
által, egy különleges megtapasztalást tesz lehetővé, amely hatással van a LÉLEK fejlődésére. 



 
 

A NŐI ÉS A FÉRFI ENERGIÁK EGYESÜLÉSE A SZERETETBEN 
 
A női és a férfi princípiumok HARMÓNIÁJA a SZERETET VONZÁSÁBAN! Ezzel az 
energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

A SZELÍD TERMÉSZET SZÉPSÉGE 
 
A HARMÓNIA jelenléte a virág kecses és lágy szirmaiban, levelekben, amely hatással van a 
természetünkre. Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

A SZERETET RÓZSÁI! 
 
A festményre ráhangolódó SZERETETE folyamatosan átalakul, olyan áttetszővé és feltétel 
nélkülivé, mint a SZERETET rózsáit befogadó váza. 



 
 

AZ UNIVERZUM DIMENZIÓ ÁTJÁRÓI” 
 
Jelentése: “Az Univerzumok átjárhatóak a dimenziókapukon keresztül, csodálatosabbnál 
csodálatosabb világok tárulnak fel Atyánk Mindenhatóságában. Az Univerzumban jelenlévő 
Szeretetenergiára, a szeretet harmóniájára és sokszínűségére segít ráhangolódni. 



 
 

A RÉT VIRÁGAI! 
 
HARMÓNIA a SZÍV és az ÉRTELEM közt. A LÉLEK mélyebb megismerését, az ÉLET 
céljának a megértését segíti elő az erre ráhangolódónak. 



 
 

JADE OHM, az UNIVERZUMBAN! 
 
A kép egyesíti az OHM Mantra és a JÁDE kristály különleges rezgését. A festményre 
ráhangolódónak egy rendkívül magas rezgésszint elérését teszi lehetővé, amely által a tudatos 
gondolkodás mentes az ego befolyásától. 



 
 

A BOLYGÓK VÁLTOZÁSAI 
 
Ahogy a LELKEK FEJLŐDNEK, úgy SZÜLETNEK és FEJLŐDNEK az 
UNIVERZUMOKBAN a BOLYGÓK. Ez a festmény elősegíti energiáival a LELKÜNK 
FEJLŐDÉSÉNEK VÁLTOZÁSAIT, mindazoknak akik, erre ráhangolódnak! 



 
 

AZ ÉLET BÖLCSŐJE 
 
Minden születés, valami újnak a kezdete. ATYÁNK „Köldökzsinórján” keresztül töltődik az 
óriás GALAXIS, amely MÁK, a Szerelem Csillagának a születése előtti pillanatot örökíti meg. 
A Szerelem Földi érzését tapasztalják meg, akik ezt kérik. 



 
 

KRISTÁLYPIRAMISOK AZ UNIVERZUMBAN 
 
A Kristálypiramisok hatalmas energiája felerősíti az adott egyén életfeladatának a teljesítését. 
Csak a Feltétel Nélküli Szeretet energiáit erősíti a Szívünkre hangolódva! Ártó szándékkal 
történő alkalmazása semlegesítődik, és visszahat az ezt kérőre! 



 
 

A KOZMOSZ SZÉPSÉGE 
 
Az Univerzumokban felülmúlhatatlan a Kozmosz szépsége és folyamatos változásai. A Földi 
Létünk Szépségét segíti, ha a festményre hangolódunk, hogy vegyük észre mindenben a 
TEREMTŐNK, az ÉLŐ ISTEN JELENLÉTÉT! 



 
 

BUDDHA EZERARCÚ LÓTUSZÁNAK RAGYOGÁSA az UNIVERZUMOKBAN 
 

Buddha a Kristály Csillagkapu őrzője. A Kristály Csillagkapu energiája nyilvánul meg 
úgy a Földön, mint az Univerzumokban, ha ezt kéred! 



 
 

KRISTÁLY BOLYGÓ 
 

Az Univerzum Kristály Bolygója: egyedi, mint a hatása is. ATYÁNK 
SZERETETENERGIÁJÁNAK a hatását – amelyet a csillagászok Sötét (?) Anyagnak 
neveznek – felerősíti az Univerzumokban! 



 
 

AURÓRA BOREÁLIS (Sarki Fény) 
 

Fény a maga különlegességében, amely a fejlett civilizációk jelenlétét bizonyítja az 
emberiség megsegítésében, évezredek óta! 



 

 
 
 

LÓTUSZ A SZENTHÁROMSÁGBAN 
 

LÓTUSZ az ezerarcú virág, amely a növekvő HOLD energiájából meríti az erejét. Segíti a 
LELKEK útját, hogy megcselekedjük az életfeladatunkat, az ATYA a FIÚ, a 
SZENTLÉLEK nevében! Ezzel az energiával töltődik fel, aki ezt kéri! 



 
 

LÓTUSZ ENERGIÁI 



 
 

LÓTUSZ ENERGIÁI 



 
 

FÉNYMADÁR 
 

A FÉNYMADÁR az UNIVERZUMOKRA HATÓ SZERETETE által hatással van minden 
LÉLEKRE, akik nem a FÉNYT választották, és segítségével mindenütt, ahol megjelenik, 
ATYÁNK KEGYELMÉBŐL, SZERETET KIÁRADÁSA által, lehetőséget ad a 
LELKEKNEK, hogy JÉZUS segítségét kérjék a FÉNYBE jutásukhoz, mivel ATYÁNK 
MINDEN LELKET HAZAVÁR!!! 



 
 
 

VÉNUSZI KITELJESEDÉS 
 

A kozmoszt kitöltő SZERETET energia, melyet a csillagászok "sötét anyagnak" neveznek, 
az ESTHAJNAL, a VÉNUSZ, a SZERELEM bolygója általi kiteljesedés, az ISTENI 
SZERETET, a SZERELEM megnyilvánulása, a mindent elsöprő SZERELEM érzés 
kiáradása az ezt kérőnek, kérőre! 



 
 

TŰZ OROSZLÁN 
 

A Tűz Oroszlán felégeti, megtisztítja előtted az idő minden kiterjedésében a Lelked 
felvállalt életfeladatának a teljesítését akadályozó energiákat és erejével felerősíti, hogy 
megcselekedd Földi Létedben, amennyiben ezt kéred! 



 
 

 
 

JÉZUS KRISZTUS UNIVERZÁLIS SZERETET 
 

JÉZUS KRISZTUS UNIVERZUMOKAT átható SZÍVSZERETET energiája, MÁRIA 
MAGDOLNA túlcsordult Szívszeretet energiájával vegyülve a Feltétel Nélküli Szeretet, és 
az EGYHEZ való tartozásunkat erősíti a Földi Létben az ezt kérőnek! 



 

 
 
 

MÁRIA MAGDOLNA GRÁL KEHELY MANDALA 
 

Szív intelligenciája a túlcsordult GRÁL KEHELY a SZERETET, amely a Szent 
Nőiességet szimbolizálja. Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

ZADKIEL ARKANGYAL 
 

A FELTÉTEL NÉLKÜLI ŐSSZERETETET, a megértés és a nyugalom energiáit 
közvetíti! Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 
 

OHM MANDALA 
 

Tested, Lelked rezgését emeli, magasabb szellemi síkok elérését teszi lehetővé az ezt 
kérőnek! 



 
 

NAP MANDALA – Koronacsakra 
 

Az ÉLŐ ISTEN SZERETETÉNEK megélése, itt a földi síkon! Ezzel az energiával tölti 
fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 
 

HARMADIK SZEM MANDALA 
 

A Harmadik Szem Látásmódjának a felerősödése, részletgazdagabb érzékelés és a „nem 
kívánatos energiák” semlegesítése! Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt 
kérik! 



 
 

KOZMOSZ TÜNDÉR 
 

Ráhangolódás az Univerzum Harmóniájára, az ŐSSZERETET energiájára! Ezzel az 
energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 
 
 

GANÉSA ISTENNŐ 
 

Szerencse Csillaga, hassa át életed minden területét, és a Földi boldogság megélését! 
Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

PILLANGÓ 
 

A Pillangó Lélekfényesítő a változásokkal, Testi-Lelki rezgésszint-emelés és -rögzítés. 
Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

PEGAZUS 
 

Az UNIVERZUM üzeneteire való ráhangolódást segíti elő, amely álomképekben, 
megérzésekben, sugallatokban jelentkezik, és SZÁMODRA Fontos! Ezzel az energiával 
tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

SZÍVECSKÉS 
 

A párkapcsolat örömteli, boldog, Lélekteljes – Testi, Lelki, Szellemi - megélése, eddig 
nem tapasztalt szeretetben, Szerelemben. Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik 
ezt kérik! 



 
 

DELFINKÉS 
 

A Feltétel Nélküli Szeretet megélése és közvetítése a Földön, egy magasabb rendű 
Létforma Földi kivetülésében, valamennyi DELFIN segítségével. Az ISTENI 
SZERETET érzés felerősödése! Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

BÖLCS BAGOLY 
 

A felismerések Bölcsességével járd Földi utadat, amely a Lelked fejlődését szolgálja. A 
„Bölcs Bagoly”felismeréseket, ráeszméléseket, megvilágosodást ad az élethelyzeteidben, 
amely segíti a Földi életcélod megvalósítását. Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, 
akik ezt kérik! 



 
 
 

AZ UNIVERZUM TÜNDÉRE 
 

Tündéri Lényem, Atyánk, az Élő Isten jelenlétét segít felidézni a Föld minden 
teremtményében, mivel minden teremtményben megtalálható, ha van „szemed a látásra, 
füled a hallásra”. Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

SPIRÁL GALAXIS 
 

Ahogy az Univerzum, a Földi Léted is folyamatos változás alatt áll. A Spirál Galaxis 
segít megérteni, hogy minden, az Egy-ből keletkezett, és minden az Egy felé tart. És 
minden mindennel összefügg, ezért nem mindegy, hogy pozitívan vagy negatívan 
gondolkozol. Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

SZENT SKARABEUS 
 

Az ősi Egyiptomi tudást, amellyel rendelkezel, segít behívni az életedbe, amely abban az 
időben a Földönkívüli civilizáció fejlettségét és segítségét hordozta az akkori kor 
emberének. Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 
 

SAS PÓ APÓ BIRODALMÁBÓL 
 

PÓ APÓ a Föld Fősámánja a SAS éleslátásával, a természet körforgásának változásaira 
való nyitottsággal, a szemléletmód változásoddal, egy más perspektívával ajándékoz 
meg! Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

ATLANTISZI ÖRÖMSZIMBÓLUM 
 

Az Atlantisziak folyamatos kapcsolatban álltak az Égiekkel, az Univerzummal. A 
szimbólum által megtapasztalod, hogy milyen az Intergalaktikus Egységhez való 
tartozás, a pillanat örömének a megélése a mindennapjaidban. Ezzel az energiával tölti 
fel mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 
 

IMÁDKOZÓ MÁRIA MAGDOLNA 
 

A Szent Grál az Isteni Szeretet, a Szent Nőiesség, a Megbocsátás és az Elengedés 
Mennyei, Földi Képviselője. Segít imájával és a Földön eddig nem tapasztalt 
energiájával életutad tudatos alakításában a Földi Létedben. Ezzel az energiával tölti fel 
mindazokat, akik ezt kérik! 



 
 

FÖLDANYA 
 

Drága Földanyánk, akinek a testéből testet öltöttél, és akinek visszaadod „porhüvelyed”. 
Örökéletű Lelked Földi életútjának, életcélodnak, életfeladatodnak a megértésében, 
felvállalásában segít, és energiájával feltölt, hogy tudatosan alakítsd az életedet JÉZUS 
útján. Ezzel az energiával tölti fel mindazokat, akik ezt kérik! 


