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Alaje a Plejádokról - 18. rész 
Fénymunka a Föld bolygóért 

Atlantisz örvény, Bimini sziget közelében, Bermuda háromszög - 2011 november. 
( Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=Ys-zRPjHMnw&list=PL2894BEB401175936&index=10 ) 

 

 
Meditáció az Atlantisz örvénynél - A Bimini szigettől keletre 

 

Lazíts el a tested. 
Kezdd az arcoddal. 

Lazítsd el a homlokodat. 
Lazítsd el az arcodat. 

Ne szorítsd össze a fogaidat. 

Lazítsd el a nyakadat, a karjaidat, az ujjaidat, ne tartsad ökölben. 
Lazíts… lazíts… lazíts. 

 
Most vegyél három mély lélegzetet. 

Minden alkalommal, amikor belélegzel, szívd be az Univerzum erejét a testedbe. 
Minden alkalommal, amikor belélegzel, mond magadban: 

„Az Univerzum szeretete” 
„Az Univerzum bölcsessége” 
„Az Univerzum tudása” 
 
Programozd be magadat a következő megerősítésekkel: 

„Készen állok a bölcsességre” 
„Készen állok a szeretetre” 
„A tudatosságom és a kreativitásom folyamatosan tágul” 
„Mentes vagyok a gátló energiáktól és programoktól” 
„Mentes vagyok a vallásoktól és a hitrendszerektől” 
„Felelősséget vállalok az életemért” 
„Az indítékaim összhangban vannak a léttel” 
„Barátságos és együtt érző vagyok” 
„Adom és fogadom a szeretetet” 
„A szeretet életét élem” 
„Nyitott vagyok a lét minden bőségére” 
„Megengedem a lelkemnek, hogy szeretettel tanítson” 
„Készen állok a bölcsességre” 
„Minden tapasztalatom bölcsességét, mindenki javára használom fel” 
„Szeretem magamat” 
„Barátságos és szerető vagyok” 
„Egészséges vagyok” 
„Bátor vagyok” 
„Független vagyok és a saját döntéseimet hozom” 
„Felelősséget vállalok az életemért” 
„Kapcsolatban vagyok a Kozmikus Központi Tudatossággal” 
„A tehetségemet a fény szolgálatában használom” 
„Együttérzés van a szívemben” 
„Hálás vagyok minden jó dologért az életemben” 
„Adom és fogadom a szeretetet” 
„A szeretet életét élem” 
„A szeretet használom bármilyen gátló energia átalakítására” 
„A szeretet a legnagyobb erő” 
 
Most vegyél három mély lélegzetet. 

Minden alkalommal, amikor belélegzel, szívd be a testedbe kozmikus fényenergiát, amely mindenhol körülvesz. 
Ahogy kilélegzel, lásd, ahogyan az energia megtisztítja a testedet minden rossz energiától, amire nincs szükséged. 

Fújj ki minden szükségtelen energiát és engedd, hogy eltűnjenek. 
Minden alkalommal, amikor ezt teszed, egyre fényesebb és fényesebb leszel. 

Emlékezz, a gondolatok energia. Az éterikus szinten indulnak és a fizikai testre is hatásuk van. 

Minden alkalommal, amikor be és kilélegzel, egyre fényesebbé és fényesebbé válsz. 
Megtöltöd a testedet tiszta, fehér, szerető fénnyel. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ys-zRPjHMnw&list=PL2894BEB401175936&index=10
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Ez a Forrás ragyogó fénye, a lét tudatossága.  

Engedd, hogy ez a fény harmonizáljon és meggyógyítson ahol ez szükséges. 
Lásd, hogy minden csakra-energiapontod aktiválva és harmonizálva van. 

Ezek mind egyesülnek és a szíved közepében találkoznak. 

Érezd, ahogyan a szíved egyre melegebb és erőteljesebb. 
 

Mondd magadnak: 
„Készen állok a bölcsességre, készen állok a szeretetre” 
„A tudatosságom és a kreativitásom folyamatosan tágul” 
„Egészséges vagyok és mentes a gátló programoktól és energiáktól” 
„Az indítékaim összhangban vannak a léttel” 
„Adom és fogadom a szeretetet” 
„A szeretet életét élem” 
 
Képzeld el most, hogy egy fényes fénylabda vagy és egyre nagyobb és nagyobb leszel. 

Most mindannyian teremtünk egy nagy fénylabdát. 

Ez a fénylabda egyre növekszik és növekszik, ameddig be nem takarja az egész bolygót. 
Programozzuk most be ezt a fénylabdát. 

 
A kozmikus fény és szeretet erejével, megtisztítom a Földet: 

minden gonosz entitástól, minden gyűlölettől, minden agressziótól, minden elnyomástól, minden erőszaktól, minden 

háborútól, minden hadseregtől és minden fegyvertől. Minden agresszív embernek éreznie kellene a szeretetet a szívében 
és a fény útját kellene járnia. 

 
A kozmikus fény és szeretet erejével, megtisztítom a Földet: 

az őrült fogyasztástól, a versengő gondolkodásmódtól, az erőforrások és az energia elpazarlásától. Minden Földi 
embernek mentesnek kellene lennie minden gazdasági rabszolgaságtól. Minden Földi embernek elegendő élelme kellene, 

hogy legyen és egy háza, ahol élhet.  

 
A kozmikus fény és szeretet erejével, megtisztítom a Földet: 

minden gonosz titkos társaságtól, minden gonosz politikustól, minden gonosz földönkívülitől, minden illuminátustól és 
minden kapzsi embertől. Minden gonosz dolog amit teremtettek, égjen el a fényben. 

 

A kozmikus fény és szeretet erejével, megtisztítom a Földet: 
az állatok elleni erőszaktól, az állat börtönöktől és az ipari maffiától. 

 
A gyilkolás teremti meg a legrosszabb negatív karmát. A Földnek árvizekkel, szökőárakkal, hurrikánokkal és 

földrengésekkel kell megtisztítania ezt a gonosz energiát. A Földi embereknek meg kell tanulnia, hogy minden 

kapcsolatban van az energiával. Minden, amit valaki mással vagy a természettel teszel, visszajön. Ez az ok és okozat 
kozmikus törvénye. 

 
A gyümölcsöknek és a zöldségeknek magasabb szintű energiája van. Az állatok evése, alacsonyabb állatias rezgésen 

tartja az energiádat. Továbbá megeszed a meggyilkolt állatok halálfélelem energiáját. Tehát összhangban szeretnél lenni 
a magasabb átalakító energiákkal, abba kell hagynod a tetemek evését. A Földi embereknek meg kell tanulniuk tisztelni a 

természetet és összhangban lenni vele. Csak akkor kapod meg a természet bőségét. 

 
A kozmikus fény és szeretet erejével, megtisztítom a Földet: 

minden méregtől és betegségtől. A levegő, a víz, a talaj, az emberek és állatok, mentesek minden méregtől. Minden 
beteg ember meggyógyult. Minden dohányos és alkoholista, találja meg az önszeretetet és hagyja abba önmaga és 

mások bántalmazását. 

 
A kozmikus fény erejével, meggyógyítom minden ember minden csakrapontját.  

Minden ember DNS-e meggyógyult és helyesen működik. 
 

A kozmikus fény és szeretet erejével, megtisztítom a Földet: 
minden vallástól, kultusztól, vakbuzgóságtól és babonától.  Ezek emberi életek millióit érintik és gátolják a tudatosság és 

a tudomány fejlődését. 

 
A Földi embereknek meg kellene találniuk az igazi kapcsolatot a léttel. 

A Kozmikus Központi Tudatosságot. Mindennek a Forrását. 
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A kozmikus fény és szeretet erejével, megtisztítom a Földet: 

minden tudatlanságtól, minden őrültségtől, minden arroganciától és minden tanácstalanságtól. 
 

Mindenkinek meg kellene gyógyítania minden blokkját és gyógyítatlan karmikus hozadékát. 

Mindenkinek magasabb tudatossággal kellene rendelkeznie. 
Mindenkinek univerzális tudással kellene rendelkeznie. 

Mindenkinek spirituálisnak kellene lennie. 
Mindenkinek látnia kellene a (spirituális) fényt. 

Mindenkinek aktiválnia kellene a szeretetet a szívében. 

 
Amikor megtapasztalod a valódi kozmikus szeretetet, örökre megváltozol. 

A szeretet energiákkal, készen állsz az átalakító folyamat magasabb energiáira. 
 

 
A szeretet a Kozmikus Központi Tudatosság energiája. 

 

A szeretet a megoldás mindenre. 
 

 
Sok köszönet a fénymunka minden szerető résztvevőjének. A szerető energiátok harmonizálta a Föld bolygót és sok 

negatív energiát előzött meg. Ennek a bolygónak több ilyen emberekre van szüksége, mint amilyenek ti vagytok. 

 
Univerzális fény és szeretet nektek, 

 
Alaje 

 

 
Fordító - Konrád Bálint 


