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Kérdés: Gyermeket várok és szeretném tudni, hogy mikor egyesül a gyermekem lelke a testével? Szeretnék beszélni vele, 

kapcsolatba kerülni vele.  

Válasz: Igen, egy anyának telepatikus kapcsolata van a lélekkel, ami rajta keresztül akar leszületni. Beszélhetsz a lélekkel, még 

mielőtt megformálódik a fizikai test. A gyermek meg fog érteni és érezni mindent, amit küldesz neki. 
 

Kérdés: Hello Alaje, a 9 éves lányos túlsúlyos, nagyon nyugtalan és ez evésre készteti. Nem érzi eléggé szeretve magát, mindig 

öleléseket kér és nem számít hányszor öleljük meg, sohasem elég. Nem tudom, hogy hogyan lehetne elérni, hogy érezze a 

szeretünket. Tudom, hogy valamit rosszul csináltunk. Hogyan tudok segíteni neki, hogy szeretve érezze magát, 

megszabaduljon az aggodalomtól és nőjön az önbecsülése? 

Válasz: Adj neki orbáncfüvet és Bach elsősegély virágesszencia pasztillákat, Bach virágterápia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bach_flower_remedies 

http://www.amazon.de/Bach-Original-Rescue-Pastillen-50/dp/B001NZF39Y  

 

Kérdés: Tudnak a 11 és a 8 éves gyermekeim meditálni? Tudnak a szeretetenergia erejéről. Remélem spirituálisak lesznek. 

Válasz: Természetesen, a gyerekek is tudnak meditálni. Csinálhatsz egy vezetett meditációt, egy utazást, egy történetet, amiben el 

tudják képzelni a fény megtapasztalását. 
 

Kérdés: Az egyik videódban, azt mondtad sok olyan fénymunkás van a Földön mint Te. Miért nem kerülnek kapcsolatba az 

emberekkel az interneten keresztül, hogy szintén megadják nekik a szükséges információt a helyes tudatosági fejlődésről. 

Lehetséges, hogy valahogyan feltűnjenek a fizikai síkon? Hogyan találhatom meg a hozzám legközelebbi fénymunkást a 

fizikai síkon? Az asztrális síkra sajnos még nincs bejárásom, ez lehetetlen a számomra, lehet azért mert kezdő vagyok. 

Válasz: A videóban elmondom, hogy minden fénymunkásnak saját feladatai és küldetései vannak, a képességektől és attól függően, 

hogy mit teremtettek a leszületésük előtt. 
 

Kérdés: Miért sírnak a kisbabák? 

Válasz: Azért, mert most jöttek a magasabb, harmonikusabb rezgésből, az alacsonyabb, negatív energiába. Tudják és érzik és nem 

tetszik nekik. 
 

Kérdés: Szeretnélek megkérdezni a "gyerekek az átalakulási folyamatban" témáról. Mi fog történni velük? Egy felnőtt megvédi 

magát és felelős azért, hogy spirituális-e vagy sem. De a gyerek nem, legalábbis tudatosan nem. Meg lesznek kérdezve mint 

lelkek, hogy határozzanak arról, hogy folytatják-e a fejlődésüket egy magasabb szint felé, vagy ugyanazon a szinten 

maradnak? 

Hogyan tudjuk növelni a tudatosságukat? Beszélnem kellene nekik arról, hogy mi fog történni? Lehet, hogy a tündérmesék 

szavait kéne használnom? Vagy elég ha csak a fény, a Föld anya és minden ember szeretetének gondolatát küldjük nekik? 

Nagyon szépen köszönöm a szereteted és a fényed a Föld bolygónak. 

Válasz: A gyerekek sokkal felkészültebbek, mint a felnőttek. Amikor beszélsz nekik, beszélj normálisan. Semmi "tündérmese", 

semmi "Télapó", semmi "Húsvéti nyuszi", semmi agymosás. 
 

Kérdés: Kedves Alaje, tudod azt, hogy az újszülötteknek a korábbi években nagyobb tudatosságuk van, mint a kisbabáknak, akik 10 

évvel ezelőtt születtek? Magasabb rezgésszintjük van? 

Válasz: Nos, nem minden léleknek van magasabb tudatossága, aki a Földre jön. De vannak olyan lelkek mint én, akik szabad 

akaratukból jönnek a Földre, nem azért, mert karmikus okaik vannak, hanem azért, mert segíteni akarnak megemelni a 

rezgésszintet és a Földi emberek tudatosságát. 
 

Kérdés: Amikor az újszülött gyerekem a karjaimba veszem velem szemben, gyakran néz a fejem fölé és nem az arcomra. Mit láthat 

arra? 

Válasz: Nos, az csecsemők látják a finomanyagi energiákat. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bach_flower_remedies
http://www.amazon.de/Bach-Original-Rescue-Pastillen-50/dp/B001NZF39Y

