Alaje a Plejádokról - 13. rész
( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=nadqkOnTV0g&feature=player_profilepage )
Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádi csillagrendszer fénydimenzióiból!
2010 júliusában elutaztam Németországba egy gabonakörhöz és ezzel a videóval részt vehettek a csodálatos kozmikus
energiában, amit ott tapasztaltam. Ahogy a videóimban is mondom, a létben minden kozmikus energiából áll. Finom
anyagi energia az oka mindennek az életben. Gondolatok, ötletek, érzések, betegség, tárgyak, színek, zene és formák…
Minden a finomanyagi energiaszintből ered és sok megnyilvánulásban van most megjelenítve. Ezért minden szorosan
összefügg. Ez a spirituális energia a lét tudatossága, amiből minden létezik. Ez az, amiért ez a spirituális energia
mindenen, még egy videón vagy képen keresztül is hat. Minden videómban van egy magas spirituális energia,
amit csak tudatosan érezhettek, amikor nyitottak vagytok a szeretet energia számára és sem gyűlölet, sem féltékenység
nem blokkol titeket.
Amikor beléptem ebbe a gabonakörbe, a légkör szeretettel és harmóniával volt megtöltve. Éreztem a kozmikus energiát,
amit a csillagbarátaim használtak ezen erőtér létrehozásához. Az erőtér meleg, arany színe jótékony hatással volt a testre
és az elmére és erősítette a szeretet energiát. Éreztem, hogy az erőtér energiája segít kapcsolódni a Felsőbb-Énhez. Ezért
mutat a jelkép két összekapcsolt Napot. A nagy Nap a Felsőbb-Ént, a kis Nap a Földi-Ént szimbolizálja. Mindketten
egyesülve vannak ezen a területen és egy nagyobb spirituális fényt állítanak elő. Egy erős fényenergiának vannak mindig
a közelében a spirituális földönkívüliek. A csillagcsaládom űrhajói mindig közel vannak hozzám. A szeretet a kulcs a
spirituális földönkívüliekkel való kommunikáláshoz. A szeretet a legfontosabb dolog a létben, mert szeretet nélkül nem
lehet továbbfejlődni.
A kozmikus energia mindig spirális formában áramlik a létben. Egy igazi gabonakörben, ami kozmikus energiából készült,
látható, hogy a szárak egy energiaörvényt alkotnak. A természetben sok más dolgon is megtalálható a spirális forma,
mint a kagylókon, napraforgókon vagy csigákon. Minden ősi kultúra tudta, hogy a kozmikus energia spirális formában
áramlik. Tehát a spirált láthatjuk kövekbe vésve, dolgokra festve vagy ékszerekbe megmunkálva is. Az embereken a
spirál alakzat az ujjak végén vagy a fej tetején látható, mert ott áramlik be és ki a kozmikus energia. Ezért nő a haj
spirális formában, a fejnek a felső felületén. És a hajnak még a molekuláris szerkezete is spirál módon van elkészítve. A
hajatok a kozmikus energia antennái. A növények a bolygó szőre és egyben antennái is a kozmikus energiának. Még a
helyzetek is spirális formában jönnek vissza. Tehát valamikor hasonló helyzeteket tapasztaltok, amíg meg nem értettétek
azok bölcsességét és tanítását. Az életben minden spirális formában áramlik. Ahogy fent, úgy lent. Ahogy nagy
dolgokban, úgy kis dolgokban. Ahogy a makrokozmoszban, úgy a mikrokozmoszban. Ez az egyik Univerzális Törvény. Egy
Univerzális Alapelv. Ezért láthatjuk a spirális formát a Galaxisban, vagy a Naprendszerek működésében. A videóimban a
szeretet frekvenciája is spirális formában áramlik és segíti átváltoztatni a negatív Földi jellemzőket vagy energiákat pozitív
energiákká.
Fogadjátok be a szeretetet, ami az általam készített videókban tárolva van és használjátok a spirituális tudatosságotok
kifejlesztéséhez. Ezáltal segítsétek az egész Föld bolygót, hogy egy pozitív otthon legyen.
A videók a 777ALAJE nevű YouTube-os csatornámon megtalálhatóak: http://www.youtube.com/user/777ALAJE
Megcsináltam őket feliratokkal és különböző nyelvekkel.
Az emberek ezrei másolták le a videóimat és rakták fel sok internetes oldalra. Emlékezzetek, csak akkor tudtok valami
pozitívat kimutatni a világban, ha szeretet energiát hoztatok létre. Építsünk egy fényhidat, mint egy színes szivárvány,
úgy, hogy a magasabb spirituális fény a Földre tudjon jönni és minden negatívat le tudjon törölni.
Fény és szeretet mindenkinek!
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