Alaje a Plejádokról - 15. rész
Alaje fénymunka szeminárium
Görögország - 2011. június

( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=6mYZAtca-ss&feature=player_profilepage )
Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádok fénydimenziójából!
Az Alaje a Plejádi nevem és semmi köze sincs egyik Földi nyelvhez sem. A lelkem egy részre jelenleg a Földre
inkarnálódott egy fizikai testbe. Amióta a Földre érkeztem, azóta segítem az embereket a spirituális fejlődésben azáltal,
hogy aktiválom a szívükben a szeretetet. Szemináriumot tartottam, sok gyógyítást hajtottam végre és 2007-ben
elkezdtem a YouTube-on videókat készíteni.
Kérlek tisztázd magadban, hogy a spiritualitásnak semmi köze nincs a vallásokhoz. A spiritualitás a képesség, hogy
összhangba kerülj a létezővel és semmi köze nincs babonákhoz, doktrínákhoz, bigottériához, a Földi emberek
elnyomásához, kihasználásához. Spirituálisnak lenni annyit tesz, mint használni a szeretet fényét. Kérlek ne felejtsd el,
hogy engem az interneten csak a saját YouTube csatornámon, az 777Alaje nevűn találsz meg. Sehol máshol nem vagyok
az interneten és nem írok semelyik másik weboldalra sem.
Több információt tudhatsz meg rólam, ha aktiválód a szeretetet a szívedben és megkéred a létezőt, a fénylényeket,
spirituális földönkívülieket, vagy saját Felsőbb-Énedet. Ahogy mindegyik videómban említettem: „Az élet értelme az, hogy
szeretet legyen a szívedben és hogy spirituálisan fejlődj!”. A szeretet a megoldás mindenre, mert az a lét magasabb
rendű ereje. A Szeretet a Központi Kozmikus Tudat, amit „Istennek” hívnak a Földön. Csak a szeretet erejével tudjuk
megszüntetni a negativitást ezen a bolygón és csak szeretettel tudunk teremteni egy olyan bolygót, amin boldog és
szabad emberek élnek.
A létnek van egy fejlesztő programja, ami okon és okozaton alapszik. Ez az a mód, amivel lelkünk fejlődik. Minden
energia. Minden gondolatunk, érzésünk, cselekedetünk energiát termel és ez határozza meg a környezetünket. Amikor
pozitív energiát termelsz, akkor pozitív, szabad, egészséges bolygót teremtesz, amiben nincsen szenvedés, nincsen
erőszak, nincsenek környezeti katasztrófák. Amikor negatív energiát termelsz, akkor egy olyan világot építesz, ami tele
van gyűlölettel, arroganciával, erőszakkal, őrültséggel, hadsereggel, háborúkkal, politikusokkal, titkos kormányzatokkal,
vallási fanatizmussal, a túlfogyasztásból következő őrültségekkel, földrengésekkel, áradásokkal, vulkáni kitörésekkel és
kaotikus időjárással, szennyezett ételekkel, dohányfüsttel és betegségekkel. Csak hogyha összhangban élsz a léttel, csak
hogyha összhangban vagy a szeretettel, csak akkor tudsz egészségesen élni.
A földönkívüli emberi lények, spirituális vezetők és a fény lényei több ezernyi csillagrendszeren át mindig is tanították az
emberi lényeket erre az igazságra. Sok ezek közül a fénymunkások közül önkéntesen testesült meg a Földön, hogy
segítse az emberi lényeket abban, hogy szeretetben éljenek és hogy tágítsák tudatukat. Mi fénymunkások, a Kozmikus
Fény Forrásának csatornájaként működünk és átalakítunk minden negatív energiát. Fényt és szeretetet küldünk az egész
bolygónak, hogy minden Földi ember használja a szeretet spirituális fényének és energiájának erejét és ezáltal
megszabaduljon a Föld minden gyűlölettől, szenvedéstől és tudatlanságtól.
Sok éve már fénymunkát végzek sok szeretetteljes emberrel és energiahelyeket használunk azért, hogy megerősödjünk.
2011 júniusában 30 másik fénymunkással ősi görög templomokat látogattunk meg, mert minden ősi templomot
energiahelyre építettek. Ősi időkben 10.000 évvel ezelőtt földönkívüliek sokféle csoportja dolgozott a Föld különböző
területén, minden régebbi „Istenség” földönkívüli volt. Az ősi földlakók istenükként, isteneikként, angyalként dicsőítették
őket, mert nem értették a technológiájukat és tudásukat. Látták a földönkívülieket, amint űrhajókon szállnak, de mivel
nem tudták, hogy mi az az űrhajó, így azokkal a szavakkal írták le őket, mint amiket ismertek. A művészek
tűzszekerekként ábrázolták, vagy szárnyakkal festették le.
Az európai térségben volt egy csoportja az földönkívülieknek, akik az Olymposz hegyén rendezkedtek be. A vezetőjüknek,
Zeusznak hatalma volt arra, hogy az elektromágneses energiát használja, más földönkívülieknek más képességük volt,
mint pl. Poszeidonnak.
A jóakaratú földönkívüli emberi lények rendszeres kapcsolatban álltak intelligens emberekkel az ősi időkben és próbáltak
segíteni nekik abban, hogy intellektuálisan fejlődjenek. Matematikát, asztronómiát, művészeteket, mezőgazdasági
ismereteket, filozófiát és orvostant tanítottak nekik. De sok század elmúltával az emberek sok mindent félreértettek és
sok mindent kicseréltek a saját hitrendszerüknek megfelelően. Ezeknek a földönkívülieknek tudomásuk volt a Teremtés
tervéről, a DNS módosulásáról és a tudat kiszélesítéséről. Volt egy technológiai eszközük, egy energiapálcájuk, amivel
meg tudták változtatni az ember DNS-ét és ezáltal meg is tudták gyógyítani őket, ki tudták terjeszteni tudatukat. Később
a földlakók ezt „Isten pálcájának” vagy „varázspálcának” hívták. Görögországban ezt „kirykeion”-nak hívták, ami annyit
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tesz, mint „tanítók pálcája”. A latin nyelvben ezt „caduceus”-nak hívják és az ősi Egyiptomban a pálcát „ankh”-nak hívták,
ami azt jelenti, hogy az élet kulcsa. Sok ősi egyiptomi falmaradványokon láthatóak földönkívüli üzenethozók, akik arra
használják ezt az energiapálcát, hogy embereket gyógyítsanak és hogy átalakítsák a tudatukat. Indiában Shivát ezzel a
pálcával ábrázolják. A földönkívüli emberi lények ezzel az életpálcával gyógyítani tudtak, ezért vált ez a gyógyítás
szimbólumává. Még napjainkban is használják ezt az orvosok és a gyógyszerészek a gyógyulás szimbólumaként, noha
nem tudják a szimbólum pontos eredetét.
Európában a leghíresebb földönkívüli üzenethozó Hermész volt, akit Olaszországban „Merkur”-nak, Egyiptomban pedig
„Thoth”-nak hívták. Hermész az űrhajójával egyik helyről a másikra repült, ezért az ősi művészek úgy ábrázolják, hogy a
cipőjén szárnyak vannak. A szárnyas sisak a fején szimbolizálja a repülő űrhajókat. A kezében tartja az úgynevezett
Istenek pálcáját, az élet pálcáját. A földönkívüliek még a modern időkben is használják ezt az élet pálcája szimbólumot
gabonakörök piktogramjain, hogy emlékeztessék az embereket. Ez az energiapálca a Teremtés tervének visszatükrözése,
ami mindegyik emberben jelen van. Egyszerre több dolgot szimbolizál. Megmutatja, hogy a Létezőben minden spirális
formában fejlődik ki. A pálca szimbolizálja az élet-ösvényt, ami spirálisan mozog. Azt is szimbolizálja, hogy kozmikus
energiák használatával magasabb dimenziókba léphetsz. Szimbolizálja még a primitív emberi lények égi lényekké
fejlődését, ami akkor lehetséges, ha felülkerekednek negatív ösztöneiken és a szeretet energiáját használják.
Szimbolizálja a DNS transzformálódását, ami szintén spirál alakú és a csakrarendszer kifejlesztését, amit ősi szankszrit
nyelven „kundalini”-nek hívnak. A kundalini szó a „kundala” szóból származik, ami azt jelenti, hogy csavart, betekert. A
kundalini energiát csak természetes módon kellene kifejleszteni magunkban, úgy, hogy fejlesztjük a tudatunkat és
használjuk a szeretet energiáját. Ha túl korán, kényszerítve szeretnél erre az energiára ráébredni, anélkül, hogy a
bölcsesség tudatában lennél, akkor az mentális károkat okoz, amik hatására hibákat követsz el, amik negatív karmát
teremtenek és blokkolják a fejlődésedet. Ennek az energiának az aktivációja természetesen kell, hogy megtörténjen a
megfelelő időben. A spirál a pálcán azt szimbolizálja, hogyan fejlődsz az életutad során felfelé. A lélek több ezer
inkarnációt megél gázként, ásványként, növényként és emberként, azért, hogy tapasztalatokat gyűjtsön és spirituálisan
fejlődjön. A lélek megtapasztalja mindkét pólust, a férfit, a nőt, a jót, a rosszat. Hogyha már megtanultad használni a
szeretet frekvenciáját és nem a gyűlöletét, az egóét, az arroganciáét, akkor már elsajátítottad az alacsonyabb dimenziók
polaritását és inkarnálódhatsz magasabb dimenziókban. A magasabb dimenziókat szimbolizálják a szárnyak. Mindegyik
videómban azt mondom: „Az élet értelme a szív és a tudat fejlesztése”.
A Földön az élet pálcáját az „élet fájának” is hívták és a művészek szimbolikusan egy olyan fának ábrázolták, ami egy férfi
és egy nő között van. Az elmúlt 2.000 évben ezt a képet arra használták, hogy a bűntudat és a bűn érzését programozzák
be az emberekben, azért, hogy pénzzel kelljen megváltani magukat a papoknál. De az igazság az, hogy az élet pálcája azt
az alapelvet szimbolizálja, hogy te magad képes vagy a szeretet kozmikus energiájával átalakítani magad és az evolúció
magasabb szintjére léphetsz. Ha a magasabb dimenziókba eljutsz, akkor mindenben hasznosíthatod a szeretet kozmikus
energiáját. A magasabb dimenziókban mi nem csak önmagunkban használjuk a szeretet erejét, hanem azzal hajtjuk az
űrhajóinkat is. Űrhajóink a szeretet tiszta energiájából vannak és bármilyen formában képesek megtestesülni.
A földönkívüli Hermész Zeusz fia volt. Zeusz másik fia Apolló volt. Mindketten használták a szeretet pálcáját. A földönkívüli
Apollónak, egy Földi lánnyal közösen volt egy fia: Asclepius, aki Görögországban élt. Apolló továbbadta az élet pálcájának
ismereteit fiának, ezért Asclepius lett a leghíresebb gyógyító az ősi Görögországban. Asclepius egy hatalmas
templomkomplexumot épített egy energiahelyre Epidavrosz-ban, ahol emberek ezreit gyógyította meg a saját és a hely
erejével. Ez egy ősi wellness üdülőhely volt, fürdővel, éttermekkel, színházzal, hotelszobákkal, külön szobákkal a
kezelésre. Sok gyógyítóenergia raktározódott el ebben a templomkomplexumban, szóval itt kezdtem el a fénymunka
túrámat. Itt megtisztítottuk magunkat gyógyítóenergiával és fényenergiát küldtünk a bolygó minden területére. Az
űrtestvéreim teleméter korongokkal innen is figyeltek minket. A teleméter korongok kis távirányítással működű űrhajók,
amik olyanok, mint egy spirituális kamera. Nemcsak képeket képesek rögzíteni, hanem érzelmeket és gondolatokat is.
Már említettem a korábbi videóimban, hogy az érzés és a gondolat is energia.
Éjszaka az Athén-közeli Mendeli-hegyre mentünk, ahol arra használtuk a hegy energiáját, hogy fényt és szeretetet
küldjünk a Földnek. Itt megint sok energiagömb képet készítettünk, amit szeretetenergiánkkal vonzottunk be. Ahogy a
legutóbbi videómban mondtam, az energiagömbök sok különféle lénytől különféle dimenziókból származó tudatok. Néha
arcokat is lehet látni az energiabömbökben. Ezen a képen, amit 2011 júliusában készítettem, a spirituális mester Jézus
arcát láthatod. Ő is, mint sok más spirituális tanító, a Földieknek tanította, hogy hogyan váljanak ők is spirituális mesterré
és egyik tanító sem szerette volna, hogy dicsőítsék. Az alapvető tanításai a szeretetről, a kozmikus bölcsességről, az
reinkarnációról és a valós spirituális fejlődésről szóltak. Nem a fanatikusságról szólt, vagy arról, hogy egy vallás
rabszolgája légy. Azt királyok és papok teremtették évekkel később. Jézus tanításai csak a szívedben levő szeretet
használatáról szóltak. Ő ugyanúgy ahogy én, a Galaktikus Fény Szövetségének tagja, amely szövetségben jószándékú
földönkívüli fajok ezrei dolgoznak együtt a Forrás koordinálásában.
Másnap a Delphi nevű energiahelyre mentünk. A „Delphi” szó görög „Delphini” szóból ered, ami azt jelenti, hogy delfin. A
delfinek a Szíriusz csillagrendszerről ide inkarnálódott földönkívüliek. Ezt a helyet azért hívták Delphinek, mert erős
Szíriuszi energiája van. Egy hatalmas templomkomplexumot építettek ide, hogy hasznosítani tudják a hegy energiáját.
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Ebben a templomkomplexumban voltak emberek, akik képesek voltak arra használni ezt az energiát, hogy a lehetséges
jövő vonalait lássák. Ez volt a leghíresebb látnoki hely az ősi időkben.
Azután meglátogattuk Zeusz egyik templomának romjait egy hegyen. Ezt a templomot is energiahelyre építették. Itt
lehorgonyoztunk egy hatalmas fénylabdát, ami örökké kozmikus fényt fog küldeni, hogy növelje a Földlakók tudatosságát.
A következő nap Sounio-ban látogattunk meg egy templomot, amit azért építettek, hogy tisztelegjenek a földönkívüli
Poseidonnak. Mint ahogy mindegyik ősi templom, ez is energiahelyre épült, azért, hogy az emberek, akik erre a helyre
jönnek, tudják használni az energiát. Itt megint a Földre küldtük szeretetenergiánkat, hogy alakítson át minden negatív
energiát pozitív energiává. Azért, mert a gondolatok és az érzelmek olyan energiák, amik megteremtik a valóságunk és a
jövőnket.
Most egy olyan időben élünk, amikor bárki a Földön dönthet arról, hogy szeretne-e a szeretetért élni és így vele fejlődni
tovább, vagy egy alacsonyabb tudatállapotban marad. A negatív emberek, akik a szeretet ellen vannak, a lét ellen
vannak, azok a szenvedés alacsonyabb dimenziójában maradnak, amik nem fejlődnek. Sokan közülük több ezer életen át
újrajárják ezt az iskolát, azért, mert inkább utálnak a szeretés helyett. Tehát emlékezz arra, hogy ha fénymunkát végzel
és szeretetet adsz tovább, lesznek negatív emberek, akik meg akarják majd akadályozni ezt. Ezeket a gyűlöletteljes
embereket az alacsonyabb asztrális dimenziókból való negatív létezők befolyásolják és arra használják őket, hogy a
fénymunkásokat támadják. Az ilyenfajta emberek bántanak engem az interneten. Még azt is állítják magukról, hogy
spirituálisak, de a valóságban a fény és a szeretet ellen vannak és össze akarnak zavarni másokat. Sok közülük
inkarnálódott Reptilián Draconián. Ez egy olyan földöntúli faj, ami fél a fénytől és nem tudja szeretni az embereket. Ők
megtámadják a fénymunkásokat és amikor megvéded magad, azt mondják, hogy te nem is vagy spirituális. Ez a sötét
oldal egy nagyon régi trükkje azért, hogy a szeretteljes embereket gyengévé tegye és elbizonytalanítsa. De az igazság az,
hogy nekünk fénymunkásoknak megvan a jogunk és a feladatunk, hogy megvédjük magunkat és másokat is. Hogyha
elég fénymunkás marad továbbra is a Forrás Kozmikus Fényének csatornája, akkor még abban is segíthetünk, hogy ezek
a zavarodott lelkek felfejlődjenek. A fény segíti majd őket annak felismerésében, hogy a gyűlölet az pusztulást hoz és
csak a szeretet energiája vezet sikerhez, boldogsághoz és üdvösséghez.
Még mindig túl sok a gyűlölet, a pusztítás, a katasztrófák és a szenvedés ezen a bolygón és ez az energia kellemetlen
jövőt hoz. Itt az ideje, hogy minden Földön lakó használja az igazi univerzális szeretet spirituális energiáját, hogy
átalakítsák a jelenlegi negatív energiákat a Földön és megalapozzanak egy fényes jövőt.
Csak a magasabb energiával tudsz megváltoztatni egy alacsonyabb energiát. A szeretet energiája a legmagasabb energia
és ez át tudja alakítani az élet minden területét. A szeretet frekvenciája a Föld minden problémáján felül tud kerekedni,
mert ez a Forrás energiája, a tudat energiája, amit „Isten”-nek hívunk.
A YouTube csatornám 777ALAJE videóiban, megtalálsz mindent amire szükséged van ahhoz, hogy egy szeretetteljes
bolygót teremts és fejlődj a tudatosságban. Alakítsuk át ezt a bolygót a béke és a fény helyévé, úgy, ahogy az már más
bolygókon is létezik.
Légy fény! Légy a szeretet! Légy boldog!
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