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Alaje, a természetes emberi ösztöneink szintén segítenek nekünk eldönteni, hogy egy entitás világos vagy sötét? Ez ironikus
ahogyan a sötétebb entitások ijesztőbbnek tűnnek. Amikor hallom, hogy beszélsz, a szívem melegebb és emelkedettebb. Ez
az a szeretet vagy magasabb rezgésű energia? Amikor Szürkékről és Hüllőkről látok képeket, a szívem süllyed. Az volna a
sötétség vagy alacsonyabb rezgési energia? Köszönöm Alaje
Amit te "természetes emberi ösztönöknek" nevezel, nem más mint az energia érzése tudat alatt. De ne adj a látszatra. A sötét
oldal jól kinéző embereket is fel tud használni. Csak ha koncentrálsz az energiára, láthatsz az arc mögé.
Minden videódat láttam, valóban nagyon hasznosak. Szeretném kikérni valakiről a véleményedet: Barbara Marciniak.
Nos, ő közvetít. A közvetítések gyakran hibásak vagy torzítottak. Az első könyve jó volt, de a többiben valami mást
közvetít, ami nem fény, mivel elkezdett beszélni éjjeli vér-rituálékról... Szóval, koncentrálj a belső fejődésedre, ahhoz, hogy
megkapd az információidat a Felsőbb-Énedtől és, hogy képes legyél kiszűrni a jó információkat a rosszakból a könyvekben.
Gondolod, hogy ha valaki rád gondol, akkor ők kapcsolatba kerülnek veled? Néha az emberek felbukkannak a fejemben,
hirtelen egy érzésem támad. Ez azért van, mert rám koncentrálnak?
Ahogyan azt a videóimban is mondom, minden energia. Gondolatok, érzések, tárgyak, színek, formák... minden. Minden
kapcsolatban van mindennel. És mi mindannyian kapcsolatban vagyunk az energiával, mindennel. Mindenki egyfolytában
küldi és fogadja, leginkább tudattalanul.
Mit mondanál azokról az emberekről, akik magukhoz beszélnek és nincs vagy csak egy kis befolyásuk van a gondolataik és
érzelmeik felett?
Azok az emberek entitásokhoz beszélnek, angyalokhoz vagy halott személyekhez, akik nem találták meg a fényt.
Azon töprengek, hogy azok az emberek, akik gyönyörűen és kreatívan írnak, több teremtőenergiát használnak?
Igen, természetesen.
Szeretetenergia küldésével olyannak, akit szeretek, bevonzom őket magamhoz vagy el fogom taszítani magamtól őket ha
nem tudják kezelni az energiát?
Mindkettő lehetséges.
Szeretnék tudni valamit. Néha valami furcsa történik, amikor mélyen gondolkozom egy témáról, ami foglalkoztat. Amikor
meditálok és a gondolataimat használom, hogy megértsem és töröljem a belső problémáimat. Vagy még akkor is, amikor az
érzéseimet vagy az ötleteimet írom le és amikor egy jó választ találok vagy jó érzéseket valamiről... Valami pattan a
területen, ahol vagyok mint, ahogyan egy üveg pattan vagy a fa törik vagy ahogyan a könyvek leesnek... Tehát ez azt jelenti,
hogy valamit jól csinálok, vagy ez azért van, mert változik az aurám. Vagy az Univerzum próbál elmondani nekem valamit?
Az egy megerősítés, hogy a gondolataid helyesek.
Amikor az újszülött gyerekem a karomban van előttem, néha a fejem fölött ragad a tekintete és nem az arcomon. Mit láthat
ott?
Nos, a kisbabák látják a finomanyagi energiákat.
Amióta aktiváltam a szeretetet a szívemben. Amióta felismertem azt, hogy aktiválva van. Gyakorlom amit mondtál és nem
látom semmi eredményét. Még telepatikus üzenetet is kérek, de semmi. A Kozmikus Tudatosságtól is kérek segítséget és
nem tudom, hogy mit kéne még tennem. Kitartok továbbra is. Ha jellemezni kéne, sok türelmem van.
Azok a dolgok nem jönnek egy éjszaka vagy egy pillanat alatt. Ez egy fejlődési folyamat, ami sok életen keresztül zajlik.
Mondjuk azt, hogy az asztrális síkon vagyok... honnan tudom ezt? Automatikusan érzed? Ha találkozni akarok veled ott, az
hogyan zajlana? Nagyon intenzíven kellene rád gondolnom?
Amikor elérkezik az idő, tudni fogod.
Néhány nappal ezelőtt volt egy álmom, amiben a lelkem kilépett a testemből és magam előtt önmagamat láttam, amint
alszik. Ekkor megijedtem és megpróbáltam visszamenni a testembe, de nem sikerült, így körbeúsztam az ágyamon. Ez
minden amire emlékszem abból az álomból. Nem vagyok biztos benne, hogy csak egy álom volt, vagy a lelkem valóban
kilépett. Mit kellene tennem, hogy ismét megtörténjen velem?
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Válasz:
Kérdés:
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Kérdés:

Van egy gyakorlat, amit folyamatosan csinálni kell.
Egy vak személy, képes látni meditáció közben a fénytestét?
Természetesen, te is láthatod a fénytestet fizikai szemek nélkül.
Alaje, hallottál arról a fiúról Nepálban, aki 10 hónapig meditált étel és víz nélkül?

Válasz:

Nem, de sok ember megtette a Föld történetében. Azok az emberek elegendő kozmikus energiát tudnak teremteni a
testükben.

Kérdés:

Olvastam a Kérdések és Válaszok oldaladat és láttam valamit az Akasha feljegyzésekről. Tudod, hogy hogyan férhetünk
hozzá anélkül, hogy valami fazonnak kéne fizetni 50 dollárt, hogy megtanítson minket?

Válasz:
Kérdés:
Válasz:

Kérdés:

Válasz:

Kérdés:

Ez természetesen jön, amikor elérkezik az ideje.
Miért látok arcokat, amikor becsukom a szememet mielőtt elalszom? Néhány normális, de pár nagyon zavaró... és egy
zümmögő hang van a bal fülemben. Mindig mielőtt elmegyek lefeküdni, amikor teljesen ellazult vagyok.
Az azt jelenti, hogy képes vagy látni egy magasabb rezgésen. Az alacsonyabb asztrális dimenziókban, ahol sok ember vagy
démon van és nem képesek megtalálni a fényt. Néhányuk segítséget kér és néhányuk megpróbál támadni. Mindkettőnek egy
erőteljes fényenergiát kéne küldened a szívedből, ahogyan a videóimban mondom.
Hogyan lehetnek ilyen vegyes érzéseim Solara An-Ra munkájával kapcsolatban? Amíg a meditációit csinálom, egy áldott
boldog állapotban vagyok könnyekkel, de amikor hallgatom a közvetítését, az üzenetet a Plejádokról-t, akkor az egész
közvetítés egész előadásmódja és a szóhasználat, egyáltalán nem rezonál velem.
Ennek a nőnek semmi köze sincsen a Plejádiakhoz. Hallgasd a "füstös", kemény hangját és érezd az ürességet a szavaiban. A
szavai nincsenek feltöltve szeretetenergiával, ami megérinti a szívedet. A szavainak nincs esszenciája. Ezek csak üres
szavak.
Volt egy álmom, hogy egy házban voltam és szellemállapotban. Tudtam repülni és keresztülmenni a falakon. Volt ott két
sötét füstös entitás és sárkány formájuk volt. Egy sötét füst függönygyűrű volt a ház körül, így nem láttam mi volt a ház
falain túl. Volt ott egy másik entitás, akinek sárkány feje volt. Olyan érzésem volt, hogy nem tudok közelebb menni azokhoz
az entitásokhoz, mert kicseleznek és hazudnak nekem.
Hallok egy hangot, ami azt mondja nekem, hogy: "Ne aggódj a felemelkedés miatt". Nem tudom, hogy honnan jön az a
hang. Az apám azt mondta, azt jelentheti, hogy: "ne hagyd, hogy megszállottá válj." Tudod, hogy mi azoknak a szavakank a
jelentése és mit jelent a sárkány alakzat?

Válasz:

Kérdés:
Válasz:
Kérdés:

Válasz:

Kérdés:
Válasz:

Ez a "szellem állapot" amiről beszélsz az asztráltest, ami mindenkinek van és mindenki használja az alvás alatt. Ezzel a
testtel a legtöbb ember utazásokat tesz az asztrális dimenzióban. Azért, hogy odakerülj, keresztülmész az alacsonyabb
asztrális síkokon, ahol a sötét entitások és az elveszett lelkek vannak (dohányzók, gonosz emberek, emberek akik azt
gondolják, hogy csak egy élet van...)
Töprengek, hogyan tudok egy igaz szerelemre találni? Honnan tudom, hogy az-e vagy sem, hogy megint hamis-e?
Azt már megvalósítottad. Amikor a szívcsakrád megnyitja magát, van egy érzés, amit még sohasem éreztél.
Valaha erősen éreztem a 3. szememet és láttam energiagömböket és nagyon erős energiát éreztem magamon belül. Most
nem érzem többé, egyenlőre. Úgy gondolom, hogy ugyanaz vagyok és ugyanazt csinálom mint korábban. Azon töprengek,
hogy ez csak egy állomás, amin keresztülmentem, vagy valamit rosszul csinálok? Köszönöm a videóidat Alaje és ölelés
neked!
A legtöbb ember amikor gyerek, lát a 3. szemével. De később, amikor elvegyül a társadalomba, problémákba,
hitrendszerekbe, TV-be, iskolába, babonákba, rossz szülőkkel, rossz barátokkal és rossz befolyások hatására... elkezdi
elveszíteni ezt a képességét. A szülőknek és a tanároknak gyakoroltatniuk kellene ezt a gyerekekkel, ahelyett, hogy
kitörölnék őket.
Alaje, az rendben van, hogy olvasom a Tarotot a napi tanácsokért, vagy a belső vezetésre kellene fókuszálnunk?
Ha mind a 10 videómat megnézted, mit gondolsz mi a válaszom?
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Kérdés:

Válasz:

Néhány évvel ezelőtt, valaki adott nekem egy "olvasatot" az életemről, cserébe pár szívességért, amit tettem neki. Ő az
emberek életeiben "olvasott" egy tojás alakú kőingával. Azt mondta nekem, hogy úgy 5.600 évvel ezelőtt születtem le a
Földre először, Dél-Amerikába. Aztán újraszülettem úgy 500 valahányszor, ami azt jelenti, hogy a legtöbb életben
meghaltam még gyerekként. Azt mondta, hogy az 5.600 évet megelőzően, valószínűleg valamiféle állat voltam. Nos, tud
valaki ilyesmi "olvasást" csinálni?
Csak akkor, hogyha engedélyezett számodra az Akasha Krónika, az "Emlékek Könyve"-nek olvasása, akkor tudsz valakinek
olvasni. Ez az éteri tudatosság által teremtett kozmikus krónika. Ebben a krónikában, minden ami valaha történt tárolva van
és elolvasható azok által, akik összhangban vannak a Kozmikus Központi Tudatossággal (Istennel).
Egy valódi olvasásban csak olyan információt kaphatsz meg, ami a jelen élet számára fontos. Nincs pletykálás. Például
kaphatsz információt egy blokkról vagy egy traumáról, amit meg kell oldanod és nem azt, hogy mit ettél az elmúlt életekben.
Csak az elmúlt életekből kaphatsz információt, amikor ez a jelen élettapasztalathoz szükséges. Van oka, hogy, miért nem
emlékszel az elmúlt életekre. Megzavarna, hogy keresztülhaladj néhány tapasztalaton, amiket meg akarsz szerezni.
Mindannyian lelkek vagyunk. A lélek fényenergia, ami elment minden tapasztalatot, amit tettünk az összes életünkben.
A lélek minden tapasztalatot meg akar szerezni, ezért van az, hogy minden embernek volt már tapasztalata ásványként,
növényként és állatokként is.
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Kérdés:

Szeretném tudni, hogy az asztrális utazás szükséges-e a spirituális fejlődéshez? Köszönöm. Szeretet mindenkinek.
Nos, minden emberi lény utazik asztrálisan amikor alszik. De tudattalanul. Tudatos asztrális utazás csak akkor jön, amikor
elég bölcsek vagyunk, hogy szembenézzünk vele. Bölcsesség nélkül hibákat és karmát okozhat.
Hogyan válhatunk telepatikussá?
Lépésről-lépésre, amikor elég bölcs vagy és nem használod rosszul. Nézd meg a videóimat. Ott vannak a lépések.
Kedves Alaje, honnan tudhatja valaki, hogy mikor van aktiválva a fényteste? Láttam pár embert "ragyogni", miután tanultam
pár meditációs technikát. Tényszerűen, a saját apám ragyogott. Természetesen másképpen "ragyogott", mint ahogyan más
dolgok, ahogy egy izzó ég pl. Ez a "ragyogás" összefügg a fénytesttel?
Igen, az aura, az energiamező körülötted egyre világosabb és az emberek nyitott 3. szemmel láthatják a fényt.
Szia Alaje, volt egy álmom amit meg akarok osztani veled és mindenkivel. Az álmomban a te 10-es videód üzenetét adtam
elő. Néztem a kezeimet és fényrészecskék voltak körülöttük mindenhol és a karomon szintén. Úgy tűnt, jobban tudom az
üzenetedet álmomban, aztán felébredtem. Amikor felébredtem, alig tudtam emlékezni az üzenetre a memóriámban. De az
álmomban tudtam probléma nélkül. Miért van ez? Köszi.
Azért mert amikor alszol, a lelkedet használod és a lélek soha nem felejt. A léleknek minden emlék megvan az egész
életedből. A lélek képes minden emléket vagy információt eltárolni. Ez az amit magaddal viszel, amikor befejezel egy
leszületést.
Az intuíciód automatikusan növekszik a gyakori meditáció által?
Automatikusan fejlődik az összes megszerzett tapasztalatod bölcsességének használata által.
Amikor elhagyom a testemet (asztrális utazás), miért nem látok semmit? Csak egy szín van a látomásomban, a szürke.
Nincsenek tárgyak, nincs más energia vagy más asztráltestek. Hogyan léphetek ki helyesen? Te hogyan csinálod?
Hello, ez az életutadtól függ és a tapasztalatoktól, amiken keresztül akartál menni.
Hello Alaje, a telekinézisről akarok kérdezni. Ha a gondolataink energiák és én önmagam vagy egy tárgy lebegésére
koncentrálok, akkor meg tudom csinálni? Hogyan lehetséges az, hogy néhány ember tárgyakat tud mozgatni az elméjével?
Ismételten, nem ez a cél. Minden ilyen szellemi képesség mellékhatásként jelentkezik természetes módon, amikor a szívedet,
a tudatosságodat és a bölcsességedet fejleszted, hogy használd őket. Nem léphetsz az 1. osztályból a 10-be egy életen belül.
Minden osztályon keresztül kell menned, hogy elnyerd a bölcsességet, úgy hogy használod minden képességedet. Az
iskolában amit Földnek hívnak, először saját magad elsajátítását tanulod meg, az érzelmeidét, a jellemedét. Minden negatív
ember, aki engem támad állandóan például, nem sajátították el az osztályt és osztályt kell ismételnie a következő életében.
Csak ha a mestere vagy az energiáidnak, akkor fogod fogadni a magasabb kozmikus energiákat, máskülönben káosz lenne.
Nézd meg körültekintően a videóimat. Minden fontos dolog ott van, amire csak szükséged van.
Csinálsz Merkaba meditációt és több mint egy módja van, hogy aktiváljuk a Merkabánkat?
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Válasz:

Ne legyél túlságosan racionális... Minden amire szükséged van az a szeretet. Ez minden. Nagyon egyszerű. A szeretetenergia
elvégez minden munkát.

Kérdés:

Van valami tipped a tudatosság kiteljesítésére, vagy ami segíthet az asztrálutazásban? Mindig intellektuálisan értettem meg
ezeket a dolgokat, de nem voltam képes megtapasztalni őket én magam.

Válasz:

Kérdés:

A válaszok a kérdéseidre mind a videóimban vannak. Használj szeretetet és spirituális fényt a meditációdban, hogy növeld
az energiád és a tudatosságod. És egy napon, egy életben, amikor a Felsőbb-Éned azt látja, hogy készen állsz, új "ajtókat"
fogsz kinyitni és képes leszel megérteni a tapasztalatot és bölcsen használni a spirituális energiát. Minden a megfelelő
időben jön. Nem tudod erőltetni. Minden egy fejlődési folyamat.
Alaje, kérdezni akarlak... Könnyű megszerezni egy bizonyos szintű megvilágosodást, ami lehetővé teszi, hogy "utazzak",
legalábbis az asztrál síkra? Úgy értem, mit hívunk "álmoknak", amik az egész meditáció alatt vannak?
(Ez szerintem az én lineáris nézőpontom és nem az általános) és ha úgy van, lehetséges az, hogy azok a negatív lények
zavarjanak valahogyan, bolondot csináljanak belőlem és ártsanak nekem vagy ilyesmi? Tehát, honnan tudom biztosan, hogy
közvetítek? Úgy értem, ez olyan mintha hallanék egy hangot a fejemben? Vagy ez olyan mintha lenne egy gondolatod?

Válasz:

Kérdés:
Válasz:

Sok embernek nincsenek meg ezek a képességei, mert hibázást okoznának és megsértenék önmagukat és másokat. Jobb ha
hagyod, hogy ezek a képességek természetes módon jöjjenek, amikor elég bölcs vagy, hogy használd ezeket az erőket, vagy
amikor nem használod fel rosszul más entitások által.
Az emberek a 17-es videódban, miért tapasztalnak különböző színeket és látnak különböző dolgokat?
Nagyon egyszerű: Mindenki más érzékelési és tudatossági szinten van. Sok energia és valóság létezik és az emberek a
tudatosságuk szerinti energiákat érzékelik. Ez normális.
Egy másik példa: nézd meg a Földi társadalmat. A gyűlölködő emberek nem látják a magasabb szintű lényeket, fényhajókat,
szeretetet. Csak azt látják, ami a tudatosságuk és az energiájuk szerinti szinten van. Csak a fény tudja felismerni a fényt. A
gyűlölet vak és nem képes felismerni a szeretetet és a fénymunkásokat.
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