Kérdés: Hello Alaje, az emberek szellemei magasabb vagy alacsonyabb rezgésben vannak?
Válasz: A szellemek halott emberek lelkei, akik nem találják a fényt és belegabalyodtak és megfeneklettek az alsóbb asztrális
síkokon, ahol démonok és más negatív dolgok vannak. Ők általában cigarettázók, alkoholisták, gyilkosok, negatív, nem
spirituális emberek, vagy olyan emberek voltak, akik azt hitték, hogy a halál a vége mindennek. Sokáig maradnak ott, körbe
járnak és segítséget keresnek, amíg meg nem találják az utat a szeretethez és fényhez. Néhány negatív ember szereti ott
lenni, ők tovább maradnak. De azok, akik ki akarnak szabadulni, ők segítséget keresnek emberektől a Földön és figyelnek és
tanulnak. Volt néhány a régebbi előadásaimon. A reinkarnációról kellett tanulniuk és, hogy hogyan működik az élet, azért
hogy megtalálják az utat a fénybe. Néha elmentem régi kastélyokba és felszabadítottam néhány lelket, akik már többszáz éve
ottragadtak. Megnyitottam nekik egy csillagkaput a fényhez, így keresztül tudnak repülni rajta.
Kérdés: Hello Alaje barát, csodás lenne ha tudnál valamit mondani az álmok jelentéséről és, hogy hogyan értelmezzük őket?
Válasz: Az álmok sok minden lehetnek és a legtöbbször személyesek. Ez azt jelenti, hogy hasonló álmok más személyeknek mást
jelentenek. Nem lehet általánosítani mindenkire. Szóval elfelejtheted azokat a könyveket, amelyek álmokat magyaráznak
meg. Valakinek az álmai, egy személyes anyag, amit csak ő érthet meg, mert a lélek olyan képeket mutat neked, amelyeket
te tudsz megérteni. Néha a lelkedtől valók, amikor próbál mondani valamit neked, néha a lélek szimbolikusan mond neked
valamit, amely segíthet megérteni.
Néha az asztráltesteddel utazol tanulni, néha másik önmagadat látod másik dimenzióban, néha próbálsz tanulni vagy kezelni
valamit a tudatalattidban ami zavar, néha ezek régi minták az elmúlt életekből, amit nem tisztítottál ki és a tudatalattidban
maradtak, néha támadások a sötét oldalról és néha fénylényektől jönnek más dimenziókból vagy bolygókról, hogy
megpróbáljanak beszélni veled.
Kérdés: Álmodtam valami hihetetlent... az álmomban abban a szobában voltam, amiben aludtam és hirtelen láttam egy ragyogó
testet, túl sok színnel, amit meg sem tudtam magyarázni. Nem fizikai volt és abban a pillanatban nem is féltem, mivel
annyira lenyűgözött és odavonzott. Nagyon nagyon magas rezgést éreztem!!! Aztán hirtelen szúrást éreztem a nyakamban és
felébredtem... a kérdésem az, hogy.... mi volt az?
Válasz: Az sok dolog lehet. A spirituális tanítód... a Felsőbb-Éned... egy fénylény... Legközelebb amikor újra látod, meg kell
kérdezned a személyt.
Kérdés: Volt néhány "látomásom" (nem tudom, hogyan hívjam más szavakkal). Az ég vörös-narancs-sárga (a színek keveréke),
tudtam, hogy valami Nap rendellenességből ered. És egy csomó űrhajó... Olyan érzésem volt, hogy ez hamarosan
megtörténik. Úgy gondolom 2011.ben... és szintén tudtam azt, hogy szükséges "elfojtanom" az egóm maradék obszcén
vágyait és az alacsony energiákat... Mit tudsz mondani erről? Lesz valami 2011 végén? Szintén olvastam azt, hogy 3 óriási
űrhajó közelít a Föld felé.
Válasz: A látomásod egyetlen lehetséges jövő vonalat mutat, ha az energiák a Földön negatívak maradnak. A fénymunkámat és a
videóimat azért csinálom, hogy egy pozitív jövőt teremtsek. Űrhajók milliói vannak a Föld körül a '40-es évek óta. Ahogyan
a videóimban és a hozzászólásaimban mondom, többezer különböző földönkívüli faj van a Föld körül jelen pillanatban.
Kérdés: Alaje, elkezdtem látni színes energiagömböket körülöttem, olyanok mint egy csokor kis színes fény. Mit jelent ez?
Válasz: Ez azt jelenti, hogy eléggé érzékeny vagy, hogy lásd a finomanyagi energiát.
Kérdés: A 3-as számú videódban megemlíted azt, hogy néhány jó szándékú földönkívüli a jövőből jön, de ezzel egyidejűleg azt
mondod, hogy pozitív gondolatokkal meg tudjuk változtatni a jövőt, ami nem egy rögzített dolog. Ez ellentmondásosan
hangzik, tudnál segíteni megérteni ezt?
Válasz: Nem, ez nem ellentmondásos. Sok idővonal létezik és a fejlett spirituális földönkívülieknek megvan a képessége, hogy
bármelyiket meglátogassák. Mivel együtt munkálkodnak a léttel (Istennel). Továbbá a videóimban azt én mondom, hogy a
személyes jövődet tudod megváltoztatni, mert az idő és a tér rugalmas.
Kérdés: Az emberi testek a magasabb dimenziókban megtapasztalják az életük végét vagy sem? Még magasabb dimenziókba
emelkednek?
Válasz: Ahogyan a videóimban mondom: "A tanulás sohasem áll meg. Még a magasabb dimenziókban is tanulnod kell valamit."
Kérdés: Néha, különösen éjszaka, fényalakzatokat látok az égen. Nem tudom meghatározni ezeket, mert olyan gyorsak. Tudod, hogy
mik lehetnek?
Válasz: Energiagömbök.
Kérdés: Amikor azt képzelem, hogy valakinek (magamnak vagy másnak) szeretetet és fényt küldök... és elképzelem, hogy hogyan
halad a fény és a szeretet ehhez a szellemhez vagy magamhoz... nem úgy látom magamat, mintha a Földön lennék. Mindig
úgy látom magamat, mintha egy felnőtt férfi lennék szőke hajjal, kék űrruhában, mélykék szemekkel! Teljesen másképpen!
Vagy ez nem én vagyok? De ezt a szellemet látom mindig, amikor olyan meditálásfélét csinálok. Összezavarodtam, tudnál
segíteni?
Válasz: Legközelebb, amikor látod ezt az embert, kérdezd meg őt, hogy kicsoda. Használj telepátiát. A gondolatok energia.
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Kérdés: Azt akarom tudni, hogy egy ideig még könnyen fel kellene tudnunk venni a kapcsolatot az elhunyt szeretteinkkel, akik
nemrégiben hunytak el?
Válasz: Nem, hagyjuk őket elmenni és hagyjuk őket, hogy folytassák a fejlődésüket.
Kérdés: Miért vannak néha öntudatos asztálutazásaim az álmaimban?
Válasz: Akkor vannak öntudatos asztálutazásaid, amikor ébren vagy és nem alszol. Mindenki utazik asztrálisan az álmaiban. Ez
normális. Néhányan emlékeznek rájuk, náhányan nem. Párnak szükséges emlékeznie rájuk, párnak pillanatnyilag nem.
Minden a megfelelő időben jön el.
Kérdés: Az embereknek más fejlettebb dimenziókban, van bármilyen problémája a fizikai testükkel? Például, kell-e
fogszabályozáshoz használatos gépeket (fogszabályzót) használniuk, hogy rendezzék a fogaikat, vagy ez könnyebb folyamat
a számukra? Vagy úgyhagyják, ahogyan Isten adta.
Válasz: Nem, természetesen nincsen semmilyen testi problémájuk. Összhangban vannak a Forrás fényével és mindent megtehetnek
az elméjükkel. A gondolatok teremtik a valóságot. Ott tűnhetnek fel, ahol csak akarnak.
Kérdés: Amikor megválaszoltál egy kérdést a halál utáni életről, azt mondtad: "Ha negatív energiáid vannak, tovább maradsz az
alacsonyabb asztrális világokban, ahol démonok vannak... általában gyilkosok, gonosz emberek és dohányzók vannak ott..."
Miért vannak a dohányzók és a gyilkosok azonos alacsony rezgésen? Ismerek dohányzókat, akik nem olyan rossz emberek.
Válasz: Sokszor megválaszoltam már ezt a videóimban és a régebbi hozzászólásaimban.
- Ha szereted magadat, bármilyen bántalomtól megvéded magadat és szeretettel bánsz magaddal.
- Ha dohányzol, rombolod magadat és ez azt mutatja, hogy nem szereted magadat.
- Ha dohányzol, telítve vagy mérgekkel és az aurádban sok negatív entitás van, akik befolyásolnak téged és eszik az
életenergiádat. Tehát az energiád, a rezgésed nagyon alacsony.
Alacsony rezgéssel nem vagy képes magasabb rezgésen maradni. Csak a fény tud a fényben maradni.
Kérdés: Amikor "szeretetmeditációt csinálok", látok "repülő fénylabdákat", mint a 15-ös videód 23. percénél. Ezek Plejádiak?
Válasz: Azok kozmikus energia.
Kérdés: Folyamatosan vibrációkat érzek a szívemben és a testemben, mit jelent ez? Úgyszintén látok csukott szemmel egy fehér zajt
és szerintem egy asztrális lényt. De hogyan kapcsolódhatnék hozzájuk? Aztán 3-4 éves koromban, a szüleim azt mondták
nekem, hogy képes voltam beszélni és látni asztrális lényeket.
Válasz: Az nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy a magasabb kozmikus energiák működnek benned. Ahogyan a fénylények: küldd a
telepatikus üzenetet, amit le akarsz kommunikálni. 3 vagy 4 éves korig mindenki képes látni és beszélni fénylényekkel. Ez a
képesség a legtöbb emberben később eltűnik, a Földi társadalom rossz befolyása miatt.
Kérdés: Alaje, miért olyan fényes és erőteljes fizikailag a Nap... mi a spirituális jelentése? Bármelyik naprendszer középpontja a
leginkább fejlett bolygó, amely a többi bolygót segíti fejlődni a naprendszerén belül? Tudnál több információt adni nekünk a
Napról?
Válasz: Ahogy a videóimban mondom: minden mindennel összefügg az Univerzumban. Minden Nap az Univerzumokban
kapcsolatban van a Forrás energiájával (Istennel). Ez olyan mint egy hálózat. Azért, hogy a Forrás fényét közvetítsék
mindenhová. Ezért egy Nap használható úgy, mint egy dimenziókapu. Ahogyan a rezgés növekszik ebben a naprendszerben,
a Nap fénye is erősödik természetesen.
Kérdés: Néha amikor egy szerettemről vagy egy barátról álmodom (élő vagy eltávozott) és még ha egy rendkívüli éjszaka is, nem
úgy néznek ki nekem mint ebben az életidőben, habár tudom, hogy ezek ők, ahogyan tudtam, hogy ez te voltál. Nézhetnek ki
úgy, mint én egy másik életidőben?
Válasz: A magasabb dimenzióban egy kicsit másképpen nézel ki, mert ott más energia van.
Kérdés: Néhány héttel ezelőtt, amíg aludtam, felöltődtem információval, tudással, stb. Emlékszem, hogy felkeltem az éjszaka
közepén és gondolkoztam: WoW. Akkor újra elaludtam és még több információt kaptam. Ez mindig is jött? Alaje, mi volt
ez? Olyan volt, mintha mindent tudtam volna. Meg tudnád magyarázni ezt?
Válasz: Minden életed minden tapasztalata a lelkedben van tárolva és az Akasha felvételekben. Amikor valami emlékre vagy tudásra
van szükséged azokból az időkből, a lélek elérhetővé teszi a számodra.
Kérdés: Amikor két ember "mély szerelemben" vagy "mérhetetlen szeretetben" van egymással, lehetséges, hogy a két lélek "szó
szerint eggyé váljon", mint ahogy két pohár vizet egybeöntesz? Tehát a következő életben, ők együtt, egyként lesznek
amikor a fizikai testük meghal?!...
Válasz: Csak a fénylények a nagyon magas dimenziókban tudják megtenni ezt. A lények tiszta energiából fizikai test nélkül.
Kérdés: Hogyan fogadd el az új valóságot, amely kitárulkozik a szívből és egyben a fizikai valóságra fókuszál egyidejűleg?
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Észrevettem egy dolgot: minél mélyebbre megyek magamban és a valóság eltávolodik a fizikaitól, annál feledékenyebbé,
szétszórtabbá válok az anyagi világban és még csak vissza sem akarok jönni. Hogyan találjam meg az egyensúlyt a két
állapot között?
Válasz: Nos, ez a következő egyéni lecke/feladat lépése, amin mindenki keresztülmegy a felébredés után. Miután megtapasztaljuk a
szélsőségeket és megtanuljuk a leckéket ott, az egység több bölcsességgel gyarapszik és végül beállunk az arany középútra.
Kérdés: Igaz az, hogy tudunk élni bármilyen étel nélkül és csak prána légzéssel?
Válasz: Igen, a magasabb dimenziókban.
Kérdés: Azon gondolkozom, hogy szerzek egy kutyát. Sok nagyszerű és negatív hozzászólást látok. Miért támadja meg néhány kutya
a gazdáját, vagy valami harapási problémájuk van?
Válasz: Sok ok van, de mindegyiknek az energiához van köze. Az állatok látják az energiákat és reagálnak rájuk. Az energiák meg
tudnak változni és képesek befolyásolni az állatok viselkedését. Ugyanúgy, ahogyan az embereknél.
Kérdés: A macskám mindig mérges és aggresszív volt. De mióta elkezdtem fejleszteni a spiritualitásomat és a szertetemet, sokkal
engedelmesebb és kedvesebb és néha még velem is alszik az ágyban. Lehet-e ez jele annak, hogy a rezgésem emelkedik?
Válasz: Igen.
Kérdés: Hová tud menni valaki, ha megvilágosodott emberekkel akar lenni? Belefáradtam a közösségi életbe, ahol mindenki
hipnotizálva van. Az ember alkotta romboló energiák és mérgezett ételek kongatják a harangomat, az emberek rám vetítik a
vallásukat, lebetegítenek. Pazarlom a tehetségemet és a képességeimet, hogy támogassak másokat és a bolygót. Vigyáztam a
sötét erőkkel már nagyon fiatal koromban is és ez egy életnyi pokol volt számomra. Mit tehet valaki, vagy hová mehet?
Válasz: A válasz már benne van a 13 videómban. Ahol azt mondom: "A gondolataid és az érzéseid energiák és a valóságodat
teremtik meg." Összpontosítsd az energiád arra, hogy spirituális embereket találj. A spirituálissá válással legyél a spirituális
emberek mágnese. Koncentrálj arra, mit akarsz és ne arra, amit nem akarsz. Ez többet kíván, mint 5 perc, hogy egy állandó
erős fényenergiát építs fel és időbe telik mire bevonzod amit akarsz. Ne add fel, csak azért mert semmi látványos nem
történik egy napon belül. Lehet, hogy 2 vagy 30 napra van szükség, vagy egy évre. Az energiádtól függően és a helyes
időzítésre, amikor a dolgok meg tudnak történni.
Kérdés: Hogyan tudnád elmondani, hogy ez egy álom, vagy, hogy az asztrálsíkon vagy? Egy álom, hogy tanítson valamit amit
szükséges tudnod, vagy valamit ahol nincs meg az önuralmad? Töprengek, mert azt mondtad, hogy a léleknek minden
valóságos, tehát ezzel azt mondtad, hogy mindig az asztrálsíkon vagyunk, még akkor is ha felkeltünk vagy ha alszunk?
Szintén azt mondtad, hogy a lélek mindig más lelkekkel kommunikál, még akkor is amikor ébren van. A kérdésem rövid, mi
a különbség az álmok és az asztrális között? Azért kérdezem ezt, mert mindig, kiskorom óta, úgy tűnik, hogy irányítom az
álmaimat.
Válasz: Igen. Amikor álmodsz, az asztrális dimenzóban, vagy a párhuzamos Univerzumokban is ott vagy, de tudattalanul. Egy
tudatos asztrális utazás különböző.
Kérdés: A Multiverzum elmélet igaz?
Válasz: Beszélek róla a videóimban. Ez nem egy elmélet. Sok Univerzum van sok dimenzióban. Mindenhol van élet.
Kérdés: Alaje, rólad álmodtam ezen az estén. A tested fénnyel telített volt, ami bevilágított minden szobát, ahol voltunk. Gyönyörű
volt. Ez azt jelenti, hogy az asztrális dimenzióban találkoztam veled? Valóságos volt?
Válasz: Minden valóságos. Sok valóság van sok dimenzióban.
Kérdés: Két hónappal ezelőtt egy földönkívülivel álmodtam. Nem láttam az arcát. Sok fontos dolgot mondott nekem, de reggelre
minden álmom elfelejtettem. Csak egy üzenetre emlékszem: "A szeretet mindent átalakít" Bebizonyítottam a gyönyörű
szeretet és béke érzékelését. Következő reggel fotóztam pár repülő tárgyat a házam ablakából. Este megtaláltam a
csatornádat a YouTube-on. Olyan furcsa volt. Ugyanolyan érzésem volt a videóid minden üzeneténél, mint álmomban. Volt
pár asztrális kapcsolatom. Minden alkalommal a kapcsolat után reggel, tudtam fotózni repülő tárgyakat az ablakomból. Úgy
tűnt, hogy miattam vannak ott. Ők Plejádiak? Amióta rátaláltam a videóidra, az életem megváltozott. A szívemben mindig
szeretet van, fény és béke.
Válasz: Igen, ahogy a videóimban mondom, az első kapcsolatfelvételek mindig az asztrális dimenzióban vannak, az álmokban, ahol
információkat kapsz, amiket használhatsz az életedben és iránytmutatásokat, hogy hogyan juss további információkhoz.
Kérdés: Van egy kérdésem... a lélek nő vagy férfi? A lélek természetesen nem szexel, de lehet hogy van valamilyen fajta polaritása?
(+ vagy -)
Válasz: Nem, a lélek tiszta kozmikus energia, aminek mindkettő van.
Kérdés: Kedves barátom. Ő nagyon szerető, odaadó, gyönyörű és nagyon spirituális irányú személy. Még valamiféle entitásokat is
képes érezni (az alacsony asztrális síkról), amik a teste körül csüngenek. Érzi, hogy sok ideje vannak ott vagy az előző
életéből és nem akarnak elmenni. Fizikai problémákat okoznak neki, beleértve egy krónikus betegséget (nem tud emiatt
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sokat enni). Azt gondolja, hogy azért vannak ott, mert csinált valamit velük az előző életében. Frusztrált, mert nem akarják a
szellemi fejlődését és akadályozzák őt. Nem tudja, hogy mit tegyen velük. Mit javasolnál?
Válasz: Nos, ahogyan a videóimban mondom: "A szeretetenergia a megoldás mindenre." Meditálnia kellene róluk és megmondania
nekik, hogy sajnálja ha valami rosszat tett nekik. Fényt és szeretetet kellene küldenie nekik a szívéből. Egy erőteljes
spirituális fény megadná nekik a lehetőséget, hogy kikerüljenek az alacsonyabb asztrális dimenzióból és folytassák a
fejlődésüket és a leszületéseiket. Fényt kellene küldenie nekik minden alkalommal amikor azt érzi, hogy zavarják. A Forrás
fénye a legnagyszerűbb energia ami elérhető.
Kérdés: Pontosan mik azok a lények és démonok az alacsony dimenziókból? Elveszett lelkek? Honnan származnak? Miért vannak
ott?
Válasz: Minden dimenzióban van élet, a fejlődés, tanulás és tapasztalatszerzés miatt.
Kérdés: Amikor a test meghal és a szellem átmegy a következő dimenzióba. Tanul/fejlődik a szellem bármit ebben az állapotban is,
vagy csak vár a következő leszületésre?
Válasz: A szellem mindig tanul. 8-as videó: "A tanulás sohasem áll meg. Még a magasabb dimenziókban is tanulsz valamit."
Kérdés: Együtt tud működni egy lélek egy Földi ember másik lelkével, anélkül, hogy ezt megértené a racionális elme?
Válasz: A lelkek folyamatosan együttműködnek más lelkekkel.
Kérdés: A szivárványokon töprengek. Úgy érzem, hogy a céljának a magasabb vibrációkhoz, a magasabb rezgésekhez van közük.
Magasabb dimenziókból származnak?
Válasz: Igen, egy szivárvány színeiben megpillanthatod a magasabb dimenziók színeit.
Kérdés: Meg tudnád mondani, hogy volt-e valaha élet a Marson?
Válasz: Volt élet a Marson és van élet a Marson. Ahogyan a fizikai szinten, úgy a 4. dimenzióban is.
Kérdés: Vannak virágok a magasabb rezgéseken? Miért mosolygunk azonnal, amikor egy gyönyörű virágot látunk, olyat mint egy
lótusz például?
Válasz: Természetesen vannak virágok. Sokkal gyönyörűbbek mint a Földön. A virágok szeretetrezgést sugároznak ki, ezért van az
embereknek jóérzésük a közelükben.
Kérdés: Az angyalok és a spirituális mesterek ugyanazok vagy sem?
Válasz: Nem, nem ugyanazok.
Kérdés: Meg tudnád mondani, hogy hány különböző dimenzió van ebben az Univerzumban?
Válasz: A lét folyamatosan terjeszkedik.
Kérdés: Csináltam pár kutatást Shamballával kapcsolatban. Shamballa lakosainak feltételezhetően magasabb tudományos és
technológiai szinten kellett lenniük, amit a spirituális szolgálattal tettek meg. A tibeti orvosi szövegek úgy hiszik a
királyságból valók, amik leírják az emberi anatómiát és fiziológiát, diagnózisok kifinomult elméleteit és metódusait,
betegségek megelőzésének gyógymódjait. Shamballa más dimenziókban létezik? Vagy más bolygón?
Válasz: Másik dimenzióban van.
Kérdés: Sötétbarna szemem van. Már két ember is kék színűnek látta a szememet, még a fehér területeit is kéknek látták. Egyikük
sem látta az íriszemet. Egy erős kék fényt láttak, lilát, mint a tinta. Mit jelent ez?
Válasz: Nos, ezek az emberek egy más, magasabb rezgésben láttak téged.
Kérdés: Szeretek olvasni és többet tanulni a tanításaidból... De tanácstalan vagyok azon tekintetben, hogy a lelkek akik átkeltek,
kapcsolatba lépnek élő lelkekkel. Hogyan lehet ez, ha az emberek újraszületnek?
Válasz: Néhány lélek tovább marad az asztrálsíkon, mielőtt újra leszületik egy bolygóra. Szabad akarat.
Kérdés: Szia Alaje ismét! Sok információ van rólunk lényekről a 3. dimenzióban és szintén sok a 5. dimenzióban lévőkről, ahová
nyilvánvalóan fel kell emelkednünk, amilyen gyorsan csak lehetséges. Tehát a kérdésem az, hogy mi van a 4. dimenzióval?
Csak át kellene ugorjuk?
Válasz: Néhány ember már keresztülment a 4. dimenzión. Azok a fénymunkások, egy magasabb rezgéssel.
Kérdés: Hello Alaje, én a zene, a kreativitás és a spirituális fejlődés nagy rajongója vagyok, ahogyan az első kettőnek is (zene és
kreativitás). Nem feltétlenül, de létező témai ezek a 4. dimenziónak? A zenében, úgy értem az emberszerűek/Plejádiak,
megtapasztalják a gyönyör/szeretet harmóniáját, a 3D-s tónusos kellemes rezgéseket? A 4. vagy az 5. dimenzióban,
teremtenek alkalmat a fénylények, hogy lecsillapítsák az érzékeiket és a lelküket?
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Válasz: Minden amit a Földön látsz, 0.1%-a annak, ami a magasabb dimenziókban van. A zenét összehasonlítva a magasabb
dimenziók zenéjével, a zene a Földön egy alacsony szinten van.
Kérdés: Szia Alaje, csak azt szeretném tudni, hogy hogyan kellene kezelnünk a "kapcsolatokat" a férfi és a női párok között, ha
egyszer megemeljük a tudatosságunkat? Például most nézzük meg a féltékenységet, bosszússágot, megcsalást, önzést amik
mindannyian negatív érzelmeket vagy energiákat teremtenek. Amikor megemeljük a tudatosságunkat, hogy kellene
kezelnünk azokat a helyzeteket? Tehát ne termetsünk negatív érzelmeket. Köszönöm Alaje.
Válasz: Amikor mindenki telepatikus, akkor nincs hazugság, féltékenység, megcsalás vagy önzés. Ez az eset áll fennt a magasabb
szintű csillagnemzeteknél az Univerzumban.
Kérdés: Használtok a Plejádokon valamilyen technikát dolgok teremtésére más dolgokból vagy anyagokból, közvetlenül csak az
elme erejét felhasználva?
Válasz: Igen, a fénydimenziókban mindent az elme energiájával teremtesz.
Kérdés: Hová megy a lélek közvetlenül a halál után? Mi fog történni vele?
Válasz: Mindenkinek van egy életterve, amiben tanulni és megtapasztalni akar valamit. Amikor ez az életterv készen van, elhagyod a
bolygót. Ez természetes és mindig így történik. Mindenki milliószor meghalt más életekben. De csak a fizikai test.
A valódi önmagunk, a lélek, soha nem hal meg. Csak a fizikai test amit viselsz, hogy szerezzen pár tapasztalatot a fizikai
síkon. Mindannyian lelkek vagyunk. Egy lélek fényenergia, ami elment minden tapasztalatot, amit szerzett az összes
életében.
Néhány lélek gyorsabban fejlődik, más lelkek lassabban és több életre van szükségük, hogy megtanuljanak egy dolgot.
Minden életben más tested van, de a lélek ugyanaz marad. A különböző testek csak segítenek neked, hogy különböző
tapasztalatokat szerezz meg... Férfi, nő... Tehát, amikor elhagyod ezt a bolygót, a fizikai tested meghal és te, a lelked, az
asztrális síkra megy, ahol megnézhetsz mindent, amit az életben tanultál, vagy amit nem tanultál meg. Akkor határozod el,
hogy mikor akarsz megszületni legközelebb, hogy folytassad a tanulást.
Sok bolygó van, sok dimenzió. Oda mész, ahová az energiád húz téged... a karmád. Ha negatív energiád van, hosszabb ideig
maradsz az alsóbb asztrális világokban, ahol démonok vannak... ott általában gyilkosok, gonosz emberek és dohányzók
vannak... ők ott maradnak, amíg nem akarják megtalálni az utat a fényhez és a szeretethez.
A lelkek, akik érzelmileg erősen kapcsolódnak, gyakran találkoznak egy másik életben, mivel tetszenek egymásnak. Ők
minden életben megváltoztatják a szerepeket (anya, apa, fiútestvér, lánytestvér, barát...). Más bolygókon, valaki halála egy
boldog pillanat, mert tudják azt, hogy a lélek a következő lépéshez megy, a következő osztályba, hogy többet tanuljon. Nincs
halál, nincs vég. Csak fejlődés van és evolúció.
A Földi emberek gyakran blokkolják ezeket a lelkeket a haladásban a gyászolásuk miatt. Ehelyett el kellene engedniük őket
a fénybe, azért, hogy folytathassák a fejlődésüket.
Kérdés: A fénydimenziókban, alszol vagy mindig ébren vagy?
Válasz: Az alvás csak az alacsonyabb dimenziókban szükséges, azért, hogy kozmikus energiát szerezzünk. A fénydimenziókban,
folyamatosan töltődsz fel a kozmikus energiával. De ha szeretnéd, szintén elmehetsz egy alvásszerű állapotba.
Kérdés: Meg tudnád kérlek mondani, hogy a Föld elementális lényei valóban léteznek? Marko Pogacnik, Szlovén művész sok éve
gyógyítja a bolygónkat. Azt állítja, hogy léteznek elementális lények, akik a 4 elemet irányítják (tűz, víz, föld és levegő) és,
hogy ugyanígy vannak személyes elementális lények is, akik segítik az embereket a személyes fejlődésükben.
Válasz: Igen, természetesen léteznek.
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