Kérdés:
Válasz:

Hello Mr.777ALAJE. Mi a véleményed a Google megmagyarázhatatlan jelenségéről?
A Fény Galaktikus Szövetsége adott egy ötletet telepatikusan a Google embereinek, hogy mutassanak egy hajót. Azok az
emberek a Google-nél, azt gondolják, hogy ez az ő ötletük... De valójában, az embereim adták nekik az ötletet. Ez egy
módja, hogy a Földi emberek elméjébe hozzunk egy hajó képét és, hogy lássuk hogyan éreznek efelől.

Kérdés: Ha egy pozitív személy hívja a Galaktikus Szövetséget, akkor feltűnnek, hogy tanítsák ezt a személyt?
Válasz:

Tanításokat kapsz folyamatosan mióta megszülettél, amikor alszol.

Kérdés: Lehetséges a Földi embereknek elutaznia a Plejádokra?
Csak ha magasabb rezgésben vagy.
Válasz:
Kérdés: Alaje, volt pár tapasztalatom néhány másik fénymunkással és azt vettem észre, hogy a te útmutatásaidból profitáltam a
legtöbbet. Néhány ember nagyobb eredményét érzi önmaga fejlesztésének más fénymunkások által, mivel különböző az
élettervük?
Válasz:

Nem mindenki egy fénymunkás... Ahogy a YouTube csatornám bal oldalán mondom: Más dolog spirituálisan érdeklődni és
más dolog spirituálisnak lenni.

Kérdés: Olyan sokat beszélnek a csillagmagokról mostanában, úgy tűnik ez valami gondolati és népszerű dolog. Sok honlapon
gyakran látom ezt a témát: gondolati és információval telített, de egy kicsi szívvel. Mi a valódi jelentése a csillagmagnak?
Válasz:

Nos, nincs jelentése a "csillagmag" szónak, azért mert ez megzavarna téged. Ez a szó a Földi emberek találmánya. Te nem
egy "mag" vagy, amit valaki egy napon elvet. Te lélek vagy. A Forrás fényforrásának egy energia része. Ahogy a
videóimban is mondom: Mindenki a lét része, a tudatosságnak amit "Isten"-nek hívunk. Mindenki egy lélek, a lét (Isten)
"gyermeke". Minden mester - Jézust is beleértve -, mindig ezt mondják.
Az egyedüli különbség az, hogy vannak fejlett lelkek, akik gyorsabban tanulnak, több leszületésük és tapasztalatuk van más
dimenziókból és bolygókról. Másrészről vannak naiv lelkek, akik lassabban tanulnak (nem sajátították el a szeretetet),
mindig alacsony fejlettségű bolygókra születnek le mint a Föld és ezért alacsonyabb tudatosságuk és tudásuk van az
Univerzumról. Néhány fejlett lélek, akik elsajátították az alacsonyabb dimenziókat (használják a szeretet energiáját), szabad
akaratukból leszülettek erre a bolygóra, hogy segítsék a naiv lelkek tudatosságának az átalakítását. Nincs szükségük arra,
hogy leckéket tanuljanak a Földön, nincsen megoldandó negatív karmájuk. Azért vannak itt, hogy segítsenek másokat, hogy
ők is mesterivé váljanak. Én egy vagyok azon lelkek közül.
A legtöbb Földi lélek naív lélek. Ők óvodások. A fejlett lelkek, akik spirituális "felnőttek" segítik a naívakat, hogy
tájékozottak legyenek és megértsék a létet. Ez egy természetes folyamat az Univerzumban.

Kérdés: Amikor egy lélek összhangban van a léttel, amikor pozitív energiákat vonzz be a kozmoszból pozitív gondolatokkal és
érzelmekkel, az azt jelenti, hogy ez a lélek védve van a negatív karmától, amiket az elmúlt életekben teremtett?
Válasz:

Nem, ez azt jelenti, hogy elkezdted kitörölni a negatív karmát és pozitívval helyettesíteni.

Kérdés: Az úgynevezett "Ummac Dan" szimbólum? Ez lenne a Fény Galaktikus Szövetségének a szimbóluma? Ezt mondják néhány
esetben a hálón...
Válasz:

Nem. Nézd meg a 6-os számú videót.

Kérdés: Tudnál beszélni a delfinekről? Mindig olyan szerető lényeknek találom őket.
Válasz:

Ők leszületett földönkívüliek.

Kérdés: Tudnál 2-3 könyvcímet adni, amit el kéne olvassunk, hogy ne legyünk tudatlanok? Könyveket, amikről azt gondolod, hogy
megbízhatóak.
Válasz:

George Adamski és Bob Renaud. Mindketten kapcsolatban álltak spirituális földönkívüliekkel.

Kérdés: Hello Alaje, szeretnék megkérdezni egy dolgot, ha nem bánod. Mi a kapcsolatod Ashtan Sherannal, mert van egy olyan
híresztelés, ami azt mondja, hogy Ashtar Sheran nem egy megbízható lény.
Válasz:

Ahogy a videóimban mondom, vannak földönkívüliek, akik valaki másnak tettetik magukat, azért, hogy megzavarjanak. Ez
az ami Ashtarral történt. Sok lény van, aki Ashtarnak tetteti magát. Így a legtöbb "Ashtar" közvetítésben amit olvashatsz a
könyvekben, azt láthatod, hogy valaki más beszél, mivel minden karakter különböző. És ez 20-30 év óta így történik.
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Tehát a valódi Ashtar nem ad semmilyen nyilvános közvetítést többet évek óta. Ő most többet dolgozik a háttérben, ahol
senki nem használhatja fel a nevét vagy beszélhet helyette.
Kérdés: Miért kapcsolódom annyira spirituálisan Tothhoz a Plejádihoz? A videóidban azt mondod, hogy Éliás nem próféta volt,
hanem a Plejádiak kapcsolata. Van egy kérdésem, hogyan emelkedett fel Éliás?
Válasz:

Ki mondta neked azt, hogy Toth Plejádi volt? Ki mondta neked azt, hogy Éliás a Plejádiak kapcsolata volt? A videómban azt
mondom, hogy kapcsolatban volt a Fény Szövetségével. A Fény Szövetségének többezer különböző földönkívüli faja van.

Kérdés: Kedves Alaje, ismered Amit? Veled dolgozik ugyanabban a Szövetségben? Ugyanazt a logot használod a Galaktikus
Szövetséghez, mint amit Ami is? Láttam 3 könyvet egy fiúról (Spanyolországból), aki kapcsolatban van vele. Nagyon szép
történet a szeretetről és a kockázatról.
Válasz:

Nem, nem ismerem Amit. Ha a rezgésed alacsony, megéghetsz a magas színtű lények magas rezgéseitől. Azért, hogy
kapcsolatba kerülj, a rezgésedet hozzá kell igazítani.

Kérdés: Van egy találkozóhely, ahol minden Fény Galaktikus Szövetség lény találkozik és tudod a hely nevét?
Igen, ez a hely a Földön kívül van, a nagy anyahajókban.
Válasz:
Kérdés: Barátom, ti Plejádiak mindannyian, miért nem akarjátok legyőzni a Földi kormányzatot és segíteni a Földi embereket?
Válasz:

Ezt már korábban megválaszoltam a videóimban. Ti egy iskolában vagytok itt, hogy tanuljatok és növekedjetek a
tapasztalatok elsajátítása által. Ha valaki más teszi meg helyettetek, nem sajátítjátok el és mindent meg kell ismételnetek egy
másik életben egy másik bolygón. Tanulni vagytok itt, hogy egy galaktikus emberré váljatok, az alacsonyabb energiák
elsajátítása által.

Kérdés: Gyakorlok egy elő-éheztetést (éhezésterápiát). Nem tudod, hogy ez meg tud tisztítani mindenfajta méregtől? 19 éves vagyok,
a videóidat először ezen a nyáron láttam, előtte cigarettákkal, drogokkal, alkohollal mérgeztem a testemet. Meg akarom
tisztítani a testemet. Chlamydia-m van, de nem akarom antibiotikumokkal gyógyítani magamat. Tehát, lehet az éheztetés
olyan valami, mint egy sokcélú tisztítás?
Válasz:

[Jogi nyilatkozat: Ez csak tájékoztató jellegű információ és nem minősül orvosi tanácsnak vagy utasításnak! Megfelelő egészségügyi tanácsért, az orvosoddal kellene
konzultálnod! Kérlek olvasd el a jogi nyilatkozatot.]

Nem, minden amit leírtál, ártalmas a testnek. Ha meg akarod tisztítani és ki akarod méregteleníteni a testedet, használj
MORINGÁt.
Szerezhetsz Moringát kapszulákban. A Moringa szintén jó fehérje forrás.
Kérdés: Nagyon szépen köszönöm, hogy visszajöttél ezen az estén barátom! Ez jobb, mint egy ajándék egy karácsonyfa alatt. Az
energia olyan pozitív ma! Ez egy kicsit naív, de az Ashtar Parancsnokság és a Galaktikus Szövetségi barátaink ünnepelnek,
amikor az energia magas a Földön? Úgy értem, hogyan reagálnak?
Válasz:

Nem, mi nem ünnepeljük a képmutatást, egót, arroganciát és az üzletet, amit "karácsony"-nak hívnak. A Földi emberek
tévesen használják Jézus fénymunkás képét, hogy pénzt csináljanak és angyaloknak álcázzák magukat.
Az emberek úgy viselkednek, mintha kedvesek lennének és a "karácsonyi" napok után, újra szörnyetegek lesznek csak úgy,
mint ahogyan azelőtt tették.
Az igaz szeretetnek és az igaz ajándékoknak nincs szüksége egy Földi napra a naptárból. Egy valódi ajándék a szívből jön,
bármikor és nem azért, mert ezt írja elő a naptár. A valóban szerető emberek mindig kedvesek és szeretőek. Nincs szükségük
egy dátumra a naptárban, hogy kedvesen viselkedjenek. Ez az idő, amit "karácsony"-nak hívnak, a képmutatás, az álarcok és
az üzlet ideje a Földön. A negatív emberek más negatív, hamis emberek képmutatását használják fel arra, hogy pénzt
keressenek. Az igazi fénymunkásoknak nincs szüksége semmilyen dátumra, hogy a fény és a szeretet legyenek. A valódi
fénymunkások, mindig a fény és a szeretet. Bármikor adnak ajándékot, amikor az érzéseik és a szívük azt mondja, hogy ez a
megfelelő idő. Ez a valódi ajándék.

Kérdés: Hallgattam egy üzentet a Plejádi Felső Tanácstól és más üzeneteket is a Szövetségtől, de van valami, amire a szívem egy
életöltőn át várt, hogy ezt megkérdezze tőled... (ez a földi énem kérdése is hozzád). Vannak-e a Szövetségnek más feladatai
is, mint a Földdel törődni? Én soha és úgy értem, hogy soha sem láttam vagy voltam fényhajóban korábban. A
lelkiismeretem azt mondja nekem, hogy intézzem el az első találkozást. Most, csak a lelkiismeretemmel tudok beszélni,
amikor igazán tántorgós vagyok, mint az alvásból való ébredéskor.
Válasz:

Természetesen, a Világegyetem ezen szektorában lévő Galaktikus Szövetségének, vannak más feladatai is a Föld mellett.
Sok Galaktikus Szövetség létezik az Univerzum különböző szektoraiban.

Kérdés: Biztos vagyok benne, hogy hallottál a "Galaktikus Közvetítésekről", pontosabban Matthew Wardról, Mike Quinsey Blossom
Goodchildról, Sheldan Nidleről, Kris Wonról. Ők azt mondják, hogy az üzeneteik a Fény Galaktikus Szövetségétől
érkeznek. Igazat mondanak?
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Válasz:

A válasz 3 éve benne van a 6. videómban.
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