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Kérdés: Kedves Alaje, John F. Kennedyt miért gyilkolták meg? 

Válasz: John F. Kennedyt saját emberei ölték meg, a "kormányzat", mivel a földönkívüliekről akart beszélni a nyilvánosságnak. 

Vénusziakkal állt kapcsolatban. 
 

Kérdés: A videóidban megemlíted azt, hogy mérgeket szórnak szét az égen és más emberek ugyanezt a dolgot követelik szintén. Nos 

az nyilvánvaló, hogy azok, akik felelősek azért, hogy méreganyagokat szórnak szét gonoszak, de hogyan menekülnek el 

ezek elől a méreganyagok elől ők maguk? 

Válasz: Hello, minden méregnek, vírusnak vagy betegségnek, amit a sötét oldal hoz létre, hogy szétszórja, elkészítik hozzájuk az 

ellenszert is maguknak. 
 

Kérdés: A fénymunkásoknak lehetséges lezuhanni, bele a sötétségbe, ahogyan az a Bibliában van, úgy mint a démonok és a Sátán? 

Válasz: Azok az emberek, akik nagyon-nagyon negatívak és gonoszak, azok visszafejlődnek és meg kell tanulniuk a leckéket elölről. 
 

Kérdés: Mióta csak hiszek, volt egy olyan kis spirituális felébredésem két évvel ezelőtt, amikor nehézségeim voltak az éjszaka 

átalvásával kapcsolatban. Gyakran érzek egy sötét jelenlétet körülöttem, ami megpróbál elhúzni és elvinni. Amikor ez 

történik, általában csak azt mondom: "nekem nem szabad félnem, mert a félelem gondolati gyilkos és, hogy néz szembe a 

sötét energiával fénnyel." Miért van az, hogy azt érzem megtámadtak éjszaka? Szintén éreztem egy elsöprő szenzációs tiszta 

szeretet érzést, ami keresztüláramlott a testemen, megríkatott, mert az érzés gyönyörű. Ki küldi nekem ezt a szeretetet? 

Válasz: Hello, ahogy a videóimban mondom, a sötét oldal nem szereti a fényt, vagy azokat az embereket, akik akarják a fényt, ezért 

mindent megtesz, hogy megállítsanak minket nyíltan vagy más emberek zaklatása által. Csak a változás fényére koncentrálj. 

A másik érzés, amit éreztél a szeretet energiája volt, amiről a videóimban is beszélek. Az az energia, amelyet akkor kapsz, 

amikor összekapcsolod magad önmagaddal, a lelkeddel. A valódi önmagaddal. 
 

Kérdés: Azt mondtad a 9-es számú videódban, hogy ha a Szürkék és a Hüllők feltűnnek a Földön mint a megmentő barátaink, meg 

fognak hívni minket a hajóikra és ha nem akarjuk, akkor erőltetni fogják, hogy tegyük meg, egyszóval a kezükben lennénk? 

Vagy néhányatok feltűnne majd és segítene nekünk ha megkérnénk titeket? 

Válasz: A videómban azt mondom, azt tervezik, hogy valami ilyesmit csinálnak. Nem mondtam, hogy mikor fogják. Ez csak a jövő 

egy lehetősége, ha a Földi emberek nem tesznek semmit ezzel kapcsolatban. Szintén elmondom a videóimban azt, hogy: a 

szeretetenergia a megoldás mindenre. 
 

Kérdés: Elhiszed azt, hogy a kísérlet a CERN-ben, ami Svájcban van, sikeres lesz és a tudósok megtalálják az "Isteni" részecskét? 

Válasz: A kísérletet a CERN-ben le kéne állítani, mivel a Földi emberek olyan energiákkal játszanak, amiket nem értenek és sok kárt 

okozhatnak. 
 

Kérdés: India vallásáról! Az olyan Istenek mint "Vishnu", "Ganesha", vagy "Shiva" egyszerűen földönkívüliek voltak? Ha igen, 

milyen bolygóról vagy csillagképből jöttek? 

Válasz: Azok a lények alacsonyabb asztrális dimenzióból valók. 
 

Kérdés: Tudom, hogy a szeretet a kulcs. Szintén tudom azt, hogy mindenkinek kellene lennie egy esélyének, arra hogy szeressen. A 

legnagyobb kihívás a sötét oldal szeretete. Néha sok türelem szükségeltetik hozzá, hogy megtedd. Tehát a kérdésem az, hogy 

a szeretet azokra is vonatkozik, akik megvetik és utálják azt? 

Válasz: A szeretet rezgése gondolkodásra készteti őket és segíteni fogja őket abban, hogy lássák mit csinálnak rosszul. 
 

Kérdés: Az "életem tüze" kialudt és a lelkem néhány darabja elveszett. Irányíthatatlan negatív gondolataim vannak. Mit tudok tenni? 

Remélem vissza tudok térni a szeretethez és a fényhez újra. 

Válasz: A lélek soha nem veszítheti el a darabjait. Csak nézd meg mind a 16 videómat. Ott van minden, amire szükséged van ahhoz, 

hogy visszatérj a fény ösvényére újra. 
 

Kérdés: Meg tudnád mondani azt, hogy egy rosszindulatú entitás képes-e becsapni, vagy manipulálni az embert a szeretet 

küldésével? Például ha vallásosak? Hallottam, hogy II. János Pál pápa spirituális üzeneteket küldött az embereknek, akiket 

megérintett és érezték a mennyországot. De te azt mondod, hogy a papok és a püspökök egy sötét szekta és nem jó. Mert mi 

történhet? 

Válasz: Rosszindulatú entitások nem képesek szeretetet küldeni. Csak a szerető fénnyel telített lények képesek szeretetet küldeni. 

Rosszindulatú entitások negatív energiát küldenek vagy olyan energiát, ami megtéveszti a naív embereket. Még manipulálni 

is tudják az álmokat és negatív képeket is tudnak küldeni. De megelőzheted ezt a fény használatával, mint egy pajzs. A 

pajzsod az aurád és a szeretet energia az aurádban van. 
 

Kérdés: A honlapod/facebook-od látogatása és olvasása eléggé elsőrendű a számomra. Szívből köszönöm, szótlanul, amit az 

életembe hoztál. Milyen szerencsés is vagyok, hogy rád találtam itt! 

Válasz: Soha nem voltam a Facebookon és soha nem is leszek, mivel a facebookot a sötét kormányzat használja az emberek 

irányítására és ellenőrzésére. A tudatlan emberek elmondják a facebookon a titkaikat és a személyes adataikat. Ahogyan a 
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15-ös videómban mondom és a lapom bal oldalán: csak ezen a YouTube csatornán vagyok és sehol máshol az interneten. 
 

Kérdés: Azon morfondírozom, miért zuhan le holtan számos madár az égből és halnak meg a halak a Föld különböző területein (mint 

a 3.000-nél is több halott madár Arkansas-ban újév napján)? 

Válasz: Mert a sötét kormányzat és a katonasága halálos frekvenciafegyverekkel kísérletezik. 
 

Kérdés: Mit gondolsz a stigmákat viselő emberekről? Tudnál nekem segíteni megérteni ezt a jelenséget? 

Válasz: Ezek az emberek vérszomjas alsóbb asztrális entitások által vannak megszállva. Azok az entitások ellopják az életenergiát a 

testből. Azok azok, akik véráldozatokat akartak a múltban. Ha fénylényekkel vagy kapcsolatban, soha nem fogsz véres sebet 

szerezni, anélkül, hogy megsértenéd magadat, azért mert azt gondolod, hogy ez "Isten" akarata. 
 

Kérdés: Lehet, hogy nem értek valamit, de azt mondtad, hogy a betegségek többnyire negatív entitásoktól jönnek, de mi van az 

AIDS-el? Ez egy betegség, amit a sötét kormányzat hozott létre, hogy meggyilkolják az embereket? Mert az emberek 

szexuális kapcsolat által fertőződnek meg. 

Válasz: Még a sötét kormányzat is a negatív energiákból lett teremtve, amelyeket a Földi emberek teremtettek és vonzottak be. 

Ahogy a videóimban is mondom, minden energia és visszajön egy nap. 
 

Kérdés: Mit kellene tennem, hogyha egy igazán negatív családdal élek? Próbálok pozitív maradni, próbálom kerülni a szóváltást, 

próbálom segíteni őket, de ez túl kemény. Óriási hatással vannak rám. Kérlek, mit kellene tennem, hogy elkerüljem a 

szóváltásokat velük? Nem találom a választ a videóidban és a megelőző válaszokban sem, lehet ott van, de nem látom. 

Válasz: A válasz a videóimban van. Maradj távol azoktól az emberektől, akik bántanak. Találj más barátságos embereket, hogy 

velük maradj. 
 

Kérdés: Akkor újra a semmi közepén, néhány személy hozzászólt a Youtube csatornámhoz, képmutatónak hívtak és negatív dolgokat 

mondtak rólam. Megpróbálok bizalommal lenni és ez az amit kapok? Ez nagyon felbosszant és kiábrándít, amikor senki sem 

érti meg a szándékomat és megbélyegeznek negatívan. Kérlek adj tanácsot és vigaszt, bármilyen javaslatra nyitott vagyok. 

Válasz: Nos, én 3 lépés távolságot tartok a negatív emberekkel. 3 alkalommal próbálok meg segíteni nekik. Ha nem fogadják el a 

fény segítségét, elmegyek, mert reagálok a szabad akaratukra, hogy a leckét egy sokkal nehezebb módon tanulják meg. 
 

Kérdés: Még akkor is rossz énekelni/játszani/hallgatni az olyan fajta zenéket, mint a metál és a scremo, ha nem énekelnek (vagy 

ordítanak) negatív dolgokról? 

Válasz: Minden energia. Minden hangnak rezgése van. Egy agresszív, negatív hangnak alacsonyabb rezgése van, ami megzavarja az 

agyi rezgéseket, hogy magasabb frekvencián rezegjenek. Végül ez megzavarja a testet és az elmét. 
 

Kérdés: Mi történik a lélekenergiával egy nukleáris bomba vagy fegyver hatására? Igaz az, hogy ez szét tudja szakítani? Még meg is 

tudja semmisíteni? 

Válasz: A lélek a lét "Istenének" tiszta fényenergiája. Természetesen nem tudja megsemmisíteni. De a lélek megzavarodhat ha ez 

egy fejletlen, nem spirituális lélek. Azok a lelkek megzavarodhatnak, amikor erőszakos úton hagyják el a fizikai testet. 

Néhány ezen lelkek közül aztán beragad egy időre az alsóbb asztrális dimenziókba, keresik a fényt és a segítséget. A Földön 

úgy hívjátok őket, hogy "szellemek". Azok a lelkek aztán, magasabb asztrális dimenziókból származó emberektől kapnak 

segítséget. A szeretet ápoló és gyógyító bolygóiról, amik a legközelebb állnak a bolygólyukhoz. A Naprendszerünkben ez a 

Vénusz bolygó. Tehát amikor az emberek meghalnak és azt mondják, hogy angyalokat látnak, ezek a Vénuszi emberek, akik 

gyógyítják a megzavarodott lelkeket a kristálytemplomaikban a Vénuszon, a magasabb asztrális dimenzióban. A gyógyítás 

után, tisztán láthatják, hogy hová akarnak legközelebb leszületni, hogy folytassák a fejlődésüket. 
 

Kérdés: A titkos kormányzat vegyszercsíkokat permetez a levegőbe, hagyja, hogy műkajákat együnk és ilyenek... De miért mondják 

azt, hogy a drogok illegálisak? Nem ez lenne a legkönnyebb módja, hogy némán tartsanak bennünket? 

Válasz: Nos, ahogy a videóimban mondom, a titkos világkormány tanulmányozta az emberi viselkedést, a pszichológiát és a földi 

emberek ellen használják fel. Tehát tudják azt, hogy ha megtiltanak valamit, akkor az emberek még többet akarnának. 

Ugyanakkor szenteknek akarnak látszani, hogy azt mondják, hogy ez nem jó, de ezzel egy időben meg permetezik a 

drogokat, mert a Földi embereket néma bárányoknak akarják. 
 

Kérdés: Mit gondolsz a trance, genre trance zenékről? Azt olvastam, hogy ez a zene nagyon magas tudatosságú. 

Válasz: Nem, épp az ellenkezője. Ártalmas és alacsony rezgésen tart. 
 

Kérdés: Meg akarlak kérdezni, hogy mit gondolsz a fociról? Ez egy jó játék, vagy minden sport játék csak egy ötlet, hogy 

elbutítsanak? 

Válasz: Igen, ez egy rendszer, hogy az embereket bután és csoportokra választva tartsák, tudatalatti gyűlölettel más országok ellen. 

Amig a háttérben, a titkos kormány folytathatja a sötét terveiket és rabszolgaként tartsák az embereket. Lekötik a tömegeket 

hülyeségekkel, mert nem akarják, hogy az emberek gondolkozzanak és az irányító rendszer, a babonák ellen legyenek. 
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Kérdés: Kétszer álmodtam vámpírokról, először egy férfi volt és megharapott. Másodszorra ma este volt, egy nő volt az, akivel 

találkoztam és ez segített megszökni előle. 

Válasz: Küldj egy fénysugarat azoknak a lényeknek, hogy megvédjed magadat. 
 

Kérdés: Azon töprengek, hogy a Facebook vagy a Myspace hatással vannak az emberek elméjére? Úgy érzem, ez egy nagy 

elmecsapda. 

Válasz: Én nem szeretem azokat az oldalakat, mert azért vannak, hogy kontrollálják az emberek személyes adatait. 
 

Kérdés: Azt olvastam, hogy amikor az amerikaiak elérték a Holdat, más emberek számára meg volt tiltva, hogy odamenjenek az 

elkövetkező 50 évben. 

Válasz: A titkos kormányzatnak a '40-es évektől, nem csak a Holdon, de bázisai voltak a Marson és más bolygókon is. 

Természetesen titokban tartják. 
 

Kérdés: Miért mondják a Földi tudósok azt, hogy nem hallanak rádióadást a külső űrből, semmilyen Földi berendezéssel? 

Válasz: Hazudnak. Sokat fognak az űrből, de a titkos kormányzat nem engedélyezi nekik, hogy bármit is mondjanak. 
 

Kérdés: Láttam néhány videót közvetlenül a NASA űrbeli közvetítéseiről és olyan 3 vagy 4 éve sok fura dolog tűnik fel, hajók, 

fények, ilyesmik. Tudsz bármit erről? Kinek a hajói azok? 

Válasz: A videóimban már elmondtam, hogy a hatalomban lévő emberek évek óta hazudnak. A NASA egy show vállalat, azért hogy 

hülyítsék a Földi embereket az egyszerű technológiákkal és elméletekkel. Titkos programjaik vannak a '40-es évek óta, más 

technológiákkal, amiket nem mutatnak be nektek és már vannak földönkívüli kapcsolataik egy ideje. Minden űrhajós látta a 

hajóinkat, de arra vannak kényszerítva, hogy titokban tartsák. 
 

Kérdés: A Haiti földrengéssel kapcsolatos válaszodban azt mondod, hogy "Embereket áldoznak fel a démonaiknak, akikhez 

imádkoznak." Ezek nem a Szürke vagy a Hüllő démonok akiket imádnak? Vagy a démon valami más. Mi a különbség? Mert 

mindig azt gondoltam, hogy a démonok csak negatív földönkívüliek és az angyalok a jó földönkívüliek. Csak az emberek 

máshogy nevezik őket. Ha a démonok valami más, a spirituális szeretet és fény el tudja őket küldeni? Köszi. 

Válasz: Vannak démonok. Gonosz entitások az alacsonyabb asztrális síkokon. Ők energialények. 
 

Kérdés: Azért volt a Haiti 7-es erősségű földrengés, mert a Föld rezgése növekszik? 

Válasz: Úgy gondolom ez nem volt természetes. Úgy gondolom az Illuminátusok csinálták a hurrikánt (Katrina) és más 

rombolásokat a múltban (9:11)... Embereket áldoznak fel azoknak a démonoknak, akiket kérlelnek. 

A sötét oldalnak van technológiája, hogy manipulálja az időjárást és a földrengéseket. Természeti katasztófákkal és 

szomorúsággal akarják alacsonyan tartani a Föld energiáját. 
 

Kérdés: Szia Alaje, segítő a csillagokból! Kérlek segíts ki ebben! Mi az a "Titkos Világkormány" amiről beszélsz a videóidban? Kik 

ők? Honnan jöttek? Hol üléseznek? Ki tette őket ilyen erőteljessé? Ugyanazok, mint amiket "Sötét Földi Irányítóknak" 

hívsz, akiket Földi embereknek és gonosz földönkívülieknek mondasz? Ha igen, kik azok a Földi emberek? És egy másik 

dolog, ki vagy mi az az Illuminati? Köszönöm előre is a válaszod, Jane. 

Válasz: Sok információ van erről az interneten. Az én küldetésem az, hogy segítsek a probléma "megoldására" koncentrálni és nem 

az, hogy sok időt fecséreljek el folyamatosan a "problémára". 

Jó ha tudsz a problémáról, de több energiát kell a megoldásba fektetned. Ez az amiért elérhetőek a videóim. 
 

Kérdés: A Plejádiakkal akarok kommunikálni. (Sötétvámpír) 

Válasz: Nos, akkor előbb változtasd meg a nevedet a YouTube-on... és nézd meg a a videóimat, hogy megértsd miért... 
 

Kérdés: Szia Alaje, azt mondtad, hogy ha valaha találkozunk negatív entitásokkal, a fényenergiánkat kell használnunk, hogy 

kivédjük őket. A gondolataimmal csináljam ezt úgy, hogy fényt képzelek magam köré és kidobom őket, ez így helyes? 

Válasz: Igen helyes. Küldj egy erőteljes fénysugarat nekik. 
 

Kérdés: Hello Alaje, vannak emberek akik a sötét oldalról születtek le és gonosz szellemi vezetők által vannak irányítva vagy 

vezetve? 

Válasz: Igen, vannak leszületett emberek, akik a sötét oldalról jöttek. Sok drákóit láttam, akik most születtek le mint ember és még 

mindig megvan a drákói jellemük. 
 

Kérdés: Alaje szia, a sertésinfluenzáról kérdeznék. Ezt a fertőzést az ember teremtette, hogy a védőoltással más embereket 

manipuláljanak? Amit kérdezek egy kicsit furcsa, de tudni kéne, az aggyal és a lélekkel kapcsolatos. Tehát, amit valójában 

tudunk az, hogy minden az agyban tárolódik, de mi van a lélekkel? Miért halnak meg az emberek? Milyen érzés az? Miért 

csinálja ezt a sötét oldal? 
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Válasz: Hello, ez a "fertőzés" mesterségesen lett teremtve azért, hogy emberek millióit károsítsa és ölje meg a DNS-ükben. A sötét 

oldal gyártotta a fertőzést önmaga és azután "orvosságokat ajánl", hogy még többeket megöljenek. Nincs védőoltás, de tiszta 

méreg van millió ember kivégzésére. Amerikában az embereknek, akik nem akarják beoltatni magukat, már katonai 

büntetőtáborok vannak felállítva. Valami volt a hírekben, de nem mondták el. Elmondtam az amerikaiaknak e-mailben. És 

igen, a tudás a lélekben tárolódik. Az agy csak egynek van, a döntésedért, hogy milyen információt akarsz tudni vagy sem. 

Kevesebb embert akarnak, így könnyebben irányíthatják őket. 
 

Kérdés: Miért jönnek hajók a sötét oldalról, az emberek megmentésére? Te érted ezt? Valami nem stimmel úgy gondolom. Biztos 

vagyok benne, hogy nem leszel biztonságban azokon a hajókon... 

Válasz: Ki mondta neked azt, hogy a sötét oldal meg akar menteni? Azért jönnének, hogy elvigyenek embereket, így nem lehetne 

kitelepíteni őket. De ismételten, ha készen állsz spirituálisan, meg tudod különböztetni az energiákat és képes vagy érezni, 

hogy hová mész. Ne a látszat után menj. Menj azon hajók energiája után. 
 

Kérdés: Alaje, az utolsó lakóhelyemen sikítva kellet felkelnem és démonokat kiűznöm Krisztus nevében. Aztán egyszer 

elhatároztam, hogy hangfelvevőt használok. Hallhatod rajta a horkolást a háttérben. Aztán hallatszik, hogy valami a 

nevemen szólít háromszor. Még horkolok a háttérben. Aztán valami azt mondja: "Keltsük fel". Ekkor abbahagytam a 

horkolást elkezdtem ordítozni, kérdezni: "Ki az, ki van itt?", "Takarodj a házamból!" 

Nagyon felkavaró hallgatni. Amikor reggel felébredtem, fogalmam sem volt mi derült ki az éjszaka folyamán. Csak azután 

értettem meg, hogy meghallgattam, hogy a sötétség támadása alatt álltam.. Miért akarnak ártani nekünk? Azért, mert a 

félelmünkből táplálkoznak? A kozmikus tudatosság tenne ilyet mint ezek? Honnan jöttek? 

Válasz: Igen, azok az alacsonyabb asztrális entitások, akikről beszélek a videóimban. Ők a félelem, gyűlölet vagy a dohányzók 

energiájából táplálkoznak. Ezért mondom minden videómban, hogy építsd fel a fényt az aurádban. A fénynek és a 

szeretetnek nem tudnak ellenállni. Egyszer, mikor a Nepáli hegyekben voltam, egy drákói jött szembe velem, pteroszaurusz 

fejjel, nagy fénylő vörös szemekkel. Elkezdte szívni az energiámat. De akkor, szeretetenergiával tüzeltem rá a szívemből és 

eltűnt. A szeretet a legnagyobb erő. 
 

Kérdés: Szia ismét Alaje, van egy problémám... Az iskolában csak tanítanak és lineárisan gondolkodnak. Azt akarják tőlem, hogy 

használjam a lineáris gondolkodást, de én nem. Látom hogyan beszélnek most a tanárok, negativtással telítettek és csak arra 

használják a szavakat, hogy öntudatlanul kimossák az agyadat. Ostobává tesznek ha nem követed amit kérnek... Ez igazán 

hihetetlen... Van valami javaslatod? 

Válasz: Nos, nekem is megvan minden Földi tapasztalatom, így tudom, hogy hogyan érez mindenki, aki a Földi közösségben él. 

Amikor iskolás voltam, az agymosás nem állíthatott meg, hogy a fény útján haladjak. Megtettem pár dolgot amit akartak, 

csak hogy kielégítsem őket, azért mert tudtam, hogy évek távlatában elhagyom az iskolát úgyis. Amikor a tanárok mérgesek 

voltak, azt mondtam nekik, hogy tartsák meg az agressziójukat maguknak. Én tanítottam őket viselkedni. Aztán iskola után a 

spirituális utamra koncentráltam. Már megvolt az energiám a fontos dolgokra az életben. 
 

Kérdés: Alaje, miért figyelnek annyira ránk emberiségre a jó és a rossz földönkívüliek mindketten? Miért nem engedélyezett, hogy a 

saját fejlődésünket járjuk? Beavatkozás nélkül. A szellemünk fejlődni jött, tanulni és tapasztalni. Miért és hogyan voltak 

képesek a rossz földönkívüliek, hogy csak úgy idejöjjenek és manipuláljanak bennünket? Ez a fajta viselkedés megengedett 

Univerzumszerte a legtöbb dimenzióban és ha igen milyen célból? Ha az emberiség nem tud megfelelően fejlődni, akkor 

hogyan és miért történik ez? 

Válasz: Mint minden más bolygó, a Föld is keresztülmegy egy növekedési folyamaton, mint a gyerek az iskolában. A gyerekek, akik 

elsajátítják az osztályt, magasabb osztályba mehetnek. Elsajátítják a spiritualitást még a negatív környezetben is. Ami itt a 

Földön történik, az nem valami, ami ezekben az években kezdődött. Ez évmilliókkal ezelőtt kezdődött. Sok faj jött erre a 

bolygóra. Sok-sok harc és háború volt ezért a bolygóért. Néhány emberek nélkül és néhány emberekkel. Számos magasan 

fejlett technikai civilizáció a Földön semmisült meg a háborúkban. 

Ennek a Földnek az emberisége, amit most láthatsz, nem az első populáció a Földön. Nos, ez az ami ezekben az alacsony 

szintű dimenziókban történt. És ez egy tapasztalat. A kérdésed, olyan mintha arról kérdeznél, hogy miért nem szőke minden 

Földi ember, miért piros ez a virág és a másik sárga vagy miért nem virágzik ki minden virág egyszerre... Ez egy tapasztalat. 

Más bolygóknak is ilyen tapasztalataik vannak. Ezekben az alacsonyabb dimenziókban, sok bolygón vannak problémák. Ez 

a Földi emberiség amit láthatsz most, nem az első Földi populáció. 
 

Kérdés: Az értelmezésemben, még azokban a magas rezgésű spirituális világokban is mindig van egy sötét oldal, szemben a fénnyel 

és a szeretettel. Igaz ez? 

Válasz: Nem, a magasabb dimenziókban, nincs gonosz. A sötét oldal nem élhet a magasabb rezgésben. Csak ezekben az alacsonyabb 

dimenziókban vannak. 
 

Kérdés: Veszélyes szeretetet küldeni a sötét kormánynak? Lehet ez segítene, hogy gyorsan megoldjunk minden problémát? 

Válasz: Ezt elmondom minden videómban. 
 

Kérdés: Az pszichopata emberek leszületett Hüllők/Drákóiak? 
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Válasz: Nem mindegyikük. Néhányuk alsóbb asztrális dimenziókból származó negatív entitások által megszállott, irányított, 

manipulált. Beszélek erről a videóimban. 
 

Kérdés: Alaje, ez velem történt meg. Azonban el tudom mondani neked, hogy az egész ijesztő volt. Van valami tanácsod, hogyan 

előzhetném ezt meg? 

Válasz: A sötét oldal mindig megpróbál megzavarni, vagy közvetlenül, vagy olyan embereken keresztül, akiket bábként irányítanak. 

Ha használod azt, amiről a 19 videómban beszélek, akkor meg tudod különböztetni a valódi fénylényeket és a negatív 

lényeket. A fényenergiát használva, a sötét entitások el fognak tűnni. 
 

Kérdés: Alaje, minden nap meditáltam mióta 2010-ben megtaláltam a videódat. Az egész életem fel tudtam ébredni és megbénulni 

álmomban. Olyan embereket láttam, akik úgy néztek ki, mintha a családom járna körbe. De miután megnéztem a 

hozzászólásaidat, elkezdtem fehér fényt küldeni feléjük és most támadnak. Úgy tűnnek, hogy erősebbek lettek, mert 

néhányuk valódi fajdalom érzetet okoz a fejemben. Próbáltam beszélni velük, de csak támadnak. Miért támadnak engem 

minden héten és hogyan állíthatom meg ezt? 

Válasz: A válasz a 19 videómban van. Engem is minden nap támadnak gonosz emberek. Ezek sötét gonosz entitások és démonok 

által megszállt emberek. Néhányuk leszületett idegen hüllő és páran pedig olyan emberek, akik valaha gonoszak és önzőek 

voltak a korábbi életükben. Most nem tetszik nekik, amikor azt mondom az embereknek, hogy hogyan szerezzenek bőséget 

és spiritualitást az életben. Néhány entitás embereket manipulál ellenem egy trükkel: az tettetik az álmokban, hogy én 

vagyok az és a tudatlan nem spirituális emberek hisznek ebben és szintén engem támadnak meg. Mindig is voltak a Földön 

ilyen negatív emberek. Ha Jézus a Földön lenne, akkor ezek az emberek újra megölnék őt. A videóimmal, megpróbálom 

megtisztítani ezt az elmebajt a Földön. 

 


