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Alaje a Plejádokról - 9. rész 

( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=mQMFWJ2GfWQ&feature=player_profilepage ) 

 
 

Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádi fénydimenziókból! 
 

Minden üzenetemben elmondtam, hogy mennyire fontos kifejleszteni a spiritualitást, fényenergia teremtése céljából. A 

Földnek egy fénnyel telített energiára van szüksége, hogy megsemmisítse az összes negatív energiát. Ebben a magasabb 
frekvenciában, semmilyen negatív energia nem tud létezni. Emiatt a sötét kormány uralkodói, próbálnak akadályozni 

minket. 
 

Ne csak ülj és figyeld a terveiket. Az egyik tervük, hogy szertelen káoszt keltsenek és csak a magasabb spirituális 

energiával rendelkező embernek volna tiszta az elméje. Most elmondom nektek az egyik nagy tervüket, ami remélem, 
hogy soha nem fog megtörténni, hogy meg akarják akadályozni az átalakulást és be akarnak csapni titeket. Néhány Földi 

ember tudja, hogy a sötét uralkodók már sok nemzedék óta hallgatnak a földönkívüliek létezéséről és a velünk való 
kapcsolatukról. Akik látták őket, azokat megölték vagy nevetségessé tették. 

 
Mivel most már egyre több embernek van saját tapasztalata és sok űrhajót is lát, ezért ezt már nem tudják többet 

titokban tartani. Ezért lett egy másik tervük. Az a tervük, hogy a bábjaikat, a TV-s politikusokat használva hivatalosan 

elismerjék, hogy vannak idegenek és létrehoztak velük egy társaságot. 
 

A sötét kormány csak olyan információkat ad, ami az ő érdeke. A médián keresztül megpróbálják magukat hősként 
feltüntetni ahogy mindig is tették, hogy a nyilvánosság bizalmába férkőzhessenek. Ugyanakkor csak kis, lényegtelen 

igazságokat mondanak és elrejtik a valódi indítékaikat. Azt fogják mondani, hogy ezt titokban tartották, mert a 

nyilvánosság nem fogadta volna el. Féltek volna a tömeges pánikba eséstől. 
 

Van oka, amiért ezt a fajta beszédet halljátok a filmekben. A filmekbe ezt szándékosan beleépítik, hogy pszichológiailag 
hassanak az emberekre. Természetesen mindezt tagadják. 

 
Az ennek az érdekében folytatott hosszas megbeszélés után, az lesz a tervük, hogy nyilvánosan bemutassák a negatív 

idegeneket, akikkel kapcsolatban vannak. Ezek állítólagos jótékony Humanoidok, akik azért vannak itt, hogy segítsék az 

emberiséget és természetesen ezt a TV-ben is be akarják mutatni, mint egy nagy eseményt. Azért rakják bele sok filmbe 
ezeket a jeleneteket, hogy mentálisan felkészítsék erre a Földi embereket. Ez az az idő, amikor a vészjelződnek csengenie 

kellene, mert a Fény Szövetségből a fénnyel telített és spirituális földönkívülieknek nem működik együtt a Föld sötét 
kormányával. 

 

Mert évtizedekig visszautasították a segítségeinket. A kormányok elutasítottak minket, mert technológia vagy fegyverek 
helyett, csak spirituális segítséget kapnának addig, amíg nem lennének elég spirituálisak a magasabb technológiákhoz. A 

Földi kormányok csak negatív földönkívüliekkel dolgoznak és csak az a céljuk, hogy irányítás alatt rabszolgaságban 
tartsák a Földi embereket. 

 

Miután a Földi emberek hozzászoktak az idegenekhez, a Földi kormányok hirdetéseket akarnak csinálni, hogy 
megerősítsék az irányító technológiákat, mint pl. a bőr alatti chipek. Ezeket persze szép, jótékony formában, hogy a Földi 

emberek szabad akaratukból vegyék meg, mint ahogy ezt megtették az oltásokkal és a megfigyelő kamerákkal is. 
Folyamatosan nyomatni fogják, hogy „ez csak érted, a biztonságodért van, stb...” Lefizetett emberekkel mindig 

készítenek interjúkat, hogy bizonyítsák mennyire fontosak ezek a chipek. Ugyanakkor tovább akarják szervezni a 
terrortámadásokat, így kihirdethetnek egy nemzeti vészhelyzetet azzal a céllal, hogy még többet használják a hadsereget. 

Ne felejtsétek el, hogy ők mindig létrehoznak egy problémát, így később megmentőkként tűnhetnek fel, ha az emberek 

kétségbeesve fordulnának segítséghez. 
 

Későbbre azt tervezik mondani, hogy vannak még jobb idegenek is és be akarják mutatni a Szürkéket és a Hüllőket. 
Azokat, akik évezredekig rabszolgaságban tartották a Földet. Azután azt fogják mondani nektek, hogy ne törődjetek a 

kinézetükkel, hanem nézzétek az állítólagos szeretetüket az emberiség iránt. Ne felejtsétek el, hogy ezek a lények olyan 

technológiákkal rendelkeznek, amik évmilliókkal előrébb vannak a tiéteknél. Ilyen pl. a 3D-s hologramok, amikkel 
állítólagos csodákat fognak mutatni nektek. Emellett mentális erővel is rendelkeznek, amivel meg tudnak bénítani. Tudom 

ezt, mert mindkettővel találkoztam és rajtam megpróbálták ezt csinálni és csak a fényenergiámmal tudtam őket 
elkergetni. Betegségeket fognak meggyógyítani, hogy magukhoz vonzzák az embereket, de persze azt nem fogják 

elmondani, hogy ők maguk hozták létre az összes betegséget, hogy aztán később megmentőkként jelenjenek meg az 
időbeli találkozáskor. Az egész fellépésüknek csak az lenne a célja, hogy igazolja az erejüket és hogy pszichológiailag 

megmondja az embereknek, hogy ők az uralkodók. Azt akarják, hogy megünnepeljétek őket. 

 
 

A Reptiliánok természete megtévesztő, így a tömeg nem veszi észre, hogy mit terveznek. A technológia segítségével a 
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sötét oldal természetes betegségeket akar létrehozni, hogy pánikot, félelmet és káoszt keltsen. Azután azt mondják, hogy 

eljött a világvége és, hogy a Föld meg fog semmisülni. Ez az oka annak is, amiért egész idő alatt katasztrófafilmeket 
mutatnak nektek. Így az emberek félelme még több energiát ad a tervüknek és az emberek, akik megijedtek és 

kétségbeestek, mindent elfogadnának amit felkínálnak nekik. A kormány terve, hogy azt mondja nektek, hogy csak akkor 

tudtok életben maradni, ha elhagyjátok a Földet az idegen űrhajókkal. Azokat, akik ezt visszautasítják, a katonasággal 
akarják kényszeríteni. 

 
Ezért figyelmeztetlek, hogy soha ne engedd magad chippel beoltatni, ha a kormányok valaha is hirdetnék ezt. Azok, akik 

a Reptiliánokkal repülnek el, későn veszik észre, hogy az egy csapda, mert élelemként, szolgákként vagy bármilyen 

kísérletként fogják őket használni. A Reptiliánok már millió évek óta ezt csinálják és az összes bolygóra a birtokukként és 
élelem forrásként tekintenek. 

 
Csak a spirituális emberek lesznek képesek érezni akkor, hogy valami nincs rendben. Ugyanakkor a sötét kormányok 

hadjáratot akarnak indítani a jó földönkívüliek ellen és negatív megszállóként fognak hívni minket. Érthetitek, hogy miért 
mondom az összes üzenetemben, hogy mennyire fontos kifejleszteni a spiritualitást. Csak a spirituális emberek fogják 

tudni akkor megkülönböztetni a fényt a sötétségtől. Csak a pozitív kollektív szeretet öntudatosulása képes megállítani a 

sötét oldal tervét. Ha elég embernek volna szeretet energiája, akkor a tömegek tudata egy pozitív változást tapasztalna 
és a Föld átalakulása zökkenőmentes lenne. 

 
A Földi embereknek el kell dönteniük, hogy milyen jövőt akarnak. Mondtam nektek, a szeretet a kulcs.   

 

A jó földönkívüliek spirituális szeretet energiát sugároznak a testükből és az űrhajókból. Ha nem érzed a szeretet energiát 
a földönkívülieknél, akkor ott kellene hagyni őket. Mi a Fény Szövetségből, is meg fogunk jelenni, de egy teljesen másféle 

módon. A fény földönkívüliei, soha nem kényszerítenek semmire és szabad választásotok, hogy elfogadjátok a 
szeretetünket vagy sem. Tiszteljük a szabad akaratot. Most minden léleknek el kell döntenie, hogy a fény útját választja 

vagy sem. Mindazoknak, akiknek van spirituális tudatosságuk, nem lesz nehéz felismerniük és érezniük minket. De azok, 
akik drogokkal és gyűlölettel pusztítják az aurájukat és az energiájukat, nehezen fogják bírni az erős szeretetenergiánkat 

és akár meg is ijedhetnek. 

 
A sötét oldal az emberek félelmére és sötét erejére számít, azokéra akik még csapdában vannak az alacsony 

rezgésekben. Ezek a lelkek a tudtuk nélkül támogatják a körülöttük lévő káoszt. 
 

Megint csak ismételni tudom, válj fénymunkássá, mert csak ha erős fény van az aurátokban, akkor tudjuk pozitívan 

átalakítani a világot. Tartsd a testedet mentesen mindenféle drog, méreg vagy negatív érzelemtől, mert ezek miatt 
gyenge az energiátok. Gyenge energiával semmit sem tudtok megvalósítani és a sötét energiák befolyása alá kerültök és 

támogatjátok a sötét oldal tervét. 
 

A szeretet a legnagyobb erő, ami a legnagyobb fényenergiával rendelkezik és csak egy egészséges tudatosság egy 

egészséges testben képes hordozni és arra használni ezt az erős energiát, hogy eredményesen megváltoztassa a 
valóságot. 

 

 
Fordító - Konrád Bálint 


