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Alaje a Plejádokról - 11. rész 

( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=sh-W6iVz7ic&feature=player_profilepage ) 

 
 

Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádokról. 
 

12.000 éve, sok különböző bőrszínű földönkívüli élt a Földön. Sok atomháborújuk volt egymással, rossz célokra használták 

fel az energiát, pusztították a természetet és ezért a Föld mágneses pólusai megváltoztak és az Atlantisz földrész 
elsüllyedt az Atlanti-óceánba. Ezután a földönkívüliek elhagyták a bolygót. Az atomháborúk rádióaktivitása mutációkat 

okozott az embereknek. Az élettartam, az értelem és az emlékezés csökkentek és az emberek vad törzsekben éltek. Száz 
évekkel később, a földönkívüliek újra meglátogatták a Földet. Egyesek jóakaratúak és egyesek negatívak voltak. A 

jóakaratúak megtanították a Kozmikus Törvényt a Földi embereknek. Mindezek idő után, az ősi civilizációknak csak kevés 

leszármazottja emlékszik a spirituális tanításainkra. 
 

Az elmúlt 600 évben a fanatikus vallások és titkos társadalmak ezen leszármazottak millióit ölték meg, de még mindig 
próbálják megtanítani a modern Földi embereknek, a "fiatalabb testvéreknek", a természettel való harmonikus 

együttélést. Mert a természet pusztításával magatokat pusztítjátok. Minden kapcsolatban van mindennel. 
 

A Kogi mamák (Kolumbia): 

 
„Itt vagyok, mind itt vagyunk, hogy átadjuk a figyelmeztetést. Mindannyiunk nevében beszélek, hogy kiküldjek egy 
üzenetet minden "fiatalabb testvérnek" és úgy fogom elmondani, hogy meg tudják érteni. 
 
Nem csak egy üzenet azoknak, akik eljöttek és bármilyen helynek, ahonnan jöttek. Nem csak azoknak, akik eljöttek. Azt 
akarom, hogy az egész világ figyeljen a figyelmeztetésre, amiről beszélünk nektek. A "nagy anya" beszélt. Beszélt a 
"helyes és helytelenről" és sohasem tértünk le az ő életmódjáról, ahogy tanította nekünk. Emlékszünk a tanításaira és úgy 
élünk. A "nagy anya" beszélt és beszélt. A "nagy anya" megadta nekünk, amire szükségünk volt és a tanításait a mai 
napig nem felejtettük el. Még mindig úgy élünk. De a "fiatalabb testvérek" jelenleg az "anya" szívét tépik ki, felássák a 
talajt és kivágják a máját és a beleit. Az "anyát" darabokra szabdalják és teljesen lepusztítják. Már az első érkezésük óta 
csinálják ezt. A "nagy anyának" is van egy szája, szemei és fülei. Kivágják a szemeit és füleit. Ha elvesztünk egy szemet, 
akkor szomorúak leszünk, ezért az "anya” is szomorú és meg fog szűnni és a világ megszűnik, ha nem fejezitek be az 
ásást és ásást. 
 
Most elküldöm ezt az üzenetet és megkérdezem, ezt végighallgatván tudják-e azt gondolni, hogy mi, az "idősebb 
testvérek" vagyunk azok, akik mindent elpusztítottak? Tudom, hogy nem így gondolják… Néhány tanácsot szeretnék adni, 
hogy elmondjam a valódi igazságot a "fiatalabb testvéreknek". Ha továbbra is "így" élnek és nem változtatnak a 
módszereiken, akkor majd meglátják, mi történik. Majd meglátják, mi történik. Nem tudom, mikor fog a világ véget érni, 
de a fosztogatásuk eltörlődik. Annyi mindent tettek… Eltűntették a Nap és csillagok őrzőjét, a világ sötétségbe fog 
borulni. 
 
Mi gondozzuk a természetet, mi vagyunk a "Mamák" és ezt csináljuk itt és mi Mamák látjuk, hogy amit csináltok, azzal 
pusztítjátok őt. Többé már nem tudjuk helyrehozni a világot. Nektek kell! 
 
A Mamák meg akarják tanítani nekünk, hogyan készült a világ. Azt mondják, hogy rongáljuk a világot, mert nem 
emlékszünk a "nagy anyára". Ő nem egy távoli Isten, ő a természet belsejében lévő lélek. 
 
A kezdetekben a "nagy anya" feloszlatta a Földet. Ő messzire… messzire… messzire… elküldött titeket és erre a helyre… 
erre a helyre küldött minket. Aztán a "fiatalabb testvérek" visszajöttek a világ ezen oldalára, visszajöttek és elkezdtek 
pusztítani és elkezdtek megölni minket. 
 
Az embereknek víz kell… vízre van szükségük az életben maradáshoz. A Földnél ugyanez van. Egyszer tökéletes volt, de 
most gyenge és beteg. Az állatok meghalnak… a fák kiszáradnak… megbetegednek… sok új betegség fog megjelenni, 
nem lesz semmilyen gyógymód vagy orvosság számukra és az ok az, hogy a "fiatalabb testvérek" (a modern civilizáció) 
folyamatosan rontják az alapelveket. Fúrás, bányászat… túlzott kőolaj és ásványi anyagok kitermelése… szétszedik a 
világot! Ez az egész rendet pusztítja és rongálják a világot! BBC, mondd meg a "fiatalabb testvéreknek", hogy nyissák ki a 
szemüket! Halljátok a Mamák történetét és szabályait és tanuljátok meg, ahogy a dolgok valójában vannak. 
 
El kell magyaráznunk ezeket. Nem kéne fenyegetőznünk vagy sértegetnünk. De ez jó, hogy beszélünk. 
 
Meg kell mutatnunk nekik, hogyan dolgozunk és hogyan mutatjuk ki elismerésünket a "nagy anyának", azért, hogy 
tudják, hogy mi dolgozni vagyunk itt a "fiatalabb testvérek" részére is. 
  
A Mamák nem csak a Kogikért dolgoznak, hanem az összes emberért a világon. A Mamák túlteszik a magukat. A Mamák 
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nem dühösek, még a "fiatalabb testvérekre" sem, noha miattuk sérülnek. A Mamáknak a "fiatalabb testvérekről" és az 
"idősebb testvérekről" kell gondoskodniuk. Az állatokról, a növényekről… és mindenről, ami természeti, mert a Mamák 
feladata, hogy törődjenek mindenféle teremtés és mindenféle ember jövőjéről. 
 
Arany orsóink voltak, amíg.. amíg a "fiatalabb testvérek" el nem vették őket. A tenger, amiről az indiánok azt hitték, hogy 
az adta mindennek az életet és távol tartotta őket Európa vaskirályságaitól. De a tenger hajókat szállított. 1514-ben 
megérkeztek és a parancsnokuknak volt egy okirata, amit felolvasott a parton: 
 
"Biztosítalak, hogy Isten segítségével, háborút fogok indítani ellenetek minden helyen és az összes módon, ahogy csak 
tudom és alávetlek titeket az Egyház igájának és engedelmességének és őfenségének és elveszem a földműveseiteket és 
a nőiteket és a gyerekeiteket és rabszolgákká teszem őket, elveszem az áruitokat és minden gonoszságot és bántalmat 
elkövetek ellenetek." 
 
Az emberek békében éltek ezen az egész Földön. Nekünk, az "idősebb testvéreknek" egyáltalán nem volt problémánk a 
"fiatalabb testvérekkel". Mindig békében… békében… békében… ez az, ahogy volt. Aztán megérkeztek a "fiatalabb 
testvérek" megérkeztek és elkezdtek gyilkolni minket és pusztítani. Kutyákkal vadásztak bennünket és meg voltunk ijedve  
és az emberek pánikoltak és nem tudták, hogy mit csináljanak és csak futottak, ahova csak tudtak. Ez az, ahogy volt. 
 
Ezen a területen az élet kiegyensúlyozott mintája összeomlott, így a menekültek tízezrei menekültek fel a hegyre. A 
legtöbbjük éhezésben halt meg. 
 
Békében éltünk ezen az egész Földön és most megkérdezem magamtól, hogy… hogy tudtak idejönni? Hogy tudtak ilyen 
szörnyű dolgokat tenni? Menekülésre és rejtőzködésbe kényszerítettek minket a hegyekbe. Annyira meg voltunk ijedve a 
kutyáiktól és a puskáiktól és üldöztek… és üldöztek… és üldöztek… és ellopták a földünket. És amikor arra gondolok, hogy 
csak azért jöttek ide, hogy megöljenek minket… hogy pusztítsanak. Nem… nem… nem… ez hihetetlen… kiraboltak 
minket. Elvették a földjeinket, hogy ők itt tudjanak élni. Nem ez az, ahogy volt? 
 
Egykoron voltak aranytálaink a jövendöléshez, aranyképeink… arany orákulumaink… Mindezek. Arannyal jósoltunk. Sok 
dolgunk volt. A "fiatalabb testvérek" mind elvették. Ezért most bánatosak és gyengék vagyunk. Látjuk, hogy a Föld 
elveszíti az erejét a kapzsiságotok miatt. Kiveszitek az aranyat és az összes ásványt a Földből. Amiért ennyi kőolajat és 
ásványt vesztek ki a Földből, a Föld folyamatosan gyengül. 
 
A környéken minden sárga, zöldnek kellene lennie. Ezek a kis bokrok egykoron beborították az egész területet. Most 
viszont… elpusztulnak. A víz eltűnt. A hegytető folyamatosan szárad ki. Itt mindenhol havat lehetett látni. Most azonban 
nagyon gyorsan tűnik el. 
 
Mikor a Kogik azt mondják, hogy "a világ szíve haldoklik", ami megrémíti őket, az ezen terület, a hegytető halála. Mert 
amikor ez meghal, minden, ami alatta van, ami tőle függ úgyszintén meghal. Ezt értik azon, amikor azt mondják, hogy 
tudják, hogy ha nem teszünk valamit, akkor a világ a végéhez ér.” 
 

A Földi emberek tudatosságának meg kell változnia azért, hogy megelőzzék a természeti katasztrófákat. A 4. és a 10. 
videómban találtok meditációkat a szükséges energiamunkához. 

 

 
Fordító - Konrád Bálint 


