Alaje a Plejádokról - 20. rész
Haladó fénymunka
Florida, Mt. Shasta, Hawaii, Szerbia, Olaszország, Németország - 2012 március
( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=6XlzWa2RRHM&list=UULoHjca5L0KJ3i14MvhcroA&index=1 )

Üdvözöllek, Alaje vagyok, a Plejádok fénydimenzióiból leszületve!
Alaje a plejádi nevem és semmi köze sincs semmihez a Földön. A nevem egy plejádi név, plejádi rezgéssel. A magasabb
dimenziókban a neved az energiád eredménye amivel rendelkezel, visszatükrözi az energiát amit kisugárzol és az energiát
ahonnan érkeztél. Visszatükrözi az energiát arról a helyről, ahová a legerősebb az energetikai kapcsolatod.
Az utolsó részben a valódi fénymunkáról és a valódi fénymunkásokról beszéltünk azért, hogy beazonosíthassuk azokat,
akik a gyűlöletet és az egót terjesztik, de spirituálisnak állítják magukat. A valódi fénymunkások a kozmikus fényüket és
szeretetüket terjesztik a szívükből, hogy segítsék a bolygót magasabb dimenzióba emelni, ahová csak a szeretet energiája
tud elérni. A gyűlölködő és egós emberek, akik gyűlöletet teremtenek, megtámadnak és zaklatnak másokat nem
fénymunkások, még ha azt is állítják. Ezek az emberek leginkább negatív entitások által vannak befolyásolva, vagy még
az előző életeikből megvan a negatív jellemvonásuk. Ha nincs elegendő kozmikus szeretet az aurameződben, hanem
leginkább ego, arrogancia, féltékenység és utálat vannak, akkor a negatív entitások be tudnak hatolni az aurapajzsodba
és irányítani tudják a gondolataidat és az érzelemidet.
A fény és az energia az aurában nem tud hamis lenni. Ez a tudatosság energetikai lenyomata, amivel mindenki
rendelkezik. Egy valódi fénymunkást fel lehet ismerni az auramezejében lévő fényről és a szeretetenergiáról, illetve a
szeretetből fakadó tetteiről, amellyel szeretetet teremt. A valódi fénymunkások szeretettel beszélnek és nem utálattal,
nincs bennük semmi féltékenység és a tetteik a valódi kozmikus szereteten alapulnak azért, hogy szeretet energiát
teremtsenek.
2012 júniusában egy csoport valódi fénymunkással meglátogattam egy jó energiájú helyet Szerbiában azért, hogy
gyógyító energiát küldjünk a helynek és a bolygónak. Minden fénymunka egy belső tisztító összejövetel is, egy
energiamunka, hogy megszabaduljunk bármilyen gátló energiától. Minden fénymunka találkozón, energia helyekről
származó magasabb energiákkal nézünk szembe és fénylényekkel, akik részt vesznek rajta. A magasabb fényenergia a
felszínre fog törni, bármi is rejtőzik bent a tudatodban azért, hogy meglássad és meggyógyítsad. Ezek az energiák
folytatják a munkát a fénymunka után is.
A negatív energiák törlésére irányuló személyes belső munka, a legfontosabb a személyes spirituális fejlődésben.
Elolvasni egy könyvet nem elegendő - egy könyv csak egy információ. A valódi munkát személyesen kell megtenni.
Mindenki keresztülmegy ezen a leckén az életben, akár tud róla, akár nem. Minden fénymunka egy lehetőség, hogy
megszabadítsad magadat a negatív érzésektől, negatív gondolatoktól, vagy negatív karmától. Csak, amikor
megszabadultál az alacsony energiáktól, állsz készen a magasabb energiákra és a magasabb dimenziókba való
leszületésre.
Az élet célja, hogy fejlett tudatosságú szerető emberré váljál, ego, arrogancia, féltékenység és gyűlölet nélkül. Vannak
fénymunkások, akik kezdők és csak most kezdtek el dolgozni önmagukon. Vannak tapasztaltabb mesteri fénymunkások,
akik sok bolygón, sok életben sajátították el az egyetemes szeretetet, bölcsességet és valódi tapasztalataik vannak a
fénnyel és a magasabb dimenziókkal kapcsolatban. Ők magasabb fénylények által lettek beavatva és megvan a
képességük arra, hogy több kozmikus fényt hordozzanak a testükben, mint mások azért, hogy meggyógyítsák és
megtisztítsák a negatív energiától a Föld bolygót.
Ez az információ a lelkeikben és az auramezejükben van eltárolva, mint egy energetikai lenyomat, amely más spirituális
emberek által látható. Az energia mindig látható és nem lehet meghamisítani. Azok, akik spirituális mestereknek tettetik
magukat és egóból, illetve gyűlöletből támadnak meg másokat, negatív karmát teremtenek maguknak és gátolják a
fejlődésüket.
Az igazán profi tapasztalt fényhordozók olyan nagy bölcsességgel rendelkező lelkek, akik magasabb fénydimenziókból
születtek le a Földre azért, hogy képesek legyenek fizikai testben tevékenykedni. Egy igazi fényhordozónak nincs egója,
gyűlölete, féltékenysége, vagy más negatív viselkedése és elkülöníti magát bármi fajta gyűlölettől, vallástól, kultusztól,
hitrendszertől, babonától, vagy politikai nézettől és ezért semmilyen módon sem lehet kapcsolatba hozni ezekkel. A valódi
fénymunka nem csupán egy esemény könnyű pozitív helyeken, ahol a fénymunkások jó energiát használnak, hogy
szétszórják a bolygón. A tapasztalt mesteri fénymunkások, gyakran látogatnak meg negatív energiájú helyeket azért,
hogy gyógyítsák és átalakítsák ezeket az energiákat a kozmikus fénnyel, amelyet a testükből sugároznak ki. Ezt hívják
haladó fénymunkának, melyet csak erőteljes fénnyel és kozmikus szeretettel teli aurával rendelkező embereknek kellene
megtenniük azért, hogy védve legyenek a negatív energiáktól.
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A haladó fénymunkákban démonokkal és más negatív entitásokkal nézel szembe, akik negatív helyeken gyűlnek össze. A
Föld bolygó egy poláris dimenzióban van, ahol a negativítás még létezik. Most, hogy a Föld bolygó magasabb dimenzióba
akar emelkedni, minden negatív energiát meg kell tisztítani pozitív energiával. A "pozitív" a kozmikus szeretet használatát,
a "negatív" a szeretetenergia hiányát jelenti. Vannak pozitív energiájú helyek a Földön és vannak negatív energiájú
helyek. Ami a földi emberek által egy időszak alatt, vagy éppen jelenleg is teremtett energiáktól függ. A pozitív energiájú
helyek örvény helyek, ahol a kozmikus energia jobban felerősödött, mint más helyeken. A negatív energiájú helyek olyan
helyek, ahol a negatív energiát emberek teremtették, vagy ahol vulkánok vannak. A vulkánok a bolygó szelepei vagy
pórusai, ahol a bolygó a negatív energiát kibocsájtja. A bolygó egy élőlény és pórusai vannak, hogy elengedjenek egy
fertőzést, úgy mint az emberi test. Minden kapcsolatban áll a finomanyagi energiával, minden energiának hatása van
minden másra - az emberekre és a környezetre. Ez nem egy zavaros, misztikus dolog, ez magasabb spirituális tudomány,
amelyet szükséges, hogy tudjunk, ha meg akarjuk érteni az életet és, hogy hogyan éljünk harmóniában és békében.
Az elmúlt 12.000 évben, a földi emberek sok különböző helyen, sok negatív energiát teremtettek a háborúk, gyűlölet,
arrogancia, vallások és egyéb kultuszok, hatalomvágy, negatív földönkívüliek, illetve az alacsony asztrális entitások és
démonoktól származó manipulációk kombinációinak eredményeképpen. Az elmúlt 13 évben sok csoporttal, sok helyen
csináltam fénymunkát, hogy megtisztítsam a negatív energiákat a Földön. 2012 márciusában és áprilisában, a Kozmikus
Tudatosság engem és néhány barátomat elküldött egy hosszú fénymunka körútra Amerikába, hogy megtisztítsuk a régi
negatív energiákat Floridában, Kaliforniában és Hawaiion.
Az első hely St. Augustin volt Floridában, ahol a brutális Ponce de Leon kötött ki 1513 április 2-án. Ponce de Leon egyike
volt a sok felfedezőnek, akiket az egyház és a spanyol király nevében küldtek, hogy megerősítse a gazdagságot, hogy
gyilkoljon és hogy rabszolgákat szerezzen. Ponce de Leon és 200 katonája meghódította Puerto Rico-t és sok más helyet
Floridában, úgy mint St. Augustin-t, mindezt rendkívüli brutalitással az amerikai bennszülöttek felé, követelve őket a
spanyoloknak.
Azért, hogy erőteljes fényenergia legyen, először a természetben töltöttük fel az energiánkat, később pedig egy St.
Augustine-ban lévő 600 éves fa energiájából, mielőtt beléptünk a helyre, ahol a spanyol bűnözők megölték az amerikai
bennszülötteket. Ahogyan keresztülsétáltunk ezen a helyen, éreztem azon tettek negatív energiáját és traumáját. Sok
meggyilkolt amerikai bennszülött lelke még mindig ott volt traumában és nem tudta megtalálni a fényt. Ezen hely
megtisztítása nagyon fájdalmas volt, éreztem a meggyilkolt és megkínzott amerikai bennszülöttek fájdalmát és a
szomorúságát. Teremtettem egy fényörvényt és a lelkek végül beléptek a fénybe, hátrahagyva a régi traumákat és
fájdalmakat.
A földi Gergely naptár szerinti 600 és 1800 közötti éveknek, nagyon erős befolyása van a mai emberek gondolkodására.
Sok mai babona és gyűlöletenergia gyökerezik azokból az időkből és ez az oka, amiért a földi emberek nem fejlesztik a
kozmikus szeretetet a szívükben és a magasabb tudatosságot. Ebben az időszakban a földi emberek több száz csatát
vívtak, milliók haltak meg a vallási fanatizmus, babonák és a hatalomvágy, a föld és az arany miatt. A modern
történészek elkezdtek rájönni, hogy a 600 és 1800 közötti időszak az, ahol a papok és a királyok sokszor megváltoztatták
a naptárat és a dokumentumokat a történelmi személyről Jézusról azért, hogy passzoljon a középkori hiedelmekkel és
babonákkal. Valamint, hogy könnyedén irányíthassák a tömegeket a félelemmel, pánikmechanizmusokkal és, hogy
meggyőzzék az embereket, hogy kövessék az egyházkultuszt. Mivel ezek a dokumentumok másolatok másolatainak a
másolatai voltak más nyelvekről és más emberektől, egyre több hiba, babona és félreértelmezés adódott hozzájuk. A
modern földi Gergely naptár, olyan középkori papok teremtményein és hiedelmein alapul, akik eldöntötték, hogy a naptár
első napjának, a Jézus néven ismert személy körülbelüli születési napját állították be. Ezelőtt a földi emberek más
hitrendszerekkel számolták a naptárat. A modern földi naptárat, csak az eltelt, hozzávetőlegesen 2.000 folytonos földi
évre vonatkoztatva tudják használni, de nem használható kozmikus események kiszámítására az Univerzumban. A
Kozmikus Tudatosság - a Forrás - átalakításokat és kozmikus változásokat okoz, amikor az idő és az energia helyénvaló.
Nem használ folytonos földi naptárakat.
Történelmileg bizonyított az, hogy a középkori idők voltak azok az idők, amelyekben az egyházkultusz hadserege milliónyi
embert kínzott és gyilkolt meg egy elképzelt "isten" nevében és gazdagodott meg más országok kifosztásával. Anglia,
Spanyolország, Portugália, Olaszország, Franciaország és Hollandia kapzsi papjai és királyai, több száz gyilkost és bűnözőt
küldtek, hogy számos helyet hódítsanak meg, úgy mint az amerikai kontinenst, sok szigetet az Atlanti -és CsendesÓceánon, számos helyet Afrikában, Indiában, Ázsiában és Ausztráliában azért, hogy gyilkoljanak, rabszolgákat
szerezzenek, lopjanak az emberektől és, hogy kényszerítsék őket arra, hogy kövessék az egyházat. Ez nagyon jól
dokumentált a földi történészek által és bárkinek könnyű megszerezni manapság ezt az információt. Azok a gyilkosok
igazán hatalmas karmát teremtettek és sok életükben kell azt megtisztítaniuk.
A Spanyol gyilkos hódító utazások csaknem közel 200 évig tartottak 1402-től 1600-ig, de sok más hódító is volt, sok
hajóval és katonák százaival. Ezekben az időkben több, mint 100 millió amerikai bennszülött indiánt gyilkoltak meg
brutálisan az egész amerikai kontinensen az egyház nevében és az aranylázban. A népesség majdnem 90%-a meghalt.
Ez volt a legnagyobb népirtás az elmúlt 10.000 évben és egy rendkívül negatív karmát teremtett a gyilkosoknak. A
Spanyol egyházkatonák halálra nyúzták őket a kényszermunkával és a legkegyetlenebb módon mészárolták le őket.
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Az indiánokat 13-as csoportokban lógatták fel egy tűz fölé, mondván: "Jézus Krisztus és a 12 apostol dicsőségére", így
egyszerre fulladtak és égtek meg. Az indiánokat kihegyezett karójú gödrökbe hajtották, megcsonkították, vagy élve a
vadkutyák elé vetve etették meg a gyermekeiket. A férfiak, nők és gyermekek, akik túlélték, arra lettek kényszerítve,
hogy szolgálják az egyházat, mint rabszolgák azért, hogy kielégítsék a papok és a katonák perverz fantáziáit. Ezek az
európai királyok és papok által felbérelt gyilkosok voltak a modern amerikai világ alapítói - ahogyan ma látjuk -, miután
majdnem minden bennszülött amerikai indiánt megöltek. Ezen gonosz tettek eredménye a mai napig is látszik és a
negatív energiák még befolyásolják a földi emberek elméjét, hogy negatív módon cselekedjenek. Megteremtette a
rasszizmus, vallási gyűlölet, erőszak és bűnös tettek gondolatát és ez tartja az embereket távol, hogy elérjenek egy
magasabb tudatosságba és társadalmi harmóniába. A bölcsesség egy jele lenne, ha minden vallásos szervezet
napjainkban és néhány kormányzat, visszaszolgáltatná a gazdagságot az országnak, amelyet ők raboltak el brutálisan és
visszaadnák a gazdagságukat a milliószámra éhező embernek világszerte és egyidejűleg feloszlatnák a kormányzati
épületeket, vallásokat, félelmet és hazugságokat.
Manapság a bennszülött amerikai indiánok leszármazottai, nyomorultan szegény körülmények között élnek a sivatagban,
ahol nem lehet termeszteni semmit. 2011-ben meglátogattam a Hopi rezervátumot Arizona-ban és nagyon elszomorított
a látvány, hogy hogyan élnek ott az emberek. A negatív erőszakos betolakodók arra kényszerítették őket, hogy a
sivatagban éljenek, ahol nem tudnak ételt termelni. Amikor meglátogattuk a szegény falvakat, láttuk, hogy agyagbabákat
próbáltak eladni a túlélésért. A földnek ott negatív energiája van, hasonlóan az alacsony asztrális dimenzióhoz. Ha itt
emberekkel beszélsz, felismered, hogy a legtöbbjük elveszítette a tudást és a kapcsolatot a régi bölcsességgel. A legtöbb
ember megváltozott a modern társadalom által és alkohol problémáik vannak. A különböző törzsek szétváltak és
elkülönültek. Ha egyesülnének és az átalakító energiára koncentrálnának, akkor képesek lennének megváltoztatni a
helyzetüket. Itt láthatjuk a régi mondást a gyakorlatban: "oszd meg és uralkodj", mivel az erőszakos betolakodók
felosztották a különböző törzseket, elkülönítették őket a régi tudástól, arra kényszerítették őket, hogy megtanulják a
betolakodók nyelvét és arra, hogy nyomorúságban, szegénységben, alkoholban és reménytelenségben éljenek. A gonosz
tettek negatív karmát teremtenek azoknak, akik ezt az energiát teremtik meg és ez a karma természetesen egy napon
visszajön, mivel ez az ok és okozat egyetemes törvénye. Tehát nem véletlen az, hogy sok természeti katasztrófa van az
amerikai kontinensen. A bolygó próbálja megtisztítani a negatív energiát a testén.
Az ősi időkben az emberek nem csak a háborúkban haltak meg, hanem a királyok szórakoztatására, vallási felajánlásra és
azokért, akik szenvedni és meghalni látni akartak másokat. Az egyik ilyen hely a római kolosszeum volt. Emberek ezreit
ölték meg itt szórakoztatásból és vallásból. Kard által, vagy az oroszlánok által élve elfogyasztva. Képzelheted, hogy
milyen negatív energia tárolódott ebben a helyben és a meggyötört lelkek ezrei, akik még itt vannak és nem találják a
fényt. Így ide is elmentem, hogy megcsináljam az energiatisztítást és felszabadítsam a sok lelket. Egy másik brutális
vallási gyilkolási mód volt a középkori Rómában az úgynevezett Mazzatello. Ez egy a pápai állam által használt gyilkosság
volt a 18. századtól, 1870-ig. Azokat, akik nem engedelmeskedtek a pápai irányításnak, a köztéren fejvesztéssel végezték
ki Rómában, egy nagy nyakazó bárddal és egy torokmetsző késsel. Róma az egyik hely, amelynek sok energiatisztításra
van szüksége. Ezért is voltam itt fénymunkát csinálni.
Sok más helyen a Földön, fanatikus vallásos emberek, emberek millióit gyilkolták és kínozták meg és sokuk a mai napig is
csinálja. Ez a negatív energia befolyásolja a modern földi társadalom viselkedését. A középkori időkben - a 13. és a 18.
század között -, az egyházkultusz az inkvizícióval megalapozta a teljes irányítást. A ma történészei úgy becsülik, hogy
több, mint 10 millió embert öltek meg csak az európai területen. Számtalan embert zsúfoltak be évekre sötét tömlöcökbe,
kínoztak meg kínzóeszközökkel és erőltettek "beismerésre". A vagyonukat elkobozták és nagyrésze az egyházé lett. A
rokonaik leginkább utcai nincstelenek voltak és senki sem merészelt segíteni rajtuk. A középkori időkben, majdnem
minden kastélynak volt kínzókamrája, hogy megkínozzák és megöljék mindazokat, akik nem engedelmeskednek az
egyház és a hadsereg parancsainak. Sok lélek, aki szenvedett és meghalt azokban az időkben még mindig le van ragadva
traumásan azokon a helyeken és nem találja a fényt. Ez nem egy fátyolos, misztikus dolog. Ez egy magasabb spirituális
tudomány, amely a spirituális emberek számára látható. Sok helynek ezek közül energetikai tisztításra van szüksége a
kozmikus szeretet által, hogy megtisztítsa a régi traumákat és segítsen sok léleknek, akik meghaltak azokban az időkben,
hogy megtalálják a fényt és folytassák a fejlődésüket. Az energia nem tűnik el csak azért, mert régen történt. A negatív
energia sokáig képes egyhelyben maradni, ha senki sem alakítja át a szeretet energiájába. Sok kastélyba, kínzókamrába
és egyházsírba mentem el Közép-Európába azért, hogy segítsek a megkínzott és ottragadt lelkeknek megtalálni a fényt.
Néha lehetséges egy infrakamerával elkapni a lelkeket, akik végül megszabadulnak. Fénygömbökként tűnnek fel.
Mindenkinek, akinek erőteljes szeretetrezgés van az aurájában, ezt a tisztítást kellene csinálnia a negatív energiájú
helyeken.
Folytattuk a hosszú fénymunka körutazásunkat és meglátogattuk az egyik legjobb örvényhelyet a Földön a Shasta
Hegynél. Ez az a hely, ahová a spirituális lemúriaiak menekültek, miután a kontinensük elpusztult. Ők most a Shasta Hegy
alatt élnek az 5. dimenzióban. Azért jöttünk ide, hogy feltöltsük magunkat a hegyi örvény és a lemúriaiak energiájával,
mivel azt terveztük, hogy később ezt az energiát Hawaii megtisztítására használjuk fel, ami az elsüllyedt lemúriai
kontinensből utoljára megmaradt. Ahol a pusztítás régi energiái még befolyásolják a bolygót. Ahogy csináltuk a
meditációnkat a Shasta Hegyen, érezhettük a lemúriaiak jelenlétét finomanyagi állapotukban. Fényenergiát adtak nekünk
a következő fénymunkához, amit Hawaii-on terveztünk.
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A fénymunka körutazásunk következő megállója, az óriás vörösfenyő fák voltak a kaliforniai Muir Woods-ban. Ezek 115
méter magasak és néhányuknak 12 méteres az átmérője. Ezek a fák erőteljes energiákat tárolnak, mivel 3.200 éve
tárolják a kozmikus energiákat. A fák a kozmikus energiák antennái és minél öregebbek, annál többet tárolnak
magukban. A jó energiájú helyeken, sok energiagömböt lehet fotózni. Tehát azért jöttünk ide, hogy feltöltekezzünk a fák
jó energiájából.
Feltöltődve erőteljes fényenergiával, most már készen álltunk arra, hogy megcsináljuk a fénymunkát Hawaii-on, 2012
áprilisában. Meglátogattuk a Nagy Szigetet és Kauait azért, hogy szétszórjuk a fényenergiánkat a Hawaii szigetlánc
minden szigetén. A fénymunkánk volt az első igazi energiatisztítás évezredek óta ezeken a szigeteken. Ha meglátogatod
Hawaii-t és érzékeny vagy az energiákra, akkor érezni fogod, hogy Hawaii az egyik legjelentősebb hely a múltból,
amelynek még mindig megoldatlan negatív energiái vannak. Ez az a hely, ahol a lemúriai kontinenst elpusztították egy az
atlantisziakkal vívott borzasztó háborúban a Csendes-Óceánon. Sok trauma és negatív energia teremtődött Atlantisz
végnapjaiban, mert néhány atlantiszi istennek gondolta magát és kozmikus energiát használt a háborúkhoz. Azoknak az
atlantisziaknak, akik ezt a katasztrófát okozták, megtisztítandó negatív karmájuk van, ezért születtek le sokszor a Földre,
hogy megtisztítsák a karmáikat. Sokukkal találkoztam, akik jelenleg a Földre születtek és sokuknak van meg még az
arrogáns jelleme. Bántalmazzák a fénymunkásokat, akik arról beszélnek, hogy mit tettek a múltban. A Hawaii Szigetek a
legmagasabb csúcsa az elsüllyedt lemúriai kontinensnek. A nagy pusztítás Lemúrián törést teremtett a Föld felszínén, a
láva elkezdte elemészteni és a legmagasabb hegyek vulkánokká váltak. Ebben a katasztrófában emberek milliói
szenvedtek, haltak meg és a teremtett negatív energia évezredek óta befolyásolja ezt a bolygót.
A Csendes-Óceánban sok negatív energiájú helyet találhatunk, mint a Fiji Kannibál Szigetek, Samoa, Pápua új guinea és
Hawaii. Hawaii negatív energiái sok brutális harcos törzset vonzottak oda Polinéziából a 700-as években. A háborúk és a
brutális rituálék amiket csináltak, sok alacsony asztrális entitást és démont vonzottak oda. Egy őrszemnek, aki
elhanyagolta a posztját, egy elöljárója kiloccsanthatta az agyát, vagy megfojthatta. Egy csatában zsákmányolt
ellenségnek kiszedhették a beleit és minden csontját módszeresen eltörhették, amíg még élt. Így a testét "felkötözhették"
és kicipelhették a mezőre, mint egy áldozatot a démonoknak, amikhez imádkoztak. A háborúk 1819-ig folytatódtak. Mivel
ezek a szigetek távoliak és messze vannak a benépesedett helyektől, az régi energiák évezredekig túl tudnak élni itt, mert
nem volt elegendő pozitív energia, hogy megtisztítsa a régi negatív energiákat. Sok helyi ember még mindig megéli a régi
babonák rituáléit a múltból, mert sokuk a korábbi lakosok reinkarnációi. Természetesen ezeken a szigeteken is van
néhány kivétel, de ők nincsenek elegen, hogy megtisztítsák a negatív energiákat.
Először a Nagy Szigetet látogattuk meg és az egyetlen pozitív energia, amit itt érzékelni tudtunk, az a delfineké volt a
kétlépésnyi parton és néhány érintetlen hely a természetben. Mielőtt delfinekkel találkozol, meditálnod kellene és
megteremteni a helyes energiát. A delfinek érzékenyek az energiákra és olvasni tudnak a gondolatainkban és az
érzéseinkben. Közel úszni egy delfinhez, az egyik legnagyszerűbb tapasztalat, amit megélhetsz, mikor találkozol velük a
kozmikus szeretettel a szívedben. Az első napot úszással töltöttük a delfinekkel és játszottunk egy tengeri teknőssel.
A következő napon a Nagy Sziget déli felére mentünk, a zöld homok partra. A part zöld, mivel a homok zöld kristályokból
áll. Így meditáltunk ott, hogy felhasználjuk a kristályokat, mint nagyítót a fényenergiánkhoz. Éjszaka a déli ponton
meditáltunk, újra láttuk a fénytestvéreim néhány fényhajóját.
A következő hely, amit meglátogattunk az a Polou Völgy volt, összekapcsolódtunk a természettel és feltöltöttük magunkat
a fákon a kis örvényenergiákkal. Az energiát használtuk, hogy újra egy tisztító meditációt csináljunk. Az energiamunkánk
után, az időjárás túl viharossá vált, hogy folytassuk a tisztítást. Ha egy erőteljes fényenergiát használsz, hogy
megtisztítsad a helyet, gyakran észreveszed, hogy a természet segíteni fog neked a tisztításban a szél és az eső erejével.
A Nagy Szigeten egy érzékeny spirituális ember képes érezni és látni a sok démont, amelyek számos helyen
megmaradtak a sziget körül az alacsony asztrális dimenzióban, sok elhunyt hawaii-i harcossal egyetemben, mivel ők a
kannibalizmus, a brutális áldozatok és korábbi lakosok háborúi által lettek odavonzva. Ezek a negatív entitások sok
modern lakost befolyásolnak, hogy gyűlölettel cselekedjenek és drogokat szedjenek, mivel ők negatív energián
táplálkoznak. Az egyik ilyen hely a Puu-kohola Heiau kastély. Mikor leültünk meditálni és fényt küldeni, sok elhunyt
hawaii-i harcos elkezdett ránk támadni és megpróbált energetikailag lenyomni minket a hegyről. A fényenergiánkkal
biztonságban tudtunk maradni és áldozatok százait tudtuk megszabadítani, akiket azon a helyen öltek meg, de nem
találták meg a fényt, hogy elhagyják a helyet és az ősi harcosok illetve a negatív entitások visszatartották őket.
A negatív alacsony asztrális entitások Hawaii-on nem szeretik a fényt, amit hoztunk magunkkal és sokszor megtámadtak
minket, mind személyesen, mind energetikailag, vagy negatív emberek befolyásolása által, hogy támadjanak és
fenyegessenek meg minket. Néhányan azok közül, akiket befolyásoltak és megtámadtak minket dühös gyűlölettel, helyi
emberek voltak, aki spirituálisnak állították be magukat, de valójában erős ego és gyűlölet energia van eltárolva bennük,
ezért is lettek azon negatív entitások által manipulálva.
Egy negatív helyen letesztelheted a spirituális tudatosságod mértékét. Magad láthatod, hogy van-e erőteljes
szeretetenergiád vagy sem. Ha magas spirituális tudatosságod van, valódi kozmikus szertettel a szívedben és nincs ego
vagy arrogancia, akkor nincs negatív energia, ami manipulálni tudna azért, hogy bántalmat teremtsen másoknak. Ha van
egód, arroganciád, irigységed, féltékenységed és más negatív érzelmed, akkor könnyű áldozata leszel a negatív asztrális
entitásoknak, vagy az alacsony asztrális élősködőknek. Akkor ott hever a lecke, amely egós embereket birtokolt, amit
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meg kell tanulni. Sok nem spirituális ember közvetít gonosz gusztustalan entitásokat az alacsony asztrális dimenzióból, de
nem képesek felismerni ezt és hamisan gondolják azt, hogy fénylényekkel, spirituális földönkívüliekkel, Jézussal, vagy
spirituális tanítókkal vannak kapcsolatban. Sokszor találkoztam Jézussal az asztrális dimenzióban és nagyon szomorú
amiatt, hogy sok földi ember visszaél a nevével azért, hogy kielégítse és igazolja a vágyát az egóra, gyűlöletre,
féltékenységre, háborúra és mások irányítására.
A spirituális lény nem akarja, hogy imádják, mert az a kozmikus törvények ellen való. A közvetítés nem egy jele annak,
hogy spirituálisak vagyunk. A közvetítés csak egy jelzés, hogy valaki energiát fogad más lényektől. Láttam nagyon gonosz
embert, aki kérésre démonokat tudott közvetíteni. Láttam sámánokat Mexikóban és Nepálban, akiket démonok
birtokoltak. Nem volt uralmuk a tetteik felett és gyűlölettel üvöltöttek másokra. Tehát a közvetítés nem egy jele annak,
hogy spirituálisak vagyunk. Spirituálisnak lenni azt jelenti, hogy használjuk a szívünkben a kozmikus szeretetet, amelyet
gyakorlással és bölcsességgel szükséges fejleszteni sok életen keresztül. Az embereknek, akik közvetítenek, nagyon
óvatosnak és körültekintőnek kell lenniük, hogy kitől és milyen információt fogadnak. Ha egy démont közvetítesz, ami
gusztustalan és Jézusnak állítja be magát, vagy egy spirituális földönkívülinek, akkor ez az entitás azt fogja mondani
neked, hogy menj a szerető emberek ellen, a fénymunkások ellen, emberek ellen, akik a kozmikus szeretetet terjesztik.
Ha ilyen fajta entitást közvetítesz, akkor gyűlölet és arrogancia van a tudatodban és arra fogod használni, hogy megbánts
másokat azért, hogy tápláld és kielégítsed az entitást.
Az utolsó napon a Nagy Szigeten egy hosszú meditációt csináltunk a Spencer Beach-en, feltöltöttük magunkat a Nap
energiájával. A Nap egy átjáró, ahol a Forrás energiája jön keresztül. Ebben a meditációban először csukott szemekkel
meditálsz és amikor a Nap alacsonyan van és vörös, akkor közvetlenül belenézel a Napba és felszívod a kozmikus
energiát a szemeiden keresztül. Érzed magadban a kozmikus energiát és készen állsz a következő fénymunkára.
A Nagy Sziget megtisztítása utáni hatodik napon, elmentünk Kauai Szigetére. Ha meglátogatod Kauai Szigetét, akkor egy
kissé könnyedebb energiát érezhetsz, mint a Nagy Szigeten, amiatt, hogy a legtöbb sziget nem lakott, mivel gazdag a
vegetáció. A sziget külső szélén sok helyet tapasztaltunk meg, ahol elhunyt emberek voltak az ősi időkből és sok démon
is élt évezredek óta a szigeten, mivel senki sem kezdte el megtisztítani ezeket az energiákat valódi kozmikus fénnyel. Sok
helyet látogattunk meg körbe a szigeten. Kezdetben jó energiájú helyekre mentünk az erdőbe, hogy feltöltsük magunkat
és készen álljunk a negatív helyekre. A másik jó energiájú hely az a a part volt, amit Secret Beach-nek hívnak és északon
található. Azért hívják így, mert el van dugva az erdő mögött. Csak miután követed az ösvényt lefelé az erdőből, éred el a
turisták nélküli és természetes energiájú partot.
Következő napon a Ke-e Heiau Beach-et látogattuk meg. Itt az erdő között egy fennsík található eldugva a part fölött,
öreg romokkal. Az ősi időkben az emberek itt brutális áldozatokat és gyilkosságokat gyakoroltak itt, így érezheted a
negatív energiát kisugározni a helyből. A fénylények segítségével elkezdtük küldeni a fényenergiát erre a helyre azért,
hogy megtisztítsuk az energiát. A démonoknak, akik ezt a helyet irányították, ez nem tetszett és elkezdtek megtámadni
minket. Ebben a pillanatban, ha nincs erőteljes szeretetenergia pajzsod az aurádban, akkor azok az entitások be tudnak
hatolni az energiameződbe, birtokba vehetnek és használhatnak, hogy megtámadják a többieket. Pontosan ez történt az
egyik lakossal is, gonosz démonok kerítették hatalmukba és aztán elkezdett hangosan üvölteni, mint egy állat és
sértegetéssel támadta a többieket. Onnantól fogva, mindig gonosz volt a többiekkel és nem kérte mások segítségét. Ez
megtörténik néha az emberekkel, így láthatják önmagukat, hogy valójában milyen tudatossági szinten is vannak. Ez egy
vészjelzés számukra, hogy a sötétség útján járnak és irányt kéne váltani. A tisztításunk után feltűnt egy bálna és
megköszönte nekünk az energiamunkát, amit tettünk.
Ha haladó fénymunkát akarsz csinálni, ahol megtisztítod a negatív helyeket, akkor nagyon fontos, hogy valódi
szeretetrezgésed legyen, rejtett ego, arrogancia, vagy más rejtett negatív érzelmek nélkül. Ha hazudsz magadnak, akkor
birtokba vehetnek és magadat és másokat is veszélybe hozod, mivel azt vonzod be, amit kisugárzol. Ha spirituális akarsz
lenni, akkor őszintének kell lenned magadhoz és másokhoz és dolgoznod kell a belső gátló vagy negatív érzelmeiden. Egy
fénymunka találkozón az kozmikus fény energiája fel fog fedni minden negatív energiát, amely el van rejtve a tudatban.
Egy találkozón valódi fénymunkásokkal, az energia felgyorsul és megvan a lehetőséged arra, hogy rövid idő alatt sok
leckét tanulj meg, amelyeken normálisan csak sok éven keresztül mennél keresztül. A fénymunka találkozó egy
energiamunka, amelyen fel kell ismerned azt, hogy olyan leckékkel fogsz szembesülni, amelyeket a lelked gyorsabban
akar elsajátítani.
Ezt úgy is aktiválni lehet, hogy közel vagyunk egy valódi spirituális mesterhez. A spirituális tanítók a kozmikus fény
örvényei és az energiájuk dolgozik, még akkor is ha nem mondanak semmit sem. Sok ember nem szeretni a kozmikus
fény energiáját, felfedi őket és mindent a felszínre hoz. Így elkezdik támadni és bántalmazni a spirituális tanítót illetve
másokat és még több negatív karmát teremtenek, amit meg kell oldaniuk az elkövetkezendő életeikben. A gyűlölet, ego
és arrogancia mindig gátolják a spirituális fejlődésedet. Egy problémás életet teremt és betegségeket ebben illetve a
következő életben. Ha nem gyógyítod meg a régi negatív energiát, akkor sok leckét ismételsz meg sok életben
mindaddig, amíg el nem sajátítod a kozmikus szeretet energiáját a szívedben és a tudatodban. Ez az, ahogyan a Kozmosz
működik. Ez a Létezés kozmikus alapelve.
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A következő napon elmentünk egy hajóútra Kalalau Beach-re. Itt megtapasztaltuk a részeg kormányost, aki még
drogokat is kínált nekünk. Ők a sziget entitásainak irányítása alatt álltak egy küldetéssel, hogy veszélybe hozzanak minket
a tengeren. Ha haladó fénymunkát csinálsz és negatív helyeket akarsz megtisztítani, akkor gyakran látsz negatív
entitásokat, akik irányítják ezt a helyet és meg akarnak támadni, egyrészt közvetlenül, vagy más negatív energiájú
embereket felhasználva.
Csak egy bonyolult helyzetben láthatod meg magadat, hogy valóban spirituális vagy-e. Egy könnyű helyzetben sok ember
lehet, hogy spirituálisnak tetteti magát, de bonyolult helyzetben láthatod a valódi energiáikat. Az életben sok teszt van és
sok tanítás, amin mindenki keresztülmegy azért, hogy elsajátítsa a valódi spiritualitást. Ha egy bonyolult helyzetben vagy
és meg tudod tartani a szeretetenergiádat és az együttérzésedet a szívedben gyűlölet és ego nélkül, akkor elsajátítottad a
leckét. Ha egy bonyolult helyzetben vagy és egósan, gyűlölködve, arroganciával vagy féltékenységből cselekszel, akkor
bölcs dolog lenne elkezdeni a negatív karmának az eltörlését még ebben az életben. Mivel az energia, amely a
tudatodban és a szívedben van, meg fogja határozni a jelenlegi és az elkövetkezendő élethelyzetedet. Tehát bölcs dolog
lenne elkezdeni használni a kozmikus szeretetet a szívben és bocsánatot kérni mindenkitől, akit megbántottál és akinek
fájdalmat okoztál.
Az undorító gonosz démoni támadások és a rendkívül negatív emberek ellenére sok helyen csináltunk energiatisztítást a
Nagy Szigeten és Kauai-n a fénylények segítségével. De mivel sok rétege van a negatív energiáknak Hawaii-on, sok valódi
fénymunkásnak kellene odamennie és megtisztítania, amennyire csak tudják.
Sok más negatív energiájú hely van a Földön, amelynek tisztításra van szüksége azért, hogy szeretetenergiát teremtsen
és egy békés társadalmat ezen a bolygón. Néhány helyet fizikailag meg tudunk látogatni és néhány helyre, mint a
háborús helyszínek, küldhetünk távolról energiát.
A 2012-es márciusi és áprilisi fénymunka körutazásunk nagy siker volt, ahol kozmikus szeretetenergiát teremtettünk
azért, hogy segítsük a Föld bolygót. Sok léleknek segítettünk, akik évezredek óta gátolva voltak negatív helyeken, hogy
kiszabaduljanak a régi traumákból és vissza tudjanak kerülni a fénybe, ahol eltervezhetik az elkövetkezendő
leszületésüket és a fejlődésük következő szintjét. A Földnek sok energiagyógyításra van szüksége számos régi és új
negatív energiájú helyen. Magasabb fejlettségű bolygókon, egyáltalán nincs negatív energia. Ez azért van, mert össze
vannak hangolódva a Kozmikus Tudatossággal és örömmel élnek minden probléma nélkül. Ez a Földön is lehetséges
lenne, ha mindenki használná a kozmikus szeretetet a szívében és senki sem használná többé a gyűlöletet vagy az egót.
Ez mindig a bolygó civilizációjának a viselkedésétől függ, hogy a bolygó a harmónia helye, vagy a katasztrófáké, erőszaké
és szenvedésé.
Minden energetikai kapcsolatban áll az Univerzumban a finomanyagi kozmikus energia által. A gondolataid, érzelmeid és
tetteid energiák, amelyek megteremtik azt a valóságot, amit magad körül látsz. Ráhangolódva a Létezésre az egyetemes
szeretet által a mindennapokban, jelenti az élet célját és leckéjét.
BARÁTSÁGOSNAK ÉS SZERETŐNEK LENNI AZ ÉLET CÉLJA ÉS A BÖLCSESSÉG, INTELLIGENCIA ÉS BOLDOGSÁG ALAPJA.
Alaje a plejádi.
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