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Kérdés: Alaje, igaz az, hogy a Plejádiaknak vannak bázisaik a Földön? 

Válasz: Ez igaz, sok földönkívülinek van bázisa a Földön. 
 

Kérdés: Alaje, igaz az, hogy a a gabonakörökről származó képek bámulása jó felbontásban előnyt jelent a számomra mint ember, ha 

meditációs állapotban látom azokat a gabonaköröket és hagyom, hogy azok a gabonakörök áramoltassák az érzéseimet? Hol 

találhajuk meg a gabonakör szimbólumainak a jelentéseit? 

Válasz: A gabonaköröknek 99%-át mi készítettük, kozmikus, elektromágneses energiával. A mezőket nem romboltuk le, sőt 

feljavítottuk. A fennmaradó 1%-ot negatív emberek készítették, akik más embereket akarnak megtéveszteni. 

Letapossák a mezőket, szóval lehet látni, hogy hamisak. A száraik elhajlítottak és le vannak törve és a mezőknek nincsen 

energiájuk. 

Az igazi rajzoknak energiájuk és 3 funkciójuk van. Néhány energia-serkentés a Földnek (a videókban elmondtam, hogy a 

szimbólumoknak energiájuk van), néhány üzenet az embereknek, elsősorban azért, hogy lássák, mások is vannak az űrben, 

másodsorban pedig vannak üzenetek, amelyek sokkal inkább a lélek által érthetők meg, hogy aktiváljanak egy specifikus 

tudást. És néhány jelkép üzenet más idegenek számára. 

Azokat a gabonaköröket, amelyek üzenetek a lelked számára, szakrális geometriával kell csinálni. 

Az éterikus síkon, 3D-s geometriai ábrákat láthatsz mindenfelé, amelyek mind fényből állnak, akik meg tudják fejteni az 

információkat. Ez a magasabb dimenziók nyelvezete, túl bonyolult ahhoz, hogy a racionális Földi elmével meg lehessen 

érteni. De a lelked meg tudja érteni. Tehát hallgatnod kell a lelkedre, azért, hogy megértsd egy szimbólum üzenetét. 

Minden tartalmazza ezeket a szerkezeteket. A tested, a bolygók, minden... 

Azok a gabonakörök megfelelnek az energiatestedben lévő szakrális geometriáknak és kiváltják a tudatosságod és az 

érzékenységed a magasabb rezgésekre. Ugyanez történik a bolygóval is. Olyan, mint egy akupunktúra a bolygónak. 

A körökben lévő szimbólumok az űrhajóról vannak kivetítve vagy kis távolságmérő korongokat vagy fénylabdákat küldünk 

le, amelyek kozmikus energiákat küldenek a Földre. Másodpercek alatt megtörténik a folyamat. Olyan mint amikor 

nyomtatsz valamit a nyomtatódon. Először csak a képernyőn van, mint egy ábra és azután pedig a papír egy meghatározott 

pontjára lesz kivetítve. A gabonaköröknél tinta helyett kozmikus energia van alkalmazva, amely megtalálható mindenhol, 

mivel minden energiából épül fel. Tucatnyi ilyen helyen voltam Angliában és ettem a magját. Több napig érezheted az 

energia becsapódás hatását a testedben és aktiválja a csakrákat is. 
 

Kérdés: Szia Alaje, a belső Földünk? Mi ennek a jelentősége? Igaz az, hogy a bejárat az Antarktiszon van és az, hogy ott 

földönkívüli lények élnek? Tudsz vagy hallottál valamit erről? 

Válasz: Sok bejárat van a belső Földbe. Nem csak a Sarkokon. És igen, vannak különböző földönkívüliek által épített városok, de 

azok magasabb rezgésen vannak és nem találhatja meg őket mindenki. Csak akkor, ha ezt megengedik. 
 

Kérdés: Alaje, a Nagylábú és a Yeti része az Édenkert tervnek? Hogyan tartották fent az életüket olyan távol az emberi fajtól? Csak 

mostanában van, hogy több beszámolót hallunk róluk. 

Válasz: Igen, a Yeti vagy Nagylábú szintén egy része a más időből származó földönkívüliek genetikai manipulációs programjának, 

más bolygókról a Földre hozott állatokkal együtt. Nagyon hosszú élettartamuk van. 
 

Kérdés: A Föld a leggyengébb láncszem a Galaxisban? És ez a kulcs az egész Galaxis következő tudatossági szintre lépéséhez? 

Válasz: Sok olyan bolygó van mint a Föld. Minden bolygó keresztülmegy egy átalakuláson egyszer, mivel ez a fejlődés. Más szóval: 

mindenki először egy gyerek, majd később egy felnőtt... 
 

Kérdés: Igaz az, hogy a dinoszauruszok nem tűntek el, fejlődhettek valami olyanná, mint az idegen hüllők? 

Válasz: Az igazság valami más. A dinoszauruszok valaha a drákói/hüllő időutazó faj volt. Évmilliókkal ezelőtt, szörnyű háborúik 

voltak és az azon háborúk rádióaktivitása azt okozta, hogy azok akik nem tudtak elmenekülni a bolygóról, mutálódtak 

azokká, amiket dinoszaurusznak hívsz. Azután a "dinoszauruszok" természetesen több ezer évig útódokat hoztak létre. 
 

Kérdés: Szia Alaje, szeretném tudni van-e különbség a halott test eltemetése és az elégetése (krematórium) között? Néhány ember azt 

mondta nekem, hogy a test elégetése megzavarhatja vagy károsíthatja a lelket valahogyan, de ezt nemigazán tudom elhinni. 

Ahogy mondod a lélek különböző síkokra megy tanulni és/vagy újra leszületik. Mi a véleményed? 

Válasz: A lélek elhagyja a testet és nincs jelentősége annak, hogy mi történik a hátrahagyott porhüvellyel (testtel). 
 

Kérdés: Mi a különbség a bennszülött sámánok - akik tudták, hogyan utazzanak a szellemi/asztrális síkokon, meglátva más bolygókat 

- és az olyan emberek között, mint te és az embereid, akik fényhajókkal utaznak? Az embereid úgy tűnik technikailag 
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fejlettebbek, van szeretetük és spiritualitásuk, mindemellett a bennszülötteknek nincs technikájuk, de tudják, hogy hogyan 

utazzanak a szellemmel. Te utazhatsz a szellemmel és az emberi testtel, mialatt ők csak a szellemmel tudnak utazni? Meg 

akarom érteni a különbséget, köszönöm. 

Válasz: A sámánoknak csak az alsóbb asztrális szintekkel voltak kapcsolataik, ahol sok negatív lény csaphat be. Különösen ha 

dohányzol, mint a sámánok, hatalmukba keríthetnek alacsony asztrális entitások, anélkül, hogy tudnál róla. Koncentrálj az 

igaz spiritualitásodra. Koncentrálj a lelkedre és a Felsőbb-Énedre és a Kozmikus Központi Tudatosságra. 
 

Kérdés: A Moldavite egy nagyon spirituális energiaszikla, sok jó energiával?  

Válasz: Minden kristály különleges. 
 

Kérdés: Egy barátom adott nekem egy obszidiánt, mert könyörögtem neki egy kvarcért vagy egy szikla kristályért. Olvastam ezen 

kristályok spirituális tulajdonságairól. Példaként az obszidián képessé tesz, hogy integráld az árnyékodat (a rossz dolgokat) 

és kijavítja őket a belső önmagadba (metaforikusan mondva). Igaz ez? 

Válasz: Menj az érzéseid után. Ha azt érzed, hogy egy ideig egy kristályra van szükséged, használd. A kristályok segítenek, ameddig 

magad meg nem tudod csinálni. 
 

Kérdés: Meg tudnád magyarázni, hogy kicsoda Valiant Thor, azt hiszem a Pentagonnak dolgozott... 

Válasz: Valiant Thor egy Vénuszi, aki az '50-es években jött, hogy figyelmeztesse a kormányzatot az atombombák használatára. Ő 

nem besétált, űrhajóval jött és űrhajóval távozott. Az egyik videómban van egy fotó róla és két másik társáról a 

legénységből. 
 

Kérdés: Miért van olyan sok nyelv a Földön? 

Válasz: Azért mert sok földönkívüli faj volt a Földön a múltban. 
 

Kérdés: Egészséges levegő ionizálót használni otthon? Egy nagyvárosban élek és javasolt a levegő ionizáló használata, hogy 

megtisztítsa a lakás levegőjét. Vennem kellene egyet vagy sem? 

Válasz: Ez a te döntésed, hogy mit fogsz tenni. Én csak annyit mondhatok, hogy használok egyet és a levegő jobb. 
 

Kérdés: Lehet bízni George Kavassilas információiban? 

Válasz: A videóimban megadom a kulcsot, hogy kitaláld magad, hogy kiben bízhatsz. Használd a belső fényed. Használd a 

szívenergiát. Azért születtél le a fizikai dimenzióba egy fizikai testbe, hogy megtanuld használni ezt. 
 

Kérdés: Honnan jön az, hogy nincsenek földrengéseink, cunamik, hurrikánok és tornádók itt Braziliában, mint más országokban? 

Pont olyan negatívak vagyunk, mint bárki más, úgy gondolom... Ennek csak geológiai okai vannak? 

Válasz: Nos, vannak ott más megtanulandó leckék. De ha a bolygó elhatározza, hogy megtisztítja a testét, bárhol lehetnek. 
 

Kérdés: Mindig erről beszélsz, sokszor nézem a videóidat és olvasom a válaszaidat a kérdésekre. Habár hallottam a Maja jóslatokról 

2012.12.21-vel kapcsolatban. Tervezve van az átalakulás és az átmenet ebben az időben? Vagy sok évvel később is 

megtörténhet? 

Válasz: Ahogyan a videóimban mondom: a Föld bolygó jövője nem rögzített. Folyamatosan változik, az emberek gondolati és 

érzelmi energiájának függvényében. Ez az amiért minden videómban elmondom azt, hogy a Földi embernek meg kell 

szabadulnia a negatív energiáitól és rátalálnia a szeretet útjára. 
 

Kérdés: Sok bolygó van a Föld fokozottan rossz minősítési fokozatán? 

Válasz: Természetesen. 
 

Kérdés: Igaz az, hogy éppen most léptünk be a 4. dimenzióba? 

Válasz: Az átalakulás egy fokozatos folyamat, ami évek alatt történik meg. Az átalakulás már a 60'-as években elkezdődött és most 

egy magasabb szinten vagyunk azóta. Ez nem egy egyik napról a másikra történő változás. Ez fokozatos, így a Földi 

emberek hozzá tudják igazítani a rezgésüket. 
 

Kérdés: Miért énekelnek a madarak olyan hangosan tavasszal és nyáron? 

Válasz: Mert egy rezgést teremtenek, ami segíti a növényeket növekedni. 
 

Kérdés: Szeretném tudni, hogy az "Externsteine" Németországban egy szent hely, ahol meditálni tudunk és bölcsességet, szeretet 

szerezhetünk? 

Válasz: Az az egyetlen valódi energiapont Németországban. 
 

Kérdés: Ha az emberek összpontosítani fogják a szeretetüket a nukleáris katasztrófára Japánban, az át fogja alakítani az ártalmas 

radioaktív energiát a sérült nukleáris erőműből, valami olyanná, ami többé nem ártalmas? 
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Válasz: Igen, ha minden ember a bolygón erőteljes szeretetenergiát teremtene. Továbbá, sok csillagnemzet segítene, mert látnák azt, 

hogy a Földi ember fejlett és spirituális. 
 

Kérdés: Figyelembe véve a hozzászólásodat: "Az ingyenes energia a '30-as évek körül már létezett, de a Föld uralkodói gátolják, 

mivel nem nyernének ki pénzt belőle.". Hogyan tudnánk mi, a nem-kormányzati, a világ nem-befolyásos emberei visszahozni 

az ingyenes energiát? Sokunk sokáig imádkozott vagy meditált ezen. Biztosan van valami fizikai dolog, amit tudnánk tenni 

azért, hogy visszahozzuk az életünkbe. Egy krízisponton vagyunk. 

Válasz: ??? 
 

Kérdés: 1. A Japán földrengést a H.A.A.R.P teremtette vagy természetes átalakulási folyamat volt? 

2. "Minden helyet a Csendes-óceáni árokban (a Csendes-óceáni tűzgyűrűben) most kellene kitelepíteni, mivel ott 

földrengések és vulkánkitörések lesznek." Azok a területek óriásiak! Több százmillió ember! Különösen Japán: "Az egész 

sziget egy veszélyes hely és ki kellene telepíteni." Hogyan történhet ez meg? Amikor elmondom, hogy mit mondtál az 5 

embernek akit onnan ismerek és megmutatom nekik a csatornádat, nem hisznek nekem. 

Válasz: 1. Ahogyan már a videóimban mondtam, minden bolygó egy iskola, ahol tanulsz spirituálisnak lenni és harmóniában lenni a 

természettel. Tanulsz felelősséget vállalni azért, amit teszel. Ahogy már mondtam a videóimban, ha a Földi ember folytatja a 

természettel ellentétesen élést, a túlzott fogyasztást, a kapzsiságot a pénzért és a hatalomért, a mérgek és az atomenergia 

használatát az iparban és folytatja a gyűlöletenergia teremtését és a fénymunkások támadását, akkor ez az átalakulás nagyon 

nemkívánatos lesz, mivel az Univerzum és a bolygók meg fogják tisztítani a negatív energiát, azért, hogy megfelelő legyen a 

magasabb rezgések számára. Ha pusztítod a természetet, önmagadat pusztítod. Minden Földi ember felelős azért, hogy 

hogyan fog végbemenni az átalakulás. Csak szeretetenergiával lesz zavartalan és kellemes az átalakulás. 

Ahogy a videóimban mondtam, a magasan fejlett csillagnemzetek nem fognak beavatkozni a Földi emberek kiművelésébe. 

Évszázadokkal ezelőtt elmondták a Földi embereknek, hogy hogyan éljenek harmóniában a léttel, anélkül, hogy 

katasztrófákat okoznának. A hatalomban lévő embereknek és a világ iparának végleg abba kell hagynia, a pénzsóvárságuk és 

a hatalomvágyuk miatti pusztítást a Földön. Az ingyenes energia a '30-as évek körül már létezett, de a Föld uralkodói 

gátolják, mivel nem nyernének ki pénzt belőle. Csak egy szerető, spirituális kormányzat a jó kormányzat. Minden más 

romboláshoz vezet. 

A spirituális földönkívüliek mindegyik kormányzatot meglátogatták az '50-es években és figyelmeztették őket a veszélyes 

atomenergia használatra. De a kormányzatok nem hallgattak erre a tanácsra. Pillanatnyilag 438 atomerőmű van világszerte. 

104 az USA-ban (22-vel többet terveznek), 55 Japánban, 58 Franciaországban, 35 Kínában (120-al többet terveznek), 32 

Oroszországban (30-al többet terveznek), 20 Koreában, 19 Indiában, 19 Angliában, 18 Kanadában, 15 Ukrajnában, 17 

Németországban, 10 Svédországban és sok sok más országokban. Nem kell túlságosan intelligensnek lenned ahhoz, hogy 

tudd mi fog történni ha felrobbannak a Földi váltásban. 

Minden Földi ember a nukleáris reaktorok ellen kellene, hogy legyen és erőltetnie kellene a kormányzatokat, hogy állítsák le 

őket. Negatív energiát teremtenek és a Föld bolygó meg fogja próbálni földrengésekkel és árvizekkel helyrehozni ezt a kárt. 

Évezredek óta figyelmeztetve vannak a Földi emberek, hogy ne cselekedjenek a természet ellen, de az emberek az iparban és 

a politikában nem hallgatnak rá és katasztrófákat teremtenek. Csak a pénzben és a Földi népességen való irányításban 

érdekeltek. A Földi embereknek most fel kell ébredniük és harcolniuk a rabszolgaság és a Földi kormányzatok és a titkos 

világkormány hazugságai ellen. 

Ahogy már mondtam a videóimban, a Földi embereknek spirituális fény és szeretetenergiát kell teremteniük azért, hogy 

megváltozzon a hatalomban lévők tudatossága és megálljanak a gonosz tetteik. Ha nincs jelen elegendő spirituális energia, a 

Földi embereknek erővel kell fellépniük az irányítók ellen. Mert a Földi emberek rombolják a természetet és nem használnak 

elég szeretetet. A Föld bolygó elkezdte megtisztítani a testét a negatív energiáktól. Elkezdett rázkódni, gyorsabban forogni 

és ezért a tektonikus lemezek megmozdulnak. 

Minden helyet a Csendes-óceáni árokban (a Csendes-óceáni tűzgyűrűben) most kellene kitelepíteni, mivel ott földrengések 

és vulkánkitörések lesznek. Japán egy vulkanikus sziget. Ez közvetlenül a Csendes-óceáni törésvonalon helyezkedik el, ahol 

a tektonikus lemezek találkoznak. Az egész sziget egy veszélyes hely és ki kellene telepíteni. Ez az őrület jelzése, hogy 55 

atomreaktort építenek egy vulkánra, mint Japánban. 

Ahogy a videóimban mondom, a Föld bolygó egy átalakulási folyamatban van azért, hogy egy magasabb rezgésbe 

mozduljon. Azért, hogy ez zökkenőmentesen és harmóniában menjen, minden negatív energiát meg kell tisztítani és minden 

Földi embernek a szeretetre és nem a negatív energiákra kell koncentrálnia. Ahogyan a videóimban mondom: a szeretet a 

megoldás mindenre. 

2. Ahogyan már elmondtam a videóimban, minden bolygó egy iskola, ahol tanulsz spirituálisnak lenni. Most van egy 

lehetősége más országoknak, hogy együttérzést mutassanak és segítsenek az embereknek, akik éheznek Japánban. Minden 

milliárdot, amit hadseregre és fegyverekre fordítanak, most sokkal helyénvalóbban tudnák használni, hogy új otthonokat 

építsenek az embereknek Japánban. Minden bőséget és aranyat, amit az Egyház ellopott a múltban más országoktól brutális 
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kegyetlenséggel, most használni kellene, hogy segítsék az embereket a szükségleteikben. Még egy sima gyűrű a Pápától is 

emberek százainak jelentené a szükséges fedezetet. 

A segítség lehetséges lenne, ha a kormányzatok a szeretetenergiára reagálnának most és nem a kapzsi hatalomra és 

irányításra. Ha mélyen spirituálisan nézed, látni fogod azt, hogy a valódi és az elsőszámú oka a katasztrófának Japánban nem 

a H.A.A.R.P. A valódi oka bármilyen katasztrófának a Földön a szeretet hiánya és a túl sok negatív energia. A szeretet 

hiánya a Föld bolygón, erőt ad a sötét oldalnak, hogy katasztrófákat teremtsen a H.A.A.R.P-al és más technológiákkal. 

A negatív energia a többség, amit a Földi emberek teremtenek (agresszivitás, arrogancia és a természet vagy a 

fénymunkások nem tisztelete). Ez az energia táplálja a titkos kormányzatot energiával és éppen ezért a katasztrófákat is. A 

negatív energia a többség, amit a Földi emberek teremtenek, ez arra készteti a Földet, hogy nagy megtisztulást vigyen 

véghez, hogy megszabaduljon ezektől a negatív energiáktól. Ahogyan a videóimban is mondom: "Minden energia és 

mindennek az oka az energia" Ha a Földi emberek többsége szeretetenergiát teremtene, elvehetnék a hatalmat a titkos 

kormányzattól. 
 

Kérdés: Tudnál beszélni nekünk az "ingyenes energiáról", ami a '30-as évek körül létezett, vagy ez a szél, nap és vízenergia? 

Válasz: Nem, ez ingyenes energia az Univerzumból. A tudós Nikola Tesla telepatikus ötleteket kapott más bolygókról származó 

emberektől, hogy építsen szerkezeteket, amik be tudják fogni az ingyenes kozmikus energiát. 
 

Kérdés: 1. Mik ezek a napkitörések a korábbi hírekben? Van ennek bármi köze a változásokhoz a Földön? 

2. Van bármilyen hozzászólásod a korábbi "Napkitörés"-el kapcsolatban, ami már elérte a Földet? 

Válasz: 1. Igen, ez normális. 

2. Ez része a naprendszer rezgésszint átalakulásának. Ahogyan a rezgés növekszik, a Napnak természetesen több energiája 

lesz. 
 

Kérdés: Igaz az, hogy Boszniában piramisok vannak és, hogy azok a legöregebbek? 

Válasz: Piramisok sok helyen vannak a Földön (fölötte és alatta) és sok bolygón ebben a naprendszerben. 
 

Kérdés: Képesek az állatok, mint a macskák és a kutyák látni dolgokat, amiket mi emberek nem tudunk látni? 

Válasz: Igen. 
 

Kérdés: Honnan tudhatja valaki, hogy ő egy fénymunkás a Földön?  

Válasz: Amikor személyes tapasztalatod van a fénnyel, a fénylényekkel vagy más fény tanítókkal. 
 

Kérdés: Van egy problémám... az elmúlt néhány hétben egyre dühösebbnek, bizalmatlanabbnak éreztem magamat és nem tudok 

olyan jól koncentrálni a "valódi" szeretetre. Ez nem olyan, mint egy változás, mint például, hogy nem eszem húst többet és 

még mindig vannak spirituális tapasztalataim. Hanem azt mondom, hogy nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy nem tudok 

igazán a spirituális oldalamra koncentrálni többet és ez a kétség és bizalmatlanság visszajön. 

Válasz: Nos, ez érthető, mivel a Földi társadalom nem a legjobb példa a pozitivitásra. Különösen Németországban, az energia 

negatív és sok emberre van hatással. Ahogyan a videóimban mondtam: Minden energia és kapcsolatban van másokkal. 
 

Kérdés: A '70-es években sok zenének spirituális témája volt, idegenek és világűr, sokuk az "Earth, Wind & Fire" és "Parliament" 

együttesektől valók. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy adtak-e az embereid ötleteket, hogy tegyék bele a zenéikbe? Mint 

ahogyan az embereid a Google-nak adtak ötletet a szeptember 5-i arculattervhez. 

Válasz: Igen. 
 

Kérdés: Tegnap a TV-ben láttam egy dokumentumfilmet az újszülöttekről, akiket hermafroditának hívtak, akik félig férfiak és félig 

nők. Miért történhet meg ez? Mi a leckéje bárkinek is, aki ebben a helyzetben van? Hogyan kezelheti ezt a helyzetet? 

Válasz: Ez történik, amikor 2 lélek ugyanabba a testbe akar leszületni. Nos, a lecke kézenfekvő. Két léleknek nem kellene 

ugyanabban a fizikai testben lennie, mert ez energetikai diszfunkcióhoz vezet vagy skizofréniához. Ebben az esetben egy 

gyógyítónak kell beszélnie mindkét lélekkel, hogy megértesse velük azt, hogy csak egy maradhat a fizikai testben és a 

másiknak másik fizikai testbe kell mennie. 
 

Kérdés: Láttam a hírekben tegnap, hogy azt mondták, a furcsa rakétát Kalifornia partjainál, Plejádi űrhajók semmisítették meg, mert 

Iránra volt irányítva és a Plejádiak a háború leállítását akarják. Az igazságot mutatták? Valóban ti avatkoztatok be Plejádiak? 

Válasz: Igen, ez igaz. A titkos kormányzat megpróbált világháborút teremteni. Beszélek erről a 9. videómban. 
 

Kérdés: Biztatod az embereket, hogy ajándékozzanak orgonitot? Mobiltelefonos átjátszótornyokhoz és rossz energiájú helyekre 

tesszük le őket, hogy megtisztítsák őket. Az orgonit gyanta és fém, kvarckristállyal, hogy megtisztítsa az energiát. 



www.alaje.hu   5/8 oldal 

Válasz: Semmilyen tapasztalatom nincs az orgonittal kapcsolatban jelen pillanatban. 
 

Kérdés: Mi fog történni 2010.10.10-én? Ez valóban egy fontos dátum, vagy ez hamis információ? 

Válasz: A videóimban elmondom, a lét a megfelelő időben teszi meg a dolgokat. A lét nem nézi a Földi naptárat, az önmagunk, a 

Földi emberek által kitalált számokat, hogy döntsön a tettek időzítéséről. Minden nap fontos. 
 

Kérdés: Hello! Küldj békét és szeretetet a városomnak kérlek. 

Válasz: Az egész bolygónak küldöm a fényt, mert nem látom a városokat, csak emberi lényeket látok a bolygón. 
 

Kérdés: Egy másik ponton azt mondod, hogy a Föld bolygó belsejében élet van. Milyen fajok azok? Ezek emberek vagy földönkívüli 

lények? 

Válasz: Emberi lények szintén lehetnek földönkívüliek. Minden Univerzumban találhatsz embereket. A Föld bolygó belsejében 

ahogyan humanoidok, úgy nem humanidok is élnek. 
 

Kérdés: Tehát, mennyi ideje voltak ezen idegen fajok nukleáris háborúi? Százmillió évekkel ezelőttről beszélünk a lineáris 

időnkben? Úgy gondolom, hogy a legöregebb dinoszaurusz amit valaha találtak, az 230 millió éves a tudósok szerint. Vagy 

sokkal korábbi? 

Válasz: Sokkal, sokkal öregebb. A Földi tudósok kicsit megkapirgálják a bolygó felszínét és azt gondolják, hogy értik a bolygó 

történelmét. Tulajdonképpen, azok a nagyon régi drákói háborúk voltak a tektonikus lemezek törésének és az évmilliók óta 

tartó mozgásuknak az okai, amelyek földrengéseket okoznak. 
 

Kérdés: Igaz az, hogy vannak már olyan bolygók mint a Föld? 

Válasz: Többmillió olyan bolygó van, mint a Föld. 
 

Kérdés: A macskám 21 éves és 4 hónappal ezelőtt elkezdett epilepsziás lenni, olyan 3 rohama volt. Van lehetősége annak, hogy egy 

macska elkaphat egy betegséget, csak azért, mert nagyon, hogy úgy mondjam, nagyon veszekedős és hangos emberekkel 

lakott együtt? 

Válasz: Az csak a kora és a hangos zajok miatt van. A macskák nagyon érzékenyek az energiákra és a hangokra. 
 

Kérdés: Az óriások a Fölön az emberek előtt, olyan méretűek voltak mint mi? Mi okozta a kihalásukat? 

Válasz: Nem, az úgynevezett "óriások" földönkívüliek voltak, a saját méretükkel. De miután a Földön éltek, elkezdtek 

összezsugorodni a Föld gravitációja és Földi emberekkel való keresztezések a miatt. 
 

Kérdés: A fák télen is úgy élnek, mint nyáron? 

Válasz: Ők télen alszanak. 
 

Kérdés: Azt mondod, hogy a delfinek leszületett földönkívüliek? Akkor tudnál mondani nekem még földönkívülieket, akik állati 

formában vannak? Van egy macskám, mindig azt gondoltam, hogy intelligensebb mint én. Lehetséges az, hogy a macskák 

földönkívüliek, mert biztosan úgy néznek ki? 

Válasz: Nos, vannak földönkívüliek macska, vagy kutyafejekkel. 
 

Kérdés: Azon töprengtem, hogy amikor az állatok húst esznek és más állatokat ölnek meg, nem hoz az számukra rossz karmát és 

rossz energiát, vagy arra csak az intelligens lények számíthatnak, mint mi magunk? 

Válasz: Az állatok más evolúciós szinten vannak. Az emberek fölöttük vannak. Nem tudod összehasonlítani az 1. osztályt a 10-el. 
 

Kérdés: A Földnek van lelke? 

Válasz: Igen, a Föld egy élőlény, vannak érzései, tudatossága és úgy fejlődik, mint az emberek vagy az állatok. 
 

Kérdés: Miért hívod "Föld kísérletnek"? Az élet a bolygón nem függetlenül fejlődött? 

Válasz: A válasz már a videómban van. A lelkek tapasztalatot akartak szerezni, hogy milyen megélni és elsajátítani a negatív 

környezetet. Egy bolygón különbözőképpen fejlett lelkekkel, akiknek a tudatossága nem egy szinten van, ahogyan ez más 

bolygók esetében is van. 
 

Kérdés: Mikor indult az átalakulási folyamat? 

Válasz: A '60-as évek körül indult el. Ez egy lassú folyamat és elegendő számú ember kell az átalakulás képességéhez. 
 

Kérdés: Alaje, azt mondtad, hogy "a spirituális tanítások". Ezek a 11 videódban vannak benne? Vagy hol keressük őket? 

Válasz: A videóimban vannak azok, amiket a Földön tanulhatsz meg. Más bolygókon és dimenziókban többet tanulhatsz. 
 

Kérdés: Alaje, a "fénymunka" és a "le a korrupt rendszerrel, robbantsuk fel"-en munkálkodás, különbözőek? Melyik a fontosabb? 
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Úgy érződik, mint a negativitás kiküldése, amikor az embereknek a szervezett bűnözésről beszélnek, de egyúttal ez sok 

embert ébreszt fel. Összezavarodtam, hogy melyikre koncentráljak jobban. 

Válasz: A válasz már a videóimban van. Azt mondtam: Koncentrálj arra, amit akarsz és ne arra, amit nem akarsz. Jó tudni, hogy mit 

csinál a sötét oldal, de sokkal fontosabb a probléma megoldására koncentrálni. Ahogyan a videóimban mondom, a megoldás 

mindig a szeretetenergia. Szintén mondom, hogy: ha meg akarsz változtatni egy alacsonyabb energiát, magasabb energiát 

kell használnod. A gondolatok és az érzések energia és ezek teremtik a társaságodat. 
 

Kérdés: Kedves Alaje, Dél-nyugat Kínában, borzasztóan zord szárazság terjed. Közel 50 millió ember találkozik a katasztrófával, az 

élethez szükséges víz nélkül. A talaj rémesen összetöredezett a Nap miatt. A tározók kiszáradtak és az emberek, akiket ez a 

bántalom ért, leginkább a hegyekben vagy a falvakban laknak. Legtöbbjük egyszerű műveletlen. Tudnák kérlek a magasabb 

szintű lények a Plejádokról segíteni, vagy vezetni őket? 

Ezzel ellentétben, a nagyvárosi emberek alszanak és érzéketlenek. A városiak nem törődnek túl sokat a szomorúsággal, 

annyira sem, hogy lejöjjenek hozzájuk. A legviccesebb dolog az, hogy a szomorúság soha nem érinti meg az erkölcstelen és 

mocskos embereket, még a jelen esetben sem. A kedves emberek szabadon adományoznak és imádkoznak a katasztrófa 

területért, de kevés az ereje, mert olyan nagy a szomorúság. Egy átlagember sohasem tudja, hogy az adomány, valóban a 

segítségre lesz-e felhasználva. 

Válasz: Nos, a magasabb szintű lények mindent látnak, ami a Földön történik. De ahogy mondom a videóimban, minden bolygó egy 

iskola, hogy tapasztalatokat sajátítsunk el, amiket meg akarunk tanulni. A magasabb szintű lények reagálnak a lelkek 

kívánságaira, hogy tapasztalatokat akarnak szerezni és nem avatkoznak be, ameddig ez más bolygókat nem érint. 

Ne feledd, hogy az embereknek nem csak egy élete van, már millió más életük volt és nem tudhatod, hogy milyen karmát 

teremtettek azokban az életekben. Ahogyan a videóimban mondom, minden visszatér. Vagy ebben, vagy másik életben. Ez 

azt jelenti, hogy egy napon a karma eléri a korrupt embereket, mert ez az ok és okozat kozmikus törvénye. Ahogyan a 

videóimban mondom, ha az emberek rombolják a természetet bármerre a bolygón, a természet ki fogja javítani újra és meg 

fog gyógyulni, hogy helyreállítsa az egyensúlyt. 

A bolygó nem országokra bontva látja a testét. Csak az emberek látják így. A bolygó csak megteszi a szükséges gyógyítást a 

folton, amit akar. Csakúgy, mint egy ember, amikor elkap egy vírust, tesz valamit ezügyben. Nem emberi mondás, hogy: "A 

bal karom korrupt és csak a jobb karom fogad el segítséget."? A bolygó ugyanígy van. Ahogy a videóimban mondom: Mi 

mindannyian kapcsolatban vagyunk mindnenel, a gondolatok energia. Amit egyénileg a bolygóval teszel, az hatással van az 

egész bolygóra. 
 

Kérdés: Mik azok az "energiagömbök" néhány fotón Alaje? 

Válasz: Az enegiagömbök tudatosságok. Fénylények, emberek más dimenziókból, akik megfigyelnek, tanulnak és segítenek. 

Gyakran látod őket jó energiájú helyeken vagy dimenziókapuknál. 
 

Kérdés: Hol találhatom meg az igaz és a teljes történelmét az emberiségnek a Földön? 

Mindig megpróbálok következtetni és összehasonlítani információkat innen és onnan, de rendkívüli módon szeretném 

megtudni a saját véleményedet, a saját tudásodat erről. Hasznos lenne nekünk embereknek, hogy visszakapjuk a 

történelmünket hazugságok és tudatlanság nélkül? Nem segítené a fejlődésünket? Nagyon szépen köszönöm neked, az 

általam elismert szeretet tanítójának. 

Válasz: Ahogyan a videóimban mondom, megtalálhatod az igazságot, amikor kapcsolódsz a lelkeddel és a Felsőbb-Éneddel. Akkor 

automatikusan hozzáférsz az Akasha feljegyzésekhez. 
 

Kérdés: Kedves Alaje, tényleg igaz az, hogy a bolygónk üreges? 

Válasz: Igen, de a városok a belső Földben a 4. és az 5. dimenzióban vannak. 
 

Kérdés: Vannak "ebanis"-nak hívott jelenségek, amik az égen tűnnek fel és óriási fénylő férgeknek látszanak. Néhány fehér 

gömböket formál a belső részéből. Mit gondolsz ezekről barátom? 

Válasz: Azok "Féreglények" az égben, ahol mindig is voltak, de a Földi emberek elkezdték látni őket, mivel a Földi emberek 

magasabb rezgésre kerülnek, ahol azok a lények léteznek. Minden dimenzióban van élet, de csak akkor láthatod, ha a 

rezgésed azonos a dimenzióéval. Beszélek erről a videóimban. 
 

Kérdés: Szia Alaje, el tudnál kérlek mondani ha tudod, hogy mi folyik a "Bermuda háromszögben"? Miért jelentenek eltünéseket és 

néha UFO-kat onnan? Mindig tudni akartam, hogy mi az igazság azzal a hellyel kapcsolatban. Köszönöm. 

Válasz: Amikor Atlantisz kontinense elpusztult és a tenger alá került, néhány kozmikus energiával rendelkező épületük megsérült és 

olyan rendellenességeket kezdtek el teremteni, mint az irányítatlan dimenziókapuk megnyitása. Ezek az épületek még most 

is teremtik ezeket az energiákat. A katonaság tud ezekről az energiákról, sokat megtaláltak és szintén kísérleteznek velük. 
 

Kérdés: Kedves Alaje, meg tudnád mondani, hogy ki az a két ember és az a nő a fotón 3'05"-nél a 9. videódban? 
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Válasz: Azok emberek a Vénuszról, akik a Földön jártak az '50-es években. 
 

Kérdés: Azt mondtad, hogy nem sok UFO észlelés van Németország fölött, mert ott nagyon alacsony az energia. Mi a helyzet 

Ausztria, Svájc, Anglia és Horvátország energiájával? 

Válasz: Ausztriának, Svájcnak jobb energiája van mint Németországnak. Angliában csak a nagyvárosokon kívül jó az energia, ahol 

az emberek nem bántják a természetet. Horvátországban sohasem jártam. 
 

Kérdés: Megemlítetted azt, hogy a népesség 10%-a szükséges a tömeges tudatossági fejlődéshez. Ha ezt nem érjük el, a Föld így is 

magasabb rezgésű lesz azokkal együtt, akik készek a fejlődés következő lépcsőfokára? 

Válasz: Igen, a Föld bolygó meg fogja csinálni a saját fejlődési folyamatát és az emberek a bolygón elhatározhatják, hogy vele 

akarnak-e menni vagy sem. 
 

Kérdés: Épp most hallottam azt, hogy 8.000 ember szükséges magas rezgéssel a bolygón azért, hogy elérjük a tudatossági átalakulás 

kritikus tudatossági tömegét. Igaz ez? 

Válasz: Nem, 8.000 ember nem elég. Legalább a Földi népesség 10%-a szükséges. 
 

Kérdés: Szia Alaje barátom, megnéztem a "Csillagkapu" című filmet és azt gondolom, hogy nem mindenben, de a legfőbb 

részleteiben rólunk és a múltunkról szól. Mit gondolsz erről barátom? 

Válasz: Igen, azok a filmek gyakran mutatják be a múltat. Csillagkapu, Csillagok háborúja... 
 

Kérdés: Szia Alaje, azon töprengtem, hogy mikor válik a Föld egy sokkal pozitívabb életkörnyezetté? 

Válasz: Hello, az átalakító energiák jelenleg már évek óta működnek. De mostanában egyre erősebbé és erősebbé válnak, mivel 

egyre több ember táplálja és látja ennek a hatását. 
 

Kérdés: Kedves Alaje, a 6. videódban azt mondod, hogy egy nagy megtisztítás történhet meg a Földön. A hajók mindkét oldalról, a 

fénytől és a sötétségtől jönnének és különbséget kellene tennünk közöttük. Mi ennek a célja? Meg tudnál osztani ezt velünk? 

Válasz: Azt mondtam, hogy: "Ha" megtisztításra lesz szükség. "Ha" a Földi emberek negatív energiákat teremtenek, a Föld meg 

fogja tisztítani önmagát. Szintén mondtam, hogy a spirituális gondolatok, egy spirituális jövőt teremtenek. 
 

Kérdés: Alaje, 2009.09.10-én egy rakétát küldtek a Holdra, hogy van-e élet a Holdunkon és, hogy a Holdunk szintén egy bolygó-e? 

Válasz: Igen, a '40-es évek óta vannak emberek a Holdon. Városaik vannak kívül és belül, a Hold sötét túloldalán. A Hold 

mesterséges tárgy, amit akkor hoztak ide, amikor évmilliókkal ezelőtt háborúk voltak a Földön. Egy bázisállomás volt. Így 

már voltak ott romok, amikor a titkos kormányzat odament. Mivel mesterséges, ezért a Hold soha nem pördül meg és csak 

az egyik oldalát látjuk. Van egyfajta technológiája, hogy megelőzze a megpördülést, így nem láthatod azt az oldalát, ahol az 

épületek és az űrhajók vannak. 
 

Kérdés: Hello Alaje, az előbb azt mondtad, hogy a jövőből jöttél. Kíváncsi vagyok, szeretném tudni, hogy milyen lesz a Föld a te 

jelenedben? Negatív vagy pozitív (a jövő)? Szia! 

Válasz: Én a Plejádok jövőjéből jöttem, nem a Földéből. A Föld jövője, ahogyan mondom a videóimban, a Földi emberek 

többségének az energiájától függ, amit teremtenek. Ez az amiért fontos spirituális energiákat teremteni. 
 

Kérdés: Alaje, évmilliókkal ezelőtti háborúkról beszélsz és, hogy nem mi vagyunk az első Földi populáció. Ez az, ahogyan Atlantisz 

elbukott? Mi az Atlantisziak leszármazottai vagyunk? Úgy értem, hogy az emberiség? 

Válasz: Atlantisz 12.000 évvel ezelőtt semmisült meg. De Atlantisz előtt volt még 5-6 civilizáció a Földön. Évmilliókkal ezelőtt. 

Ahogy a videóimban mondom, A Földi emberek azért vannak itt, mert voltak emberek más bolygókról, akik meglátogatták a 

Földet. Növényeket és állatokat hoztak a bolygóikról, akik aztán a Földiekkel keveredtek. Ezért van annyi különböző 

variációjuk a Földön. 
 

Kérdés: Magyarországon van egy hely, amit Dobogókőnek hívnak. Azt mondják, hogy ez a Föld szívcsakrája. Ez a Pilis egy hegyén 

van és spirituális szeretetenergiája van. 

Válasz: A Föld szívcsakrája, természetesen a Föld belsejében van, nem a felszínén. Csak úgy, ahogyan a te szívcsakrád is benned 

van, nem pedig a térdeden. Az egós emberek mindig azt gondolják, hogy a hely ahol élnek különleges és az a "legjobb hely". 

Ahogyan a videóimban mondom, a Földi embereknek meg kell tanulniuk a bolygót egynek látni és nem országokra bontva. 

A bolygó a testére egyként tekint és nem mint elkülönült részekre. Mondanád a testednek azt, hogy jobban szereted a bal 

korodat, mint a lábadat? Természetese nem... igaz? 
 

Kérdés: Kíváncsi vagyok arra, hogy képes leszek-e elkapni a Földi átalakulást, hogyha csak most kezdtem el meditálni a tavai évben 

december elején és szintén vegetáriánus lettem? 

Válasz: Ez nem attól függ, hogy "mikor" kezdted el. Ha megnézed a 18 videómat, akkor látni fogod, hogy azt mondom: "A szeretet a 

szívben a kulcs". 
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Kérdés: Hello kedves Alaje, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi az a parfüm, amit egyszer megemlítettél, tudnál pár példát 

adni rá? "Használj jó illatú szobai illatosítót. Az olyan fénylények, mint az angyalok, csak a jó illatú dolgokat szeretik.". 

Válasz: Ez bármilyen parfüm lehet, amit szeretsz és jó illatú. Bármi, aminek jobb illata van, mint egy cigarettának.  
 

Kérdés: Kedves Alaje, szeretett testvér, elkezdődött már a váltás? Most magasabb a rezgés? Olyan energetizáltnak érzem magamat 

minden másnap és nem vagyok benne biztos, hogy miért... 

Válasz: Az energia átalakulás egy lassú folyamat, ami a '60-as években kezdődött el. Ez egy természetes folyamat és senki sem tudja 

a végső átalakulás idejét, mert, ahogyan a 6 évvel ezelőtt a videómban mondtam: "A Föld bolygó jövője nem rögzített, 

minden másodpercben változik a földi emberek többségének gondolata, érzelme és a tettei szerint." 
 

Kérdés: Tudod, hogy miért fontos az ezüst, az arany és a platina a spirituális gyógyulás és a tudatosság fejlődése szempontjából? 

Mint a varázspálca, az ankh vagy a hírnökbot, ami az ősi időkben volt használatban? 

Válasz: Nos, az energia jobban áramlik az ezüstön, vagy az aranyon keresztül. 
 

Kérdés: Mi a véleményed David Ickeról, Stewart Swerdlowról, Jordan Maxwellről? Megbízhatóak? Te kit javasolsz? 

Válasz: Ha megnézed mind a 11 videómat, akkor fel tudod építeni a saját véleményedet róluk. 

 


