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Fénymunka a Föld bolygóért
Val Camonica, Olaszország - 2011 február.

( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=iMcNnDNx63g&list=PL2894BEB401175936&index=11 )
Az elmúlt 12.000 évben a Föld bolygón sok negatív és kaotikus dolog történt, amik negatív energiákat teremtettek. Ezek
a negatív energiák, még mindig befolyásolják a Földi emberek gondolatait, tetteit és érzéseit és sok káosz okai ezen a
bolygón. Emiatt a legfontosabb és legszükségesebb energia és forrás az egyetemes szeretet rezgése. A valódi egyetemes
szeretet, képes átváltoztatni a Földfelszíni társadalmat egy békés és harmonikus hellyé. Tehát a fontos az, hogy a Földi
emberek megéljék az egyetemes szeretetet a mindennapi életükben.
A szeretetenergia egy rezgés, amely képes megváltoztatni a Földi társadalmat minden szinten, minden területen, minden
mezőben, mivel mindenkire hatással van. A szeretetenergia mindenkinek segíthet, hogy barátságosan, szeretően és
spirituálisan viselkedjen és ezért törli a negatív karmát. A szeretetenergia segíthet, hogy kiterjeszd a tudatosságodat és
elengedd az egót, a gyűlöletet és az arroganciát.
Ez nem a Föld bolygó egy hitrendszere, ez egy magasabb spirituális kozmikus tudomány. Ez fontos dolog a Földön, hogy
sok szerető ember jöjjön össze és küldjenek szeretetenergiát a bolygónak. A szerető csoportok jó természetes energiájú
helyeken találkozhatnak és csinálhatják ezt a fénymunkát.
Ezeken a találkozókon fontos, hogy valóban szerető spirituális emberek legyenek és ne olyanok, akik csak színlelik azt. A
negatív emberek megzavarnák az energiát és kellemetlen helyzeteket teremtenének a gyűlöletből, féltékenységből,
egóból és az arroganciából. Ők azt választották, hogy lassan fejlődjenek, így erre máskor lesz alkalmuk. Legtöbben ezen
emberek közül megszállottak és negatív entitások küldik őket, akik nem szeretik a szeretet és a fény energiáját.
A fénymunka csak akkor tud működni, hogyha az energia amit küldesz, az a legmagasabb szintű szeretet és fény rezgése
a szívedből. Egy valódi fénymunkás egy fejlett lélek, aki sok életen keresztül sajátította el a valódi egyetemes szeretetet
és valódi tapasztalata van a fénnyel. Nem mindenki fénymunkás, aki annak állítja magát. Sokan vannak a Földön, akik
fénymunkásnak állítják magukat, de csak egoista viselkedésből, hogy különbnek érezzék magukat másoktól, vagy hogy
figyelmet szerezzenek. Egy könyv elolvasása, azt állítani az interneten, hogy fénymunkás vagyok, vagy egy „reiki oklevél”
illetve bármilyen más „Földi” oklevél megszerzése, nem tesz senkit fénymunkássá automatikusan.
A valódi fénymunkásoknak nincsen egója, arroganciája és nem támadnak, sértegetnek vagy bántanak meg senkit sem. A
valódi fénymunkások szeretettel beszélnek és nem gyűlölettel, arroganciával, egóval. Nagyon óvatosan és körültekintően
cselekszenek, mivel ismerik a karma törvényét, az ok és okozat törvényét. A valódi fénymunkások, ajándékokat adnak a
valódi szeretetből és nem várnak semmilyen viszonzást érte.
A valódi fénymunkások törődnek azzal, hogy jól kijöjjenek másokkal, ami azt jelenti, hogy csoport-tudatosságuk van. A
csoport-tudatosság egy jellemvonás, amit minden magasan fejlett lélek a magasabb dimenziókból hozott. Csoporttudatosság és valódi egyetemes szeretet nélkül nem lehetséges magasabb dimenziókban leszületni.
A valódi fénymunkásokat nem lehet semmilyen gonosz energiával befolyásolni, mivel a fényük és a tudatosságuk
magasan fejlett. Egy valódi fénymunkást fel lehet ismerni a fényenergiáról az aurában. A fényt az aurában nem lehet
meghamisítani, ez minden angyal vagy spirituális mester számára látható. Egy valódi fénymunkás fénye, bármilyen
negatív személyt képes leleplezni. Egy negatív energiájú személy, kényelmetlenül érzi magát egy fénymunkás közelében
és meg fogja támadni, vagy sérteni őt. A kozmikus tudatosság (Isten), gyakran hozza ezeket a negatív személyeket közel
egy fénymunkáshoz, hogy lehetőséget adjon nekik, hogy megtalálják a fényt és elengedjék a gonosz viselkedést.
Az élet értelme, hogy valódi szeretetet legyen a szívben és fejlesszük a tudatosságot. Mindenki sok lehetőségen, teszten
és leckén megy keresztül sok életen át, hogy ezt megvalósítsa. Mindenki döntött, hogy ezt az utazást megtegye és egy
napon ebben vagy egy másik életben, rá fog jönni erre.
Nincs valódi spirituális tanító, fénylény, angyal vagy másik személy, aki meg tudja tenni ezt az utazást helyetted. Egyikük
sem akarja, hogy imádják és egyikük sem hibáztat azért, ha valaki gátolja a saját spirituális fejlődését. A spirituális
fejlődést a szívben kell elsajátítania minden egyénnek, sok lépésben. A valódi spirituális tanítók javaslatokat adnak, hogy
elérjék ezt. A nem valódi spirituális tanító hibáztathat azért, ha valaki helytelenül használja a pozitív javaslatokat,
eltorzítja és kicsavarja őket valami negatívvá.
A létben mindenki felelős azért, hogy milyen gyorsan, vagy lassan fejleszti önmagát. Mindenkinek szabad akarata van és
dönthet a saját fejlődésének a sebességéről.
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Amikor a valódi fénymunkások spirituális fényt és szeretetet küldenek, ők ezzel egyidejűleg mindenkit segítenek, hogy
töröljék a régi negatív gátló programjaikat és mintáikat ebből és a korábbi életeikből.
A kozmikus tudatosság spirituális fénye, mindent képes meggyógyítani, ha készen állunk magasabb szintre fejleszteni és
a mindennapjainkban használni a tudatosságunkat. A tudatosság fejlesztése egy egyéni folyamat, aminek valamennyi
időre van szüksége azért, hogy megértse a sok tapasztalatban rejlő belső bölcsességeket.
Ha sok Földi ember csinálna fénymunkát és küldene fényenergiát a bolygónak, akkor békés társadalmunk lenne spirituális
jellemzőkkel és a szenvedés lassan eltűnne. A negatív embereknek a szívükre kellene hallgatnia és meg kellene
változtatniuk a viselkedésüket az emberek és a természet irányába.
Koncentráljuk az energiáinkat erre a jövőbeli lehetőségre. A jövő nem meghatározott, a jövő rugalmas. Folyamatosan
változik a gondolataink és az érzelmeink által, mivel ezek energiák. Ez nem valami hiedelem, ez a spirituális tudomány és
kozmosz törvényeinek az ismerete.
Találkozzunk sok szerető, barátságos emberrel és küldjünk szeretetenergiát mindenkinek és mindennek ezen a bolygón!
Mert a valódi egyetemes szeretet a megoldás mindenre.
Sok köszönet a fénymunka sok szerető résztvevőjének. A szeretetenergiátok fontos a Föld bolygó negatív energiáktól való
meggyógyításában. Ennek a bolygónak több olyan emberrel van szüksége, mint ti.
Egyetemes fény és szeretet nektek,
Alaje
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