
www.alaje.hu   1/16 oldal 

Alaje a Plejádokról - 21. rész 
Önmagunk és a társadalom meggyógyítása 

Görögország - 2013 augusztus 
 ( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=bfXwYCfJZag ) 

 

 
Távolról, a Földbolygó egy gyönyörű kék gyöngynek tűnik a mérhetetlen, határtalan és lakott űrben. De mi látunk, amikor 

közelebbről nézzük és a Föld felszíne fölé szállunk? A szeretet egy egészséges környezetét, békét, testi-lelki harmóniát és 

bőséget látunk az emberek és a természet számára? Vagy az ego egy társadalmát, gyűlöletet, versengést, erőszakot, 
katonaságot és környezetszennyezést látunk, amely lassan lerombolja önmagát? 

 
Fény és szeretet túra (Szerbia, 2012) 

 

Egy kisszámú ember ezen a bolygón tudja, hogy a szív energiáját használva, milyen érzés más emberekkel, állatokkal és 
a természettel harmóniában lenni. 

 
Fény és szeretet túra (Bimini - Atlantisz, 2012) 

 

Nem lenne szép, ha mindenki a Földbolygón kozmikus szeretettel rendelkezne a szívében és boldogságot, illetve bőséget 
tapasztalna meg? 

 
A földi társadalom negatív oldala 

 
Nem lenne szép, ha egy olyan társadalomban élnénk, ahol nincs versengő gondolkodásmód, nincs TV-s manipuláció, nem 

pazarolják el a természeti erőforrásokat, nincs dohányzás, nincsenek betegségek, nincs szélsőséges fogyasztás? Nem 

lenne szép, ha egy békés, egyesült és szerető társadalomban élnénk, az agresszió határai nélkül? Gyűlölet, ego, 
fegyverek, katonaság és büszkeség, stressz nélkül? Drogok, depresszió, szomorúság, betegségek, nyomor, vagy félelem 

nélkül? Nem lenne szép, ha egy civilizálatlanság, érzéketlenség, tompult viselkedés nélküli társadalomban élnénk? 
Féltékenység, hazugságok, zsarnokoskodás, rágalmazás, vagy fizikai bántalmazás nélkül? Rabszolga kereskedelem, 

erőszaktevések, őrület, dogmatikus hitrendszerek, kultuszok, valamit a hatalomért és az irányításért történő politikai 

kapzsiság nélkül? Nem lenne szép, ha egy egészséges társadalomban élnénk, egészséges organikus ételekkel, fertőzött 
és mérgezett levegő, talaj és víz nélkül? Ipari korrupció és genetikailag módosított ételek, nukleáris erőművek, nukleáris 

robbantások, elekroszmog, környezetszennyezés és katasztrófák nélkül? Nem lenne szép, ha egy olyan bölcs 
társadalomban élnénk, ahol a technológiát nem használják fel rosszul az irányítás, fegyverek, katonaság és a 

rabszolgaság érdekében? Továbbá nem használják fel rosszul a bankok, a sport-üzlet-versengés-ego küzdőterein? Nem 
lenne szép, ha egy olyan társadalomban élnénk, ahol azon technológiák, mint a számítógép és az internet, nem lennének 

helytelenül felhasználva a kémkedés, megfélemlítés, összecsődülés, beosonás, fenyegetés, bántalmazás és a hazugságok 

érdekében? Továbbá, nem lennének felhasználva becsmérlésre, bosszantásra, kényszerítésre, rágalmazásra és mások 
egyéniségének meggyilkolására, gyűlöletből, egóból, arroganciából, megszállottságból és féltékenységből? Nem lenne 

szép egy kormányzatok és hadsereg nélküli társas társadalomban élni, fanatikus hitrendszerek, korrupt ipar és manipulált 
média nélkül, amelyek mind egy robot társadalmat akarnak megteremteni, akiknek egy kevés erőszakos-kapzsi embernek 

kell engedelmeskedni? Nem lenne szép, ha egy évezredek óta háborúkat teremtő titkos társaságok és vallási kultuszok 

nélküli társadalomban élnénk? Nem lenne szép, ha egy olyan társas, spirituális társadalomban élnénk, ahol az orvosság 
természetes és ingyenes mindenki számára? Továbbá nem lenne helytelenül felhasználva a gyógyszeripari üzletben, 

amely az embereket betegen akarja tartani azért, hogy eladja nekik a kémiai gyógyszereket? Nem lenne szép, ha egy 
olyan társadalomban élnénk, ahol az állatokat nem mészárolják le üzleti okok és az egészségtelen húsfogyasztás miatt, 

valamit nem helyezik el őket állati börtönökbe a turistalátványosság érdekében?  
 

Létezik egy intelligens és jóindulatú társadalom a Földbolygón? 

 
Amikor mindezekre a tényekre tekintünk a Földön, akkor beszélhetünk-e egy szabad, békés és intelligens bolygóközi 

társadalomról? Amikor látjuk mindezeket a negatív energiákat a Földön, számíthatunk-e arra, hogy a földi ember egy 
pozitív jövőt fog teremteni a Földön? Vagy újra háborúkat és szenvedést fog teremteni, mint a múltban? Tanultak-e a 

földi emberek valamit is a korábbi háborúkból és szenvedésből? A globális béke megteremtésén dolgoznak, vagy 

háborúkat pénzelnek? 
 

Tudunk teremteni egy emberbaráti, emberszerető társadalmat a Földön és megakadályozzuk a háborúkat? Az 
emberbaráti szó a görög nyelvből ered és azt jelenti, hogy: „barátságos ember”. Meg tudunk gyógyítani egy olyan 

társadalmat, amely elbukott a kozmikus szeretet, intelligencia, könyörület, egészség és béke, egészséges ösvényén? Egy 

társadalmat, amely kizárólag az alapján becsül meg egy személyt, hogy mi a munkája és, hogy hol lakik?  
 

Fény és szeretet túra (Szerbia, 2012) 

http://www.youtube.com/watch?v=bfXwYCfJZag
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Azok, akik nincsenek a gyűlölet, vagy az ego által befolyásolva, tudják azt, hogy ez akkor lehetséges, ha mindenki az 

egyetemes szeretet tudatosságát használná a Földön, mindenki és minden érdekében.  
 

A szeretet tudatossága nélkül mindig háborúk, szenvedés és elfajulás van. 

 
Mindenkinek megvan az ereje, felelőssége és a saját egyedi lehetőségei arra nézve, hogy pozitív dolgokat teremtsen meg 

az életben a kozmikus szeretettel. Azért, hogy megtartsa a tudatosságát és a testét egészségben, valamint hogy 
megteremtse a szeretet, tisztelet, béke és fejlődés egy társas, civilizált társadalmát. Ez a szív kozmikus energiájának a 

használatával lehetséges. Meggyógyítja a régi negatív elmeprogramokat, régi babonákat, negatív viselkedési mintákat, 

negatív hitrendszereket és aktiválja a magasabb spirituális tudást. Ebben a filmben szuggesztiókat, lehetőségeket és 
példákat fogunk megnézni, hogy meggyógyítsuk magunkat és a társadalmat.  

 
Önmagunk és a társadalom meggyógyítása a kozmikus szeretettel 

 
Fény és szeretet túra (Bimini - Atlantisz, 2012) 

 

A magasabb spirituális tudás egy alapvető része a kozmikus tudatosságnak és semmi köze sincs a regényekhez, 
vallásokhoz, bármi misztikushoz, a New Age-hez, vagy akármilyen „titokhoz”. Nincs semmi új és nincs „titok”, amelyet 

meg kell találni. A magasabb spirituális tudás mindig elérhető mindenki számára, a szívben lévő valódi kozmikus 
szeretettel. Egy egészséges energetikai környezetben sokkal könnyebb kifejleszteni a kozmikus szeretet tudatosságát.  

 

Álljatok készen a kapcsolatra a jóakaratú, sokkal-sokkal felsőbbrendűbb és bölcs látogatókra más csillagrendszerekből, 
vagy más dimenziókból. Ezt a kozmikus tudatossággal történt személyes tapasztalatok, valamint olyan jóindulatú más 

bolygókról és dimenziókból származó emberektől és fénylényektől tudom, akikkel sokszor találkoztam. 
 

Alaje a plejádi kapcsolata a fénylényekkel (1995) - Találkozás a csillagcsaládommal és a Felsőbb-Énemmel 
 

Főleg 1995-ben, amikor is egy nagyon közeli találkozásom volt fénylényekkel és a saját Felsőbb-Énemmel. A kozmikus 

szeretet és tudatosság az, amit egy ilyen találkozáskor érzel és ez túl van minden szeretetérzésen, amely a Földön csak 
ismert. Bárcsak mindenki megtapasztalhatná a kozmikus tudatosság szeretetét, a Létezésben lévő minden dolog 

Forrásának a szeretetét. Ez nagyon gyors megteremtené a szeretet, béke és szabadság társadalmát.  
 

Alaje a plejádi űrhajó felvétele (2013 október) - Éteri interdimenzionális fényhajó, a szeretet kozmikus energiájával repül 

 
Az egyik újabb kapcsolatom 2013 októberében volt, ahol órákig vehettem fel egy interdimenzionális fényhajót a 

csillagcsaládomból. 
 

Barátságos csillagcivilizáció spirituális segítséget ajánl 

 
Azok a hajók nem fizikaiak, gondolatból és kozmikus fényenergiából készülnek. Ami azt jelenti, hogy bármilyen formában 

fel tudnak tűnni, amiben csak akarnak, bárhol, ahol csak akarnak és bármilyen idővonalon. Ez a fejlett formája a 
magasabb spirituális utazási technológiának, csak azon magasabb dimenziójú spirituális kozmikus emberek számára 

lehetséges, akik össze vannak hangolódva a Forrással és a kozmikus szeretettel. Azok, akiknek élményeik voltak velük, 
rendkívüli szeretetet tapasztaltak meg és, hogy igazi megértéssel, valamint tudással rendelkeznek arról, hogy hogyan is 

működik az élet. Emberek vannak minden dimenzióban, a fizikai dimenzió fölött. Mindenféle formájú űrhajóik vannak, a 

fizikaiaktól a tiszta energiájúakig. Fotóim és videóim vannak minden ilyen formájúról. 
 

Alaje a plejádi űrhajó felvétele (2013 október) - Űrhajó a repülőgép mellett 
 

Ugyanazon a napon felvettem egy hajót egy repülőgép mellett. Mintha kifejezetten ezen felvételem miatt repülnének. 

 
Alaje a plejádi űrhajó felvétele (2013 október) - Űrhajó lebeg hozzávetőlegesen 50 méterre a kamerától 

 
Ez a felvétel szintén aznap történt, 2013 októberében. Egy hajót láthattok mozgás nélkül lebegni, az ég egy pontján. Ez 

szintén a természetes kozmikus energia használatával tehető meg, amely szabadon elérhető a világegyetemben.  
 

Alaje a plejádi űrhajó felvétele (2013 augusztus) - Űrhajó egy helikopterhez közelében, egy orsót csinál a kamerának 

 
Ebben a videóban, amit 2013 augusztusában csináltam, egy űrhajó tűnik fel a felvétel miatt a helikopter közelében, nagy 

sebességgel közelíti meg, csinál egy orsót és aztán elrepül felfelé. Ez sokkal tisztább lassításban. Kifejezetten a felvételem 
miatt repülik meg ezeket a mozgásokat, tehát bárki láthatja azt, hogy ez nem egy repülőgép. Bármilyen sebességgel 

tudnak repülni, amivel csak akarnak és bármilyen irányban, mivel saját atmoszférát és természetes kozmikus 

energiapajzsot teremtenek meg a hajó körül. Ez azt jelenti, hogy a hajón belül nem éreztek semmilyen mozgást. 
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Alaje a plejádi űrhajó felvétele (2011 november) - A Bimini fénymunkánál 

 
Mindig jelen vannak a fénymunkámnál, de nem mindig láthatóak mindenki számára. Ezek olyan képek, amiket a 

fénymunkámnál készítettem Biminin, 2011-ben. 

 
Alaje a plejádi űrhajó felvétele (2010) - Plejádi űrhajó Alaje fölött egy gabonakörben 

 
Ezt a képet, ahol egy hajó van fölöttem egy gabonakörben készítettem 2010-ben. 

 

Alaje a plejádi űrhajó felvétele (2010) - Plejádi anyahajó 
 

Ezen a képen egy hatalmas hosszú anyahajót láthattok. 
 

Alaje a plejádi űrhajó felvétele (2013) - Plejádi fényhajó 
 

A plejádi csillagcsaládom mindig körülöttem van, ahogyan azt itt is láthatjátok 2013 szeptemberében az egyik 

utazásomon. 
 

A világegyetem az, ahol most vagyunk. Sok fejlett ember és más fajok is vannak ebben az Univerzumban. Évmilliárdok 
óta utaznak asztronautaként űrhajókkal, vagy mint egy fénylény. Látogatják, illetve felfedezik a Létezést. Ezen űrutazók 

miatt lakott az emberek és más állatformák, illetve növények által a Földbolygó. Ezen bolygó történelmének évmilliói alatt 

fejlődtek ki. Kapcsolatokat kellene kialakítaniuk a Földön, ha a földi emberek elengednék a negativitás és gyűlölet minden 
formáját és barátságosakká válnának. 

 
Sok ember a Földön azt gondolja, hogy kint a végtelen számú bolygón az Univerzumban és a dimenziókban, csak ezen a 

kis bolygón van élet. Ez olyan, mintha azt hinnék, hogy a Földbolygó lapos. Öt okból hiszik ezt:  
 

1. Nincs tudomásuk arról, hogy sok dimenzióban van élet és nem csak a fizikai rezgésen. Magasabb dimenziókon 

olyan magasabban fejlett civilizációkat találhattok, akik egy magasabb rezgésben élnek és ezért nem láthatóak az 
emberek számára a fizikai dimenzióban. De láthatóvá tudják tenni magukat, ha úgy akarják.  

 
2. Nincs személyes tapasztalatuk más bolygókról és dimenziókból származó emberekkel és ezért nem tudják.  

 

3. A TV, filmek, kormányzat és a dogmatikus hitrendszerek által vannak befolyásolva, hogy azt higgyék, hogy az 
űrben nincs semmi és azt, hogy egy kitalált isten büntetésének kell engedelmeskedniük, akit az uralkodók találtak 

ki, hogy fenntartsák az irányítást.  
 

4. Az egós és féltékeny emberek, nem akarják meglátni azt a tényt, hogy több fejlettebb lény is létezik a 

világegyetemben, mivel alsóbbrendűnek érzik magukat. 
 

5. Túl sok hamis információ illetve videó van az interneten és egy átlagos, tapasztalatlan földi ember számára nehéz 
megkülönböztetni a valódi és igaz információt a tévestől. Még néhány olyan oldalon is, amely spirituálisnak 

mutatja be magát, egyesek sok egót, arroganciát és versengést látnak.  
 

Önmagunk és a társadalom meggyógyítása a kozmikus szeretettel 

 
Tehát szükséges az, hogy személyes élményeink legyenek a fénnyel és a galaktikus lényekkel.  

 
Spirituálisnak lenni azt jelenti, hogy használjuk a szívben lévő kozmikus szeretetenergiát, ego, gyűlölet, arrogancia, 

képmutatás, dogmák, fanatizmus, babonák és hitrendszerek nélkül. 

 
Annak érdekében, hogy személyes élményeink legyenek, az egyénnek szeretettel, spirituális szívvel, ego, arrogancia és 

gyűlölet nélkül kell kutatnia az információt. Ez fogja megteremteni a helyes rezgést, hogy fejlődjön a tudatosság és 
bevonzza a magasabban fejlett lényeket és végül a tudást illetve a megértést, valamint a képességet, hogy 

megkülönböztessük az igaz információt a hamistól. 
 

A negativitás az elmében gátolja az embert, hogy kapcsolatba kerüljön a fény és a szeretet magasabb energiáival. 

 
Tehát azt látjuk, hogy sok lélektani és energetikai blokk van a Földön, amelyek gátolják a legtöbb földi embert, abban 

hogy tapasztalataik legyenek a fénnyel, valamint tudásuk és megértésük legyen a Létezésről. Az ember készítette 
hitrendszerek, dogmák, gyűlölet, ego, arrogancia, babona, kultuszok, félelem és irányítás, gátolják az embert abban, 

hogy öntudatos kapcsolatba kerüljön a fény energiájával és gátolják az elmét, hogy szeretetet, könyörületet és tiszteletet 

tanúsítson mindenki iránt. Ha mindenki rendelkezne a szeretet tudatosságával, akkor a társadalom a Földön lassan a 
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szabadság, tisztelet, szimpátia, bőség és spiritualitás egészséges társadalmává válna és az emberek egy emberbaráti 

környezetben élnének. Spirituálisnak lenni azt jelenti, hogy szeretőek, könyörületesnek, őszintének és segítőkésznek lenni 
minden dolog irányában az életben. Továbbá mentesnek lenni az ember alkotta doktrínáktól, hitrendszerektől, 

kultuszoktól, babonáktól, egótól, gyűlölettől és háborúktól. Spirituálisnak lenni azt jelenti, hogy összehangolva lenni a 

kozmikus tudatosság energiájával, az energiával, amelyet a földi emberek „Istennek” hívnak. 
 

A kozmikus tudatosságot a mély, feltétel nélküli szeretet környezetében lehet megérezni. Egy jó módja, hogy aktiváljunk 
egy erőteljes szeretetet a szívünkben az, ha simogatunk egy macskát. Ez kozmikus szeretetet és azonnali áldás teremt, 

mert nincs kapcsolatban a hitrendszerekkel, vagy az egóval. A kozmikus tudatosság tiszta szeretetenergia, amely 

megteremti az áldás legmagasabb érzését a szívben. Mindenkiben, akinek ugyanilyen tapasztalata van, mint nekem, meg 
tudja erősíteni ezt. Kapcsolatba kerülve a mély egyetemes szeretettel a szívben, az egyén megérti azt, hogy a kozmikus 

tudatosság az a kozmikus energia, amely a kozmoszban létező minden dologból árad és ez mentes minden ember alkotta 
dogmatikus hitrendszertől.  

 
A kozmikus tudatosság az a kozmikus energia, amely a kozmoszban létező minden dologból árad és ez mentes minden 

ember alkotta dogmatikus hitrendszertől. 

 
Az energia, amit a földi emberek Istennek hívnak, a tudatosság egy egyetemes kozmikus energiája. Nem egy idős ember 

szakállal és negatív jellemvonásokkal, mint a bosszúállás, jutalmazás, vagy a büntetés. Mind a kozmikus tudatosság 
gyermekei, vagy résztvevői vagyunk. Sok spirituális tanító, mint Jézus szintén elmondta ezt, de sajnos az emberek 

félreértették őket. Elkezdték imádni őket és eltorzítani a szavaikat. A kozmikus tudatosság (Isten) az, amely minden 

Univerzumot és dimenziót megteremtett, nem támogatja és nem is áldja meg a háborúkat, a katonaságot, vagy azokat a 
kultikus vezetőket, akik önmagukat „szentnek” hívják. Nem áldja meg a politikai ego kampányokat, vagy az egós 

sportverseny rendezvényeket.  
 

A kozmikus szeretettel történő személyes tapasztalat, nélkülözhetetlen azért, hogy megértsük az életet. 
 

Azok az emberek, akik megtapasztalták a fényt és a szívben lévő egyetemes kozmikus szeretet áldását, nem képesek 

egót, arroganciát, vagy gyűlöletet érezni. Ezek a megvilágosodott emberek nem kérdeznek meg senkit sem, hogy 
bármiben is higgyenek. Egyszerűen megosztják a tudásukat és ráhagyják az emberekre, hogy a személyes 

tapasztalatokban felismerjék azt önmagukért.  
 

A kozmikus tudatosság energiája a Létezés minden részecskéjében jelen van, attól függően, hogy hogyan is hatunk 

egymásra ezzel az isteni energiával. 
 

Az „Istennek” hívott energia, az a határtalan energia, amely a szívben, a könyörületben és minden dolog iránti 
szeretetben található meg. Az kozmikus tudatosság (Isten) egyetemes kozmikus energiája, az életben minden 

részecskében és minden atomban jelen van. Minden növény, minden élőlény, még a levegő is telített a kozmikus 

tudatosság energiájával. Attól függően, hogy az egyes egyedek, hogyan hatnak egymásra ezzel az isteni energiával. A 
legjobb mód, hogy ezt az isteni energiát felhasználjuk, az a szívben lévő egyetemes szeretet használata. Ez át tudja 

alakítani a személyes és a globális életet. Meg tudja teremteni globálisan a kozmikus szeretet tudatosságát és ezért egy 
intelligens, békés társadalmat tud létrehozni. Ez az, amit a spirituális tanítók, mint Jézus, Buddha és ezren mások 

mondanak, de sajnos félre vannak értve.  
 

A kozmikus szeretet, az egyetemes jóakarat, tisztelet, becsület és könyörület lényege. 

 
A kozmikus szeretet, az egyetemes jóakarat, tisztelet, becsület, könyörület lényege és nem lehet arrogánsan, vagy a 

racionális egós elme „mindent tudok” fanatikus viselkedésével aktiválni. A kozmikus szeretet nincs félreértelmezve a földi 
kapcsolatok korlátozott agyi szeretete által, ahol a legtöbb esetben az ego és a birtoklás található meg. A személyes 

tapasztalatomból tudom azt, hogy a kozmikus szeretet egy sokkal-sokkal erőteljesebb energia, amelyet érezni és 

aktiválni, csak a szív energiapontjában lehet. Ha egyszer ez a szeretetenergia a szívben van, a személy örökre 
megváltozik. A kozmikus szeretete magasabb energiája, egy magasabb tudatosságot aktivál és egy ego, féltékenység, 

arrogancia és gyűlölet nélküli személyiséget. Minden tetted és gondolatod az egyetemes szereteten alapul és ez érezhető 
is, amikor beszélsz.  

 
A földi társadalom negatív oldala 

 

Még a földi tudósok is tudják azt, hogy az érzelmi és lélektani blokkok kellemetlen helyzeteket okoznak, de amikor 
meggyógyítjuk őket, akkor a valódi egyetemes szeretet, öröm, bőség, megértés és igazság egy társadalmát tudjuk 

megteremteni. A „lélektani” szó, vagy „psziché”, a görög „psihi” (kiejtése: pszíhi) szóból ered, ami azt jelenti, hogy lélek. 
A „pszichológia”, azt jelenti, hogy „a lélek beszéde”. Nagyon gyakran, blokkok és negatív elmeminták vannak eltárolva a 

lélekben és ezek minden egyes életben tovább vannak hordozva, ha nem figyelünk a lélek beszédére azért, hogy 

meggyógyítsuk őket. Sok ember a Földön, elvesztette az öntudatos kapcsolatát a fénnyel és tudattalanul negatívan, 
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korlátozott elmemintákkal, babonákkal, vagy negatív beszéddel programozza be magát sok év, vagy élet óta, így 

blokkolva le önmagukat, hogy a kozmikus szeretetre hangolódva éljenek. Számíthatunk-e arra, hogy a szeretet egy 
társadalmát lássuk a Földön, ameddig az emberek démoni entitásokat, valamint ördögi tetteket ünnepelnek és imádnak 

azon a napon, amit „Hell-o-ween”-nek neveznek, amely a „pokolra gondolást” jelenti?  

 
Miért ünnepelnek emberek démonokat azon a napon, amit „hell-o-ween”-nek neveznek, amely óangol és azt jelenti, hogy 

„a pokolra gondolni - a pokolra számítani”? 
 

Sok ember a Földbolygón, az olyan fősodrású média által van befolyásolva, mint a filmek. Azért, hogy elhiggyék azt, hogy 

gorombának és negatívnak lenni normális, szeretőnek lenni pedig valami olyasmi, amit meg kell támadniuk és sérteniük. 
Ezekben az esetekben az öntudatos kapcsolat a szívvel és a Forrással blokkolva van. Az emberek a racionális 

gondolkodású ego, arrogancia, féltékenység és negatív entitások által vannak irányítva. Ez pedig egy feltűnő jele azon 
társadalomnak, amely lassan lerombolja önmagát, egyszerűen azért, mert hiányzik a szeretet és a könyörület 

tudatossága. 
 

Karácsony: a Föld képmutató, egós, önámító, babonás és ipari profitot termelő ünnepsége. 

 
Számíthatunk-e arra, hogy a valódi szeretet egy társadalmát lássunk a Földön, amikor minden év végén képmutató 

viselkedést látunk abban az üzleti időszakban, amit „karácsonynak” hívnak? Ahol az emberek jónak tettetik magunkat, 
mert a naptár azt mondja, de az év többi részében a mindennapi életükben egósan, arrogánsan és gyűlölettel 

viselkednek.  

 
Egy igazán spirituális személy minden nap szeretetet ad az életében. 

 
Egy igazán spirituális személy minden nap szeretetet ad az életében és nem csak egy adott napon, csak mert a TV, a 

médiaipar és a hitrendszerek erre a gondolkodásra programoznak. Egy valóban szerető, spirituális személy, nem 
támogatja a képmutatás ünnepét és a mértéktelen fogyasztást, ahol fák ezreit ölik meg, csak, hogy feldíszítsék vele a 

szobát, majd később kidobják. Helyette arra költi a pénzét, hogy emberek ételt vehessenek a hajléktalan embereknek.  

 
Egy igazán spirituális személy, az ajándékot valódi szeretetből adja, az év bármely szakában. 

 
Egy igazán spirituális személy, az ajándékot a szívben lévő valódi szeretetből adja, az év bármely szakában és nem azért, 

mert ezt mondja a naptár, annak érdekében, hogy megkérje erre az egót és a fogyasztói társadalmat. 

 
Képmutatás - Jézus helytelen felhasználása az ego, vallások, fogyasztás, sportversenyek és a háborúk érdekében. 

 
Számíthatunk-e arra, hogy a valódi kozmikus szeretet és spiritualitás egy társadalmát lássunk a Földön, amikor az 

emberek helytelenül használják fel a spirituális tanítót, Jézust, mint egy hirdetési ábrázolást a karácsonyi fogyasztás, 

hitrendszerek, háborúk, sportesemények és a képmutatás érdekében?  
 

A pénzt az emberek, az állatok és a természet megsegítésére kellene felhasználni, hogy egészségesek és nyugodtak 
maradjanak. 

 
Számíthatunk-e arra, hogy a valódi kozmikus szeretet és spiritualitás egy társadalmát lássunk a Földön, amikor az 

emberek szó szerint a pénzek millióit égetik el tűzijátékokra, hogy kilövést és robbantást játszanak, ahelyett, hogy a 

jólétre költenék, hogy megsegítsék az éhező embereket és visszaállítsák a természetet világszerte? Számíthatunk-e arra, 
hogy egy igazán szerető társadalmát lássunk a Földön, a lakosok szívében lévő kozmikus szeretet nélkül? Egy kozmikus 

szeretet nélküli társadalom, az egy olyan elembertelenített társadalom, ami minden jólétet a fegyverekre, politikára, 
hitrendszerekre, sport stadionokra, dohányzásra vagy tűzijátékokra használja fel, mialatt milliók éheznek a 

nyomornegyedekben, szemétben és szegénységben. Egy egészséges társadalom, az egy olyan civilizált társadalom, 

amely a kozmikus szeretet energiája alapján cselekszik, ahol az élet minden jóléte és bősége spirituális célokra van 
felhasználva, valamint egyenlően van elosztva mindenki között. Egy egészséges társadalom, az egy olyan társadalom, 

ahol a természetet tisztelettel kezelik. Egy fejlett szerető társadalomban, senki sem éhezik, senki sem szenved semmi 
miatt és természetes kapcsolata van más csillagcivilizációkkal. A kozmikus tudatosság sok alkalmat ad minden földi ember 

számára, hogy használja a kozmikus szeretet és összehangolódjon a bolygó magasabb rezgéseivel. A kérdés, hogy 
mindenki kihasználja ezeket az alkalmakat?  

 

Fénymunka - Gyógyulást teremteni a természetes kozmikus szeret energiájával az örvények helyszínén 
 

Annak érdekében, hogy össze legyünk hangolódva a kozmikus tudatossággal, fontos, hogy gyakran látogassunk meg az 
erőteljes kozmikus energiával rendelkező helyszíneket. Azért, hogy megtisztítsuk az auránkat és az energiatesteinket a 

negatív energiáktól, valamint, hogy érezzük a szeretetet a szívünkben.  
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Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Glastonbury - Anglia, 2010) 

 
Egy egészséges energiájú környezetben, sokkal könnyebb energetikailag dolgozni a belső blokkokon.  

 

Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Sedona - USA, 2011) 
 

Azért, hogy elengedjük a negatív érzéseket, vagy a negatív gondolatokat, mint a félelem, szomorúság, alsóbbrendűség, 
stressz, vagy ego, valamint, hogy megnyilvánítsuk a boldogságot és a bőséget. Ezen okból kifolyólag, 13 éve szervezek 

csoportos utazásokat örvénylő energiájú helyekre, ahol mindenkinek megvan a lehetősége, hogy érezze a kozmikus 

szeretetet.  
 

Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Bimini - Atlantisz, 2012) 
 

Annak érdekében, hogy meggyógyítsa a személyes érzelmi blokkjait és szeretetenergiát küldjön mindenkinek a bolygón.  
 

Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Olaszország, 2012) 

 
Ezek a fénymunkák mind éber állapotban a fizikai testtel, mind pedig a magasabb dimenziókban az asztráltesttel 

megtörténnek, mialatt a fizikai test éjjel alszik.  
 

Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Red Woods - USA, 2012) 

 
Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Shasta-hegy - USA, 2012) 

 
Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Hawaii, 2012) 

 
Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Szerbia, 2012) 

 

Alaje a plejádi - Fény és szeretet túra (Görögország, 2013) 
 

2013 augusztusában, meglátogattuk Görögország energiahelyeit. Elmentünk Delfitől Oropós amfiteátrumáig és Déloszig, 
hogy gyógyító energiát szerezzünk, majd azt a bolygónak küldjük.  

 

Alaje fénymunka - gyógyítás Görögországban, 2013 
 

Mindezek a helyek már 2.500 évvel ezelőtt is használatban voltak, mint a testi-lelki harmónia gyógyító helyei és, hogy 
kapcsolatba kerüljenek a magasabb kozmikus energiákkal. Elmentünk az athéni akropoliszhoz is, hogy meggyógyítsuk a 

régi háborúk, valamint a modern korok negatív energiáit. Mivel minden kapcsolatban áll az energiával. Ezek a 

fénymunkák mindazoknak segítenek a bolygón, akik nyitottak a fényre és a szeretetre.  
 

Az első célállomásunk a Délosz sziget volt, Míkonoszhoz közel. Délosz egy jó példája annak, hogy mi történik, ha a 
háborúk, féltékenység, ego és a hatalomvágy romboláshoz vezet. Ez ugyanaz a minta, ami lerombolta Atlantiszt 12.000 

évvel ezelőtt az Atlanti-óceánban és ez történhet meg nagyban is a Földön, ha a földi ember a háborúkat, gyűlöletet és 
más negatív energiákat használja fel a kozmikus szeretet helyett. A gyűlölet mindig önpusztítást teremt, a szeretet pedig 

békét és jólétet. 3.500 évvel ezelőtt Délosz volt a leghíresebb titkos hely Görögországban és több, mint 30.000 

Görögországból és más helyekről származó ember lakott itt jólétben és békében. Emberek ezrei a világon mindenhonnan 
látogatták Déloszt, mert ez volt a spirituális felébredéshez, gyógyító energiához és a földönkívüli Apollónhoz, a zene és a 

fény hírvivőjéhez társítva. Továbbá sok templomot és szentélyt adományoztak oda ajándékként. 
 

Energiapont - Apollón temploma Déloszban 

 
A legerőteljesebb pont egy Apollónnak szánt templommal volt, ahol az emberek kozmikus energiát fogadhattak. Délosz 

jómódja és spirituális ereje, sok más szomszédos szigetek és egyéb országok általi féltékenységet illetve támadást 
okozott és sokszor foglalták el erővel. Ez több mint 20.000 ember halálát és sok templom és épület elpusztítását 

eredményezte.  
 

Résztvevői tapasztalatok 

 
„Amikor Délosz szigetén voltunk, azt éreztem, hogy a szívem nehéz. Amikor beléptünk Hermész házába, azt éreztem, 
hogy valami megállított abban, hogy belépjek a szobába. Te Alaje irányítottál engem, hogy teremtsek meg egy szerető 
energiát. Bementem a szobába és éreztem a lelkek azon haragját és szomorúságát, ami a helyiségben volt eltárolva. 
Fényt küldtünk a lelkekhez és végül a lelkek el lettek vezetve a fényhez. Hallottam őket azt felelni, hogy: „Köszönöm”. 
Ezután a ház közepén ültünk és egy meditációt csináltunk. Egy rózsaszín fénylabdát csináltunk és kiterjesztettük az egész 
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szigetre. Láttam, hogyan ragyogott a fény a csapdába ejtett lelkekre.” 
 
„Délosz az egyik elmúlt életemet láttam. Lehet, hogy az egyik imádója voltam. Láttam magamat másfajta öltözetben a 
templomok körül sétálva.” 
 
A következő úti cél Delfi gyógyító helye volt. A Delfi szó a görög „delphini” szóból származik, ami delfint jelent. A delfinek 

a Szíriusz csillagrendszerhez vannak társítva. Ezt a helyet azért hívták Delfinek, mert erős szíriuszi energiája van. Itt épült 
fel Delfi, a Parnasszus-hegy lejtőjén, hogy hasznosítsa a hegy örvényenergiáját. 

 

„A következő napon, amikor Delfibe vezettünk, még a buszban is éreztem, hogy a gyógyító energia dolgozik rajtam.” 
 

Mielőtt meglátogattuk az ősi romokat, elmentünk egy hegyhez Delfi fölé, hogy meditáljunk és befogadjuk a hegy 
energiáját. Ezen és a rákövetkező estén, sok a csillagcsaládomból származó űrhajót láttunk elrepülni.  

 
„Este felsétáltunk a hegyre és találtunk egy helyet az eget kémlelni, hogy megnézzük, van-e fent űrhajó. Csináltunk egy 
meditációt és egy szerető szív-űrenergiát teremtettünk meg a csoportunkon belül. Megteremtettük a szeretet egy 
fénylabdáját és egy örvényt, amely kiterjedt az egész bolygóra. Azt képzeltük el, hogy mindenki boldog, mindenkinek van 
elég élelme és, hogy a vezetők kitárják a szíveiket. Egy egész Földet lefedő nagy szívet láttam, ami nagyon fényesen 
ragyog, mint egy óriási csillag. Amikor te Alaje, személyes gyógyításokat adtál nekünk, erős energiaáramlást éreztem 
befelé és kifelé a testemből. Azt éreztem, hogy a rossz energia ki lett húzva és az új pozitív energia pedig bejött.” 
 

„Mielőtt te tudtad, olyan fényeket láttunk az égen, amik biztosan nem repülőgépek voltak. Teljesen lenyűgözőnek 
találtam azt, hogy hogyan létezhet olyan sok, a személyes fejlődés mellett elkötelezett ember, akik magukon segítenek. 
Önmagunkon segítve, az egész Létezésen és a bolygón is segítünk, hogy fejlődjön. Számomra ez egy igencsak erőteljes 
üzenet volt aznap este, hogy jó dolog fénymunkát végezni saját magamon. De ez sokkal-sokkal erőteljesebb, amikor ezt 
a munkát sok olyan emberrel csinálom együtt, akik a saját spirituális növekedésük mellett vannak elkötelezve. Ilyen 
módon, sokkal több az olyan ember, akit egy mély szinten abszolút meg tudunk érinteni és segíteni nekik abban, hogy 
felismerjék azt, hogy mit is akarnak igazából csinálni az életükben. Számomra ez sokkal tisztábbá tette azt, hogy 
elhatározzam magam ennek az útnak a folytatására és segítsek más embereknek, hogy felismerjék azt, hogy nincsenek 
egyedül ezen az utazáson, mint spirituális lény.” 
 
„Az új élmény a számomra azt volt, amikor első alkalommal mentünk el Delfi hegyéhez meditálni. Azt éreztem, hogy 
bármelyik pillanatban el tudnám hagyni a testemet és volt egy ilyen (asztráltest utazás) élményem is. Az energiám olyan 
magasan volt… elképesztő volt. Aztán annak a két hajónak a szinkronicitása… óriási hajók… az igazán jó volt.” 
 

„Azon az éjjelen elmentünk kémlelni az eget és sok űrhajót láttunk. Az egyik űrhajó erős energiát küldött nekem és ez 
olyan boldoggá tett. Sok szeretetet éreztem. Nagyon későn feküdtünk le, de sok energiám volt, amit a kozmikus 
energiából fogadtam be.” 
 
2.700 évvel ezelőtt, egy nagy templomkomplexum épült fel itt, hogy a hegy örvényenergiáját hasznosítsa és a 

földönkívüli Apollón, a zene és a fény hírvivőjének a tiszteletére. Ez a gyógyulás és a tanulás helye volt, ahol sok filozófus 
tanította a bölcseleteit. Ez az energia még mindig itt van és segíthet a saját fejlődésben, ha a látogatók a kozmikus 

szeretet rezgésében vannak. Delfi az ősi időkben nemzetközileg ismertté vált, az Apollón templomában lévő sok női 
közvetítő, kétértelmű erői miatt. Ezeket a nőket Pythiának hívták és minden néhány évben megválasztották őket. A Pythia 

belépett a templom belső termébe, leült egy háromlábú székre,majd etilén gázok és égetett tömjén édes parfümét 

lélegezte be a padló egy nyílásából. Majd elkezdett üzeneteket közvetíteni más dimenziókból. A templom padlója alatt sok 
kis alagút és terem található és képesek voltunk beléjük kúszni. Néhány alagutat a földrengések romboltak le és néhány 

pedig le van zárva egy zárókő tömbbel, mint a piramisokban. Néhány lépés egy falhoz vezet, de az ősi időkbe ezek 
földalatti szobákba vezettek. A templom alatt lévő energia felemelő és erőteljes, továbbá képes dimenziókapukat nyitni. 

emiatt meg egy kis édes tömjénillatot is érezhetünk. Tisztán érezhettük a kozmikus energiát, mindenkinek gyógyulási és 

tisztulási érzései voltak a szívében, páraknak látomásai is voltak. 
 

„Amikor Apollón templomának a belsejében voltunk Delfiben, az szerintem egy interdimenzionális kapu… szerintem csak 
én voltam az, aki látta a (láthatatlan) kaput. Ez elképesztő a számomra.” 
 
„Amikor elmentem Apollón templomához, volt egy kérdésem magamhoz. Így amikor a templomon kívül voltam, mindenki 
a jósról beszélt, aki valaha a templom közepén ült és én pedig megkérdeztem a jóst a személyes kérdéseimről. Aztán, 
amikor a templom másik oldalához sétáltunk, láttam egy kis barlangot (egy nyílást) és egy hangot hallottam, ami azt 
mondta, hogy menjek be a templomba. Tehát megtettem, leültem magamtól és csináltam egy meditációt… (sír a 
boldogságtól) Amikor kijöttem, nagyon erős energiát éreztem. Sohasem éreztem ilyen sok szeretetet az életemben. Sok 
elengedésem volt… Úgy éreztem, hogy elengedtem néhány negatív karmát.” 
 
„Amikor elmentünk Apollón templomához (Delfibe), amikor meditáltam, erős energiát éreztem és azt, hogy a kezeim egy 
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kicsit remegnek.” 
 
„Az élményeimben egy erőteljes energia van Apollón templomában Delfiben és a Delfi alatti barlangban is. A 
vizualizációmban láttam magamat egy korábbi életben, ahol egy ember jött oda hozzám és adott valami olyasmit, amit el 
kellett temessek energetikailag a földbe, a Föld magjába. Számos ilyen látomásom volt, amit Apollón templománál 
tapasztaltam meg a barlangban. Ez nagyon felszabadító volt a számomra.” 
 
„A templom után folytattuk a sétát és leültem egy fához egy másik fénymunkással. Átadott nekem egy üzenetet… ez volt 
az a válasz, amire szükségem volt. Tehát ez igazán megérintő volt. Az egész gyógyító túra nagyon jól ment a számomra.” 
 
„A Delfin keresztülvezető túra alatt, azt éreztem, hogy egy energiaörvény tisztítja a torokcsakrámat. Te Alaje azt mondtad 
nekem, hogy a Létezés alkalmakat ad a számomra, hogy kiterjesszem önmagamat. Öt nap óta éreztem az energiát a 
csakrámon dolgozni.” 
 
A bölcsesség 300 éven át mindig jelen volt az ősi Delfiben, amíg a rómaiak el nem jöttek fosztogatni és rájuk erőltetni a 

vallásukat. Delfi 300 békés éve alatt, a tudás és a filozófia, valaha minden egyes látogató életének össze aspektusa 

számára mutatta az utat. A „filózófia” szó egy görög szó és azt jelenti, hogy a „bölcsesség kedvelője”. A „filó” jelenti a 
kedvelőt, a „zófia” jelenti a bölcsességet. Delfiben 147 egyszerű tanács volt, amelyet 7 bölcs filozófus alkotott meg 

azokban az ősi időkben. Az Apollón templomának bejárata előtti kőfalakba faragták bele, hogy a látogatót spirituális és 
erkölcsös viselkedés irányába vezesse, az „erény és tisztelet útjára”. Ezen tanácsok legtöbbje, segíthet megteremteni egy 

barátságos, civilizált társadalmat még napjainkban is. Vessünk egy pillantást a legfontosabb tanácsokra Delfiben:  

 
Delfi: a kőfalba vésett bölcs tanácsok 

 
 Légy elkötelezett az igazságra és minden jóra! 

 Beszélj egyenesen és mondj igazat! 

 Ellenőrizd a haragot, maradj nyugodt! 

 Vágyj a bölcsességre, keresd a bölcsességet! 

 Ne hibáztass másokat tévesen! Ne minősíts vagy nézz le senkit! 

 Ne legyél sértő! 

 Fejleszt a tudatosságod! 

 Gyakorolj kedvességet és jóságot! 

 Maradj távol a gonosztól! 

 Ne ölj (meg senkit vagy semmit)! 

 Használd ki az időt hasznosan! 

 Isteni gondolkodással ítélkezzél! 

 Ne légy féltékeny! 

 Maradj távol a rágalmazástól! 

 Tiszteld a jó és udvarias embereket! 

 Adj szeretetet mindenkinek! 

 Kívánj boldogságot mindenkinek! 

 Maradj távol a haragtól és a viszálykodástól! 

 Tiszteld más emberek idejét! 

 Légy kellemes és hálás! 

 Használd a jártasságod és a tehetséged! 

 Ne legyél arrogáns! Ne használd fel rosszul az erőt! 

 Segítsd meg az egyént, aki kevésbé szerencsés! 

 Keresd az egyensúlyt és a harmóniát! 

 Soha ne hagyd abba a tanulást! 

 Tiszteld az idősebbet! 

 Tiszteld önmagadat! 

 Ismerd meg önmagadat! 

 

Ezek a tanácsok még mindig aktuálisak. Ha a földi emberek használnák őket, az élet a Földön mindenki számára kellemes 
lenne és a magasabb dimenzióba történő átalakulás simább lenne.  

 
Alaje a plejádi - Űrhajó fotó (2013 augusztus) - Plejádi anyahajó, a Delfi fénymunka alatt Görögországban 

 

Következő napon elmentünk a Delfi fölött lévő ősi Kórükioni-barlanghoz. 2.500 évvel ezelőtt, a Kórükioni-barlang azért 
volt sok ember által látogatott, hogy kapcsolatba kerüljenek a hegy energiájával és, hogy üzeneteket fogadjanak a 

földönkívüli Apollóntól, valamint a múzsáktól. A múzsák olyan spirituális lények, akik magasabb dimenziókban élnek, 
hasonlóak az angyalokhoz és a keresőknek bölcsességet, inspirációt és fényt adnak. A magasabb dimenziókban az idő 

nem úgy folyik, mint a Földön és a sok ősi időkben ismert fénylény, mégis kapcsolatba tudott kerülni a szívben lévő 
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kozmikus szeretet energiájával. Sok magasabb dimenzióban lévő fénylény van, akik segítik az alacsonyabb dimenziókat. 

Ezt mások iránti szolgálatból teszik, ez a könyörületes szeretet kozmikus törvényszerűsége. Delfi múzsái, a hegy és a 
barlang energiáját használják fel arra, hogy kapcsolatba kerüljenek az alacsonyabb földi dimenzióval és a tudatosság 

fejlődése érdekében segítsék a keresőket. Sokan a csoportunkban érezték, illetve néhányan óriási fénylényeknek látták 

őket. A múzsák művészetre, zenére, költészetre, tudományra, csillagászatra és spirituális kozmikus bölcsességre 
inspirálják az embereket, amelyek a mindennapi élet tökéletesítésére használhatóak fel. Tehát azért meditáltunk ebben az 

energiabarlangban, hogy mindezeket a segítő energiákat felhasználjuk.  
 

Résztvevői tapasztalatok 

 
„A barlangban egy hatalmas fénylényt láttam magam előtt, aki gyógyítást adott át a részemre. Azt hiszem, hogy ez a 
múzsák egyike volt. Sok teremtő energiát éreztem. Azt mondta nekem, hogy amit teszek, az helyes dolog és 
magabiztosnak kellene lennem, továbbá, hogy tovább kellene csinálnom azt, amit most teszek. Csináljam tovább azt, 
amit Alaje mond. Igen, ez volt a tapasztalatom Delfiben.” 
 
„Éreztem a fénylények kezeit a nyakamon és a gyógyítást a torokcsakrámon. Amikor te Alaje személyes gyógyítást adtál 
számunkra, akkor azt éreztem, hogy óriási mennyiségű szeretet áramlik felém. A végén egy hatalmas fénylényt láttam, 
olyan magasat, mint a barlang.” 
 
„Odabent az energia olyan szerető és gyönyörű volt, hogy végül sok olyan érzelmet voltam képes felszabadítani, 
amelyeket azon családtagjaimról tároltam, akik annyira szeretőek és odaadóak voltak irányomban. Felismertem azt, hogy 
igazán nagy ajándék a számomra mindezt visszaadni nekik. Nagyon mély szinten lettem megérintve azáltal, hogy 
megengedtem önmagam számára azt, hogy az általunk a barlangban teremtett gyógyító energiát megérezzem. 
Néhányan közülünk egy múzsát láttak, én nem voltam köztük. Teljesen lenyűgöző volt az, hogy ez az élmény mennyire 
igazán jelentőségteljes volt mindannyiunk számára.” 
 
„A meditációban sok energiát éreztem, mivel egy szerető csoportban voltunk. Azt éreztem, hogy mindannyian ugyanazzal 
az energiával állunk kapcsolatban. Erre az útra koncentráltunk, hogy több szerető energiát teremtsünk. Sok fényt éreztem 
a testemben és volt egy látomásom a korábbi életemről, amit bonyolult elmagyarázni. Olyan érzelmi mintákat is 
engedtem el, amelyeket meg kellett gyógyítanom. Ilyen módon jobban megértettem a problémát, amit meg kell 
gyógyítanom, mert amikor a társadalom régi körforgásaiban vagyok, nem vagyok képes meglátni ezeket. Tehát a 
meditáció egy jó alkalom arra, hogy kiterjedjen a tudatosság és más nézőpontból lássam meg azt, hogy mit is csinálok 
rosszul. Nagyon jó tapasztalatom volt, mert azt éreztem, hogy egy szerető csoportban vagyunk. Ezt nehéz megtalálni a 
társadalomban, mivel a legtöbb ember egy sajátos módon él, nagyon csak a személyes vágyaikra koncentrálva, anélkül, 
hogy másokra tekintenének. Azt éreztem, hogy valami különleges tevékenységnek vagyok a része ezzel a fénymunkával, 
mert segítek és magamat is fejlesztem.” 
 
„Emlékszem, hogy, amikor Déloszt és Delfit meglátogattuk, régi energiahelyeknek éreztem őket (amelyek segíthetnek 
meggyógyulni). Láttam és éreztem minden negatív energiámat és negatív gondolatomat. Lehet, hogy a negatív filmekből, 
amiket korábban láttam. A fénnyel történt élményem után, képes voltam megtisztítani ezeket az energiákat. A fény 
energiája segített nekem abban, hogy minden negatív gondolatomat elengedjem. A barlangban történt élményem után, 
képes voltam látni a fényt és fénynek lenni. Most sokkal jobban érzem magam.” 
 
„Volt egy másik pillanat a barlangban, amikor néhány ember egy hatalmas fénylényt látott. Én nem láttam, de éreztem. 
Olyan volt, mint a lefelé áramló energia… olyan volt, mint… most… nézd. Elképesztő volt… köszönöm Alaje… csodálatos 
túra… pont tökéletes… köszönöm!” 
 
„A barlangban, amikor mindannyian meditáltunk, egy szívet láttam egy másik színű szívben és amikor te Alaje rámtetted 
a kezeidet, nagy mennyiségű szeretetet és fényt éreztem… Ez egy meleg energia volt… Mióta úgy éreztem, hogy 
elengedtem… azt éreztem, hogy most el tudom engedni minden fájdalmamat, szomorúságomat és félelmemet. Ezután az 
élmény után, a fény egy közvetítőjének éreztem magamat. Látom mindezeket az érzéseket és fényt, amik a testemben 
vannak. Emlékezetemben tartom ezeket a fényeket az elmémben. Ez az, ami segít nekem abban, hogy minden negatív 
energiát elengedjek.” 
 
Az elme negatív blokkjainak, programjainak és mintáinak meggyógyítása, a szeretet magasabb tudatosságával. 
 

Az elme negatív blokkjainak meggyógyítása 

 
Mindannyian az energiák egy tengerében élünk. A gondolatok, szavak és érzések energiák és hatásuk van az életünkre. A 

történelem megmutatja azt, hogy a gyűlölet, féltékenység, arrogancia, ego, kapzsiság, bosszú, alsóbbrendűség, 
gyengeség, félelem, bűnösség, babona és a fanatikus hitrendszerek gondolatai okozták a sok háborút, negatív energiát, 

betegségeket, csalódottságokat, viszályokat és érzelmi fájdalmakat ezen a bolygón. 
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Évezredek óta, földi emberek milliói haltak meg vallási fanatizmus, dogmák, babonák, valamit a hatalom, a föld és az 

arany iránti kapzsiság miatt. 
 

Ha egy békés és szabad társadalmat akarunk a Föld bolygón, akkor a lakosoknak ki kell fejlesztenie az egyetemes 

szeretet tudatosságát és meg kell gyógyítania minden jellemhibát, minden karmikus eredményt, minden ebből, vagy a 
korábbi életutakból származó traumatikus tapasztalatot. Valamint meg kell szabadulnia a földi társadalom olyan negatív 

programjaitól, mint a versengő gondolkodás, ego, irigység, kultuszok, dogmatikus hitrendszerek, vagy az olyan emberek 
gyűlölete, akik a bolygó más részén élnek. Ez szabaddá fogja tenni az utat, hogy kifejlődjön a szeretet tudatossága a Föld 

bolygón. A legtöbb ilyen negatív minta, olyasvalaki véleményének a visszatükröződése, amely ember vakon elfogadott 

egy hitrendszert. Mivel vagy gyerekkorától arra volt programozva, hogy higgyen benne, vagy évezredes 
viselkedésmintákból ered. Sok ilyen negatív, korlátolt program van a Földön. Sokan hiszik azt, hogy a siker csak az 

erőlködésből és a szenvedésből ered, vagy azt hiszik, hogy semmit sem érnek, még akkor sem, ha iskolai papírjuk van, 
vagy egy munkájuk, ami ezt bizonyítja. Sokan hiszik azt, hogy a tanulás nehéz. Sokan hiszik azt, hogy nem érdemlik meg 

az örömöt, szeretetet, vagy bőséget a társadalmi dogmák miatt. A földi társadalom mindezen negatív programjai, a 
tudatlanságból, félelmekből, babonákból, hitrendszerekből, manipulációkból, vagy olyan emberektől erednek, akik 

másokat akarnak irányítani és mások fölötti hatalmuk van. Sok olyan ember van a Földön, aki még a saját szülei által is el 

van nyomva. Sok ilyen negatív programnak, a középkorban van az eredete, mások pedig évezrednyi idősek. De az 
igazság az, hogy jogotok van arra, hogy a saját életetek felől döntsetek. Jogotok van megkérdezni magatokat, például:  

 
Jogotok van megkérdezni magatoktól, hogy: „Az életszemléletem a személyes tapasztalataim egy eredménye, vagy 

negatívan manipulálta a TV, internet, iskola, szülők és a hitrendszerek?” 

 
„Miért gondolom azt, hogy a tanulás nehéz? Ez a saját gondolatom, vagy ez a TV, szülők, dogmatikus hitrendszerek, 

iskola, illetve más emberek negatív manipulációja? Miért hiszek vakon a földi hitrendszerekben, személyes tapasztalat és 
bölcsesség nélkül? Miért hiszek abban, hogy nincs befolyásom a saját életem fölött? Ez a saját gondolatom, vagy ez egy 

TV-ből, szülőktől, vallásoktól, iskolától vagy más emberektől érkező negatív manipuláció? Megvan a saját 
tapasztalataimból eredő tudásom, vagy vakon hiszek abban, amit mások évezredek óta mondanak? Arra programozom 

magamat, hogy siker és szeretet legyen az életben, vagy arra programozom magamat, hogy boldogtalanságban, 

szenvedésben és babonában éljek?” 
 

Mindenki önmaga döntheti el, hogy gátló programokkal akar-e élni, vagy sem. Mindenki önmaga döntheti el, hogy 
megváltoztatja-e a valóságát most és újraprogramozza-e önmagát olyan pozitív energiákkal és pozitív gondolatokkal, 

amelyek megváltoztathatják a személyes életét. Senkinek sem kell a múltban élnie, a mások által egoista szándékkal 

teremtett régi energiákkal. Senkinek sem kell megismételnie a régi karmát, vagy a negatív tapasztalatokat újra és újra. 
Mindenki tud új pozitív tapasztalatokat teremteni és képes a fény irányába fejlesztenie az életét. 

 
A negatív karma meggyógyítása 

 

Minden fénylény vagy angyal, azt az információt fogja átadni, hogy mindenki sok életet él meg sok bolygón, más 
testekben, mert a lélek a Forrás egy része és ezért halhatatlan. Annak a megértése nélkül, hogy milliónyi életet élünk le 

nem csak egyet, nem lehetséges megérteni az életet és a kozmikus törvényekkel összhangban cselekedni. A korábbi 
életek ténye, egy egyetemes tudás minden fejlett bolygón és semmi köze sincs a vallásokhoz vagy a babonákhoz. Ez a 

Létezés egy természetes része, pont, mint a csillagok, vagy a dimenziók. Minden fénylény vagy angyal, információkat fog 
átadni a kozmikus alapelvekről. Egy azon alapelvek közül a karma. Az ok és okozat kozmikus törvényszerűsége.  

 

Pozitív karma - siker 
 

Minden egyes léleknek vagy pozitív, vagy az elmúlt életekből eredő negatív karmája van, a korábbi személy viselkedésétől 
függően. Ez azt jelenti, hogy minden, amit tesztek visszatér, vagy a jelen életben, vagy egy másikban. 

 

Karma: az ok és okozat kozmikus tanulási rendszere 
 Minden fejlett bolygón ismert a Világegyetemben 

 Segít minden léleknek negativitás nélkül cselekedni 

 Ez a kozmikus tudatosság (Isten) egy egyetemes alapelve és ezért nincs kapcsolata az ember alkotta vallásokkal 

 

A karma a kozmikus tudatosságból eredő nevelési rendszer, hogy segítse a lelkeket tanulni és fejlődni az alacsonyabb 
dimenziókban, a hibákból és a leckékből való tanulás által, valamint, hogy spirituálissá váljanak. A karma a Létezés egy 

olyan alapvető elve, amely mindenkire hatással van, akár elhiszik ezt az emberek, akár nem, továbbá semmi köze sincs a 
vallásokhoz és a babonákhoz.  

 

Az élet értelme, hogy kifejlesszük a szeretet tudatosságát. 
 

Az élet értelme a tudatosság kifejlesztése, a szív, az elme és a jellem fejlesztése a spirituálissá válás érdekében. A negatív 
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karmát, pozitív karmával meg tudjátok változtatni. Pozitív karmát pozitív tettekkel, gondolatokkal és beszéddel teremtitek 

meg… más szóval, kozmikus szeretettel. Minden elmúlt vagy jelen életből eredő traumatikus tapasztalat, mint a háborúk, 
félelmek, éhezés, betegségek, fájdalmak, fizikai és mentális sérelmek, gyógyítatlan utálat és neheztelés, a korábbi 

szerelmi kapcsolatokból eredő minden szenvedés, csalódások, féltékenységek, vagy vitatkozások más emberekkel, mind 

régi gátló energiák, amelyeknek gyógyulásra van szüksége.  
 

Önmagunk védelme a negatív környezettől 
 

A Földön ma a modern városokban, sok ember vesztette el az igaz energetikai kapcsolatát a természettel, vagy a 

kozmikus tudatossággal, mivel minden nap ki vannak téve a versengő gondolkodásnak a TV-ben és a munkájukban. 
Sokan tudják, hogy ésszerű elképzelés az, hogy a természet egészséges. De csak egy kisebbségnek van meg a 

tapasztalata és a tudása arról, hogy az igazi energetika az oka a természetes gyógyító energiának, a kozmikus tudatosság 
energiájának és a kozmikus szeretet energiájának. Egy városban sok olyan energia van, ami megzavarja a természetes 

energiák érzékelését. Túl sok elektromos eszköz, túl nagy légszennyezés, túl nagy zaj, túl nagy bűnözés, stressz és 
versengő gondolkodásmód, valamint túl sok más emberek negatív gondolataiból és érzelmeiből származó energetikai 

befolyás van. Ha túl sok emberrel élünk együtt az épületekben a Földön, akkor védtelenek vagyunk a más emberek és 

frekvenciák gondolataiból és érzelmeiből származó sok energiájával és rezgésével szemben. A sok elektronikai eszköz és 
antenna is befolyásolja az auramezőnket. Egy ilyen környezetben, mint ez, az egyénnek több erőfeszítésre van szüksége 

ahhoz, hogy tisztán, erőteljesen és egészségesen tartsa a saját energiáját. Az ideális helyzet az lenne, ha a népesség 
egyenletesen lenne szétszórva a természetben, ahol a saját vegetáriánus ételüket termeszthetnék. Nélkülözhetetlen, hogy 

elmenjünk magas rezgésű természetes, egészséges helyekre azért, hogy megtisztítsuk a test auráját és feltöltsük új 

fényenergiával.  
 

Fénymunka - Gyógyulást teremteni a természetes kozmikus szeret energiájával az örvények helyszínén. 
 

Alaje fénymunka - gyógyítás Görögországban, 2013 
 

Még az ősi időkben is látogatták az emberek ezeket a gyógyító helyeket. Az egyik ilyen hely 2.500 évvel ezelőtt 

Görögországban, az Oropós amfiteátrumának gyógyító központja, testi-lelki üdülőhelye, valamint jóshelye volt, 37 
kilométerre északra Athéntól. Az amfiteátrum egy energiapontra épült fel és egy jós, illetve egy megszentelt forrással 

rendelkező gyógyító központként szolgált, a Delfi jósdával egyenlő fontosságban. Ennek a helynek a gyógyító energiái 
még ott vannak, ezért látogattuk meg mi is ezt a helyszínt. Ez a legjobban ismert szentély ami, a mitológiai látnokkal és 

gyógyítóval, Amphiaraossal van összefüggésben. Amphiaraos, Asklepios egy tanítványa volt. Asklepios volt a leghíresebb 

gyógyító és orvos az ősi Görögországban és a fia volt a földönkívüli Apollónnak. Sok gyógyító központja volt Görögország 
különböző helyein, mint a Kos szigeten, vagy mint, amit 2011-ben meglátogattunk, Epidavrosban. Az amfiteátrum egy 

testi-lelki központ volt, ahol az emberek a templomban lévő gyógyítók és a hely örvényenergiájának a gyógyítását 
fogadták, valamint egy színházban és éttermekben kapcsolódtak ki. A templomnak voltak társalgó helyiségei, fürdőkádjai, 

hogy kihasználják a gyógyító forrás vizét, valamint alvó szobái. Azoknak az embereknek, akiknek személyes egészségügyi 

problémáik voltak, pár órát kellett feküdniük a templomban, hogy álmaikban a magasabb dimenziókból megkapják a 
válaszaikat és a látomásaikat. Később a templom gyógyítói segítettek nekik megérteni az álmaikat azért, hogy megértsék 

az egészségügyi probléma okát és, hogy hogyan is gyógyítsák meg azt. Néhány ősi gyógyító még mindig ott van 
étertestben egy magasabb dimenzióban és segíti a látogatókat, hogy megkapják a gyógyító energiát a test és az elme 

számára. Így csináltunk egy meditációt, hogy összehangolódjunk velük és a hely örvényenergiájával. A csoportunk 
energiája olyan magas volt, hogy még a hadsereg is látta a radaron és két vadászrepülőt is küldtek, hogy kivizsgálják az 

energiát. A meditációnkban, kapcsolatba kerültünk a gyógyító energiákkal és azokkal a gyógyítókkal, akik még itt vannak, 

de más rezgésen.  
 

Résztvevői tapasztalatok 
 

„Amikor összekapcsolódtunk az ősi energiával, akkor képes voltam érezni az ottani ősi emberek energiáját. Talán egy 
gyógyítóét. Ezután úgy éreztem, mintha a testem egyik fele lebegett volna.” 
 
„Amikor elmentünk Oropós templomának amfiteátrumához, azt éreztem, hogy egy fénylény jön oda mindegyikünkhöz és 
egy 3 levelű koszorút helyez a fejünkre. Ez egy győzelmi díjat jelent az életünkben történt feladatokért. Ez egy nagy 
ajándék volt a számunkra.” 
 
„Oropós amfiteátrumának gyógyító központja egy nagyon érdekes élmény volt, mivel képes voltam nagy figyelmet 
fordítani azon gyógyító energiára, amelyet az emberek olyan hosszan gyakoroltak ott. Például a múltban az emberek 
aludni mentek oda és az álmaik értelmezve lettek. A meditációmban láttam azt, hogy ez a cselekedet az, amiért 
idejönnek és nagyon elkötelezett emberek voltak ott, hogy segítsenek ezt megtenni. Ez természetesen egy alkalom volt, 
egy oka annak, hogy minden nap segítsék az embereket, akár még megállás nélkül is. Teljesen el voltak kötelezve arra 
nézve, hogy ezt tegyék. Láttam magamat, hogy jó nyomon vagyok. Ez egy olyan mély meditáció volt, amit ott 
tapasztaltam meg, majd kapcsolódtam ehhez a helyhez. Nem tudom elmondani neked a részleteket, de számomra a 
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legfőbb üzenete az volt, hogy gyógyító energia van mindenhol, szerte ezen a helyen és mindaz amit tennünk kell az az, 
hogy fordítsunk nagy figyelmet erre és használjuk fel.  
 
Az elme negatív blokkjainak, programjainak és mintáinak meggyógyítása, a szeretet magasabb tudatosságával. 

 
Az egyén életében lévő leckék azért vannak, hogy megtanuljon korlátolt és alsóbbrendű gondolkodás nélkül létezni. 

 
Az elme negatív blokkjainak meggyógyítása  

 

A negatív emberektől származó negatív manipuláció, TV, média, politika és vallások, blokkokat teremtenek az elmében. 
 

Sok ember korlátokkal, negatív gondolkozással korlátozza le magát, mert a földi társadalom, politika és vallások által 
vannak beprogramozva arra, hogy így tegyenek.  

 
A bőség a Létezés egy olyan része, amelyet meg kellene osztani másokkal. 

 

A bőség a Létezés egy része, annak az energiának a része, amit „Istennek” hívnak. Ha visszautasítjátok ezt a részt, akkor 
a kozmikus tudatosságot sem fogadjátok el. A magasabb dimenziókban, minden ember bőségben él. Mindenük megvan, 

amit csak akarnak. A kozmikus tudatosság (Isten), nem mondja senkinek sem, hogy legyen szegény, vagy korlátozott. 
Csak az egoista földi emberek akarnak másokat szegénynek látni és használják fel évezredek óta a pénzügyi rendszert a 

Földön arra, hogy leigázzanak másokat és háborúkat teremtsenek. A bőség a Létezés egy természetes része, amelyet 

meg kellene osztani másokkal. A Föld gazdagságának a rosszul felhasználása, programozott be sok embert arra, hogy azt 
gondolják a bőség rossz dolog. De ez a gondolkodás meggátolja, hogy bőséget fogadjatok be a kozmikus tudatosságtól, 

mivel ezzel azt mondjátok a kozmikus tudatosságnak, hogy nem akartok bőséget. Ebben a pillanatban azt látjuk, hogy a 
politikai irányítórendszer és olyan negatív emberek, akik spirituálisnak tettetik magukat, lassan részeikre hullnak szét. Ez 

a kozmikus fény rezgésemelkedésének, a valódi spirituális emberek szeretetenergiájának és a földi emberek ébredési 
bizonyítványának egy eredménye. Csak a fény képes megmaradni a fényben. Csak a magas rezgés tud megmaradni egy 

magas rezgésen. Ugyanez fog megtörténni egy napon a pénzügyi rendszerrel is a Földön.  

 
A hatalom és a gazdagság spirituális felhasználása, egy olyan pénznélküli társadalmat fog megteremteni, ahol a bőség el 

van osztva. 
 

Ha a Földön egy pénznélküli társadalmat akarunk, akkor azt spirituális és társadalmi tervekre kell felhasználnunk, amíg 

egy magas rezgéssel meg teremtünk egy másik valóságot, ahol a pénz már nem képes megmaradni. Ez az átalakulás egy 
folyamat, hogy az értékről és a tiszteletről tanuljunk, valamint megtanuljuk a hatalom és a gazdagság spirituális 

felhasználását. Ameddig a pénz létezik a bolygón, addig a lakosoknak egy tanulási eszköznek kellene ezt látniuk és 
spirituális, pozitív célokra kellene felhasználniuk, hogy mindenkinek segítsenek vele. Ez egy napon, ez egy fejlett, 

spirituális, pénznélküli társadalmat fog megteremetni. Egyszerűen azért, mert egy olyan társadalomban, ahol mindenki a 

mások testi-lelki egészségét keresi és mindent cserekereskedelemmel osztanak meg, ott a pénz eszköze többé nem 
szükséges.  

 
Katonaság - Ipar - Kormányzat - Vallási kultuszok 

 
Amíg a pénzt elnyomásra, vagy mások bántalmazására használják, a lecke nincs megtanulva. Minden bolygó egy iskola 

arra, hogy más leckéket tanuljunk meg.  

 
Minél több hálával és szeretetettel rendelkeztek az élet minden pozitív nézőpontja szempontjából, annál több bőséget 

fogtok bevonzani. 
 

Ha a gazdagságot és a bőséget spirituálisan használjuk, akkor hálásak vagyunk annak a lényegéért, amit megszerzünk. 

Minél több hálával rendelkeztek, annál több bőséget és boldogságot vonzotok be. Minél több féltékenységgel, egóval 
vagy gyűlölettel rendelkeztek, annál inkább boldogtalanságba, stagnálásba és az irányítás egy pénzügyi rendszerébe 

taszítjátok bele magatokat, mert a gondolataink és érzéseink teremtik meg a valóságunkat. Hogyha más pozitív emberek 
sikerének örültök, akkor szintén bőséget fogtok bevonzani, mert ez az ok és okozat egy kozmikus törvénye. Ha 

féltékenyek vagy irigyek vagytok más sikerére, akkor gátolni fogjátok a saját bőségetek áramlását, mert a gondolatok és 
az érzelmek teremtik meg a valóságunkat. Ez magasabb tudomány és a Létezés egy alapelve, pont úgy, mint a 

gravitáció, rezgések, vagy a dimenziók. Ha mások megsegítésére használjuk fel a pénznek hívott energiát, akkor a pénz 

végül el fog tűnni a Földről, mert egy spirituális társadalomban ez többé nem szükséges. Ameddig a pénzt fegyverekre, 
korrupcióra, primitív üzleti sportversenyekre - ego játékokra és tűzijátékokra használják fel, mialatt milliók éheznek, vagy 

hajléktalanok, addig nincs spirituális fejlődés a Földön.  
 

Amikor a könyörület és a szeretet leckéjét meg lesz tanulva, a pénz rendszere el fog tűnni a Földről és határtalan 

gazdagság fog megnyilvánulni. 
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Amikor a könyörület, a szeretet és a csoportos tudatosság leckéje meg lesz tanulva, a pénz rendszere el fog tűnni a 

Földről és határtalan gazdagság fog megnyilvánulni, csak úgy, mint a magasabban fejlett bolygókon. Miután a 
pénzrendszer darabjaira hullott, az embereknek meglesz a lehetősége, hogy egy új, spirituális alapelveken és 

szabadenergián alapuló valóságot teremtsenek meg. A magasabb dimenziókban nincs pénz. Mindenki bármit meg tud 

nyilvánítani a gondolatok erejével, amit csak akar, mert a lecke a korábbi életekben már el lett sajátítva és a kozmikus 
tudatosság energiáját használják fel arra, hogy másnak segítsenek. Mindenki a mások szolgálatáért és a kozmikus 

tudatossággal összhangban él. Sok olyan bolygó volt, ahol hasonló társadalom létezett, mint a Földön, ahol kevés gazdag 
és sok szegény volt. De amikor az emberek elkezdték fejleszteni a tudatosságukat, eltávolították a pénzügyi rendszert, 

politikát, katonaságot, vallásokat és a versengő gondolkodásmódot. Elhagyták a zsúfolt városokat és gyárakat a 

pusztításukkal és a környezetszennyezésükkel. Fogták a tudásukat és elköltöztek a természetbe, hogy független falvakat 
építsenek. Elkezdtek újra harmóniába élni a természettel, a saját vegetáriánus ételüket termesztették és mindenki a saját 

tehetségét használta fel, hogy másokon segítsen. Egy idő után, egy energetikai átalakuláson mentek keresztül és 
felemelkedtek egy magasabb dimenzióba. Ez egy természetes folyamat, ami sok bolygón megtörténik. A legjobb energia, 

amit ennek elérésére használhatunk, az a valódi kozmikus, egyetemes szeret rezgése. A valódi kozmikus szeretet, az a 
szeretet, amit ego, kapzsiság, vagy féltékenység nélkül küldtök el mindennek. A kozmikus szeretet erőteljes és 

határtalan. A VALÓDI SZERETET REZGÉSE, A KOZMIKUS TUDATOSSÁG REZGÉSE ÉS EZÉRT EZ A MEGOLDÁS MINDENRE. 

Ez a kreatív, teremtés és megnyilvánulás ereje, ami minden és mindenki belsejében van. De ezt az energiát tudatosan 
kell felhasználnunk a mindennapi életünkben. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy kapcsolódjon a határtalan 

kozmikus tudatosság erejéhez és megteremtse a szeretet, tudás és öröm egy társadalmát a Földön. Ha elég ember 
használná az egyetemes szeretet kozmikus energiáját, akkor az megemelné mindenki tudatosságát ezen a bolygón és 

fokozná az életminőséget, mert a Létezésben minden össze van kapcsolódva energetikailag. Mindenki képes lenne 

kitörölni a régi negatív elmeprogramokat és kifejleszteni a szeretet, illetve a könyörület tudatosságát. Ez elvenné azon 
földi irányítók erejét, akik háborút és rabszolgaságot terveznek. Ez az, amiért fontos energiamunkát végezni a fénymunka 

találkozókon.  
 

Fénymunka - Gyógyulást teremteni a természetes kozmikus szeret energiájával az örvények helyszínén. 
 

Alaje fénymunka - gyógyítás Görögországban, 2013 

 
Feltöltődve teljesen az elmúlt napok gyógyító fényenergiáival, a következő napon meglátogattuk Athént és az Akropoliszt. 

Ezt a helyet 2.500 évvel ezelőtt építették meg. Sok negatív energiát tapasztalt meg a múltban és még a mai napig is ezt 
teszi. Ezért ide jöttünk, hogy fénymunkát végezzünk és elküldjük a kozmikus szeretet gyógyító energiáját azért, hogy 

átalakítsuk a negatív energiákat és pozitív élményeket teremtsünk meg mindenki számára. A kozmikus szeretet energiája 

segíteni tud az embereknek, hogy fejlesszék a tudatosságot és megteremtsék az igazság, könyörület, boldogság és bőség 
egy társadalmát, ha hajlandóak használni a kozmikus szeretetet a mindennapi életükben. A fényenergiánkkal sok olyan 

léleknek segítettünk, akik traumatikus élmények miatt, évezredek óta voltak itt csapdába szorulva.  
 

Résztvevői tapasztalatok 

 
„Miután minden energiahelyen voltunk, ahol az összes jó gyógyító energiát befogadtunk, eljöttünk Athén központjába. Itt 
sok vegyes energiát éreztünk… régi energiákat… új energiákat… erőszakot a múltból… El szeretném mondani az 
embereknek azt, hogy ha nyaralni vagy talán egy üzleti útra jönnek erre, akkor szánjanak időt arra, hogy küldjenek el egy 
kis gyógyító energiát ide, mert komoly szükség van rá, hogy ezek a régi energiák megtisztuljanak.” 
 
Athén békés aranykorában, Asklepiosnak a gyógyítónak szintén volt itt egy temploma, Akropolisz sziklái mellett. A kígyó 

amelyet tart, a Létezésben lévő örvényenergia mozgását szimbolizálja és egyben az emberi DNS szerkezetét, valamit a 
tudást, hogy hogyan gyógyítsa meg azt. A Létezésben minden egy spirális formában mozog. Itt egy meditációt 

csináltunk, hogy kapcsolatba kerüljünk energetikailag az ősi gyógyítókkal. Néhány résztvevő látta is őket egy finomanyagi 
állapotban.  

 

„Sok energiát éreztem, amikor az Akropolisznál meditáltunk. Azt éreztem, hogy a gondolkodásunkban nagyon 
korlátozottak vagyunk a Földön és sokkal, de sokkal több van a Létezésben. Mivel az emberek a Földön azt gondolják, 
hogy csak az a valóságos, amit a fizikai szemeikkel látnak. A valóság azonban ennél több. Volt egy látomásom is az 
Akropolisznál, hogy sok gyógyító volt itt, aki másokat szolgált és segített, hogy felismerjék a problémáikat.” 
 
„A meditációban, amit az Akropoliszban csináltunk, a gyógyítók Akropoliszának a templománál, láttam Askleipost és 
megkérdeztem, hogy meg tudná-e gyógyítani az anyaföldet és az óceánt. Aztán először egy fiatal növényt adott nekem 
és tudtam az élményemből azt, hogy magunkért kell a feladatokat elvégezzük, így fogtam a fiatal növényt és odaadtam 
az anyaföldnek. Aztán valami olyan másvalamit adott át nekem, amit nem tudtam felismerni és azt mondta, hogy minden 
óceán kapcsolatban áll egymással. Egy kicsit összezavarodtam emiatt és aztán odaadtam ezt az ajándékot az óceánnak.” 
 

Ezután egy ősi börtönt látogattunk meg az Akropolisz mellett. A híres filozófust, Szókratészt végezte ki itt a kormányzat, 

arra kényszerítve őt, hogy mérget igyon, mivel etikáról, igazságról, a jóság űzéséről, a vallási hitrendszerektől való 
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függetlenségről és a politikai irányításról beszélt. Politikai foglyok százait haltak meg itt, a lelkük pedig itt ragadt azon 

idők óta, a traumáik, babonáik és hitrendszereik miatt, amelyek gátolják őket abban, hogy megtalálják a fényt. Így egy 
tisztító energiamunkát végeztünk és egy fényörvény kaput teremtettünk meg, hogy segítsünk azokat a lelkeknek 

megtalálni a fényt, továbbá, hogy folytassák a fejlődésüket a következő életeikben.  

 
Résztvevői tapasztalatok 

 
„Amikor az Akropolisznál, Szókratész börtöne előtt voltunk, óriási mennyiségű szomorúságot és bánatot éreztem. Aztán 
használtuk a fény és a szeretet energiáját, majd láttam a lelkeket felrepülni az örvény fényébe.” 
 
Az élet értelme, hogy kifejlesszük a szeretet tudatosságát. 

 
A jellem személyes belső fejlesztésén dolgozni azért, hogy a kozmikus szeretet tudatosságával rendelkezzünk, alapvető és 

szükségszerű, nem számít, hogy a társadalom mely területén. Amikor a lényünk belső magjára tekintünk rá, egy mély 
változás történik meg belül. Az első lépés az, hogy legyen meg a belső akarat és a kívánság arra nézve, hogy az érzelmi 

megtisztuláson, valamint a mindennapi életünkben lévő kellemetlen körülmények megtisztításán dolgozzunk. A cél 

megszabadulni a negatív energiáktól és a negatív gondolatoktól azért, hogy egy pozitív életet teremtsünk meg. Engedjük 
el azokat az embereket, akik fájdalmat és szomorúságot okoznak nekünk. Engedjük el azokat az embereket, akik 

irányítani és elnyomni akarnak bennünket a fanatikus dogmákkal. Engedjük el a haragot, stresszt, egót és versengést. 
Küldjünk szeretetenergiát a távolba a negatív embereknek, így ők is meg tudják találni a fény ösvényét. Ebben az 

energetikai megtisztulásban, a kozmikus szeretet energiája megérinti a szívüket és az emberek feladják a dohányzást, 

alkoholizálást és az önpusztítást. Abbahagyják az állati tetemek elfogyasztását és a gonosz viselkedést. Ebben az 
energetikai megtisztulásban, az egészségre és a kozmikus fényre összpontosítunk és nem azokra a dolgokra, amik a 

fájdalmat és a betegséget okozzák, mert a gondolatok, illetve az érzések energiák és megteremtik a valóságunkat. Erre 
összpontosítva, olyan új embereket, új helyzeteket és lehetőségeket vonzzunk be, amelyek támogatni tudnak bennünket 

abban, hogy elérjük a célunkat, egy szerető társadalmat. Mivel ez a Létezés ok és okozatának egyetemes alapelve.  
 

Résztvevői tapasztalatok 

 
„A fénymunka alatt minden este azt álmodtam, hogy az asztrálsíkon is csináljuk a fénymunkát. Egyik este láttalak Alaje, 
amint azt mutatod meg a számomra, hogy egy gyógyító templomhoz fogunk elmenni.” 
 
„Számomra ez az egész utazás igazán elképesztő volt. Képes voltam olyan erősen érezni az energiát. Emlékszem, 
ahogyan a videóidat nézem Alaje és látlak körbe sétálni, amit emberekre helyezed a kezed… éreztelek és a szőr elkezdett 
felállni a kezemen. Ez igazán csodálatos volt. Eljöttem az emberekkel ide… a csodálatos… szerető… az ajándékok, amikkel 
mind rendelkeznek, egyszerűen csak annyira csodás emberek. A szinkronicitás által is nagyon meg voltam érintve. 
Mindent szinkronisztikusnak találtam köztünk és azt, ahogyan minden kikerekedett. Mint azt is, ahogy minden pont 
megoldódott.” 
 
„Az egész utazás elképesztő volt. Sehova máshová nem tudtam eljutni. Itt a 8 napban, minden megvolt, amit csak meg 
kellett tanuljak. De az élet egy folyamatos tanulás, tehát lehet, hogy vissza fogok ismét jönni egy nap, hogy megint 
megtanuljak valamit. Az egész túra nem valami olyasmi, amit a racionális logikus elmével meg tudnánk magyarázni. Ez 
egy spirituális tapasztalat. Ne használjátok a racionális-logikus agyat arra, hogy ezt megmagyarázzátok.” 
 
„Ez a túra egészen elképesztő volt a számomra, mert elég szerencsés voltam ahhoz, hogy sok olyan emberrel találkozzak, 
akik olyan gondolkodásúak és teljesen elképesztő tehetségűek, amit a legtöbbünk nem akar más emberekkel megosztani, 
mivel azt érzik, hogy kicsúfolják és nevetségessé teszik őket. Ami igazán tetszett ebben a túrában, az az volt, hogy olyan 
különleges helyekre mentünk el, amelyek arról híresek, hogy másoknak segítettek a múltban, így ezt arra használtuk fel, 
hogy magunk között dolgozzunk vele. Kiszabadítottuk ott azt az energiát, amely segíti a bolygót, hogy megnövelje a 
rezgését és remélhetőleg sok olyan embert is felébreszt, akik össze vannak zavarodva és nem pontosan tudják, hogyan 
folytassák a túl sok médiával (TV) és negatív energiával körülöttünk, amik alapvetően tudatlanságban tartanak 
bennünket, egy alvó állapotban.” 
 
A fénymunka találkozókon az energia sokkal erőteljesebb, mivel több olyan ember van ott, aki a gyógyító energiára 

összpontosít. A gyógyítás sok szinten és dimenzión történik meg, mivel a résztvevők Felsőbb-Énjei együtt dolgoznak, még 
akkor is, amikor a fizikai test alszik. A fénymunka a magasabb dimenziókon, vagy az éterikus űrhajókban is folytatódik. A 

görögországi fénymunkánk nagy siker volt. Olyan szerető energiákat teremtettünk meg, amelyek sok szinten segítik a 

Földbolygót és a lakosokat, még akkor is, ha a legtöbb földi ember nincs ennek tudatában ebben a pillanatban. De az igaz 
énjeik, a lelkeik, fogadják az energiánkat, mert a Létezésben minden össze van kapcsolódva energetikailag, finomanyagi 

energiával.  
 

Alapvető személyes fejlődés 
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A szeretet tudatossága a kulcs ahhoz, hogy a Föld minden negatív szerkezete meggyógyuljon. 

A szeretet tudatosságának személyes fejlődésén való munka alapvető, ha a földi társadalom minden negatív szerkezetét 
meg akarjuk gyógyítani és egy békés, szabad, együttérző és egészséges társadalomban akarunk élni.  

 

Hajlandóak a földi emberek a kozmikus szeretet személyesen és globálisan használni? 
 

A szereteten alapuló gondolatok és tettek, békét, bőséget és boldogságok teremtenek. 
 

Ha a Földön globális méretben akarunk egy pozitív változást csinálni, akkor minden energiánkat a pozitív energiára, a 

pozitív helyzetek megteremtésére, a negativitás eltávolítására kell koncentrálni. A barátságos, szerető viselkedésre 
koncentrálni az emberek, állatok és a növények irányában. Támogatni a szerető embereket és nem megpróbálni 

hitelteleníteni és bántalmazni őket. Ez egy olyan folyamat, aminek időre van szüksége és nem lesz meg egy nap alatt. 
Bölcsességet és egy magasabb tudatosságot nem lehet egy gombnyomásra megteremteni, ehhez az egyetemes szeretet 

és a meditáció tetteivel való fejlődés szükséges.  
 

A KOZMIKUS SZERETET A MEGOLDÁS MINDENRE 

 
A kozmikus szeretet - a megoldás mindenre 

 
Mindenkinek megvan az ereje ahhoz, hogy megváltoztassa a kellemetlen helyzeteket az életben, a Forrás, fénylények, 

vagy a spirituális földönkívüliek kozmikus szeretetenergiájához való összekapcsolódással.  

 
Alaje a plejádi - Űrhajó fotó (2012 június) - Fényhajó üdvözlés 

 
Az egyéni személyek belső fejlődése, fel fogja szabadítani a Földbolygót a háborúktól, gyűlölettől, egótól, drogoktól, 

rabszolgaságtól és a negatív irányító erőktől, valamint meg fogja nyitni a kapcsolatot a fénylényekhez, magasabban 
fejlett bolygókról származó, spirituális jóindulatú emberekhez és a magasabb egyetemes tudáshoz.  

 

Alaje a plejádi - Űrhajó fotó (2005) - Plejádi űrhajó üdvözlés 
 

Alaje a plejádi - Űrhajó fotó (2013 október) - A szeretet kozmikus energiájával repülő éteri interdimenzionális fényhajó 
 

A szeretet egy magasabb tudatosságával, a társadalom készen állna arra, hogy használja azt a szabad energiát, ami 

szabadon elérhető a Létezésben és senkinek sem kellene többet fizetnie az elektromosságért, vagy üzemanyagot 
használnia. 

 
A kozmikus szeretet valódi energiája minden betegséget meg tud gyógyítani, mert ez a kozmikus tudatosság energiája. 

 

A szeretet magasabb tudatosságával, minden betegség gyógyítható lenne és a fegyverek eltűnnének. Készen áll a Föld 
népessége egy magasabb tudatosságra, vagy a gyűlölet, ego, háborúk és szenvedés régi ösvényén akar maradni?  

 
Készen áll a Föld népessége egy magasabb tudatosságra, vagy folytatni akarja a gyűlöletet, egót, környezetszennyezést 

és az önpusztítást? 
 

Készen áll a Föld népessége, hogy a jószándékú csillagnemzet része legyen a Világegyetemben, vagy inkább a 

negativitásban és a negatív erők általi manipulációban maradást részesíti előnyben? Minden egyes csillagközi 
civilizációnak, a fejlődése szempontjából szabad akarata és saját felelőssége van. Mondjuk el mindenkinek a kozmikus 

szeretet energiáját és hagyjuk nekik ezt a szívükben megérezni, mert: AZ ÉLET ÉRTELME, HOGY KOZMIKUS SZERETET 
LEGYEN A SZÍVBEN ÉS TUDATOSSÁG. A KOZMIKUS SZERTET A BÖLCSESSÉG, INTELLIGENCIA ÉS A BOLDOGSÁG 

ALAPJA.  

 
A KOZMIKUS SZERETET A MEGOLDÁS MINDENRE 

 
A KOZMIKUS SZERETET A KOZMIKUS TUDATOSSÁG ENERGIÁJA. A KOZMIKUS SZERETET AZ ORVOSSÁG A NEGATÍV 

KÖRNYEZETRE. A KOZMIKUS SZERETET A MEGOLDÁS MINDENRE.  
 

ALAJE - A PLEJÁDI CSILLAGRENDSZER FÉNYDIMENZIÓIBÓL LESZÜLETVE 

 
Ezt a filmet Alaje a plejádi, a más bolygókról és dimenziókból származó spirituális emberek és fénylények energetikai 

támogatásával rendezte meg. Sok földi erőfeszítéssel, költséggel és szerető baráti támogatással, hogy segítse a földi 
embereknek kifejleszteni az egyetemes szeretet tudatosságát.  

 

 



www.alaje.hu   16/16 oldal 

©2013 - Alaje a plejádi 

www.youtube.com/user/777ALAJE 

 
 

Fordító - Konrád Bálint 
 

http://www.youtube.com/user/777ALAJE

