Alaje a Plejádokról - 12. rész
( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=AwgHj0WmXLs&feature=player_profilepage )
Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádi csillagrendszer fénydimenzióiból!
Alaje a Plejádi nevem és semmihez sincs közöm a Földön. A Föld egy átalakulás folyamatában van azért, hogy egy
magasabb dimenzióba, egy magasabb frekvenciába és rezgésbe kerüljön. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a bolygónak
meg kell szabadulnia a negatív energiáktól. Itt az idő, hogy a Földi emberek elkezdjenek a bolygó gyógyításáról
gondolkodni. Itt az idő, hogy használjuk az igazi szeretetet, saját magatok, mások és a természet számára. A változásnak
a szívben kell megtörténnie, hogy így az energia hatással legyen a külvilágra.
Ez az az a feladat, amit a Földi embereknek el kell sajátítaniuk, hogy a fejlődés egy magasabb fokozatába kerüljenek. Az
igazi szeretet használata. Az igazi szeretet a megoldás mindenre. Az életben mindennek az oka az energia. Minden
kinyilvánított energia. Minden gondolat és minden érzelem alkotja az életet, amit kívül láttok. Amíg a legtöbb Földi ember
gyűlöletet, gőgöt, félelmet, egót, kapzsiságot, szélhámosságot kelt és az erőszakot és a perverziót dicséri, addig a Lét
Egyetemes Törvényei ellen, a szeretet ellen cselekszenek, ami természetesen öngyűlölethez, szenvedéshez, drogozáshoz
és bűnöző magatartáshoz vezet.
A természet, a lét árvizekkel, földrengésekkel, vulkánokkal és viharokkal próbálja meggyógyítani ezeket az ártalmas
energiákat. Amíg a nagy vállalatok kizsákmányolással és kártevékenységgel pusztítják a Földet, csak hogy a saját
hasznukra legyen, addig környezeti katasztrófákat és negatív karmát teremtenek és szenvedésbe, pusztításba, éhezésbe,
szegénységbe és betegségekbe hajtanak millió embert. Addig, ameddig a pénz fennáll a Földön, használjátok bölcsen
spirituális célokra, élelmet, szállást és az Univerzum tudását átadni az embereknek és nem pedig cigarettákra,
fegyverekre, politikai előadásokra és sportstadionokra költeni.
A titkos kormány, aki a bolygót irányítja, milliárdokat költ, hogy tudatlanságban tartsa a népességet a cigarettákkal és
primitív sporteseményekkel, az arénaharcok modern gladiátoraival. Mint ahogy 1.000 évekkel ezelőtt is tette, hogy a Földi
embereket országokban szétválasztva tartsa, hogy azok ösztönösen, tudat alatt gyűlöljék egymást. Mialatt a háttérben,
titkos földalatti bázisokban tovább folytatják sötét terveiket, hogy az embereket rabszolgaságban tartsák.
Ha el akarjátok tüntetni mindezen negatív energiákat, akkor az energiaszinten, az okon kell kigyógyulni. Csak amikor az
energia a Földön mentes a negativitástól, akkor lehet fénnyel teli valóságot létrehozni, mint más bolygókon. Ehhez a
legerősebb gyógyító erő, a szeretet kozmikus energiája. Sok fénymunkás és földönkívüli a bolygó átalakulásának segítése
céljából inkarnálódott a Földre. Ők a Lét Kozmikus Fényének közvetítői, hogy hatástalanítsák a negatív energiákat és
segítsék azokat, akik készen állnak ebben az életben tudatossá válni és megérteni a létet.
Csak a barátságos emberek képesek felismerni a fénymunkásokat. Nekünk fénymunkásoknak egyáltalán semmi közünk
sincs bármilyen szervezethez, vagy hívő rendszerhez a Földön! Mi a Forrás fényét, a Teremtő energiát használjuk. Amikor
egyedül vagy csoporttal csinálom a fényenergia munkámat, akkor gyakran energia helyeket, mint ősi kőköröket,
hegyeket, piramisokat vagy gabonaköröket használok ahhoz, hogy növeljem a csoport szeretetenergiáját. Ez az erős
energia az egész bolygó morfogenetikus mezőjén át terjed és megnöveli a globális tudatosságot, mert minden
összeköttetésben van az energiával.
Minél több ember használja a spirituális fény erejét, annál gyorsabban lehet megszabadítani a bolygót a gyűlölettől és
tudatlanságtól, megelőzni a természeti katasztrófákat és megakadályozni a titkos kormányt. Sok év óta vezetek
csoportokat erő helyekhez, hogy igazi fénymunkát csináljunk.
2010 júniusában, Anglia energiahelyeihez mentünk. Itt láthatjátok a Rollright köveket. A természet kozmikus energiáját
használjuk a bolygó meggyógyításához. Ennek a kozmikus fénynek egyáltalán semmi köze sincs az ártalmas Földi
vallásokhoz vagy más babonákhoz. Ez a lét fénye, minden és mindenki ennek a része. De ez attól függ, hogy hányan
használják ezt az energiát.
A legtöbb Földi ember elvesztette a Forrással való kapcsolatot, mert gyűlöletet teremtenek vagy a természet törvényeivel
ellentétesen élnek (öntudatukon kívül). Itt Glastonbury-nél vagyunk és a fényhajóim felhőnek álcázva, vagy láthatatlanul
mindig kísérnek minket. Ha találkoztok egy fénymunkással vagy energiahelyekre mentek, legyetek tisztában azzal, hogy a
magas kozmikus energia amit sugároznak, elkezd titeket megtisztítani minden negatív energiától. Ha valakinek beteg,
blokkoló mintái, negatív programjai, negatív személyiség tulajdonságai vannak, ha valaki meg van szállva, ha valaki rabja
a dohányzásnak és alkoholnak, akkor minden ilyen negatív energia a felszínre kerül, így meg tudják gyógyítani magukat.
Azok, akik ezt nem ismerik fel, akár meg is támadják és megvádolják a fénymunkást, vagy a többieket. Egy intelligens
egyén befogadja a szeretet energiát és bölcsen használja. Egy tudatos egyén tudja az ok és okozat alapelvet és egy
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magasabb spirituális szintre emelkedik, hogy egy ok-tudatos teremtéss váljon. Az igazi fénymunkások tudják, hogy
minden oknak van egy következménye és minden következménynek van egy oka. Még a spirituális földönkívüliek is, akik
nem inkarnálódtak a Földre, segítenek a Föld és a tudatosságotok átalakulásában.
Valamikor a szakrális geometria egyetemes nyelvén át kommunikálnak, hogy energetikailag serkentsék vagy gyógyítsák a
bolygót és ti magatokat. Itt vagyunk a Silbury Hill-i gabonakörnél. Egyes földönkívüliek jelképeket hoznak létre az
űrhajóikkal úgy, hogy kozmikus energiát sugároznak, küldenek a Földre. Néhányan a finomabb magasabb éteri
dimenziójukból, csupán a gondolatukkal csinálják meg őket és fény plazmagömböket használnak. Sőt egyes
gabonakörök-piktogrammák magától a Földtől származnak. Ahhoz, hogy megértsétek ezt a nyelvet, a lelketeket kell
fordítóként használni. Éreznetek kell a gabonakörök-piktogrammák energiáját és saját magatokban kell befogadnotok az
információt. És ha felépítetek egy erős fényenergiát, lehetséges lehet, hogy a sötét oldal egy fekete helikoptert küld
megvizsgálni ezt az energiát. Nekik van olyan titkos technológiájuk, amivel észlelik az energiákat a Földön. Ha egy igazi
gabonakörben jártok, ami kozmikus energiával, a spirituális földönkívüliek által készült, érdemes gabonákat ennetek
belőle, így az információnak és az energiának, ami bennük van, erősebb lesz a hatása a testeteken és a
tudatosságotokon. Ezek a gabonakörök-piktogrammák egyeznek az energia testetekben levő szakrális geometriával és
aktiválják a tudatosságotokat és érzékenységeteket a magasabb rezgéseknek.
Amikor elmentünk az Old Sarum-i gabonakörhöz, késő éjjelig maradtunk és a Föld bolygónak szánt szeretet meditációnk
után fényjelzéseket adva sok fényhajó jelent meg nekünk. Egyes gabonakörök azért készültek, hogy segítsék
megváltoztatni a tudatosságotokat és energiátokat és felgyorsítsák az egyéni fejlődéseteket. Az ilyen gabonakörök egyike
Wilton-ban volt. Ez a gabona-piktogramma egy forgó kereket mutat, ami a belső forgó kerekeiteket szimbolizálja: a
csakráitokat. Tehát, amikor ebben a gabonakörben ültök, akkor meditáljatok és képzeljétek el, ahogy a gabonakör forog.
Ez elkezdi forgatni a csakráitokat és több spirituális tudatosságot aktivál számotokra. Több spirituális tudatossággal,
képesek vagyunk küldeni és aktiválni a szeretet és tudatosság magasabb vízióját magunknál és másoknál.
Most fontos, hogy fénymunkát csináljunk bárhol a bolygón, hogy megtisztítsuk az összes energiát. Szabadítsuk meg a
bolygót a betegségektől, a hanyatlástól és az önző tudatlanságtól. Szabadítsuk meg a bolygót a katonaságtól, a
babonáktól, a hazugságoktól, a titkos társadalmaktól és politikusoktól. Segítsünk a Földi embereket, hogy felismerjék az
élet értelmét. Az élet értelme, hogy aktiváljuk a szívben az igazi szeretetet és kifejlesszük a tudatosságot. Küldjük a
szeretet energiáját és a Földi társadalom spirituálissá és tudatossá válik. Segítségért kérjétek a kozmikus tudatosságot és
hagyjátok az energiát, hogy átdolgozza magát rajtatok.
Legyetek a szeretet közvetítője!
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