Alaje a Plejádokról - 24. rész
Kapcsolódás a természetszellemekhez - 2020
( Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=xClCh2pvlf4 )
Alaje a plejádi - művész, filozófus, spirituális tanácsadó, életviteli segítő
Üdvözöllek a 777Alaje Youtube csatornámon!
"A kozmikus szeretet a megoldás mindenre" című dokumentumfilmemben információt szerezhettek:
- a szívben és a tudatosságban lévő kozmikus egyetemes szeretetről
- bölcsesség filozófiáról és etikus spirituális viselkedésről
- a negatív minták, hitrendszerek és a tudatosság, illetve a viselkedés vétkeinek eltávolításáról
- meditációkról a saját kozmikus energiával feltöltött zenémre
- földönkívüliekről és a saját felvételeimről a fényhajókról
- lelki fejlődésről, mint a magasan fejlett bolygókon
- arról, hogy hogyan terjesszük ki helyesen a tudatosságot
- a test fizikai és energetikai gyógyításáról
- a spirituális fénymunkáról a Föld negatív energiáinak az eltávolításához
Sok fénymunkát végeztem világszerte, ahol erőteljes örvényenergia-helyeket látogattunk meg, hogy együttműködjünk a
kozmikus tudatosság energiájával, hogy meggyógyítsuk a személyes gátakat és a Földön lévő negatív energiákat. A
világegyetemek összes fejlett bolygója, a kozmikus tudatosság, a Forrás energiáját használja. A Forrás a fény és a
szeretet energiája, nem pedig egy személy. Én szabad akaratomból születtem le a plejádi csillagrendszer
fénydimenzióiból, a Föld bolygó fizikai dimenziójába, hogy tudást, bölcsességet, és hogy a földi emberek fejlődésében
segédkezzek. A valóban spirituális emberek látják ezt, mikor kapcsolódnak a Felsőbb-Énjükkel. A nevem Alaje - egy
plejádi név, plejádi rezgéssel -, aminek semmi kapcsolata sincs a Föld bolygóval. Amikor 4 éves voltam, egy
dimenziókapu nyílt meg az ágyam fölött, és egy "sál" energiagömbökkel megérintett a kozmikus energiával, hogy
aktiválja az elmúlt életek emlékeit.
Évekkel később közvetlen kapcsolatom volt a plejádokról származó fénylényekkel a spirituális családomból, hogy több
tudást aktiváljon bennem és emelje a rezgésemet. Ezt a bölcsességet és tudást osztom meg az olyan szerető emberekkel,
akik készen állnak még ebben az életben fejleszteni a tudatosságot, a szívet és a tudást.
1995-ben kapcsolatba kerültem a plejádi csillagcsaládommal és a Felsőbb-Énemmel. Sok űrhajó lebegett a talaj felett, és
4 fénylény állt előttem. Erőteljes kozmikus szeretetenergiát küldtek a gyógyuláshoz, hogy aktiválják a belső ébredést, a
sejteket és az emlékeket a földi fénymunkám terve miatt.
100%-os természetes kozmikus energiával ábrázoltam a filmjeimet és zenéimet azok számára, akik a saját életük és a
társadalom gyógyítására akarják ezt felhasználni.
Nincsenek mesterséges függőségek. Semmi vallás, politika, fanatizmus, erőszak, gyűlölet, bántalmazás, kultusz, alkohol,
drog, hús, őrület, arrogancia, bosszantás és ego. Egy csatorna, ami a pozitív tudatosságra és viselkedésre összpontosít.
A csatornámon kizártam a negatív energiákat. Nincsenek vallások, politika, nincs gyűlölet és más negatív energia
megengedve, hogy megvédje a szerető embereket és a szerető energiát tartson fent. Az élet értelme, hogy a szívben és
a tudatosságban jelen legyen a kozmikus egyetemes szeretetenergia.
Támogathatjátok a fénymunkámat az adomány energiájával, és a zenei CD-imet fogjátok ajándékként megkapni.
Nézzétek meg az összes dokumentumfilmemet itt: www.youtube.com/user/777ALAJE , https://vk.com/alajethepleiadian
Alaje magasabb dimenziójú zenéi itt vannak: www.lightloveharmony.com/alaje-the-pleiadian---music.html
Fénymunkára adományozás itt: www.lightloveharmony.com/lightwork---donation.html
A bölcs dokumentumfilm - Kozmikus szeretet a megoldás mindenre
A fény magasabb dimenzióiból származó kozmikus szeretet beépített rezgéseivel
Üdvözöllek a dokumentumfilmjeim 24. részében! Ez a dokumentumfilm azoknak szól, akik kozmikus szeretettel akarják
fejleszteni a lelküket, és tudatosságukat, mert ez az élet értelme. Tehát ne hagyjatok ki egyetlen előző részt sem, mert
azok tartalmazzák mindazon fontos információkat, melyek szükségesek minden rész megértéséhez! Minden részbe
beágyaztam a plejádi csillagrendszerből származó kozmikus fényenergiát, így ezek a tudatosságotok sok szintjén
dolgoznak.
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Az egyik életlecke a Föld bolygón az, hogy megtanuljuk a természet nézőpontját és ráhangolódjunk. Csak, ha
elsajátítottátok ezt a leckét az alacsonyabb dimenziókban, lesz jogotok leszületni a magasabbakba. Nem lehettek jelen a
magasabb dimenziókban, ha bántjátok a természetet és a bolygót.
Ez a rész meg fogja adni nektek a tudást és a bölcsességet a természet energiáiról, és hogy hogyan fejlesszétek a
természetszellemekkel való kapcsolatot. A végén meditálunk is majd, hogy együttműködjünk a természetszellemekkel,
hogy gyógyítsuk a sérült természetet, a társadalmat és a saját testünket.
Csak akkor, ha egészséges spirituális kapcsolattal rendelkeztek és tisztelitek a természetet, lehet kapcsolatotok a
csillagokkal, más bolygókról származó fejlett emberi lényekkel, fénylényekkel és dimenziókkal. Az összes világegyetemben
minden a kozmikus energia által lett létrehozva és az mindenre hatással is van. Ez a kozmikus tudatosság energiája, ami
maga a Forrás, ezért a kozmikus energia a bolygónkra is hatással van. Ez azt jelenti, hogy a bolygók fizikai és energetikai
rendszerekkel bíró élőlények, csakúgy, mint egy emberi test.
A bolygók tudatossággal és energetikai rendszerrel bíró élőlények
A bolygóknak tudatosságuk van, érezni és adni is tudják az energiákat. Az ősi időkben a földi emberek tudtak erről, mert
földönkívüliek és magasabb dimenziókból származó tanítók tanították őket az energiákról. A mai modern emberek többé
már nem rendelkeznek ezzel a tudással, egy kevés kivételt leszámítva. A bolygó felszínén lévő klíma, a lakók
gondolatainak és érzelmeinek energiája, vagy az általuk termelt légszennyezés szerint változik. A Föld bolygón rendkívüli
időjárást és természeti katasztrófákat láthatunk, melyek az elmúlt 20 évben csak növekedtek. Ez az, ahogyan a bolygó és
természetszellemei reagálnak a légszennyezésre, a rombolásra, a földi emberek negatív gondolataira és cselekedeteire.
Plejádi fényhajó felvétel 2014-ből a görög Delphi-ben. Fél órán át 150 méterre lebeg és körözve repül a fénymunkás
csoport felett
Évezredek óta figyelmeztetik a spirituális földönkívüliek a földi embereket, hogy ne bántsák a bolygót és a természetet,
hogy használják a szeretet tudatosságát, de a földi emberek sohasem figyeltek rá. A földi emberek többségének negatív
energiája és őrült viselkedése többféle módokon fizikailag és energetikailag mérgezik meg a bolygót - légszennyezés és a
levegő, a talaj és az elme rombolása által. Arroganciával, gyűlölettel, kapzsisággal, mindenféle bűntény elkövetésével,
primitív beszéddel, valamint a természettel szembeni tiszteletlenséggel és annak rombolásával. Most ennek
eredményeként a negatív energiák, valamint a karmikus egyetemes rendszer ok-okozati hatásának megtisztítása zajlik. A
Föld bolygó spirituális energiát használ ahhoz, hogy erős szelet, víz és földmozgásokat hozzon létre, hogy megtisztítsa
mindazon mérgeket és negatív energiákat, melyeket a földi emberek hoztak létre.
A Földet az elementáris éteri természetszellemek segítik, melyek a levegőben, vízben, földben és a tűzben laknak. A földi
embereknek aktiválniuk kell a szeretet tudatosságát, hogy megtisztítsák a társadalmat a negatív energiáktól, a vallási
babonáktól, a kapzsi ipari vállalatoktól, kapzsi korrupt politikusoktól, és rá kell hangolódjanak a Létezésre annak
érdekében, hogy harmonizálják a klímát a Földön. A természetszellemekkel való kapcsolat segíthet a földi embereknek
abban, hogy egy magasabb szintű tudatosságot fejlesszenek ki. A magasabb szintű tudatosság minden negativítást el fog
távolítani a Földön.
Egy természetszellem gyógyító energiát adott nekem
Egyik este, mikor egy különleges helyet látogattam meg a természetben, hogy kozmikus energiával töltekezzek, gyógyító
energiát kaptam egy fő természetszellemtől, ami ezt a területet védelmezi. Ez egy nagyon erőteljes szellem, így egy
hatalmas narancs fénygömbként tűnt fel a képeken. A természetszellemek magasabb szintű rezgésen vannak és
különböző testekben mutatkozhatnak meg. A természetszellemek használhatják egy állat testét, hogy kapcsolatba
kerüljenek velünk a fizikai dimenzióban, illetve megjelenhetnek fénygömbökként is, mivel energialények. Az ritka dolog,
hogy teljesen emberi alakban mutatkozzanak meg.
Más emberek manapság nem értik ezt meg, nem hisznek ebben, mivel nem fogják fel, hogy a Létezés különböző
szinteken működik együtt a kozmikus energiával. Az őrült televíziós és telefonos manipuláció a földi emberek 90%-át
változtatta tudatlan robotokká a következő tünetekkel: perverzió, hitrendszerek, mentális rendellenesség, az erőszak
elismerésével, az etika és a szépség hiányával - mivel nem élnek összhangban a természettel, a fénnyel, a Forrással.
Az ősi időkben a természetszellemek gyakran kommunikáltak a földi emberekkel, de manapság abbahagyták, mert a
legtöbb földi ember alacsony tudatossággal, egóval, arroganciával, negatív démoni energiákkal rendelkezik és rombolja a
természetet. A legtöbb természetszellem egy örvénynél vagy magas fényforrású helyeken tartózkodik a természetben.
Néhányan organikus farmok közelében élnek, hogy segítsenek az embereknek a gabonatermesztésben. A
természetszellemek kedvesek és szeretőek, de lehetnek dühösek és támadhatnak is, ha valaki rosszul kezeli őket, vagy a
természetet. Az ősi időkben az emberek csak olyan helyeket építettek, amik összhangban voltak a természettel, és ahol
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megtisztelték a természetszellemeket. A spirituális földönkívüliek azt mondták nekik, hogy építsenek templomokat,
kőköröket, vagy ültessenek faköröket az energiahelyeken, annak érdekében, hogy megjelöljék azokat, és hogy használják
a kozmikus energiát. Egy kör a legjobb forma az energia mozgásának a szempontjából. Ez az, amiért az űrhajók, vagy a
spirituális földönkívüliek mindig kör alakúak.
Sok különböző kategóriájú természetszellem létezik, attól függően, hogy milyen feladatuk van. Néhány természetszellem
a levegőben vagy az atmoszférában működik, hogy kapcsolódva a földi emberekhez, hogy meglássák a szívben lévő
kozmikus szeretet és tudatosságot. Óvakodnak a dohányosoktól, alkoholistáktól, gyűlölködőktől, vagy másoktól piszkos
aurával, mert nem szeretik érezni a negatív energiákat. Ha azt látják, hogy tisztelitek a természetet és önmagatokat,
akkor elkezdenek emlékezni rátok és megbízni bennetek. Különösen, ha gyakran látogattok meg különleges energetikai
helyeket a természetben. Minden valódi barátság a bizalommal, tisztelettel és a szeretettel kezdődik. Ha rosszul kezelitek,
vagy eláruljátok a bizalmat, akkor el fogjátok veszíteni azt.
Manapság néhány ország még rendelkezik pár természetes, háborítatlan hellyel. De sok olyan ország is van, ahol túl sok
az ipari manipuláció - még az erdőkben is -, ezért a természet ott jelen lévő energiája gyengébb. Ha szeretettel és
tisztelettel bántok a természetszellemekkel, akkor örömöt, jókedvet és gyógyulást fogtok kapni. Képesek átalakítani egy
kertet magas rezgésű, inspiráló, különleges hellyé. Ha elegek vagytok a természetszellemeknek, akkor elegek vagytok
még a magasan fejlett spirituális földönkívüliek számára is, mert a fény és a szeretet energiáját használjátok.
A magasan fejlett bolygókon lévő emberek számára normális dolog a természetszellemekkel való kommunikáció, mert
igazi kozmikus szeretettel rendelkeznek. Azok a földi emberek, akik nem hisznek ebben, nem rendelkeznek valódi
tudással az életről, nincsenek személyes tapasztalataik a fény magasabb energiáival. A kozmikus fény a Forrás, a
kozmikus tudatosság energiája, amit a földi emberek nem értenek meg, mikor Istennek nevezem. Isten nem egy
személy, semmi köze sincs a vallásokhoz. Ez nem támogatja a politikusokat, kormányokat, vagy az egyszerű, egós,
versengő társasjátékokat. A kozmikus tudatosság az az egyetemes energia, ami a teremtés és a megvalósulás teremtő
ereje. Ott van minden és mindenki belsejében, az összes dimenzióban. Ez az az energia, ami minden láthatót és
láthatatlant életben tart. Ez minden dolog életereje, minden dimenzióban, melynek semmi köze sincs a vallásokhoz, és
más ember alkotta babonákhoz. Ez egy magasabb szintű tudomány, de ezt az energiát tudatosan kell használjuk.
A tündérek a fény spirituális lényei. Egy magasabb frekvencián rezegnek az asztráldimenzióban, de láthatóvá tudják tenni
magukat az emberek számára, ha úgy akarják. Az egészséges természetben, az egészséges erdőkben, a vízesésekben,
folyókban, virágokban vagy a sziklákban laknak. Léteznek természetes barlangokban, hegyekben vagy óceánokban.
Nos, a földi társadalom úgy rombolja, bántja a természetet, mint soha azelőtt. A segítségünkre van szükségük ahhoz,
hogy sértetlenül és egészségben megtartsák a természetben lévő élőhelyeket. A földi embereknek technológiát kell
használniuk ahhoz, hogy támogassák a természetet, ne pedig rombolják azt. Ha a tündérek egészségesek és
harmóniában élünk velük, akkor cserébe gyakran tudást, bölcsességet, gyógyulást és kreativitást tudnak nyújtani azért,
hogy egy egészségesebb társadalmat hozzanak létre. Az ősi időkben sok földi embernek volt meg ezen kapcsolata a
természetszellemekkel és tündérekkel. De aztán a középkorban jöttek a dogmatikus vallások, kapzsik lettek az ipari
profitra és korlátozták ezt a kapcsolatot. A mai földi emberek beteggé tették a természetet, így annak már nincs meg
ugyanaz az ereje, mint amivel valaha - évezredekkel ezelőtt - rendelkezett.
Most itt az ideje annak, hogy a földi emberek megtalálják a kapcsolatot, visszataláljanak természetszellemekhez, és
meggyógyítsák a természetet azáltal, hogy meggyógyítják a saját tudatosságukat. Most van itt az ideje megnyitni a
természetben lévő átjárókat a fény szellemeihez és hogy újra felélesszék az elfeledett tudást. Most van itt az ideje, hogy
a földi embereknek egy gyermek spirituális szemével lássák a természetet, amely még nyitott a csodálatos és magasabb
szintű energiákra.
A természetszellemek már jóval azelőtt léteztek a bolygón, hogy az emberek eljöttek volna más bolygókról, hogy
kolonizálják a Földet. Mindannak ellenére, hogy a legtöbb földi ember tudja-e ezt vagy sem. Mindannak ellenére, hogy
nevetnek-e rajta, mert nem tudják.
A természetszellemek az elemek más frekvenciáiban élő energialények
Földszellemek - Vízszellemek - Tűzszellemek - Levegőszellemek - Éterszellemek
A természetszellemek az elemek különböző frekvenciáiban élnek. Léteznek a föld elemben, minden növényben,
kristályban, sziklában és állatban, a víz elemben, a tűz elemben, a levegő elemben, és az éter elemben. A
természetszellemek minden bolygón vezetik és védelmezik a növényeket, a levegőt, vizet, és az állatokat. Ők az én
dimenziómban a plejádokon, sokkal fejlettebbek és sokkal több a feladatuk. A természetszellemeknek - mint a tündérek,
törpék, manók, elementálok vagy a fák szellemei - az a feladatuk, hogy segítsék a természetet növekedni és
egészségesnek maradni. A természetszellemek arra lettek tervezve, hogy felhasználják a kozmikus energiát annak
érdekében, hogy olyan különböző formákat és színeket hozzanak létre, melyeket a nővényekben láthatunk. Minden
növény rendelkezik egy belső szellemmel, ami életben tartja a növényt. Magasabb frekvencián rezegnek, ezért
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láthatatlanok. De láthatóvá tudják tenni magukat, ha úgy akarják - akár fizikai testben, vagy fénygömbben. Kissé
magasabb rezgésen élnek, mint a földi emberek. Néhányan tiszta energiatesttel, néhányan pedig kisebb sűrűségű fizikai
testtel rendelkeznek és képesek arra, hogy dimenziót, illetve láthatóságot váltsanak, ha úgy kívánják - mint a törpék,
vagy a tündérek.
A tündéreknek asztrális, éteri, ember alakú testük van, de másképpen néznek ki, mint a földi emberek. Oldalra nyújtott
nagyobb szemük van, hosszabb a fülük, hosszabbak a karjaik, hosszabbak az ujjaik, és a lábaik. Ez azért van, mert az
asztrális dimenzióban kisebb a gravitáció, a kozmikus energia erősebb, és ez elnyújtja a testet. Nem úgy néznek ki, mint
a filmekben. Éteri testük van, és át tudnak alakulni fénygömbbé, egy fényformává vagy fizikai formává. A tündérek
tehetséges kézművesek és művészek. Meg tudják változtatni az időjárást, telepatikusak, képesek gyógyítani, vagy el is
tudnak altatni valakit, mivel kozmikus energiát használnak. A tündérek gyakran hoznak létre köröket gombákból, vagy
virágokból, hogy ünnepeljék a természetet. Egy napon találtam egy gombakört az erdőben. Ez egy ritka ajándék és
lehetőség arra, hogy egyesüljünk a tündérek energiáival. Ha elég érzékenyek vagytok, akkor még ezen a felvételen
keresztül is megérezhetitek az energiát, mert a kozmikus energia többdimenziós, nem korlátozott.
A tündérek sokszor hoznak létre gombaköröket fák körül. Rendszerint ez egy olyan fa, ahol élnek. Néha egy vonalban
lévő gombákat láthattok a tündérfa előtt, ami mutatja az irányt a gombakörhöz. Ezek nagyon különleges helyek, melyek a
tündérek, és a fák szellemeinek lakhelyei, így tisztelettel kell bánni velük. Nem kellene a gombák tetején járjunk. Csak
olyan közel kellene mennetek, ahol szerető energiával és a tündérek engedélyével közelebb juttok az otthonaikhoz. Ha
nem tetszik nekik az energiátok, akkor csinálni fognak valamit, hogy megelőzzék a közelebb jutásotokat. Szúnyogokat
tudnak küldeni az irányotokba, vagy azt érezhetitek, hogy nincs megengedve számotokra az, hogy ott legyetek. Ha
kozmikus szeretet és barátságos szándék van a szívetekben, akkor még a fa mellé is leülhettek meditálni, illetve fel is
töltekezhettek a tündérek és a fák szellemeinek energiáiból.
Fénymunka a természetszellemekkel - Infravörös kamera
Egyik este, amikor fénymunkát végeztem egy természetben lévő fakörben, akkor sok különböző természetszellem
látogatott meg. Lefilmeztem néhány fényformájú természetszellemet, és az egyik hatszárnyúnak nézett ki. Sok különböző
formájú tündér létezik, különböző megjelenésekkel, attól függően, hogy milyen energiához vagy elemhez kapcsolódnak
jobban. A tündérek energialények. A föld, levegő, víz, tűz és éter elemekkel működnek együtt, valamint támogatják a
bolygó szellemét. Néhányuk úgy néz ki, mint egy növény, mert a fák és a növények energiáihoz kapcsolódnak, és az
egyedi színekkel segítenek nekik növekedni. Páran úgy néznek ki, mint a pillangók, mert a rovarok és a növények
energiáival dolgoznak. Néhánynak fényteste van és különböző formákban tűnnek fel. Néhány törpeként jelenik meg.
A természetszellemek az elemek más frekvenciáiban élő energialények
Most pedig vessünk egy közelebbi pillantást a természetszellemekre, és hogy hogyan is működnek a föld, víz, tűz, levegő
és éter elemekben!
Föld szellemek
A föld elemben sok fajta szellem van, különböző formákkal és rezgésekkel. A legtöbbjük barátságos, és néhány negatív,
akik negatív helyeken élnek. A földszellemek növényekben, sziklákban, barlangokban, kristályokban vagy fákban élnek.
Néhányuk át tudja alakítani a testét egy állattá. A földszellemek egyik fajtája a törpék. A törpék olyan
természetszellemek, amelyek a Föld és az állatok energiájával működnek együtt.
A "gnome" (törpe) szó, a görög "gnomi" szóból ered, jelentése: vélemény
A "gnomi" a "gnosi" szóból ered, jelentése: tudás
A "gnomes" (törpék) szó jelentése: a tudással bírók
A törpék egyedi színeket adnak a növényeknek és az állatoknak, valamint segítenek nekik, ha megsérültek. A törpék a
Föld fizikai szerkezetével működnek együtt. Repülni nem tudnak, de láthatatlanná tudják tenni magukat. Segítenek a
növényeknek növekedni, és egyedi színeket adnak számukra. Az ásványoknak és kristályoknak is segítenek növekedni,
illetve fejlesztik az egyedi energiájukat. Az emberi testben lévő ásványi anyagoknak is segítenek. Az ősi időkben a földi
embereknek erős kapcsolatuk volt a törpékkel. De amikor a földi emberek elkezdtek vallásosak, agresszívek és
arrogánsak lenni, a törpék befejeztek minden kapcsolatot velük. Mivel az emberek nagyon rosszul bántak a törpékkel,
néhány törpe nagyon mérges lett rájuk, ők elkülönültek a jóktól. A jó törpék még mindig próbálnak kapcsolatba kerülni a
földi emberekkel, de a mérgesek ezt nem akarják többé. Sok más fajta különböző földszellem is létezik még, ők is
mindannyian az elemeket, a természet építőit támogatják.
Mindezek a lények nem csak tündérmesék, ők valódi lények egy másik rezgésen. A földi emberek számára láthatatlanok
mindaddig, amíg nem akarnak láthatóak lenni. Nem szeretik a negatív embereket, így nem mutatják meg mindenkinek
magukat. Még csak közel sem mennek a negatív emberekhez. Az érzékeny és szerető emberek megérezhetik a jelenlétük
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energiáját. Megbizsergethetnek minket, vagy táncolhatnak a fejünkön. Néha pillangókat, madarakat, macskákat, vagy
szitakötőket küldhetnek, hogy elmondják nekünk: közel vannak. Mindannyian képesek felhasználni az energiát, hogy
szitakötőként vagy madarakként mutassák meg önmagukat számunkra. A virágtündérek olyan helyen laknak, ahol sok a
virág. Minden fának saját szelleme vagy és saját személyisége.
Az ősi görögöknél a faszellemeket "dryades"-nek nevezték. Néhányuk láthatatlan egy fa belsejében, de páran láthatók
fizikailag. Egy nap le tudtam fotózni néhányat. Leginkább női testük van. Védelmezik a fákat és segítenek nekik
növekedni.
Alaje a plejádi - Dryades fa szellem - fotók
Az egyik képemen egy mosolygós arcot láthattok a fán. A faszellemek olyan energialények, melyek képesek
megváltoztatni egy fa alakját vagy a felszínét. A fa mellett növekvő virágokat láthattok, ez a tündérek otthonának jele,
vagy pedig, hogy egy faszellem által van védelmezve. Néhány tündér a fák gyökereiben él, egy másik rezgésen. Ők az
összes virág gyógyító tulajdonságairól szóló tudásának az őrzői. Fel tudjátok ismerni ezeket a fákat, mert moha növekszik
körülöttük és a törzsön. Néhány földszellem úgy néz ki, mint a barna szőrű állatok. Miután megcsináltam ezt a fényképet
fedeztem fel ezt a hosszú karú földszellemet.
Ha egy szellemmel rendelkező fát vágtok ki, akkor a szellem a fával együtt fog meghalni. Tehát, ha ki kell vágjatok egy
fát, akkor engedélyre van szükségetek a természetszellemektől, miután átköltöztek egy másik fába, vagy akkor
szerezzétek meg a fát, ha az magától összedől. A legtöbb fa vagy bokor szintén sok tündér lakhelye.
A lime fa vagy a hársfa egy rejtélyes gyógyító fa, ami akár 1.000 évig is elélhet. A hársfa szelleme kozmikus energiát ad,
és segít meglátni nektek illetve létrehozni a szépséget és a művészetet. Segít nektek jobban koncentrálni a kozmikus
szeretetre, és életetek minden céljára. Azért, mert kozmikus szeretettel rendelkezik, a levelek úgy néznek ki, mint egy
szív. Levele kerek, melynek vége hegyes és fogakban végződik, ami a levélből sugárzó energiát szimbolizálja. Még hársfa
salátát is készíthettek a levelekből, de ennek természetesen zöldnek és frissnek kell lennie, nem pedig barnának, valamint
egy olyan fáról kell származnia, ami a természetben van, nem pedig a városban, ahol a légszennyeződés roncsolja a
leveleket. A legöregebb hársfáknak sok felhalmozott kozmikus energiájuk van, így ezek olyan energiahelyek, ahol
meditálhattok, és kozmikus fénnyel töltődhettek.
A legerőteljesebb kozmikus energiafa a cédrus. Az élet fájának is nevezik, 1.000 évig is élhetnek. Sokfajta cédrusfa
létezik, hasonlóak a fenyőfákhoz. Itt állok egy vörös nyugati cédrusfánál, avagy tujafánál. Vörösbarna törzse van és 70
méter magas is lehet. Az ágak görbék és csavartak. Ez szintén a kozmikus energia fán keresztüli áramlásának egy jele. A
fák antennák a kozmikus energia számára és a cédrusfa rendelkezik a legerőteljesebb kozmikus energiával mind közül. A
legerőteljesebbek Szibériából származnak, mert messze vannak a földi emberek negatív energiáitól és többszáz évesek. A
cédrusfának még egy kis darabja is több kozmikus energiával rendelkezik, mint a Föld összes elektromos épülete. Ahhoz,
hogy megkapjátok a kozmikus energiát, meg kell érintenetek a fát. Ha senki sem érinti meg a cédrusfát 500 évig, akkor a
felhalmozott energia túl sok lesz, a fa elkezd belülről égni és meghal. A cédrusfa esszenciális olajakat tartalmaz és nagyon
jó illata van, ezért nagyon jól használhatók füstölőkhöz és negatív energiák eltávolításához. A cédrusfa magjai telítve
vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Úgy ehetitek őket, mint a mogyorót, vagy gyógyító olajként salátákhoz.
Képes méregteleníteni a testet, tumorokat, lázat, hörghurutot, hajhullást, bőrproblémákat, gyulladásokat, baktériumokat
és más gondokat meggyógyítani. A magok nem csak fizikailag képesek gyógyítani, de energetikailag is. Az oka pedig az,
hogy tartalmazzák a fa kozmikus energiáját. Terhesség alatt nem kellene használjátok, mert ez túl erőteljes egy érzékeny
testnek. Amikor én cédrusmagokat eszem, akkor érzem, hogy azonnal feltöltődöm energiával és a koronacsakrám aktív,
és bizsergeti a fejemet.
Szomorúfűzfa
Egy másik fa, amit a tündérek otthonként használnak, az a szomorúfűzfa lógó levelekkel. A szomorúfűz faszellemei
víziókat és álmokat adnak. A legjobb időszak ezen fa energiáival dolgozni az éjszaka. A fűz kérge természetes
fájdalomcsillapítót termel, és egészségesebb, mint az aszpirin.
Spirálfűzfa
Egy másik fűzfa a spirálfűz. Ez a fa úgy néz ki, mintha fejjel lefelé állna, és a csavaros gyökerek felfelé nőnének.
Valójában mindkét végén vannak gyökerei. Ennek nagyon erős szimbolikus jelentése van. Ez a fűzfa az összhang
egyetemes alapelvét ábrázolja. "Ahogy fent, úgy lent. Ahogy lent, úgy fent." Ez azt az üzenetet adja nekünk, hogy a
külvilág a belső világ visszatükröződése. A valóságunk a rejtett belső gondolataink és érzelmeink eredménye. Ha
szeretnénk megváltoztatni a látható külső életkörülményeket, akkor a bennünk lévő láthatatlannak maradó gondolatokat
kell megváltoztassuk. A spirálfűz faszelleme, segít meglátni nekünk a probléma okának gyökerét, annak érdekében, hogy
megváltoztassuk a látható valóságot.

www.alaje.hu

5/20 oldal

Almafa
Az almafának olyan erőteljes energiája van, ami sok tündért és unikornist vonz. Ismételten csak, ők egy másik
dimenzióban élnek, és csakis akkor látszódnak, ha látszódni akarnak és megváltoztatják a rezgésüket. Az almafa szelleme
a szépség és a fiatalság tudásával rendelkezik.
Óriás mammutfenyőfa
Az óriás mammutfenyők a legöregebbek és legnagyobbak a bolygón. Ritkák és csak néhány országban vannak jelen. Az
óriás mammutfenyőfa szellemei sokkalta öregebbek, mint egy szokványos faszellem. Onnantól fogva, mikor még létezett
a lemúriai kontinens, több mint 20.000 évvel ezelőtt, így sok tudással és bölcsességgel rendelkeznek. Ritka ajándék
meglátogatni az óriás mammutfenyőket és fogadni az energiájukat. Mint más fáknál is, kozmikus szeretettel kell
rendelkezzetek a szívetekben és a tudatosságotokban ahhoz, hogy megérezzétek az energiát.
Tündérdombok a tündérek lakhelyei
Néhány tündér a fák melletti kis dombokban él. Ezek a természet erőteljes energiáival bíró ritka és különleges helyek.
Ezen helyeknek sok nyílása van, melyek ajtók és ablakok. A kis állatok is tudják használni ezeket a helyeket, de csak a
fizikai dimenzióban. A tündérek átjáróként használják őket, hogy az asztrális dimenzióban éljenek a fa alatt, és egy nagy
földalatti rendszerben. Általában ezek a fák természetesnek tűnnek, és egy normál ember egyáltalán nem venne észre
semmilyen tündér tevékenységet. Egy napon, mikor meglátogattam ezt a tündérdombos különleges helyet, néhány
tündérek által épített szerkezetet vettem észre. Az egyik dombnál egy fapálcákból készült létra volt, a domb tetején pedig
egy oltár volt, ahová fenyőtobozokat helyeztek és pálcikákkal még három oldalról ki is biztosították. Az egyik oldalon még
egy gyökérrel is kibiztosították. A tündérek olyan irányba képesek irányítani a gyökereket, amilyenbe csak akarják.
Ugyanazt a kozmikus energiát használják, mint a faszellemek, hogy olyan irányba irányítsák a gyökereket, amilyenbe csak
akarják. Ennél a tündérotthonnál egy odahelyezett pálcikát láthattok, mint egy kapuhoz vezető hidat, valamint egy
gyökeret, amely kitilt, mint egy átjáró konstrukció a kapuhoz. Ennél a kapunál a tündérek pálcikákat raktak sorba, hogy
kerítést hozzanak létre. Ez a kinövesztett gyökerek és az odahelyezett pálcikák egy génkombinációja.
Ha meg van engedve számotokra, hogy egy ilyen tündérhelyre találjatok, akkor tiszteletet kell tanúsítsatok az otthonaik
iránt. Ha nem érintetek meg és befolyásoltok semmit sem és csendben maradtok, akkor a csendben megérezhetitek a
tündérek energiáit, vagy akár még üzenetet is kaphattok. Tehát a legjobb viselkedés az, ha először meditálunk és
kozmikus szeretetenergiát küldünk a tündéreknek és a természetszellemeknek. A kozmikus szeretetenergia egy
egyetemes nyelv és egy ajándék. Tiszteletet és spirituális tudatosságot kellene mutassatok nekik. Amikor azt látják, hogy
a szívetek és a tudatosságotok szerető, akkor bízni fognak bennetek és megengedik számotokra, hogy gyakran
látogassátok őket. A tündérotthon helyek titokban és védve kell maradjanak a negatív emberektől, így nem kellene
bárkinek elmondanotok, hogy merre vannak ezek a helyek. Ha spirituális emberek vagytok és szeretnék találni egy
tündérhelyet, akkor meg a természetszellemek is vezetnek benneteket.
Ha rátaláltok, akkor ajándékot is hozhattok, hogy boldogok legyenek. Ezt a tündérdombot sokszor meglátogatom, és
elhatároztam, hogy olyan ajándékot viszek nekik, amit nem találnak az erdőben. Rózsakvarc kristályokat, tengeri
kagylókat és süteményt vittem nekik. A természetszellemek és a tündérek energialények, így képesek kivonni, elnyelni és
felhasználni az ajándékok energiáját. Az érzéseitek után kell menjetek. Akkor hagyjátok ott az ajándékot, ha jó érzésetek
van vele kapcsolatban. Ennél a tündérotthonnál helyeztem el a tengeri kagylókat. Itt belenyomtam a kristályokat a
dombba. Ennél a dombnál pedig láthatóan lefektettem a sütiket a tetejére. Találtam egy tündérotthont átjáróval, kapuval
és híddal, pontosan olyat, mint ez. A gyökérrel az alján egy boltíves kapu, a fapálcika pedig egy híd. Itt helyezem el
mindhárom ajándékomat. Először úgy rejtem el a rózsakvarc kristályokat, hogy csak a tündérek találhassák meg és
használhassák fel. Aztán a sütiket helyezem el a bejárat mellé. Ezek után rakom a domb tetejére a tengeri kagylókat, a
kapu mellé. A tengeri kagylók a tenger, a kristályok a hegyek energiájával rendelkeznek. Így az erdei tündéreknek
nagyon tetszenek ezek az ajándékok. A tündérek fel fogják használni ezen ajándékok energiáját, akár látjátok azt, akár
nem.
Alaje a plejádi - Fényképek - Erdei tündérek fénygömbként
Megengedték nekem, hogy néhányukról fénygömb alakban csináljak pár fényképet. Az egyik a domb mellett volt egy
létrával, egy másik a tündérdomb mellett tűnt fel, miután elhelyeztem néhány sütit. Egy másik tündér azután bukkant fel,
miután egy almát és rózsakvarc kristályt helyeztem el egy tündérdombnál. Ez a hely sok tündérotthonnal rendelkezik,
mindegyiknek más a tervezése. A tündérek meghajlítják a fák gyökereit, hogy átjárókat vagy akár háromszögeket is
készítsenek. Néhány tündérdombnak hajlított boltív mintája van a bejáratnál, de az egyiknek, amit találtam, nagyon
egyedi a szerkezete. Ez egy faragott megtervezett minta, ami a bejárat fölött úgy néz ki, mint egy csillag. Ha közelebbről
megnézitek, akkor ezt a tündérek megmunkálták és vésték ahhoz, hogy így nézzen ki. Így ide is rózsakvarc kristályokat
és süteményt helyeztem el energia ajándék gyanánt. Minden kapuhoz, amit csak találtam energia ajándékokat helyeztem
el. Néhány tündérbejárat kicsi és a fák mellett helyezkednek el, páran pedig nagyok és a tündérdombokon vannak. Tehát
ezek az erdei tündérek otthonai, akik az erdőben lévő minden fáról gondoskodnak.
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Ezen tündérdombok energiája bele van építve ebbe a filmbe. Az érzékeny emberek megérezhetik és ráhangolódhatnak a
tündérenergiára. Most vessünk egy pillantást azon tündérekre, akik a virágokról gondoskodnak!
Tündérvirágok - Bodzavirág bokor
A tündérek olyanok, mint minden virág, viszont létezik pár különleges energiával bíró köztük. Minden virágnak,
zöldségnek és gyógynövénynek saját energiával és gyógyító képességekkel rendelkező természetszelleme van. A
bodzabokornak sok tündére van, akik nem csak a bokron, hanem a gyökereken is élnek. A bodzavirág energiája segíthet,
hogy könnyebb legyen a természetszellemekkel való kapcsolatot. Az ital, amit a bodzavirágból készíthettek nagyon édes,
ízletes és még a boltokban is megtalálhatjátok.
Tündér dimenziókapu virág - Áfonya
Az áfonyavirágnak különleges energiája van, a tündérek dimenziókapunak használják. Kék színűk van, de amikor a Nap
rájuk süt, akkor lilák.
Tündér dimenziókapu virág - Alagút mintázat
Egy másik virág, amit a tündérek dimenziókapuként használnak, a Szártalan kankalin. Számtalan színe van. A fő
jellemzője a virág belsejében van, ahol fénysugarak rajzolatát láthatjátok, vagy olyan mintázata van, mint egy virágnak a
virágon belül.
Tündér dimenziókapu virág - Szártalan kankalin
A tündérek egy másik dimenzióvirágát nem csupán a fénysugarak jellemzik, hanem úgy is néz ki, mint egy alagút.
Vízszellemek
Néhány természetszellem a víz energiájával dolgozik. Latinul "undine"-nek nevezik őket, ami hullámot jelent. Görögül
"neraida"-nak hívják, ami a "neró" szóból ered, és vizet jelent. Különböző formákban léteznek. Kis patakokban, folyókban,
tavakban, vízesésekben vagy óceánokban sellőkként és más formákként élnek.
Alaje a plejádi - Fényképek - Vízszellemek energiagömbökként
Mivel asztrális energialények, olyan méretben mutatják meg magukat, amilyenben csak akarják. Lehetnek aprók, mint a
cseppek, vagy nagyok, mint egy tó. Képesek emberekként vagy víziállatokként megmutatkozni. Mint a fénymunka
utazásomon, ahol néhány delfinként, tengeri teknősként vagy akár halként jött el. Egy napon, mikor egy tavat látogattam
meg, közel jöttek a parthoz és olyan hosszasan simogathattam őket, ameddig csak akartam. A tóba virágszirmokat is
dobhattok, kb. 2 méterre a parttól azért, hogy lássátok ahogyan a vízszellemek közelebb jönnek, és hullámokat hoznak
létre, vagy ahogy akár meg is mutatják magukat egy általuk kedvelt formában. A vízszellemek tisztítják a vizet és
segítenek meggyógyítani az érzelmeket. Segítenek nekünk felébreszteni a szeretetet, intuíciót, inspirációt, vagy megnyitni
a harmadik szemet. A vízszellemek az okai annak, hogy miért is gyógyvíz néhány patak, és hogy miért érzi
egészségesebbnek magát néhány ember egy tengerparti nyaralás alatt.
Ha vízről vagy vízszellemekről álmodunk, akkor az egy jel arra, hogy dolgozzunk az érzelmeinken, vagy hogy fejlesszük a
kreativitásunkat. A vízszellemek még a saját testünkön belül is léteznek, mivel az a kortól függően 50-80% vizet
tartalmaz. Szabályozzák a vízáramlást és az érzelmeket a testünkben. Ha nincsenek pozitív érzelmeitek, akkor
blokkoljátok a vízszellemeket, gát van a víz áramlásában, és a test nem tudja kiöblíteni a mérgeket. Vagy a test
valamelyik részében túl sok víz gyülemlett fel.
A vízszellemek az az energia, ami vizet és esőt hoz létre a levegőben azért, hogy a növények és a virágokat a felszínre
kerüljenek. Tehát együttműködnek azokkal a természetszellemekkel, akik megtervezik és megvalósítják a virágok minden
formáját és színét. A virágok formája és színe nem a véletlen műve. A bolygó szellemének sok kisebb szelleme van, akik
különböző feladatok révén segítenek nekünk. Csakúgy, ahogyan az emberi test is rendelkezik egy fő lélekkel, de sok saját
tudatossággal és feladattal bíró sejtje is van.
A víz természetszelleme hozza létre a vihart is. Ez szükséges a negatív energiák megtisztításához a bolygón. Most, hogy a
földi ember elszennyezte az óceánokat és a folyókat, a segítségünkre van szükségük ahhoz, hogy megtisztítsuk a vizeket
a Föld bolygón. Ahogy a korábbi részekben is elmondtam, az finomenergia minden olyan dolog valódi oka, ami fizikai
formaként látható. Minden fizikai dolog kezdetben energia volt, ez az energia sűrű állapota.
Alaje a plejádi - Fényképek - Erdőszellemek fénygömbökként
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Természetben mindennek olyan spirituális energiája van, ami életben tartja. Ez magas szintű spirituális tudomány, és a
Létezés egy alapelve, csakúgy mint a gravitáció, a rezgések és a dimenziók.
Levegőszellemek
Néhány természetszellem a levegő energiájával dolgozik és az égben lakik. Őket szilfeknek nevezik, ami a görög "sylfides"
szóból ered, de a legtöbb ember manapság hibásan angyaloknak hívja őket. Az angyalok éteri fénylények és a fény
energiájával dolgoznak, a szilfek a szél energialényei. Tisztítják a levegőt, szállítják a magokat, hogy segítsék a növények
növekedését, segítik a madarakat repülni a szélben, és a szelet használják fel arra, hogy jeleket mutassanak be az égen.
Formákat tudnak létrehozni a felhőkből, hogy üzeneteket küldjenek.
Alaje a plejádi felvétele: a levegőszellemek energiát használnak fel arra, hogy egy felhőt a fizikai dimenzióban, toll
formájúvá alakítsanak ki üzenetként.
Egy napon, amikor a természetben sétáltam, a szilfek egy toll jelét küldtek el nekem a felhőkben. A toll a repülést
szimbolizálja. Ez a magasabb spirituális dimenziókkal való kapcsolatomat szimbolizálja.
Alaje a plejádi felvétele: éteri űrhajó a felhőket és a levegőszellemeket használja fel arra, hogy egy szimbólumot hozzon
létre a fizikai dimenzió egén.
Szimbolizálja továbbá az állati szellemeimet, a sólymokat, és a sasokat. Közvetlenül a toll mellett a levegőszellemek egy
űrhajó formáját hozták létre...
Alaje a plejádi felvétele: A felhőformában lévő éteri űrhajó egy toll szimbólumot hoz létre. A magasabb dimenziókból
származó emberek, a természet energiáit használják fel arra, hogy szimbolikus üzeneteket mutassanak meg a fizikai
dimenzióban.
... ami az űrhajókhoz és a csillagokhoz való kapcsolatomat szimbolizálja. Úgy tűnik, hogy az űrhajó egy tollat is
létrehozott. A toll azonkívül az elme és a szív szabadságát is szimbolizálja, ami az erőt és a bizalmat jelenti.
Aleje a plejádi felvétele: A levegőszellemek energiát használnak fel arra, hogy egy toll formájú felhőt mutassanak meg
üzenetként a fizikai dimenzióban.
Azt jelenti, hogy a lelketek tiszta és pillekönnyű. Azt is jelenti, hogy ez a természetszellemek ajándéka, áldása és
tulajdona. A toll jelét egy földre hullott tollból is megkaphatjátok, viszont az égben lévő toll jel nagyon ritka és csak adott
személyeknek szól.
Aleje a plejádi - levegőszellem fényképek
Egyik este, mikor a természetet tisztítottam meg a szeméttől egy baráttal, a levegőszellemek eljöttek, hogy köszönetet
mutassanak. Az egyik természetszellem gyors fényformaként jött, a másik fénygömbökként.
Aleje a plejádi - levegőszellemek üzenetei - sólyom formájú felhő
Egy napon, mikor kapcsolatban voltam a természet energiájával, olyan felhőt hoztak létre, ami úgy nézett ki, mint egy
sólyom azért, hogy üzenetet küldjenek a számomra. A sólyom egy spirituális állat, ami a tiszta-éleslátás és a nagyobb kép
távoli meglátásának képességét szimbolizálja. A sólyom szimbólum azt mondja el számunkra, hogy magasabb szintű
tudatossággal helyezzük életünkre az éles fókuszt.
A földi emberek negatív energiáinak a megtisztítása
A szilfek olyan energialények, akik erős szeleket vagy tornádókat hoznak létre, ha egy hely negatív energiát halmoz fel,
és tisztulásra van szüksége. A levegőben lévő negatív energia, a vegyi anyagokból vagy a földi emberek negatív
gondolataiból eredő negatív energiától származó légszennyezettség.
Oxigén - a szilf levegőszellemek energiája az egészséges testhez és elméhez
A szilf szélszellemek a saját testünkön is minden alkalommal dolgoznak, amikor levegőt veszünk. Nélkülük a fizikai test
nem tudna élni. Ázsiában "csí"-nek nevezik őket. A testben sok feladatuk van, az egyik a szenvedés és a szomorúság
enyhítése. Ez az oka annak, hogy az emberek jobban érzik magukat, miután vettek egy nagy levegőt egy stresszes
helyzetben. Egy másik feladat, amivel rendelkeznek az, hogy oxigénnel energiát adjanak a harmadik szemnek. Ezért kell
nagy levegőt vennetek a meditáció kezdetekor.
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A magasabb szintű intelligencia, bölcsesség, kreativitás, az szilf levegőszellemek oxigénenergiájával
A szilf természetszellemek szállítják az oxigént az agyba és az idegekbe. Ez támogatja az intelligenciát, bölcsességet, és a
kreativitást.
Légszennyezés + dohányzás = alacsony oxigénszint a testben és az agyban:
- mentális betegségek
- zavartság
- alacsony koncentráció
- homályos látás
- energiavesztés
- gyengeségérzet
- állandó éhségérzet
Azoknak az emberek, akiknek nincs elegendő szilf szélenergiája az agyában, mentális betegségei lehetnek, vagy
megőrülhetnek. Ez az, amiért nem látjuk ezeket a tüneteket a modern légszennyezett társadalomban, vagy a
dohányzóknál. A dohányzók szó szerint megölik az agyban és a testben lévő oxigént az intenzív mérgek belégzésével.
Még az orvosok is tudják azt, hogy az agyban lévő 5-10 percig tartó oxigénhiány, maradandó agykárosodást okoz. Az
alacsony oxigénszinttel rendelkező helyiségek, fáradttá és koncentráció hiányossá tesznek. Tehát fontos, hogy sokszor
menjünk ki a valódi természetbe, távol a városoktól, hogy feltöltsük a testet a szilf természetszellemek tiszta
oxigénenergiájával.
Tűzszellemek
Néhány természetszellem éteri lényként él a tűz energiájában, és az átalakulást, illetve a megtisztulást támogatja.
Nagyon fontos, hogy magas szintű tudatossággal használjuk a tűzszellemeket.
Az átalakulás energiája - megtisztulás - tettek
A tűzzel és a tűzszellemekkel való szándékos visszaélés romboláshoz vezet. A napsugarakban tűzszellemek lehetnek és a
Nap energiáját szállítják, hogy segítsenek a természetnek növekedni. A napelemek használata, a magasabb szintű
szellemekkel való harmonikus együttműködés. A villámokban vagy a vulkánok magmájában is élnek tűzszellemek, de ott
vannak az emberek és az állatok testében is.
Izzás - a tűzszellemek energiája a belső megtisztulás, anyagcsere és tettek érdekében
Ők az az energia, ami segít mozgásba hozni a dolgokat, átalakítani vagy létrehozni valami újat. Ők szabályozzák a test
hőmérsékletét és anyagcseréjét. A tűzszellemek végzik az emésztést és az étel átalakítását.
A testben lévő túl sok tűzszellem energia idegességet és nyugtalanságot okoz
Azoknak az embereknek, akik nagyon erős tűzszellemmel rendelkeznek, erős az anyagcseréjük, nagyon aktívak, sokszor
nem tudnak lazítani és türelmesnek kell lenniük.
A tűzszellemek hiánya a testben fáradtságot és depressziót okoz
Azon emberek, akiknek tűzszellem hiányuk van a testükben gyakran fáradtak, nincs energiájuk és néha túlságosan is
pesszimisták. Fontos, hogy minden elementáris szellem egyensúlyban és egyenlő mértékben legyen jelen a testünkben.
Izzás - a tűzszellemek energiája a belső megtisztulás, anyagcsere és tettek érdekében
Egy spirituális személy képes a megfelelő időben összehangolni és a testbe irányítani az energiát. Néha ez szükséges
ahhoz, hogy megtegyünk valamit, vagy hogy lazítsunk. Nem egészséges dolog egyetlen szélsőségben maradni.
A tűzszellemek segíthetnek nekünk, mikor olyan dolgok vannak, amiket meg kell tegyünk. A tűzszellem energia izzása
nagyon egészséges a test gyógyulása és méregtelenítése szempontjából. A tűzszellemek energiájával való feltöltődéssel
befogadhatjátok a Napot, vagy megnézhetitek a naplementét. Amikor piros lesz, akkor belenézhettek közvetlenül és
elképzelhetitek, hogy hogyan szívjátok be a tűzenergiát a testetekbe.
Éterszellemek
Az utolsó elem az éteri szellemek energiája. Az éterszellemek fénylények és az összes többi elem energiájával egyesítve
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rendelkeznek. Ők minden elemben lévő minden életleckét elsajátítottak már a különböző bolygókon. Magasabb rezgésre
és dimenziókba kellett fejlődjenek.
Alaje a plejádi - Fényhajó felvétel - Görögország - Delfi - 2014
Fénytestük van, és a kozmikus szeretet spirituális társadalmával, illetve a Forrással való egységgel rendelkeznek. Képesek
a téren és az időn keresztül utazni, bármit megteremteni, amit csak akarnak, csupán a szeretet és a kozmikus energia
által. Bármilyen formát meg tudnak valósítani, amilyet csak akarnak. Fénygömbökként vagy űrhajó csoportokként
képesek utazni.
Alaje a plejádi - kapcsolat a plejádi csillagcsaládommal - négy fénylény és sok űrhajó
Nagyon ritka, hogy a fénylények a Föld bolygó alacsonyabb fizikai dimenziójában bukkanjanak fel. Amikor 1995-ben
kapcsolatba kerültem velük, éreztem az erőteljes kozmikus energiát. Az egyik közülük a magasabb dimenzióból származó
Felsőbb-Énem volt. A fénylények energiája túl erőteljes a legtöbb földi ember számára, meg is égetheti vagy ölheti őket.
Csak az erős fénnyel rendelkező spirituális emberek képesek megállni a fénylények mellett.
Egy tündérhely létrehozása
A tündérek nagyon kíváncsi lények. Szeretet és természetes energiák használatával lehetséges meghívni őket
magunkhoz. Ha van saját kertetek, akkor könnyebb, de megpróbálhatjátok odavonzani őket a lakásotokba is. A
természetszellemek 4D-s energialények, így könnyű számukra átrepülni a falakon. Találj egy napos helyet az ablakodnál,
és helyezz el olyan tárgyakat és elemeket, amik tartalmazzák a fény energiáját! Van egy csoportnyi előző epizód arról,
hogy minden energia, és a tárgyak feltölthetők szeretetenergiával.
A tündérek képesek elnyelni az energiát, mivel ők energialények. Elhelyezhettek egy tündérszobrot, mivel kíváncsiak az
önmagukat ábrázoló szobrokra. Játékos lények és keresik a szórakozást. Amikor létrehozzátok ezeket az energiahelyeket,
tartsátok észben, hogy a tündérek használni fogják a tárgyak energiáját. Ennek a különleges helynek mind az öt
természeti elem energiáját tartalmaznia kellene: föld, víz, levegő, Nap tűz, és éter, valamint a művészet, a szépség és a
vidámság energiáját. A földnek elhelyezhettek virágokat, növényeket, kristályokat, köveket, diókat, fenyőtobozokat, vagy
a fa bármely részét. A tündérek fel fogják szívni ezen elemek energiáját. Az állatok energiája szintén fontos, így bármilyen
állatszobrot elhelyezhettek.
A víz elemnek kitehettek egy tál vizet, mivel a tündérek nem csak fizikailag tudnak inni, hanem a víz energiáját is fel
tudják szívni. Kitehettek továbbá tengeri kagylókat, partokról, folyókról, és egy lótuszvirágról szóló képet.
A levegő energiájának kitehettek madárbábukat, valódi madártollakat, pillangó szobrokat, és aroma illatokat.
A naptűz energiájának használhattok egy gyertyát, de mivel ez veszélyes lehet, jobb ha egy kristályprizmát használtok,
ami visszatükrözi a napfényt. A prizma az összes színbe, hullámhosszba és rezgésbe visszatükrözi a napfényt. A tündérek
mélyebben képesek meglátni ezeket, mint az emberek.
A "prizma" szó az ősi görög "prizma" szóból ered, ami azt jelenti, hogy "fűrész eszköz".
Más szavakkal a kristály, különböző hullámokra, frekvenciákra és színekre fűrészeli vagy vágja szét a fehér fényt. A
kristályt kiakaszthatjátok az ablakra, vagy ahogy az én esetemben is, ráhelyezhetitek egy olyan forgó állványra, ami
napelemek révén használja fel a napfényt. Ez mindig magától forog, mikor süt a Nap, és minden színt megelevenít, mert
a szoba összes falán mozog és az ablakon kívüli jeleket is visszatükrözi. A tündérek szeretik a színek energiáját és
mindent, ami ragyog és csillog.
Van egy csomó előző rész arról, hogy a színek kozmikus energiával rendelkeznek. Ez az, amiért az emberek jól érzik
magukat, ha azokat fényesen és tisztán látják. A koszos színek beteggé és agresszívvé teszik az embereket. Ez a beteg
társadalom egy jele. Ez az, amiért az emberek boldognak és élőnek érzik magukat a valódi természetben. A
nagyvárosokban betegnek, depressziósnak érzik magukat, koszos az aurájuk és fekete ruhákat hordanak. A magasabb
dimenziókban mindenki színesen öltözködik és senki sem hord feketét.
Szintén elhelyezhettek csillámport egy varróskészletben, egy darabka szövetet, vagy bármilyen olyan elemet, ami a
művészetet, a kreativitást és a szépséget ábrázolja. A tündérek mindezen elemek energiáját képesek felhasználni, mivel
ők is művészek. Mindezek az elemek a szívetekben és a tudatosságotokban lévő kozmikus szeretetenergiátokkal kell
legyenek feltöltve, és ez létre fogja hozni az éteri energia ötödik elemét. Tehát mindezen energiák együttesen,
megteremtik a szeretetenergia egy olyan különleges helyét, amit a tündérek szeretnek meglátogatni. Észre fogjátok venni
az ajándékot, mikor pillangók vagy madarak repülnek közel az ablakotokhoz, és érezni fogjátok ennek a különleges
helynek az energiáját.
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A természettel való igazi kapcsolat létfontosságú
A valódi belső spirituális kapcsolat az igazi természettel, alapvető dolog. Mint a gyerekkoromban a Földön, sok időt
töltöttem egyedül a valódi természetben, távol a városok és a negatív emberek rombolásától, egy olyan időben, amikor a
kémtelefonok még nem léteztek, hogy manipulálják az embereket. A saját tudatosságomra tudtam összpontosítani, sok
élményem volt a természet kozmikus energiájával és sok állattal. Manapság sok gyereknek nincs meg ez a lehetősége.
Ne veszítsétel el a kapcsolatot a természettel!
A legtöbb ember robotikus, mesterséges életet él a városokban, ahol a kémtelefonok, az internet, az egos és irígy
játékok, a sötét oldal néhány TV-jében és médiájában lévő bugyuta transzműsorok elvágják őket a valódi növekvő
természet kozmikus energiájától.
Állat parkok - töltekezés kozmikus energiával
Ha nincs meg a lehetőséged arra, hogy minden idődet a természetben töltsed, akkor az egyik legjobb lehetőség arra,
hogy kozmikus energiával töltekezz fel és kapcsolódj a természetszellemekhez az, hogy meglátogatsz egy olyan
állatparkot, ami távol van a városok légszennyezésétől, tiszta a levegője, és tiszták a növényei. Az állatpark nem egy
állatkert. Egy állatparkban az állatok szabadon sétálhatnak, több helyük van arra, hogy kapcsolatba kerüljenek az
emberekkel, és védve vannak az emberi vadászok ellen.
Általános tudás, megértés és bölcsesség szavai, melyek az ősi görög nyelvből erednek
Itt van néhány érdekes megjegyzés az általános felfogás, tudás, és bölcsesség számára.
Az állatkert (zoo) szó a görög "zΩΩ" szóból ered, ami "állatot" jelent.
A "zΩΩ" szó a görög "zΩ" szóból származik, ami azt jelenti, hogy "élek".
A "zΩa" szó (kiejtve "zoa") azt jelenti, hogy "sok állat".
A "zΩh" szó (kiejtve "zoí") azt jelenti, hogy "élet".
Az állatkert (zoo) szó, egy rossz angol fordítása a görög "zΩΩ" szónak, ami állatot jelent. A helyes kiejtés a "zoo" két "o"val. A "zoo" szó, a görög "zΩ" szóból ered egy "o"-val, ami azt jelenti, hogy "élek". A "zΩa" szó azt jelenti, hogy "sok
állat". A "zΩí" szó pedig azt jelenti, hogy "élet".
A "bio" szó a görög "bioҫ" (vios) szóból ered, ami azt jelenti "élet".
A "biológia" szó a görög "bioλoγía" (viologia) szóból ered, ami azt jelenti "az élet beszéde", "az élő természet filozófiája"
Egy másik görög szó az "élet"-re a "vios" szó. Manapság mindenki a "bio" szót használja. A "biológia" szó a görög
"bioλoγía" szóból ered, ami azt jelenti, hogy "az élet beszéde". Az ősi görögben az volt a jelentése, hogy "az élő
természet filozófiája".
Általános tudás és megértés
A legtöbb földi ember nem is tudja, hogy az általuk használt szavak 70%-a az ősi görög nyelvből származik, ami a
gyökerük.
Atlantisz hatással volt az ősi Görögországra a tudományában, technológiájában, matematikájában, művészetében,
építészetében, nyelvében, filozófiájában és a demokráciájában.
A ősi görög nyelvre az atlantiszról származó földönkívüliek voltak hatással. Ahogy egy csoportnyi más részben is
elhangzott, atlantisz kontinense az Atlanti-óceánban volt, ezért hívják manapság így.
Földönkívüli "Posidona"-k
A kontinenst a földönkívüli posidonák hódították meg, rossz fordításban "Posszeidon".
Az Atlantida kontinens fővárosa - a földönkívüli posidonák temploma
Volt egy arany templomuk a fővárosuk közepén, ami három vízgyűrűvel volt megtervezve, és a tulajdonosáról Atlaszról
nevezték el úgy, hogy Atlantida kontinens. Azokban az időkben más-más földönkívüliek, más-más tapasztalatokkal
irányították a Föld bolygó különböző részeit. Sok különböző állatot hoztak más bolygókról, beleértve az elefántokat is. Az
atlanti kontinensen minden állat vadon volt és nem féltek az emberektől.
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Az atlantiszi földönkívüliek befolyása
13.000 évvel ezelőtt, mielőtt néhány korrupt atlantiszi, aki helytelenül használta a technológiát és lerombolta a
kontinenst, Atlantisz irányította a bolygó középső részét az egyenlítő mentén. A jóval bölcsebb atlantisziak hozták létre
Görögörszágot, hogy tanítsák és műveljék az embereket keleten. Nyugaton a majákkal, az inkákkal és az aztékokkal volt
oktatási programjuk. A maják, inkák és aztékok a legfőbb atlantiszi látogatót imádták, Ketzalkóatl-t. A végén az "atl'
jelentése az, hogy "az atlantisztól érkezett". Mindezeket az atlantiszról származó földönkívülieket, sok országban
istenekként imádták, de más neveken.
Alaje a plejádi - mexikói fénymunka - piramisok
Még többet is el fogok mondani erről a következő részben.
Az ősi Görögország 13.000 évvel ezelőtt
Tehát, 13.000 évvel ezelőtt Görögország nagyobb volt, mint manapság - Atlantisz egy kolóniája volt. Fél Európán
keresztül terjeszkedett, Észak-Afrikán és a Közel-Keleten. Platón ősi irataiban olvashatjátok, hogy mielőtt Atlantisz
megsemmisült, a görög hajók elhajózhattak Görögországból, elhagyva Herkules kapuit (ma azonos Gibraltárral), és
parttól-partig utazhattak Atlantiszba, amíg el nem értek a Karib-szigeteket és az amerikai kontinenst. Abban az időben
más országok nem léteztek Európában. Azok 7.000 évvel később tűntek fel és foglalták el a görög városokat. Az
atlantisziak befolyása miatt Görögország jóval fejlettebb volt a tudományban, technológiában, matematikában,
művészetekben, építészetben, nyelvben, filozófiában, és a demokráciában, mint más országok.
Szavak, melyek az ősi görög nyelvből származnak
-

-

A lekszikon szó a görög "λεξικό" szóból ered, ami azt jelenti, hogy "szó".
Az archeológia szó az "αρχαιολογία" szóból ered, a görög "archeo" és "logos" szavakból. Az "archeo" azt jelenti,
hogy "ősi", a "logos" pedig "szónoklatot" vagy "beszédet". Tehát az "archeológia" azt jelenti, hogy "ősi beszéd".
Az "asztronómia" szó, az "αστρονομία" szóból ered, a görög "astro" és "nomos" szavakból. Az "astro" azt jelenti,
hogy "csillag", a "nomos"pedig "törvényt". Tehát az "asztronómia" azt jelenti, hogy "a csillagok törvénye". Az
"astron" szó az ősi görögben azt jelenti, hogy "a tárgy, ami mozgásban van". Tehát a mozgó csillagokat és
bolygókat egy csillag esetében "astro"-nak, több csillagnál pedig "astrá"-nak nevezték.
A "csókolj meg" (kiss me) szó, az ősi görög "kyson me" szóból ered.
Az "angyal" (angel) szó, a görög "άγγελος" (angellos) szóból ered, ami "hírhozót" jelent.
Az angol "O.K." kifejezés, az "όλα καλά" (ola kala) két görög szó első betűiből ered, ami azt jelenti, hogy "minden
rendben".
A "fantázia" szó, a görög "φαντασία" (fandasia) szóból ered, ami azt jelenti, hogy "képzelet". A "fandasia" pedig a
görög "Φανρέα" (fanreá) szóból származik, ami azt jelenti, hogy "látható".
A "zene" (music) szó, a görög "μουσική" (musik) szóból ered, ami pedig a "μούσες" (muses) szóból. Azon kilenc
asztrális dimenzióból származó éteri lényt hívták múzsáknak (muses), akik a művészeteket segítik fejleszteni.
A "melódia" (melody) szóm a görög "μελωδία" (melodia) szóból ered. Ez két ősi görög szó kombinációja: "μέλος"
(melos) és "ωδή" (odi). "Melos" azt jelenti "rész", "odi" pedig, hogy "vers". Tehát a melódia azt jelenti, hogy "egy
része a versnek egy dalban". A "vers" (poem) szó, szintén a görög "ποίθμα" (pí-ma) szóból ered.
A "fizikai" vagy "fizika" szavak a görög "φύση" (fisi) szóból erednek, ami azt jelenti, hogy "természet".

Állat parkok
Töltekezés a fák és a természetszellemek kozmikus energiájával
A "fisi"-ben, a természetben, vagy egy természeti parkban, több kozmikus energiával fogadjátok be az egészséges fák
energiáját, továbbá mókás és szerető energiát is, mikor kapcsolatba kerültök az állatokkal. Ez segíteni fog nektek
kapcsolatba kerülni a természetszellemekkel, mivel meg fogjátok növelni a kozmikus szeretet és egyetemes tudatossági
szinteteket és a fény egy magasabb szintjén fogtok rezegni. Amikor egy állatparkban, vagy természeti rezervátumban
sétáltok, emlékezzetek rá és képzeljétek is el, hogy minden fát, növényt és állatok egy olyan láthatatlan szellem lakja,
ami egy magasabb frekvencián rezeg! Próbáljátok megérezni a jelenlétet! Néhány szellem képes még egy állat testébe is
beköltözni, ha közelebb akarnak menni hozzátok fizikailag, vagy ha egy jelet, illetve energiát akarnak adni számotokra. A
kozmikus tudatosság gyakran használja fel a természetet, természetszellemeket és állatokat arra, hogy üzenetet vagy
energiát küldjön nektek, hogy összpontosítsatok rá. Ha sokszor láttok egy bizonyos állatot egy képen, vagy álomban a
mindennapi életetek során, akkor a kozmikus tudatosság próbál egy üzenetet átadni nektek. Minden egyes állat egy olyan
bizonyos jellemzőt és energiát szimbolizál, amit fejlesztenetek szükséges az életetekben. Vessünk egy pillantást néhány
állat energiájára és szimbolikájára!

www.alaje.hu

12/20 oldal

A szarvasszellemek bölcsessége
A szarvas energiája az ártatlanságot, kedvességet és a békét szimbolizálja. A szarvas agancsa két dolgot szimbolizál. Az
első, hogy még akkor is meg tudod védeni magadat, ha kedves vagy. A második jelentés az, hogy az agancs valójában
egy antenna a kozmikus energia számára, csak úgy, mint a faágak. Tehát, amikor a kozmikus tudatosság egy szarvas
szimbólumát küldi el nekünk, akkor ez arra emlékeztet bennünket, hogy összpontosítsunk a belső gondolatok, magasabb
energiák és kedvesség érzékelésére. Azt mondja el számunkra, hogy legyünk együttérzőbbek, érzékenyebbek annak
érdekében, hogy összhangban legyünk az élet energiáival és hogy harmonizáljuk az életünket. Arra emlékeztet
bennünket, hogy még, ha kedves is vagy, jogod és kötelességed van arra, hogy megvédd magad a negatív vagy
veszélyes helyzetekben. A szarvasoknak erőteljes családi tudatosságuk van, ami megvédi a gyermekeket. Tehát, ez a
szimbólum arra emlékezteti az embereket, hogy megvédjék a gyermekeket bármilyen negatív energiától a
társadalomban. A szarvas sohasem marad ugyanazon a helyen, mindig sétál, felfedez és új nézőpontokkal rendelkezik.
Így, amikor egy szarvast látunk jelzésként, akkor az arra is emlékezet bennünket, hogy legyünk nyitottak az új utakra, új
nézőpontokra, és a változásokra az életünkben, továbbá, hogy fogadjuk be a kozmikus energiát. Minden állatnak saját
jelleme és saját energiája van, csak úgy, mint az embereknek. Néhány fél az emberektől, páran pedig nyitottabbak.
Nektek kell várnotok, amíg az állatok jönnek oda hozzátok! Ne próbáljátok erővel megsimogatni őket! Próbáljatok szerető
energiát sugározni, hogy azokat a jó állatokat vonzzátok oda, akik készen állnak rá! A barátságos állatokkal való
egymásra hatásnak és kommunikációnak gyógyító jellemzői vannak, mert ez egy szerető energiacsere.
A hiúzszellemek bölcsessége
A hiúz az egyik legerőteljesebb állati szellem. A "hiúz" (lynx) szó, az ősi görög "Λυγξ" (lyx) szóból ered. A modern görög
szó a "lyngas". A hiúz a belső csend, hallgatás és megfigyelés energiáját szimbolizálja. Nem a vad rohangászásról szól,
hanem leginkább a gondosan figyelésről, bármilyen mozgás előtt. A hiúz leglátványosabb jellemzője a fülén lévő szőrbojt.
Ez a pamacs segíti a hiúzt abban, hogy minden fizikai és magasabb dimenziókból származó hangot és rezgést meghalljon,
mivel ezek a szőrbojtok a kozmikus energiák antennái, és telepatikus üzeneteket fogadnak.
A hiúzok nagy, éles szemei nagyon hipnotikusak. Nem csak a fizikai valóságot nézik, hanem az éteri energiákat is - ezt a
legtöbb egyéb macska is meg tudja csinálni. Amikor filmeztem a hiúzt, láttam, hogy nézett, még akkor is mikor nagyon
messze és nagyon csendben voltam. Az volt az érzésem, hogy hallja a gondolataimat, aztán közvetlenül rám nézett, még
akkor is, mikor messze voltam.
Amikor a kozmikus tudatosság és a természetszellemek elküldik nekünk a hiúz szimbólumát, és folyamatosan ezt látjuk,
akkor azt próbálják elmondani nekünk, hogy összpontosítsunk a hiúz képességeire. Meg kell figyeljünk mindent és
gondolkoznunk kell! Türelemmel kell rendelkezzünk, és várnunk kell a legjobb pillanatra, hogy megtegyünk valamit. A
macskák képességét kell kifejlesszük: lefeküdni és lazítani, de ugyanakkor mozduljunk meg gyorsan, ha szükséges! A
magasabb dimenziók energiáit kell használnunk és befogni azt a hajunkkal! Ezek szintén antennák, és a kozmikus
energiát fogják be. A hiúzok is megragadják az időt a csukott szemekkel való meditálásra. Tehát, mikor a természet
elküldi jelzésként számunkra a hiúzt, akkor ez azt az üzenetet takarja, hogy többet kellene meditálnunk.
A hiúz egy másik jellemvonása, hogy nem falka állat, mint mások. Egy hiúz általában egyedül tevékenykedik, óvatosan és
csendben sétál. Nem rohangászik vadul össze-vissza, mint egy kutya. Mikor a hiúz sétál, úgy tűnik, hogy olyan óvatosan
teszi, mintha vékony jégen tenné. Minden lépést tudatosan tesz meg, és minden megvizsgál az útja során. Tehát, mikor
álmokban, képeken, vagy máshogy látjátok a hiúz jelzését, akkor ez azt is jelenti, hogy meg kell tanuljunk tudatosabbnak
lenni az életünkben lévő lépésekben, és hogy sétáljunk magasabb tudatossággal! A hiúzok jobban szeretnek egyedül
aludni, csak a párok alszanak egymás mellett. Tehát ezt azt az üzenetet adja nekünk, hogy néha szükséges egyedül
lennünk, hogy néha jobb, ha jobban összpontosítunk a gondolatainkra, az energiánkra és a céljainkra.
A medveszellemek bölcsessége
Ha a világegyetem a medve szimbólumát küldi el hozzátok - akár álmokban, vagy képeken -, akkor ez arra emlékeztet
benneteket, hogy néha szükségetek van a lazításra. A medve szimbóluma arra emlékeztet benneteket, hogy szánjatok
egy kis időt az élet édességére. Egy medve bármelyik pillanatban lehet lassú vagy gyors. Megvan a cselekvés ideje és van
a személyes időszak, csendben lenni és meditálni. Elvonulni messze a társadalomtól, és a Felsőbb-Énetekre, az
életetekben lévő valódi feladataitokra összpontosítani, ami maga a lelketek fejlődése. Időt szánni egy jó fürdésre, olyan
hosszan, amilyen hosszan csak akarjátok, vagy enni egy fagyit. Elmenni a természetbe, megszagolni az illatos
növényeket, lazítani a füvön, vagy leülni a víz mellé és nézni a hullámokat. Mindezek szintén a meditáció egy formája.
A medve energiája szintén felbukkanhat az életünkben, ha gyengének érezzük magunkat és nagyobb bátorságot
szükséges felépítsünk. Húzzátok ki magatokat minden akadály ellen az életben és legyetek bátrak egy másik partra
elsétálni, hogy más lehetőségeket találjatok az életben. A medve energiája azt mondja el számunkra, hogy legyünk
nyitottak és hálásak minden olyan pozitív dologra, amit a világegyetem megad nekünk. Ez arra emlékeztet benneteket,
hogy félelem nélkül éljetek és szóljatok, ha szükséges - csakúgy, mint a medve, amikor védelmezi a gyermekeit. A medve
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az erő és a lazítás helyes kombinációját szimbolizálja.
Az elefántszellemek bölcsessége
Ha a világegyetem és a természetszellemek, akár álomban, vagy képekben az elefánt szimbólumát küldik el nektek, akkor
ez arra emlékeztet benneteket, hogy az erőt türelemmel, együttérzéssel és szeretettel használjátok.
Alaje a plejádi - fénymunka Sri-Lankán
Amikor a természetszellemek elefántokat mutatnak nekünk az álmainkban, akkor ez azt jelenti, hogy van pár olyan
akadály az életben, amit egy elefánt jellemzőivel kell megoldanunk. Az elefánt az erő, önbizalom, hosszú élet, lazítás
energiáját szimbolizálja, és egy energetikai, érzelmi kapcsolatot velünk. Azt üzeni számunkra, hogy ne rohanjunk az
életben, és hogy ne pazaroljunk energiát semmire sem! Jobb lassabban, tudatosabban lépésről-lépésre haladni és
pontosan tudni, hogy mikor van ideje gyorsan cselekedni.
Az elefántoknak erős kapcsolatuk van a családdal és a közösséggel. Mindenkit megvédenek, akit szeretnek és hűségesek
a közösség minden tagjához. A természetszellemek emlékeztetni akarnak minket arra, hogy rendelkezzünk ezekkel a
jellemvonásokkal is az életünkben. Az elefánt energia arra emlékeztet bennünket, hogy legyen több empátiánk,
együttérzésünk, szeretetünk és kedvességünk az életben. Még könnyezni is tudnak, ha szomorúak, vagy boldogok. Ezek
azok a tulajdonságok, melyeknek a Föld bolygón lévő modern társadalom a tudatában van.
Az amerikai filmekben a negatív emberek megpróbálnak olyan agymosott emberekké programozni, hogy a sírás
gyengeség és rossz dolog. Kedvesnek és szeretőnek lenni nem gyengeséget jelent, hanem azt, hogy megvan a
képességetek szeretni. Egészséges egyensúllyal rendelkeztek aközött, hogy erősek és kedvesek vagytok, csakúgy, mint
egy elefánt. Bölcsességgel használjátok az erőtöket, csakis védelemre, és nem használjátok azt rosszul.
Egy másik tulajdonság, amire a természetszellemek szeretnék, hogy összpontosítsunk, az az elefánt erős emlékezete. Az
elefántok meg tudják jegyezni minden egyes tagját a csoportnak, még akkor is, ha 30-40 tag van. Az elefánt soha nem
fog elfelejteni egy arcot. Meg tudják jegyezni, hogy ki kedves velük, és hogy ki nem az. Ha azt mutatjátok nekik, hogy
megbíztok bennük, akkor mindezt a szeretetet visszaadják. Képesek megjegyezni az utakat és az ösvényeket az ételhez
és a vízhez, még akkor is, ha sok év telt el.
Tehát az itt lévő szimbolikus energia az, hogy képesek legyünk emlékezni a jó dolgokra az életben, és megköszönni őket.
Arra emlékeztetnek bennünket, hogy eddzük az emlékezetünket az életben, és emlékezzünk a múltbéli hibákra, hogy ne
ismételjük meg őket újra. Azt is jelenti, hogy van néhány olyan elmúlt életekből származó negatív minta, amit törölnünk
szükséges.
A pávaszellemek bölcsessége
Ha a természetszellemek egy olyan páva formáját veszik fel, aki közel jön hozzátok, akkor a spiritualitásra és a szépségre
akarják felhívni a figyelmeteket. A legfeltűnőbb jelei a hím pávának a fémes kék-zöld szín, a fejen lévő antennák a
kozmikus energiák számára, és a tollakon lévő szem szimbóluma. A tollakon lévő szemek a harmadik szemet és a
pszichés látomást szimbolizálják. A páva arra is használja ezeket a szemeket, hogy megvédje magát más állatokkal
szemben. Mivel sok állat megriad, mikor sok szem nézi őket. Úgy néz ki, mintha egy egész csoportnyi állat figyelne. A
tollakon lévő szemek ugyanakkor tojásoknak is tűnnek, ez pedig az átalakulást és az újraszületést szimbolizálja.
A hosszú tollak antennák is, és úgy tudják gátolni a negatív energiákat, mint egy védőmező. Ezért tisztogatják ezeket a
farktollakat, illetve emiatt húzzák ki azokat minden évben szinte teljesen, hogy megszabaduljanak azon negatív
energiáktól, melyek beszorultak a tollakba. Serkentik az új tollak növekedését, így ez a megújulás szimbóluma. Ez azt
szimbolizálja a számunkra, hogy nekünk is el kell távolítanunk a negatív energiákat a saját auránkból, és el kell
távolítanunk minden gátló energiát az életünkből ahhoz, hogy új és jobb energiákat fejlesszünk ki.
Amikor egymás mellett sétáltok egy barátságos állattal, akkor feltöltődtök a szeretet és az állat spirituális
tulajdonságainak természetes energiái által. Tehát, ha egy természetszellem egy páva formájában sétál az oldalatokon,
akkor ez egy nagyszerű és ritka ajándék, mert bízik bennetek. A természetben a pávák meg tudják védeni magukat a
kígyókkal szemben. Kígyómentesen, így veszélymentesen tudják tartani a helyet. Ez azt szimbolizálja, hogy egyszerre
lehettek gyönyörűek és erőteljesek. Ha szükséges, akkor megvéditek magatokat a negatív energiáktól.
Amikor egy természetszellem akár álomban, képeken, vagy közvetlenül egy pávaként jön el hozzánk, akkor ez azt üzeni
számunkra, hogy összpontosítsunk a szépségre, a pszichés látásra, a szeretetre, hálára, türelemre, lazításra, és kecses
járásra. Azt üzeni számunkra, hogy tekintsünk az életben lévő szépségre, hogy nyissuk meg a harmadik szemet és
kapcsolódjunk a Felsőbb-Énünkhöz.
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A pávának semmi köze sincs a vallásokhoz. Azt az üzenetet adja, hogy szépséget és hálát kellene mutassunk, nem pedig
arroganciát. Sajnos vannak olyan negatív földi emberek, akik azért ölik meg a pávákat, hogy megegyék őket. Ezek az
emberek negatív karmát fognak majd tapasztalni.
A sasszellemek bölcsessége
Ha állandóan a sas egy jelét kapjátok meg az életetekben, akkor a természetszellemek arra akarnak emlékeztetni
benneteket, hogy mindent egy magasabb nézőpontból nézzetek. A sasok minden madárnál magasabbra képesek repülni,
és még 3 kilométer távolságból is képesek meglátni a kis tárgyakat. Az éleslátásukkal 8-szor messzebb látnak el, mint az
emberek. Még a hangyákat is látják egy 10 emeletes épület tetejéről. Ez azt szimbolizálja számunkra, hogy edzenünk
kellene a látásunkat az életben, hogy előrelátóbbak legyünk, hogy azelőtt tudjuk mit fogunk csinálni, mielőtt eljön a
helyzet. A sas szeme látja az UV fényt, érzékelik a mágneses mezőket. Több színt látnak, mint az emberek, és nem csak
előrefelé, hanem oldalra is, 340 fokok szögben.
Tehát a sas szimbóluma azt is elmondja nekünk, hogy minden oldalon részletesebben nézzük meg a környezetünket, ne
csak az egyik irányba. A sasok, sólymok és hasonló madarak egy olyan második belső szemhéjjal rendelkeznek, ami
átlátszó és oldalról mozdul el, annak érdekében, hogy megtisztítsa a szemet a portól és kosztól. Ez olyan gyorsan mozog,
hogy csak akkor látható, ha a pont szemükbe néztek és lelassítjátok a felvételt. Ez azt a tanítást adja a számunkra, hogy
tisztítsuk meg látásunkat és az értelem és bölcsesség által majdnem folyamatosan összpontosítsunk a személyes
megtapasztalásokra, hogy annak lássuk a valóságot amilyen, ne pedig a más emberektől származó hibás információ által
elmosódva. A legtöbb földi ember, sok élet óta soha nem tisztította meg a spirituális látásmódját, így nem látják a
valóságot minden részletében. Ez olyan, mint szélvédőre szorult sötét műanyag zsákokkal vezetni egy autót. Tehát
alapvetően vakon sétálgatnak, és nem fejlesztik a tudatosságukat. Elmulasztanak minden életleckét, aztán meg kell
ismételjék az összeset újra a következő életben, ameddig el nem kezdik megtisztítani a látásukat, és el nem kezdenek
egy magasabb és tisztább nézőpontból tekinteni az életre.
Ha egy sas szimbólumát vagy egy igazi sast láttok, akkor a világegyetem és a természetszellemek azt próbálják
elmondani nektek, hogy esély van számotokra valami újra az életetekben. Most bátorságra, éleslátásra és önbecsülésre
van szükségetek ahhoz, hogy szembesüljetek egy átalakulással. A sasnak nagyon erős lábujjai vannak, biztonságosan
meg tud állni a fán, még egy szeles napon is. Ez azt a jelzést adja számunkra, hogy stabilnak és földeltnek kell lennünk
még akkor is, ha a környezet mozgásban van és teljesen stresszes. Bátrak vagyunk, kinyitjuk a szárnyainkat és
elrepülünk egy másik helyre, egy másik nézőponthoz. Aztán ha meghoztuk ezeket a döntéseket, olyan messze repülünk,
amit csak el akarunk érni, és megszerezzük azt, amit meg akarunk szerezni. A sas állati szellem azt tanítja meg nekünk,
hogy hozzuk meg saját döntéseinket az életben, és éleslátással összpontosítsunk a célunkra. A bölcsességünkkel
eldönthetjük, hogy a gyorsasággal és a pontossággal erősnek kell-e lennünk, vagy lazán mozduljunk inkább, ha nincs
szükség a rohanásra. Bátorsággal és egyetlen ugrással, magasabb szintekre juthatunk el, hogy megtapasztaljuk a
szabadságot.
A sólyomszellemek bölcsessége
A Létezésben minden rendelkezik spirituális nézőponttal és energetikai lélekkel. Minden egyes vihar, szél, kő, tűz, víz,
zene, állat vagy virág rendelkezik egy belső energetikai lélekkel. Ennek semmi köze sincs a babonákhoz, a vallásokhoz, ez
magasabb szintű tudomány. A Létezésben minden dolog a fény kozmikus energiájából lett létrehozva. Ez sok olyan
formában valósulhat meg, ami vagy látható vagy nem, akár egy felhő. A kozmikus energia végtelen. A világegyetem
sokszor küld nekem sólymot jelzésként, hírhozóként, mert a sólyom az állati szellemem.
A sólyom spirituális erővel bíró állat, ami azt szimbolizálja, hogy legyen tiszta éleslátásotok, és távolról is lássátok meg a
nagyobb képet. A sólyom arra tanít benneteket, hogy magasabb tudatossággal használjátok az éleslátásotokat az
életetekben.
Alaje a plejádi - fénymunka a természetszellemekkel - Infravörös kamera
Egyik este, amikor fénymunkát végeztem a természetben, egy sólyom nagyon közel repült el a fák fölött, és hangosan
sikoltott, hogy gyógyító rezgést küldjön számomra.
Alaje a plejádi - fénymunka a természetszellemekkel - Infravörös kamera - Lassított felvétel
Másodpercekkel a sólyom előtt egy mások természetszellem tűnt fel fénytestben.
Egy másik napon a sólyomszellem közelebb jött hozzám, hogy megnézzen, mikor fénymunkát végeztem a természetben.
A sólymot gyakran használják az angyalok és a fénylények hírvivőként. Egy olyan időt jeleznek előre, mikor készen álltok
jobban koncentrálni a magasabb szintű energiákra és a vezetői szerepre. A sólyomnak van a legélesebb látása minden
madár közül. Amikor spirituális állatként tűnik fel számotokra, akkor ez azt az üzenetet hordozza, hogy itt az ideje a
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pszichés képességek számára, hogy egy jobb látással többet lássatok. Azt mondja el nektek, hogy álljatok meg pillanatra
és figyeljetek mindenre magatok körül. Magasabb nézőpontra kell menjetek ahhoz, hogy meglássátok a nagyobb képet
az életetekben. Bölcsességre, és a helyzet tanulmányozására tanít benneteket, mielőtt bármilyen elhamarkodott döntést
hoznátok.
A sólyomszellem arra tanít benneteket, hogy ne omoljatok össze a rossz emberek, rossz helyzetek, vagy a szükségtelen
dolgok miatt, annak érdekében, hogy magasra szálljatok. A sólyom nem fél semmitől sem. Bátor, nem arrogáns, arra
tanít, hogy ugyanilyen képességeitek legyenek. Arra, hogy erősek legyetek a negatív emberekkel vagy helyzetekkel
szemben, melyek megpróbálnak megbántani benneteket.
Egy sólyomszellem energiájával rendelkező személy, nagyon jó barát bármilyen helyzetben is. Ha visszaéltek a
bizalmával, vagy nem törődtök vele a nehéz időkben, akkor örökre elveszítitek a barátságát. Ha nagyon gyakran láttok
sólymokat az életetekben, akkor ez azt jelenti, hogy jó úton jártok. A spirituális állatotok támogat benneteket abban,
hogy megértsétek az életetekben lévő lehetőségeket.
A bagolyszellemek bölcsessége
A magasabb dimenziókból származó lények a baglyot is használják hírvivőként. A bagoly egy olyan spirituális vezető, aki
arra tanít titeket, hogy találjatok bölcsességet a csendben, és hogy ne pazaroljátok az energiát a valamilyen valódi
jelentéssel nem rendelkező beszédre. Amikor nézitek és hallgatjátok a körülöttetek lévő világot, akkor bölcsességet
nyertek. Bölcsességetek van arra, hogy mikor van itt az ideje a cselekvésnek, a beszédnek, és mikor jön el az ideje a
csendben levésnek.
A bagoly képes látni sötétben. Tehát ez azt szimbolizálja, hogy ez segít nektek látni és navigálni is a társadalom
sötétségében. A bagoly energiája segít nektek összpontosítva, nagy szemekkel belenézni a lelketekbe, hogy megértsétek
a múltat, a jelent és a jövőt. Tiszta spirituális látásmóddal megláthatjátok a többiek igaz energiáját. A bagoly energiája
nem tolerál semmilyen hazugságot vagy rejtett rossz gondolatot. Arra emlékeztet benneteket, hogy álljatok a fény
ösvényére. A nagy füleikkel sztereóban hallják a sok rezgést és hangot. Tehát ez azt szimbolizálja, hogy meg kellene
próbáljatok a magasabb rezgésekre és hangokra figyelni. A bagoly energiája segít nektek meghallani azt, hogy mit is
mond nektek valaki igazából, annak ellenére, hogy milyen szavak hagyják el a szájukat.
A macskaszellemek bölcsessége
A kozmikus tudatosság, az "Istennek" nevezett energia, vagy a magasabb dimenziójú lények, sokszor használnak
állatokat hírvivőként, vagy a szeretetenergia hordozójaként. Az egyik utazásom során, mikor elmentem néhány hegyhez,
már ott volt egy macska a mezőn, rám várva. Amikor megérkeztem, a macska azonnal odajött hozzám, hogy üdvözöljön,
és mindvégig velem is maradt. A természetszellemek szeretnek játszani, és szórakozni. Tehát, amikor játszotok az
állatokkal és megosztjátok a szeretetenergiát, akkor a természetszellemek közelebb jönnek, hogy részt vegyenek benne.
Így nem csak a Létezésből és a természetből töltődünk fel kozmikus szeretetenergiával, hanem az állatokból és a
tündérekből is.
A pozitív természetszellemek néha egy macska formáját veszik fel, hogy közel jöjjenek hozzátok és gyógyító energiát
adjanak át a számotokra. Ha egy szomorú időszakban vagytok, akkor a macska közel fog menni hozzátok, és meg fogja
engedni, hogy simogassátok, még akkor is, ha sohasem találkoztatok azelőtt azzal a macskával.
A macskák 100 és 190 Hz közötti doromboló hangot hoznak létre. Ezen frekvencia és rezgéstartomány harmonizálja és
gyógyítja a test különböző részeit. Ezen gyógyító kezelés után energetizálva, könnyűnek és boldognak érzitek magatokat.
Meg tudjátok gyógyítani a stresszt és a fájdalmat.
Néha, mikor a természetszellemek egy macska formájában közel jönnek hozzátok, az a szabadság és a kaland
energiájára akar emlékeztetni benneteket. Azt mondja el számotokra, hogy legyetek nyitottak az új felfedezésekre. A
macskák nem csak fizikailag, hanem energetikailag is képesek látni a sötétségben. Tehát ők arra is egy jelzés, hogy
használjátok a belső szemeiteket a rezgések, az energetikai okok, és valami gyökerének a meglátására.
Minden macskának saját jelleme és ízlése van. A macska szimbólum a függetlenség használatára, az akaraterőre és a
kíváncsiságra emlékeztet benneteket. A macska rendelkezik türelemmel és rugalmassággal. Lazíthattok, de lehettek
nagyon gyorsak is, ha szükséges. Tehát a macska szimbóluma azt mondja el a számotokra, hogy használjátok a türelmet
és a rugalmasságot az életetekben, nem számít, hogy milyenről is van szó.
Amikor egy macskának tetszik az energiátok, akkor gyakran meg fog látogatni benneteket, és nyitott lesz arra, hogy
energiát osszon meg veletek. Ez a szeretetenergia megosztására és az intuíciótok használatára emlékeztet benneteket.
Minden, amit a természetben láttok, azt a természetszellemek hozták létre a Forrás kozmikus energiájával. Ők a bolygó
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tudatosságával működnek együtt.
A bolygók hasonlítanak az emberi testhez
Ez hasonló az emberi test egy sejtjéhez, melyek tudatosan együttműködnek a fizikai test lelkével. Egy bolygónak olyan
testrendszere van, mint egy emberi testnek.
A folyók és a tavak a bolygó vérkeringési rendszere
Ugyanúgy áramlik a víz, a vitaminok és az ásványi anyagok a testetekben, mint ahogy ezek ömlenek le egy hegyről egy
folyóba. A folyók és az óceán olyanok, mint a vérkeringési rendszer az emberben. Ebben a rendszerben minden dolog el
van szállítva az egész test számára. Ha mérget tesztek a tengerben, akkor az nem marad egy helyen, hanem végül
elfolyik a bolygó egész vízrendszerébe. Ha gátakkal gátoljátok a folyókat, akkor a természetes áramlást gátoljátok. Egy
napon azok a folyók más részeken túl fognak csordulni. Mindannyian ki fognak száradni. Ha gátat raktok néhány
vénátokban, akkor a test megbetegszik és meghal. A földi emberek már több, mint 60.000 gátat emeltek a Földön, hogy
meggátolják a természetes áramlást. Aztán pedig tudni akarják, hogy miért vannak áradások, miért rombolja le a
házakat, miért tűnnek el a fajok, és miért rombolódnak le az erdők. A gátak nem csak a vizet gátolják, hanem azon
fontos tápanyagokat és energiákat is, amelyek egy egészséges földhöz szükségesek.
Egy bolygó fái és növényei olyanok, mint a haj. Ezek antennák oxigénnel való kölcsönhatás számára a kozmikus
energiában. A növények gyökerei az ideg és a keringési rendszer, csak úgy, mint az emberi testnél. Az idegrendszer a
kommunikációra, táplálásra és energiatovábbításra van használna a test többi részével. Nem véletlen, hogy a fák gyökerei
úgy néznek ki, mint egy ember szívének keringési rendszere. A Létezés csinálta így, hogy segítsen az embereknek
megérteni azt, hogy részei a természetnek, és nem különböznek tőle. A szívrendszer az összes vénájával és artériájával,
úgy néz ki, mint egy középen lévő fatörzs, a sok ág és gyökér pedig innen megy kifelé. Ezeknek az ágaknak és
gyökereknek ugyanaz a funkciója egy emberben, mint egy fában. Oxigénnel táplálják a testet, keringetik a folyadékot és
a kozmikus energiát.
A fák a kozmikus energia antennái. Elnyelik a Napból érkező kozmikus energiát, majd szétszórják a földbe és körülötte,
ugyanakkor oxigént termelnek. Egy ember szíve ugyanezt teszi. Elnyeli a Létezés kozmikus energiáját, hogy átadja azt a
testnek és a környezetnek, ugyanakkor oxigént termel a fizikai test számára. A szív a test legfontosabb része. Ez azon
legfontosabb energiapont, ami energiával táplálja a testet. Ezt fizikailag és energetikailag is teszi. Ha a szív energiája
kozmikus szeretettel van feltöltve, akkor a fizikai test is egészséges. Ha a szív energiája gyűlölettel, egóval, arroganciával,
agresszióval és hasonlókkal van feltöltve, akkor a test megbetegszik és végül a társadalom is.
Minden össze van kapcsolva energetikailag. A lélek kozmikus energiája az oka annak, hogy a fizikai test miért élhet és
mozoghat. A kozmikus energia az oka a testben lévő szervek minden funkciójának. Ez az, amiért igazából meg tudtok
gyógyítani egy beteg testet, ha kozmikus szeretetet használtok.
A növények olyanok, mint a bolygó haja és érzékelőeszköze
A bolygó növényei olyanok, mint az ember haja, vagy mint egy érzékelő szerkezet, egy antenna az energiák számára. Itt
van egy érzékeny érzékelő, csak úgy, mint a macskák bajusza. Ez nem dekoráció, hanem az energiák és a rezgések
érzékelői. Minél hosszabb a hajunk, annál jobb az érzékenységünk és a felfogóképességünk, pont úgy, mint az
antennáknál. Az emberi haj is tárol energiát. A haj a gerinc természetes kiterjesztése, ami segít megérezni az energiákat.
A fa ágai olyanok, mint egy rovar érzékelői, energiát érzékelnek. Továbbá, eltárolt emlékeket, múltbéli tapasztalatokat is
találhattok a hajban. Ez az, amiért néhány ember tudattalanul levágatja a haját, miután egy drámai élményben volt
része. A fák ugyanezt teszik, szintén emlékeket tárolnak. Valójában az egész test egy antenna a kozmikus energiák
számára és a haj az ágak közül az, ami érzékenyebb.
A növényi gyökerek ideghálózata olyan, mint az agysejteké
Az agysejtek ideghálózata olyan, mint a növények gyökereié, vagy pedig a világegyetemé. A gombáknak például nem
csak pár gyökerük van, hanem egy egész földalatti ideghálózattal rendelkeznek. Egy olyan sok kilométerre kiterjedő
természetes internettel, ami minden növénynek segít kommunikálni egymással, csak úgy, ahogy az ember bőrében lévő
idegek is segítik a test többi részével való kommunikációt.
A talaj olyan, mint a bolygó bőre
A talaj olyan, mint a bőr, ami minden fájdalmat képes érzékelni a testen.
Vulkánok - a bolygó pórusai
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A vulkánok olyanok, mint a pórusok, amelyek elengedik a negatív energiákat. Csak úgy, mint az emberi test, kibocsájtják
a mérgeket a testből a bőrön és a pórusokon keresztül.
A mérgek és a környezetszennyezés fizikailag és energetikailag is bántóak
Ha mérgezitek a talajt, akkor olyan gyulladást és más betegségeket hoztok létre a bolygó bőre számára, ami így megöli a
növényeket, végül pedig a bolygó egész testét. Mindezen rendszerek egy emberben, vagy egy bolygóban
összeköttetésben vannak. Nem különállók, mind hatással van a másikra. Az energia folyamatosan kering a bolygón és a
belsejében. Ha az egyik részét bántjátok, akkor az a bolygó más részeire is hatással van. Minden szennyezés a levegőben
vagy a vízben, nem csupán fizikai szinten jelent rombolást, hanem energetikai szinten az emberekre, állatokra és a
környezetre nézve is. Ez azt jelenti, hogy az erős környezetszennyezés rombolja az emberek auráját, még agresszívebbé
és bűnözőbbé teszi az embereket, mert a sötét gonosz entitások be tudnak hatolni az emberek aurájába és manipulálni
tudják őket.
Ez magasabb szintű spirituális tudomány. A spirituális a Létezés energiáinak megértését, a dogmatikus vallások és más
babonák nélküli létezést jelenti.
A (kém)telefonok csökkentik az intelligenciát és a természettel való spirituális kapcsolatot
A modern társadalomban lévő minden negatív energia és rombolás, elvág titeket a természettel való spirituális
kapcsolattól és mind fizikailag, mind energetikailag beteggé tesz benneteket. A jelenlegi modern társadalomban egy olyan
állandó sugárzás és rombolás van jelen a kémtelefonok miatt, ami bántja a testet és csökkenti a test intelligenciáját.
Mindezekkel a rombolásokkal, a modern társadalomban a földi emberek energiát vesztenek, így fel kell töltsék magukat
ismét új, egészséges energiával.
Alaje a plejádi - Meditáció - Kapcsolat a természetszellemekkel
A természet és a természetszellemek segíthetnek a földi embereknek abban, hogy megtalálják a kapcsolatot a kozmikus
szeretet magasabb rezgéseihez és megemeljék a tudatosságot. Ha a valódi természetben meditálunk, akkor a
természetszellemek és a tündérek miatt megemeljük a tudatosságot. Mint minden más energiamunka, itt is fontos a
kozmikus szeretet és fény a szívben és a tudatosságban. A természetszellemek nem szeretik az olyan gyűlölködő,
arrogáns, egós, irigy és körmönfont embereket, akik megpróbálnak becsapni vagy bántani másokat. Látják a
gondolataitokat, az érzelmeiteket és az igazi arcotokat.
Találjatok egy olyan különleges helyet a természetben, ami távol van a földi emberek negatív energiáitól! Kapcsoljátok ki
teljesen a telefont, így a sugárzás nem bántja a természetes energiákat! Vigyetek néhány kristályt magatokkal és
menjetek be mélyen a természetes erdőbe, vagy egy különleges fához, ahol különleges energiát éreztek! Egy természetes
erdőnek természetesen növekvő fái vannak, melyek a valódi kozmikus energia életerejével rendelkeznek, amit
megérezhettek. Vagy elmehettek egy természetes folyóhoz, patakhoz vagy tóhoz.
Ha nagyon gyakran mentek el egy különleges helyre, akkor erős energetikai kapcsolatot valósítotok meg a hellyel és az
ott élő természetszellemekkel. Tartsátok az elméteket mentesen a gátló gondolatoktól! Próbáljatok meg nyitott elmével
és szívvel lenni, mint egy gyermek, akit nem befolyásolnak a társadalomtól származó gátlások! A magasabb rezgésen
lévő természetszellemek annak érdekében kapcsolódnak hozzátok, hogy a ti rezgéseteket is megemeljék. Ezt csak a
szívben és a tudatosságban lévő valódi kozmikus szeretettel lehet megtenni.
Tegyétek a kezeteket a fűre vagy egy fára és kezdjetek el mélyen és lassan lélegezni! Minden alkalommal, amikor
belélegeztek, képzeljétek el, ahogy bevonzzátok a kozmikus fényt a világegyetemtől - le a testetekbe! Képzeljétek el,
ahogy egy fénysugár keresztülhalad a testeteken, le a bolygó középpontjába. Érezzétek, ahogy energetikailag
kapcsolatban vagytok a bolygó és a világegyetem szívével és szellemével! Érezzétek mindkét energiát, ahogy feltölti a
testeteket kozmikus energiával! Most pedig hangolódjatok rá a tündérek és elemek természetszellemeinek energiájára!
Tűzszellemek
Most összpontosítsatok a tűzszellemek energiájára! Érezzétek a Nap melegét! Képzeljétek el, ahogy feltöltődtök
napfénnyel! A tűzszellemek szabályozzák a test hőmérsékletét és anyagcseréjét. A tűzszellem energia melege nagyon
egészséges a test gyógyulása és méregtelenítése számára. A tűzszellemek szabályozzák a kundalini csakrában lévő
spirituális tüzet. Amikor megy le a nap és a színek vörösek, akkor közvetlenül belenézhettek a Napba. Elképzelhetitek,
ahogy elnyelitek a tűzenergiát a testetekben! Ha otthon vagytok, akkor pedig használhattok sok körbe rakott gyertyát,
ahol a tűzszellemek erős energiát tudnak létrehozni. Összpontosítsatok a lángokra és a tűzszellemek energiájának az
elnyelésére! Figyeljetek minden ötletre és gondolatra, amit csak kaptok! Vegyetek észre minden érzést a testben!
Levegőszellemek
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Most kapcsolódjatok a szilfekhez, a levegőszellemekhez! Minden alkalommal, amikor belélegeztek, akkor azt a szilfek
miatt teszitek. Az energiájuk inspirációt és kreativitást adhat. Érezzétek, ahogyan belélegzitek a levegőt! Hallgassátok a
levegőszellemeket, ami a keresztülszállnak a leveleken! Amikor a levegőszellemek energiája megérinti a bőrötöket,
figyeljétek meg, hogy azok milyen gondolatokat vagy ötleteket adnak a számotokra! Érezzétek, ahogy a levegő energiája
eltávolítja a negatív energiákat a testetekből és az életetekből! Figyeljetek magatok körül, hogy egy madár, egy pillangó,
egy szitakötő nem repül-e közel hozzátok, vagy nem kezdenek-e elénekelni egy rezgést? Vegyétek észre, hogy van-e
közel hozzátok bármilyen lehullott toll! Ezek olyan a természetszellemektől származó jelzések, melyek energiát hordoznak
és felvehetitek őket. Figyeljétek a felhőket, hogy lássátok a levegőszellemek adnak-e számotokra üzeneteket a
felhőformációk megalkotásával! Vegyetek észre minden ötletet és gondolatot, amit csak kaptok! Vegyetek észre minden
érzést a testetekben!
Földszellemek
Most összpontosítsátok az energiátokat a földszellemekre! A földszellemek olyan fizikai erő energiáját adhatják meg
nekünk, mint egy fa vagy egy szikla. Sok különböző földszellem létezik, akik más helyeken dolgoznak. Érintsétek meg a
füvet, egy fát, vagy egy sziklát, és vegyetek észre a természet minden aromáját! Összpontosítsatok a sziklákra és a
kristályokra! Nyíljatok meg arra, hogy megérezzétek a törpék energiáját! Összpontosítsatok a virágokra, hogy
megérezzétek a virágtündérek energiáját! Összpontosítsatok a fákra, hogy megérezzétek a faszellemek energiáját! Most
pedig mondjátok el nekik telepatikusan, hogy hálásak vagytok a természet energiájáért és a természetszellemek
munkájáért! Vegyetek észre minden gondolatot és ötletet, amit csak kaptok! Vegyetek észre minden érzést a testben!
Mutassátok meg a köszöneteteket és küldjetek szeretetenergiát mindennek a természetben! Érezzétek, hogy minden
életben van és kozmikus energiát sugároz!
Most pedig küldjétek el a szeretet, a kozmikus energia, és a természetszellemek ezen energiáját az egész bolygónak!
Képzeljétek el, hogy a Földön mindenki érezni fogja ezt az energiát, és elkezd tiszteletet mutatni a természetet számára!
Vízszellemek
Most összpontosítsunk a vízszellemek energiájára! Ha egy tó, egy tenger, egy folyó, vagy egy patak partján ültök, akkor
könnyebb ráhangolódni a vízszellemekre. Megérinthetitek a vizet és ráfröcskölhettek néhány csepp vizet az arcotokra! Ha
a lábatokat is bele tudjátok tenni a vízbe, akkor az még jobb. Ha nem tudtok közel lenni a vízhez, akkor használhattok
felvételeket is a víz hangjával.
Csukjátok be a szemeteket és képzeljétek el, hogy egy tengerparton, vagy egy tóparton ültök! Küldjetek szeretetenergiát
a vízszellemeknek! Érezzétek a víz energiájának az áramlását! Engedjétek meg a vízszellemeknek, hogy minden negatív
érzelmet meggyógyítsanak! Ők segíthetnek nektek abban, hogy felébresszék a szeretetet, intuíciót, bölcsességet,
inspirációt, vagy pedig a harmadik szem megnyitásában. Vegyetek észre minden ötletet és gondolatot, amit csak kaptok!
Vegyetek észre minden érzést a testetekben!
Fénymunka a Föld bolygóért a kozmikus szeretetenergiával
Most, hogy az összes elemből származó minden természetszellemmel kapcsolatba kerültünk, fényes fehér fénnyel
töltekezünk. Teremtsetek egy ragyogó fénylabdát, ami a szeretetenergiáért felelős. Képzeljétek el, ahogyan ez a
fénylabda egyre nagyobb lesz, és elárasztja az egész bolygót kozmikus fényenergiával! Az összes földi ember megkapja a
természetszellemek energiáját és tudatosságát az elméjében. Elkezdenek tudatosabbak lenni azzal kapcsolatban, hogy mi
is a természet és az energiái.
Tisztelik a természetet
A vizek és a növények mentesek a mérgektől
Az erdők és a mezők egészségesen növekednek
A levegő mentes a szennyeződésektől
A földi emberek abbahagyják az állatok evését
Képzeljétek el, hogy az ipari igazgatók elkezdenek tisztelettel gondolni a természetre! Képzeljétek el, ahogy a földi
emberek abbahagyják a mérgek vízbe és növényekre való kidobását! Képzeljétek el, ahogy az erdők és a mezők
növekednek! Képzeljétek el, ahogy a levegőben lévő szennyezés eltűnik! Képzeljétek el, ahogy a földi emberek
abbahagyják az állatok megevését és hogy tisztelik őket!
Csak akkor, ha egészséges spirituális kapcsolatotok van, és ha tisztelitek a természetet, az életet és minden lényét, csak
akkor tettétek meg az első lépést a spirituális fejlődés számára. A Föld bolygón lévő társadalom csak akkor lehet egy
pozitív társadalom, ha a földi emberek elkezdenek tiszteletteljesek lenni a természet, az állatok, és a természetszellemek
iránt. Csak ha összhangban vagytok a Forrással, kozmikus szeretet van a szívetekben és a tudatosságotokban, ha ego,
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arrogancia, irigység, és a természettel szembeni tiszteletlenségek nélküliek vagytok, csak ekkor nevezhetitek magatokat
spirituálisnak. Csak, ha elértétek ezt a tudatosságot, akkor állhattok készen a földönkívüliekkel való kapcsolatra, és a
magasan fejlett bolygókról és dimenziókból származó emberekre.
Most pedig hagyjátok a fénylabdát, hogy tegye a dolgát, és hozzátok vissza a tudatosságotokat önmagatokba! Mondjatok
köszönetet minden természetszellemnek, fénylénynek és más bolygóról származó embernek, aki részt vett ebben a
fénymunka meditációban!
Ez a művészfilm és fénymunka egy évnyi kemény munka, türelem, utazás, filmezés, szerkesztés, szép dalok szerzése,
műalkotás és tervezés árán készült el azért, hogy megossza a bölcsességet a tudatosság fejlődése érdekében.
A dokumentumfilmem egy eszköz a belső ezoterikus, spirituális munka és átalakulás számára. Különböző szinteken
működik, még azon földi agyakban is, akik nem értik meg. Egy másik eszköz, hogy segítse ezt a spirituális munkát és
átalakulást a zeném, ami szintén kozmikus fényenergiát és egyensúlyt tartalmaz.
Alaje - A plejádi csillagrendszer fénydimenzióiból leszületve
Ha támogatjátok a fénymunkámat a Föld bolygón az adomány energiájával, akkor zenémet kapjátok meg ajándékba. A
szeretetadományaitok a fénymunka projektjeim, filmjeim és zenéim kiadásait fogják támogatni. Más szavakkal, mikor a
fénymunkámat támogatjátok, akkor ti is fénymunkát végeztek. További információ a lighloveharmony.com-on, a Youtube
csatornámon, és a vk.com csatornámon.
Az élet értelme és oka, hogy kozmikus szeretet legyen a szívben és a tudatosságban, valamint, hogy az napi szinten
használva legyen. Nézzétek meg az összes dokumentumfilmemet, hogy fejlesszétek a szívben és a tudatosságban lévő
kozmikus szeretetet, mert ez az élet értelme és oka!
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