
www.alaje.hu   1/3 oldal 

Alaje a Plejádokról - 14. rész 
Alaje - Energiaörvény - Fénymunka 

Sedona, Arizona - 2011. március-április 

( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=DmtN3kuVZmw&feature=player_profilepage ) 
 

 
Minden bolygó egy élőlény és van egy elektromágneses energiahálózata a bioszférában. Ez az elektromágneses tér a 

bolygó idegrendszere. Minden és mindenki ezen a bolygón energetikailag összeköttetésben van ezzel a térrel és ezért 

minden hatással van mindenre. Minden Földi ember gondolata és érzése keresztülmegy ezen a téren és befolyásolja 
minden Földi ember gondolatát és érzelmét.  

 
Vannak fókuszpontok a Földön, ahol a kozmikus energia jobban fel van erősítve, mint más pontokon. A Földön az egyik 

ilyen hely Arizona-ban, Sedona-ban található. Évmilliókkal ezelőtt Arizona ezen területe víz alatt volt, mert ez volt az 

Északi-Sark. Amit ma Sedona-ban látunk, az egyszer a tenger feneke volt. Abban az időben ezen a területen egy víz alatti 
kristályváros volt. A pólusváltás után a víz visszahúzódott és feltárta eme gyönyörű sziklaalakzatokat. Évezredekkel 

később újra földönkívüli testvéreink éltek ezen a területen és használták az örvényenergiákat.  
 

Ma sok éterikus kristályváros él Sedona alatt, de ők csak az 5. és a 6. sűrűségű valóságokban léteznek. Sedona-ban 

minden szikla belsejében egy kristály található. A magas vaskoncentráció miatt a kőzetek vörös színűek lettek. A Sedona 
alatti vas és a kristályok erősítik az örvényenergiákat.  

 
Az örvény egy összeköttetési pont, ahol a spirituális dimenziók energiái, belépnek a fizikai dimenzióba. Napjainkban 

Sedona-ban sok földönkívüli testvérünk használja az örvényeket, mint csillagkapukat (interdimenzionális portálokat). 
Különösen azokon a közetalakzatokon, ahol az energia egy örvényként koncentrálódik. Sok dimenziókapu van Sedona-

ban. Néhány állandó helyen van, néhány pedig csak kis időre jelenik meg.  

 
Sedona-ba belépve kapcsolatba kerültök a 4. sűrűségű rezgéssel. A Sedona-i energiák felgyorsítják a spirituális 

fejlődéseteket és felerősítik a gondolataitokat. Gyógyító hatásuk van a fizikai és spirituális testre és a tudatosságra. Ahogy 
a többi videómban is mondtam: „A gondolatok energiák és hatással vannak a környezetünkre.”. 
 

2011 márciusában és áprilisában 17 fénymunkással együtt meglátogattuk a Sedona-i örvényenergiákat. Elmentünk az 
összes örvényponthoz és arra használtuk őket, hogy szeretetet küldjünk a bolygónak és emeljük minden Földi ember 

tudatosságát. Más szavakkal, hogy a Földön a negatív energiákat átváltoztassuk pozitív energiákká és egy szerető bolygót 
teremtsünk. Emellett minden résztvevőnek adtam egy energialöketet, hogy könnyebben kapcsolatba kerüljön az örvény 

energiákkal.  
 

A Sedona-i energiákat, csak szerető szívvel, spirituális célokra kellene használni. Szerető szív nélkül az energia 

kellemetlen tud lenni, mert a saját negativitásotokkal szembesültök. Tehát mielőtt örvény helyekre mentek, legyetek 
biztosak abban, hogy tiszta az aurátok és gondolataitok. 

 
Ezen okból kezdtem el a fénymunkás kirándulást egy különleges helyen, a „Red Rock” átkelés folyónál. Ez egy ajtónyitás 

a Plejádi és Arkturiai energiáknak. A szeretet meditációnk után, egyikünk lefényképezte a gömbökkel teli szeretet 

energiát, amit létrehoztunk. Gömbök = Tudatosság. Ők fénylények más dimenziókból, akik megfigyelnek, tanulnak és 
segítenek. Gyakran láthatóak olyan helyeken, ahol jók az energiák vagy a dimenziós kapuknál. Itt láthatjátok, hogyan 

vonzom a gömböket a szeretet energiával. 
 

Az energia helyeken figyelnetek kell arra, hogy mit gondoltok és milyen az érzelmetek, mert gyorsabban megnyilvánul 
mint más helyeken. Ilyen módon mindenki megtanul jobban tudatosulni az energiákkal, amiket teremt. Ha energia 

helyekre mentek, vagy igazi fénymunkásokkal találkoztok, az erőteljes fényenergia mindent a felszínre hoz, ami bennetek 

rejlik. Minden energia, ami bennetek van a felszínre kerül. Kényszerítve lesztek sokkal gyorsabban megtisztítani a saját 
éneteket. Ha van szeretet energiátok, akkor több szeretet energiát fogtok érezni és könnyen megtudjátok tisztítani a 

blokkokat. Ha elfojtott negatív érzelmeitek vannak, mint a gyűlölet, félelem, irigység, akkor ezek is a felszínre fognak 
kerülni és így láthatjátok, hogy min kell dolgoznotok.  

 

Következőnek az „Airport” örvényet látogattuk meg. Minden örvényes helyen sok elcsavart fát lehet látni, mert a 
kozmikus energia mindig spirális formában áramlik. Ennek az örvénynek Andromeda energiája van, ami jó az érzelmi 

gyógyuláshoz. Különösen egy szent vagy gyógyító keréknél. A szent vagy gyógyító kerék egy jelzés, ami megmutatja, 
hogy hol a legerősebb az energia. Megmutatja azt, ahol a Föld két vonala egyesül és egy energiahelyet alkotnak. Sok 

ilyen szent vagy gyógyító kerék található Sedona-ban. Van, amelyikük néhány éves és néhányuk már ősrégi. Ezt a helyet 

használtuk egy erőteljes gyógyító gyakorlathoz.  
 

A „Schnebly” hegyi örvény is egy jó hely az energiának és a szellemnek. A tudatosság számára átjáróként használható a 

http://www.youtube.com/watch?v=DmtN3kuVZmw&feature=player_profilepage
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jövőből.  

 
Ne felejtsétek el, hogy az örvények energiái még ezekben a felvételeken is tárolva vannak és hatással vannak rátok. Mert 

minden energia és minden összeköttetésben van az energiával. Tehát koncentráljatok a pozitív gondolatokra és 

érzelmekre és visszakapjátok az energiát felerősítve, így felhasználhatjátok a saját spirituális fejlődésetekre.  
 

Egy nagyon különleges örvényenergia található a „Cathedral Rock” nevű helyen. Az itteni meditálással bölcsesség 
energiához juthattok.  

 

Ezen szikla hátsó oldalán található egy kis piramis, aminek a sziklától eltérő kőszíne van. Ezen a helyen a Plejádok egy lila 
kristályt helyeztek a sziklába, hogy segítsenek titeket alkalmazkodni a magasabb energiákhoz. Ezen a képen egy űrhajó 

fénysugara látható, ami megmutatja a kristály helyét. Ezen a helyen a kristály energia sugárzása látható. Elhelyezkedtünk 
a piramison a meditáláshoz és elnyeltük az energiát. 

 
A „Cathedral Rock” ellenkező oldala egy szikla, ami egy másik dimenziókapu. Ezt a sziklát „ősi földönkívüli romok”-nak 

hívjuk, mert ezen szikla tetején téglalap alakú kövek találhatóak, amik úgy néznek ki mint egy templom alapzata. 

Olyannak látszanak, mintha lézerrel vágták volna ki őket millió évekkel ezelőtt. Ezekből néhány leesett, de nem törött el. 
A szikla tetején az energia nagyon erős és erőt ad nektek. Itt is csináltunk egy fénymunkás meditációt.  

 
A „Bell Rock” a leghíresebb örvény Sedona-ban. A „Bell Rock” egy dinamó a kozmikus energiákhoz. A Föld körüli 

elektromágneses hálózat fő gyújtópontjainak az egyike, ami sok bolygókörüli energiahellyel van kapcsolatban. Ez az 

amiért itt is fénymunkáztunk, szeretet és fényenergiákat küldtünk mindenfelé a bolygón, hogy semlegesítsük a negatív 
energiákat. A 4. videómban lévő meditációmat használtuk. Emlékezzetek: „A gondolatok és az érzelmek energiák és ezek 
teremtik a jövőt, az energia információ.” 
 

A „Boynton-Canyon” örvénynél, a „Kachina Woman” nevű szikla alatt Szíriusz energia érezhető.  
 

A következő nap a „Shamans Cave” nevű energiahelyre mentünk. A barlangban kristályok vesznek körül a sziklában és 

így mélyebb összhangba tudtok kerülni a bolygó energiájával. Itt csendben lehet meditálni, mivel messze van az ismert 
Sedona-i helyektől és csak a helyi emberek tudják, hogy hogyan lehet ide eljutni. Ebben a barlangban elénekeltünk egy 

mantrát, hogy serkentsük a harmadik szemet és, hogy a testet egy magasabb rezgésbe hozzuk. Ezután mindenkire 
kivetítettük a magas frekvenciánkat a bolygón. 

 

A Honanki-i amerikai benszülöttek romjainál összekapcsolódtunk az indián szellemekkel és együtt létrehoztunk egy 
erőteljes spirális energiát a Föld megtisztításához. Itt Honankinál az energia nagyon jó és ezért az egyik éjszaka képes 

voltam űrhajókat és energiagömböket lefilmezni. Ezek a fényhajók csak az éjjellátó kamerámon voltak láthatóak, mert 
magasabb frekvenciában rezegtek.  

 

A következő nap elmentünk a „West Fork” örvényhez. „West Fork” egy nem fizikai 5. sűrűségű belépési pont a Szíriuszi 
csillagkép tudatosságához. De természetesen az örvényenergia felhasználható a személyes spirituális célokra is.  

 
„Chimney Rock” mellett jobbra van „Thunder Mountain - Capitol Butte”. „Capitol Butte” alatt egy földönkívüli bázis és egy 

lemúriai kristályváros található egy magasabb frekvenciában. Ennél a hegynél van egy óriási barlang, ahonnan lemúriai 
testvéreink és az amerikai bennszülött testvéreink szellemeinek energiája érezhető. A szeretet meditációnk közben és 

után, ezek a szellemek óriási energiagömbökként jelentek meg. Ha a megfelelő energiával jöttök, a szeretet energiájával, 

akkor kapcsolatba kerülhettek velük és befogadhattok spirituális energiát és bölcsességet. Ez az energia és bölcsesség, az 
életetek közben a megfelelő időben fog kibontakozni.  

 
A következő nap elmentünk egy másik barlanghoz, a „Long Canyon”-i örvényhez. A barlangban személyes gyógyító 

üléseket tartottam a résztvevőknek, együttműködve az itt élő szellemekkel. Ezeken az üléseken segítek a résztvevőknek 

megtisztítani a blokkokat és emelni a frekvenciájukat, hogy készek legyenek a magasabb frekvenciákra, amit a Föld el 
akar érni.  

 
Azért, hogy zavartalanul és könnyedén be lehessen jutni ezekbe a magasabb spirituális frekvenciákba, a Földön minden 

negatív energiát meg kell gyógyítani és át kell változtatni szeretetenergiákká.  
 

A bolygónak meg kell tisztítania minden ilyen negatív energiát a testén, hogy harmonizálni tudjon a magasabb 

frekvenciákkal. Ha nem változtatjuk meg ezeket az energiákat, akkor az átváltozás hurrikánokkal, árvizekkel, 
földrengésekkel és vulkáni tevékenységekkel nagyon kellemetlen lehet. Ezen a bolygón mindenki felelős azért, hogy 

milyen lesz az átváltozás. Csak szeretet energiával tudjuk meggyógyítani ezt a bolygót, mert a szeretettel összhangban 
vagytok a léttel. 

A szeretet a megoldás mindenre! 
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Minél több ember küld spirituális szeretetenergiát a bolygónak, annál jobban tudunk segíteni testvéreinknek emelni a 

tudatosságukat és megállítani őket a természet, az állatok és az emberek bántalmazásában. Bátorítok most minden 
szerető embert, hogy csináljon fénymunkát a bolygónak most, hogy átváltoztassa a Földön az összes negatív energiát 

pozitív, fénnyel telített energiává. Ha ezt energiahelyeken csináljátok, akkor az energia sokkal erősebb és hatásosabb 

lesz.  
 

Megváltoztathatjátok az energiátokat egy magasabb spirituális szintre. Keringetitek és átváltoztatjátok az energiákat és az 
embereket magatok körül. A szeretet és a kozmikus fény csatornájává váltok. Egy fénnyel telített örvénnyé váltok. 

 

 
Fordító - Konrád Bálint 


