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Alaje a Plejádokról - 23. rész 
Fénymunka és vezetett gyógyító meditáció 

Olümposz hegy - Dion, Görögország - 2018. július 
 ( Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=aDjKd9f8ftI ) 

 

 
Információ és megerősítések a betegségek és az energiagátak meggyógyításához 

 

A fény magasabb dimenzióiból származó kozmikus szeretet beágyazott frekvenciáival 
 

Olümposz hegy 
 

Görögország, Olümposz hegy - helyesen kiejtve Olümbosz. 2.918 méterrel, ez a legmagasabb hegy Görögországban. Az 

ősi időkben az Olümposz hegyet földönkívüliek használták bázisként. Az ősi görög civilizáció istenekként imádta ezeket a 
földönkívülieket, és megszenteltként tekintettek ezekre a hegyekre.  

 
Ebben a részben a hegy melletti Dion ősi városának romjait fogom meglátogatni, és fel fogok sétálni a hegy közepére egy 

fénymunka meditációért. A hegyek belsejében sok a kristály. Olyanok, mint a kozmikus energia akkumulátorai. 

Kövessetek engem erre a bölcsesség túrára, hogy feltöltődjetek az Olümposz hegy és az ősi templomok energiájával. 
Információt fogadni egy egészséges élethez. Megerősítéseket és meditációt használni, hogy a Kozmikus Tudatosság 

fényére és szeretetére legyetek hangolva.  
 

A Földbolygó összezavaró és negatív társadalmában fontos, hogy a fényen és a szereteten legyen a figyelem, valamit, 
hogy tartsuk a kapcsolatot a természettel annak érdekében, hogy egészségesek legyünk fizikailag, mentálisan és 

spirituálisan. Fontos, hogy fénymunkát csináljuk, és megteremtsük a fény és szeretet magasabb frekvenciáit, amíg a 

negatív energiák el nincsenek távolítva.  
 

Dion ősi városa 
 

Ha városokban éltek távol a természettől, akkor felhasználhatjátok ezt a videót arra, hogy feltöltődjetek a Dion-ban és az 

Olümposz hegyben lévő gyógyító energiával, illetve a végén lévő meditációból. A gyógyító energia be van építve ebbe a 
filmbe mindazok számára, akik nyitottak a gyógyító energiákra, és szerető szívvel nézik. A pozitív energiájú helyek 

segíthetnek feltöltődni a fény energiájával, és ezért a fénymunka végzése sokkalta hatékonyabb.  
 

Ezúttal a Görögországban lévő Olümposz hegyet látogattam meg, és Dion ősi városát a hegy mellett, hogy ezen hely 
pozitív energiájával töltekezzek. A pozitív energiák azért vannak jelen, mert évezredeken át felhalmozódtak ezen a 

helyen, és nem sérültek a modern társadalom által. Mert természetesen és érintetlenül voltak tartva, mint egy turista 

tömegek (zsúfoltság) nélküli nemzeti park.  
 

Körülbelül 2.500 évvel ezelőtt, Dion a Vafyras nevű nagy folyó mellett volt található, ami kapcsolatban volt a tengerrel. 
Tehát, lehetséges volt hajóval meglátogatni a várost. Manapság nem sok maradt meg a felszínen lévő vízből, de a föld 

alatt még mindig folyik a víz, és sok az ingovány is. Dion-t úgy használták, mint egy menedékhelyet, egy wellness 

központot, templomokkal a meditációhoz, fürdőkkel, zenével és művészetekkel. Olyan volt, mint egy park sok fával, 
gyümölccsel, egy tóval, és állatokkal. Amikor itt sétáltok, akkor azonnal megérzitek a gyógyító és lazító energiát. 

Kövessetek, ahogyan körbesétálok, és a figyelmeteket tartsátok Dion gyógyító energiáinak érzékelésén és befogadásán! 
 

Fénymunka Dion ősi városában - Görögország 
 

Dion-t a földönkívüli Zeusznak és a múzsáknak szentelték. Zeusz neve tulajdonképpen egy rossz angol fordítás, mert 

helyesen Zevs-nek nevezik. A görög nyelvben az "eu"-t "w"-nek ejtik, mint a "wisdom" (bölcsesség - a ford.) szóban. 
Zeusz a földönkívüliek vezére volt, akinek a bázisa az Olümposz hegy belsejében volt. Görögországban két elnevezés is 

létezik erre a vezetőre. Az egyik Zeusz volt, a másik pedig Thias (Dias). Dion város neve a Dias-ból ered, és azt jelenti, 
hogy ez a város Thias-hoz (Dias-hoz) tartozik. Az ősi Görögországban istenekként imádták ezeket a földönkívülieket, mert 

állandóan az Olümposz hegy körül látták repkedni őket, és mert nem értették meg a technológiát - azt gondolták, hogy 

ez a varázslat egy formája.  
 

Emiatt Dion-t megszentelt helynek tartották, és templomokat építettek a hegy közelébe, hogy imádják a földönkívülieket. 
Zeusz vagy Dias temploma a folyó mellett volt. A vizet nem csak ivásra használták, hanem gyógyításra és a test 

megtisztítására is, mielőtt beléptek bármelyik templomba. Több, mint 600 éven át Dion egy olyan hely volt, ahol az 

emberek mindvégig a gyógyulásra és a művészetekre összpontosítottak. A földrengések lerombolták az épületeket, a 
folyó pedig elárasztotta a romokat vízzel és sárral. A templomokat 2.500 év után ki kellett ásni a sárból és a 

növényzetből. Zeusz temploma előtt megtalálták Zeusz egy szobrának maradékát és a sasokkal vésett felajánló 

https://www.youtube.com/watch?v=aDjKd9f8ftI&
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oltárkövet, Zeusz szimbólumát. Manapság odakintre a szobrok másolatát helyezik ki, az eredeti szobrok pedig a közeli 

múzeumban tekinthetők meg. Zeusz szobra azt ábrázolja, hogy egy pálcát tart a bal kezében, és egy energiakészüléket a 
jobban. Más helyeken Görögországban, Zeusz ezen szobrát jobb állapotban találták meg, így láthatjuk, hogy hogyan is 

nézett ki a szobor.  

 
Ízisz egyiptomi istennő temploma 

 
Dias temploma mellett helyezkedik el az egyiptomi földönkívüli, Ízisz temploma. Dion kezdetén, ez a templom valaha a 

földönkívüli Artemisz és Afrodité szentélye volt. Évszázadokkal később egy templomot építettek rájuk, hogy az egyiptomi 

földönkívüli Íziszt imádják, viszont egy részt meghagytak Afrodité szobrával. Tehát a látható romok alatt, még régebbiek 
vannak.  

 
Az energia itt Zeusz és Ízisz templománál nagyon nyugodt, mert az emberek már 600 éve járnak ide meditálni. Még, 

amikor azt is gondolták, hogy ezek a földönkívüliek istenek, az energia mégis jó volt, mert mindenki pozitív dolgokra 
összpontosított. Megszenteltnek, tisztának és negatív energiáktól mentesnek tartották meg a helyet. A város főbb 

központján és az élőhelyén kívül építették meg a templomokat, így a templomoknál lévő energia mindig magas szintű és 

tiszta.  
 

Amikor az ősi Görögországban meglátogatták a templomokat, a belépés előtt először fizikailag és energetikailag meg 
kellett tisztítani önmagukat. A templomok, amik folyóvíz mellé épültek, még több energiával rendelkeznek, mivel a 

folyamatosan mozgó víz, állandóan felfrissíti az energiákat. Különösen azokban az időkben, amikor nem volt ipari 

szennyezés, és a természet energiái még erőteljesebbek voltak. A természet energiái hatással vannak a test aurájára, és 
egészségesen tartják a fizikai testet, illetve a tudatosságot.  

 
Dias és Ízisz temploma mellett van a földönkívüli Dimitra temploma. Az angol nyelvben a nevet rosszul fordították le 

„Demeter”-nek, a helyes elnevezés Dimitra. Dimitrát a gabona betakarításának, termelésének és adományozójának 
istennőjeként imádták Görögországban. Az ősi művészetekben Dimitrát úgy ábrázolják, hogy búzakalászból készült 

koszorút visel. Az egyik leghíresebb Dimitráról szóló történetet, sok görög vázára festettek rá. Ez a festmény a Dimitráról 

és Triptolemosról szóló történetet meséli el. Triptolemos egy másik olyan földönkívüli volt, aki Dimitrának segített 
azokban az időkben, amikor szomorú volt. Nagyon hálás volt Triptolemosnak, és ajándékként átadta neki a 

földművelésről szóló tudást.  
 

A földönkívüli Triptolemos űrhajóval repül 

 
Megengedte neki, hogy elutazzon a földi emberekhez, és nekik is átadja ezt a tudást. A földönkívüliek mindig is 

rendelkeztek azzal a törvénnyel, ami nem engedi meg, hogy beavatkozzanak a földi emberek természetes fejlődésébe, 
kivéve azokban a rendkívüli esetekben, amikor nélkülözhetetlen és szükségszerű a tudás. Tehát Dimitra megengedte 

Triptolemosnak, hogy átadja a földi embereknek a földművelés tudományát. Valamint adott neki egy űrhajót is, hogy a 

Föld sok helyére elrepüljön és tanítson.  
 

Ahogy a korábbi részekben elmondtam, az ősi művészetekben az űrhajók mindig szárnyas vagy kígyós szekerekként 
voltak ábrázolva, mert azokban az időkben az emberek nem értették meg a technológiát, és mindent valami olyannak 

ábrázoltak, amit ismertek. 
 

A földönkívüli Apollón űrhajóval repül 

 
Így láthatjuk Iliosz ábrázolásait, ami egy görög szó a Napra. Vagy, ahogy a földönkívüli Apollón repült a ragyogó 

űrhajójával, amit a földi emberek nem értettek meg. Dimitra és Triptolemos festményébe a szárnyak azt szimbolizálják, 
hogy a hajó képes a repülésre. A kígyók azt a kozmikus energiát szimbolizálják, ami a hajó körül sugárzott. A mágneses 

energia frekvenciái és energiái cikk-cakk és spirál alakban mozognak. Ez a forma egy kígyó formájára emlékeztette az 

embereket. Ez az, amiért az ősi időkben minden kultúra a kígyóformát, az energia mozgásának szimbólumaként 
használta.  

 
DNS - Spirál energia 

 
Harmadik szem - csakra energia 

 

Egyiptomi templom: egy ragyogó űrhajó ábrázolása földönkívülivel a belsejében 
 

Ez a szimbólumot le is filmeztem Mexikóban, Teotihuacan-ban a Kukulcan piramisnál. Vagy Chichen Itza-nál, ahol ez 
szintén a kozmikus energiát szimbolizálja a piramisoknál. A kígyó ugyanezen energiaszimbólumát filmeztem le Sri Lankán, 

ahol ez sok ősi templomon van ábrázolva. Ezen templomok közül legtöbb azért épült, hogy imádja azokat a 

földönkívülieket, akik leszálltak az űrhajóikkal. Így a valódi méret másolataként építették meg a hajókat. Ma "sztupáknak" 
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nevezik őket, de eredetileg évezredekkel ezelőtt földre szállt űrhajóknak ábrázolták őket. A földönkívüliekkel a 

belsejükben a földi emberek istenekként imádták őket.  
 

Dion múzeumában kivételesen ritka űrhajó ábrázolásokat láthatunk. Az ásatásokban találtak olyan Dimitráról szóló 

faragott követ, ami egy űrhajót ábrázolt a feje felett. Az nem egy kalap, mint ahogyan azt néhány ember gondolná. A 
művész azt mondja el szimbolikusan, hogy Dimitra vagy más földönkívüliek, ezekkel a repülő űrhajókkal látogatták meg 

az embereket. Ugyanezt az űrhajót láthatjuk a földönkívüli Hermészről (helyesen Ermiszről) szóló ábrázolásokon. Hermész 
volt az a leghíresebb földönkívüli Görögországban, aki egy űrhajóval repült el az emberekhez, és akit az Olümposzról 

származó "istenek hírvivőjeként" neveztek. Így őt mindig szárnyas űrhajóval, vagy szárnyas cipővel ábrázolták, azt 

szimbolizálva, hogy repült. Dimitra és az űrhajó ezen kőfaragásán is láthatjuk azt, hogy a bal kezében egy olyan 
energiarudat tart, ami a kozmikus energia felhasználásának egy eszköze volt. Ez ugyanaz az energiarúd, amit az 

egyiptomi festményeken és kőfaragásokon is láthatunk.  
 

Dion múzeumában láthatjuk, hogy mennyire fejlettek voltak a görögök 2.500 évvel ezelőtt a művészetekben, és a 
szépség terén. Egy olyan időszakban, ahol más helyeken Európában még mindig barbár harcosok és vándorló nomádok 

voltak - mindenfajta művészeti érzék, filozófia és technológia nélkül. A minden élethű részletre kiterjedő emberi 

szoborábrázolás, csak Görögországban látható. Ez az arányok és a 3D-s képzelet fejlett tudását mutatja. Évszázadokkal 
később, az olasz-rómaiak sok szobrot elloptak a háborúban. Elkezdték lemásolni a stílust, de azon különleges energia 

nélkül, ami sugárzik a művészeti alkotásokból. Mivel az olasz-rómaiak főleg harcosok voltak, és csak a más országok 
meghódítása érdekelte őket.  

 

Itt egy olyan malomkövet és egy gyümölcsprést láthatunk, amit Ízisz templomában találtak meg. Szintén Ízisz 
templomában találták ezeket a láb- és füllenyomatokkal rendelkező kőtáblákat is. Ezeket olyan zarándokok készítették, 

akik a templomokat látogatták, mintegy látható jeleként és bizonyítékaként annak, hogy ott voltak, illetve köszönetként a 
biztonságos hazautazásért. Ezeket a szobrokat Dimitra templománál találták.  

 
Egy ritka és szokatlan lelet a múzeumban, egy bronz "ydravlis", avagy hidreolikusan zenélő sípos orgona. Ez a világon az 

első olyan zenei billentyűs hangszer, amit a görög Ktisiviosz fedezett fel, körülbelül 2.350 évvel ezelőtt. A felesége volt az 

első zenei billentyűjátékosa a történelemben. Évszázadokkal később, a bizánci császár elküldött egy ydravlis hangszert 
Rómának ajándékba. Ez fejlődött tovább a légnyomással üzemelő templomi orgonává, majd a mai modern elektromos 

zenei billentyűzetté. Az ydravlis egy ősi görög szó, és "vízcsövet" jelent. Az "ydor" vizet, az "avlos" pedig csövet jelent az 
ősi görögben. Az ydravlis a szógyöke az angol hidreolika szónak.  

 

Ezek a szobrok a gyógyító Aszklepiosz gyermekeit ábrázolják. Itt a mindennapi élet különböző tárgyait láthatjuk, úgy mint 
olajlámpák, kis szobrok, a földönkívüli Hermész kis szobrát űrhajó szimbólummal, a szárnyas sisakkal, és Kirykion kis 

energiarúdjával. Itt a ruházkodás kellékeit láthatjuk, ollókat, tűket, és vasszerszámokat a szobrászkodáshoz. A 
művészetek nagyon fejlettek voltak az ősi Görögországban - sokkal inkább, mint manapság. A művészet volt a módja a 

szépség kifejezésének, és egy szerető légkört teremtett meg. A ma társadalma olyannyira eltorzult, hogy az hiszi, hogy a 

csúnyaság művészet. Az ősi időkben viszont a szépség valódi művészetét használtak mindenhol. Az élet minden területén, 
még a fürdőhelyiségekben is.  

 
Dionnak nagyon fejlett fürdői voltak, mivel ez egy wellness hely volt. Földalatti melegítőrendszerük volt arra, hogy a 

medencéket és a padlót melegen tartsák. Tüzet használtak egy nagy sütőben, ami sok követ melegített fel egy földalatti 
szobában. Tehát a kövek sokáig melegek maradtak. A folyó tiszta vizét egy fejlett vízrendszeren belül használták fel. A 

vizet csatornákban irányították el a város minden részére. Még nyilvános WC-k is kapcsolódtak a vízrendszerhez. Ez 

sokkalta fejlettebb volt, mint más európai városok a középkori 1800-as években, ahol az emberek koszban és bűzben 
éltek, mint a patkányok. Ezért is voltak jelen a betegségek és a fertőzés, mint a pestis.  

 
A fürdőben minden fal és padló művészien volt feldíszítve azért, hogy örömöt szerezzen a szemnek és a léleknek. A 

padlón lévő művészi mozaik egymagában már egy meditációs cselekvés, gyönyörű és pozitív energiákat teremt meg. 

Azokban az időkben az emberek tudták azt, hogy a művészetek és a szépség fontos annak érdekében, hogy 
megmaradjon a szerető energia, fejlődjön a tudatosság és a lélek. Ez manapság ennek az ellentéte, ahol az épületek 

hidegek, csúnyák, és érzelemmentesek, mintha csak robotok készítették volna őket. A depresszió és az alacsony 
tudatosság légkörét hozzák létre, ami nem mozdul.  

 
Dion városában volt főutca, privát házakkal és boltokkal mindkét oldalon. Minden ház színekkel és szobrokkal volt 

díszítve, önmagukban művészeti remekművek voltak. Amikor ezen a régészeti helyszínen sétáltok, érzitek az elmúlt idők 

nyugodt, gyógyító energiáját. Feltöltődtök az Olümposz hegy, a több ezer korábbi meditáció, és a természet energiájával. 
Ez a hely sohasem tapasztalta meg a turista tömegeket, így ez az, amiért az energia még mindig erőteljes és tiszta. 

Amikor érzékenyek vagytok az energiákra, akkor még egy filmfelvételen keresztül is megérezhetitek azokat. Érezhetitek, 
ahogyan az emberek boldogan sétáltak keresztül az erdőn, ahogy ették a természet gyümölcseit, amik a kozmikus 

energia teljes potenciáljával rendelkeztek. Mivel nem voltak permetezve mérgekkel, mint manapság a modern 

társadalomban. Még ma is látható egy természetes tó, ahol az állatok élvezik a tiszta energiát. A folyó vize kis 
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csatornákon és patakokon folyik keresztül egész Dion-on. Emiatt a víz mozgása, a friss kozmikus energiával folyamatosan 

megváltoztatja a környezet energiáját.  
 

A társadalom az ősi Görögországban - 2.500 évvel ezelőtt és még régebben - sokkalta fejlettebb volt, mint a mai modern 

társadalom, mivel sokkal inkább összhangban éltek a természettel. Lehet, hogy nem rendelkeztek a mai technológiával, 
de sokkal bölcsebbek voltak, és sokkal fejlettebbek a valódi érzésekkel, spiritualitással, művészetekkel, és filozófiával 

kapcsolatban. Nem volt televízió és internet őrület. A társ nem tett ki magáról több ezer képet az internetre, hogy 
flörtöljön másokkal és megbántsa a partnerét. Nem voltak kémiai anyagok az ételben, és nem volt légszennyezés sem. Az 

aurájuk sokkal tisztább volt, és sokkal több fényt sugárzott ki.  

 
A negatív emberek csak egy kisebbség voltak, és nem olyan őrültek, mint manapság. Dion 600 évig sugározta a fényét, 

de sajnos a végső időszakában kívülről negatív emberek érkeztek, és lerombolták a várost. Akkor volt egy olyan időszak, 
amikor eljött az olasz-római hadsereg és egy rövid időre elfoglalta Dion-t. Ez a negatív energia sok földrengést és árvizet 

vonzott be, és lerombolta Dion épületeit. Így az emberek más helyekre költöztek el Dion-ból, és az elhagyatott lett. Tehát 
a bolygó megtisztította ezt a területet, és megvédte a pozitív energiákat.  

 

Ez az, amiért Dion még mindig erőteljes fényenergiát sugároz. Érzitek a meleg energiát áramlani a testetekben és a 
szívetekben. Feltöltöttnek és gyógyultnak érzitek magatokat. Ha érzékenyek vagytok az energiákra, akkor úgy érzitek, 

hogy egy olyan rezgésben sétáltok, ami egy másik időben létezik.  
 

Aszklepiosz temploma 

 
Aszklepiosz gyógyító temploma közel volt a tóhoz. Ha emlékeztek a korábbi részekre, akkor voltak már fénymunkáim 

másik két Aszklepiosz templomban is. Aszklepiosz a földönkívüli Apollón fia volt, aki gyógyító illetve orvos volt, és akinek 
sok gyógyító temploma volt Görögország szerte. Ezek a templomok a meditáció, a gyógyulás és az ezoterikus 

bölcsességek tanítási helyei voltak. Az ezoterika szó a görög "esoterika" szóból ered, és az jelenti, hogy "belső". Az 
ellentéte az "exoterika" szó, "külsőt" jelent. Az exoterika, az angol nyelvben használatos "exit" szó szógyöke. 

 

Az ősi időkben a Görögországban lévő templomok mindig energiapontnál, magas kozmikus energiájú helyeknél épültek. A 
Föld ezen természetes kozmikus energiája segített meggyógyítani az elme és a test negatív energiáit. Sokáig maradtam 

itt, és élveztem a természet hangjait és az erőteljes energiát. Próbáljátok megérezni a gyógyító energiákat, ahogyan 
nézitek a felvételt! 

 

Aszklepiosz gyógyító temploma 
 

Most, ahogy feltöltődtünk Dion kozmikus energiájával, menjünk el egy meditációs sétára az Olümposz hegyre! Beszéljünk 
a gátak és a betegségek meggyógyításáról annak érdekében, hogy megteremtsük a szeretet és az öröm életét!  

 

Olümposz hegy - meditáció, gyógyító séta 
 

A hegy energiája bele van építve ebbe a videóba, tehát nyissátok meg a szíveteket, hogy befogadjátok a természetes 
kozmikus energiát!  

 
Összpontosítsatok a hegy energiájának a befogadására! 

 

A gátak és a negatív energiamintázatok nagyon gyakran a lélekben tárolódnak el. Ezek minden egyes életbe tovább 
vannak hordozva, ha nem figyelünk a lélek szavára annak érdekében, hogy meggyógyítsuk őket. A Földön sok ember 

hosszú évekig, vagy sok életen át programozza önmagát tudattalanul negatív, korlátozott energiamintázatokkal és 
megerősítésekkel, valamint gátolják meg önmagukat abban, hogy egészséges, boldog életet éljenek. A gondolatok, 

szavak, érzések és energiák, hatással vannak az életünkre. A negatív gondolatok az okozói sok negatív energiának, 

betegségnek, csalódottságnak, vagy háborúnak ezen a bolygón. Vannak olyan emberek, akik csak arra fókuszálnak, amit 
a sötét oldal tesz, és csak a negatív földönkívüliekről szóló videókat nézik meg. Ezek az emberek elszalasztják az élet 

értelmét, és tulajdonképpen a sötét oldal energiáját támogatják, mert nem teremtenek semmilyen pozitív energiát sem. 
Tehát meg kell változtassuk a gondolatainkat és az érzéseinket, ha meg akarjuk változtatni a negatív dolgokat ezen a 

bolygón. Néha sok időt vesz igénybe az, hogy megváltoztassunk valamit és egy jobb helyzetet teremtsünk meg. Ritka, 
hogy az egy nap alatt megváltozik. Sok dologtól függ. Attól, hogy mennyi kozmikus energiát használtok fel arra, amit 

akartok, és hogy mennyi ideig. Attól is függ, hogy van-e olyan az elmúlt életekből származó negatív karmátok, amit 

először meg kell tisztítani. Továbbá attól, hogy olyan negatív környezetben éltek-e, ahol a negatív energiák 
megbetegítenek és gátolnak benneteket abban, hogy felhasználjátok a pozitívakat. 

 
Néhány ember sok rétegnyi elmúlt életekből származó negatív karmával rendelkezik. Sok rétegük van, mert sohasem 

dolgoztak azok megtisztításán. Tehát sok élet után még mindig jelen van a negatív energiák nehéz terhe, és ezen rétegek 

megtisztítása több időt vesz igénybe. Ahogy a videóimban is elmondtam, egy réteg törlése nem elegendő. A negatív 
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energiák összes rétegének törlésére szükség van mindaddig, ameddig már nem gátolnak benneteket többet ebben az 

életben. Ahogy a videóimban is elmondtam, pozitív karma megteremtésével, törölhetitek a negatív karmát. Pozitív 
cselekedetekkel, és a szívben és a tudatosságban lévő valódi kozmikus szeretetenergiával. Ennek az energiának igazinak 

kell lennie, nem pedig hamisnak. A Kozmikus Tudatosság, a Forrás, az "Istennek" hívott energia előtt nem tudtok csalni. 

A negativitás, ego, arrogancia, büszkeség, féltékenység, vagy gyűlölet bármilyen formája csak még több negatív karmát 
fog teremteni, még több betegséget, több negatív földönkívülit, és tisztulásként még több természeti katasztrófát. Nem 

lesz sima átmenet a Föld bolygón, ameddig a földi emberek többsége nem használja a fény és a szeretet természetes, 
egyetemes kozmikus energiáját. 

 

Ahogy a filmjeimben mondom: az élet egy tanulási folyamat, és minden bolygó egy iskola. Az egyéni döntéseinken, 
akaratunkon és gondolatainkon múlik az, hogy gyorsan vagy lassan tanulunk. Bármelyik életleckét, tapasztalatot és 

bölcsességet, amit a lelketek elszalaszt ebben az életben, az a következőben utol fog érni, helyre lesz hozva, vagy pedig 
meg fogjátok ismételni. Ez az, amiért egy lélek, sok különböző bolygón és dimenzióban, sokmilliónyi élettel rendelkezik. 

Egyetlen élet nem elegendő ahhoz, hogy gyarapítsa a tapasztalatot, tudást, és bölcsességet. Ha nem ismeritek ezt az 
alapvető ismeretet, akkor nem tudjátok, hogy mi az élet, és nem fejlődtök, mert nem dolgoztok magatokon, és a 

jellemeteken. Ezekben az esetekben a lélek néhány sokkoló helyzetet hoz létre, hogy felébressze a szunnyadó racionális 

elmét.  
 

Nem tudtok meggyógyítani egy betegséget azáltal, hogy csupán a felszínt foltozgatjátok. Ez nem valódi gyógyulás, mert a 
valódi oka nincs meggyógyítva. Ha nem gyógyítjátok meg a tünetet (amit a tünet jelez - a ford.), akkor a betegség valódi 

oka egy napon logikusan újra visszatér. A betegség valódi oka mindig a negatív energia. Ha ez a negatív energia nincs 

meggyógyítva, akkor időről-időre újra megvalósul egy fizikai formában. Pozitív energiára van szükségünk annak 
érdekében, hogy az ok, az indíték, a betegség gyökere meggyógyuljon - csakis ekkor gyógyulunk meg igazán.  

 
Ahogy sokszor elmondtam: minden, amit a fizikai valóságban látunk, az csupán az energia összesűrűsödött állapota. 

Minden megtestesült energia. Minden oka a finomfizikai energia. Minden, amit a fizikai valóságban látunk, csupán az 
energia összesűrűsödött állapota. Mivel a legtöbb földi ember negatív gondolatokkal és érzelmekkel rendelkezik, a Földön 

lévő társadalom negatív és kaotikus. Egy energia megtestesítheti önmagát fizikai formában. A betegségek leginkább a 

negatív energiákból, negatív gondolatokból, vagy azon elnyomott gyógyítatlan érzelmekből erednek, amik nem lettek 
meggyógyítva, fizikai betegségként valósultak meg, és rendellenes fizikai működést okoztak. A betegségek az 

egészségtelen, szennyezett, genetikailag manipulált ételekből is erednek. Vagy az állati hullák és a félelemenergiájuk, 
hormonjaik és betegségeik elfogyasztásából. Avagy az alkoholfogyasztásból, dohányzásból, illetve a negatív karmikus 

problémákból.  

 
A finomanyagi energia az oka a testen belüli bármilyen kémiai, vagy elektronikus folyamatnak. A magas szintű energia 

egészségesen tartja a testet, az alacsony pedig megbetegíti azt. Az agresszivitás, gyűlölet, félelem, vagy szomorúság, 
alacsonyan tartja az energiátokat. Módosítja a test molekulaszerkezetét, legyengíti a testet. Szívrohamot, rákot, reumát, 

gyulladást és más betegségeket okoz. Tehát bölcs dolog óvakodni a gonosz emberektől, stressztől, drogoktól, és az 

egészségtelen ételtől. Menjetek gyakran a természetbe és tisztítsátok meg a testeteket a negatív energiáktól! A kozmikus 
szeretet magas rezgésével minden negatív energiát át tudtok alakítani. Ha elegendő kozmikus szeretetenergiát 

használtok, akkor minden betegség meggyógyítható az előidéző ok energiaszintjén.  
 

A kozmikus egyetemes szeretet a megoldás mindenre, mert az a Kozmikus Tudatosság energiája, az "Istennek" nevezett 
energia. Ha nincs elegendő fényenergiátok, akkor a természetes gyógynövények segítségét is felhasználhatjátok. Ahogy a 

filmjeimben is elmondom: minden természetes betegség oka, az energiaszintben keresendő. Ha nem gyógyítjátok meg 

azt ott, akkor a fizikai szinten valósul meg. Mindig gondolnotok kell arra, hogy mit próbál meg elmondani nektek a 
testetek!  

 
Nézzük meg néhány gyakori földi betegség példáját, és hogy miért is a finomanyagi energia az oka bármiféle kémiai vagy 

elektromos folyamatnak a testben! A végén át fogok adni egy vezetett gyógyító meditációt a számotokra.  

 
Szemproblémák gyógyítása 

 
A szem problémák azt jelzik, hogy nem akartok meglátni valamit az életben, vagy hogy nem látjátok meg azt. 

Eltűnődtetek valaha azon, hogy a kisgyerekeknek miért vannak szemproblémáik, és hogy miért van szükségük 
szemüvegre? Az ok az, hogy ezek a gyerekek nem akarják meglátni a negatív dolgokat ebben a földi társadalomban, vagy 

a családban. Így a szem energetikailag zavart lesz, majd végül fizikailag is. Az érzések és a gondolatok energiája hatással 

van a fizikai testre. A szemüveges emberek néhány olyan belső spirituális gáttal rendelkeznek, amiket nem akarnak 
meglátni, és amiket meg kellene gyógyítaniuk. Ez azt jelenti, hogy nem úgy látják a valóságot, ahogyan az van, hogy 

nem akarnak meglátni valamit, vagy hogy nem szeretnék meglátni az életüket.  
 

A közel-látás azt jelzi, hogy valaki fél a jövőtől. Tehát összhangban kell lennetek a Kozmikus Tudatosság áramlásával, és 

megbízni a fény forrásában! A közel-látás a modern társadalom problémája is, ahol mindenki majdnem egész nap a 
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számítógépeken és a telefonokon lóg. Ez hozzászoktatja a szemet ahhoz, hogy csak rövid távolságra nézzen, és elveszti a 

képességét arra, hogy távolra lásson. Tehát fontos az, hogy távoli tárgyakat nézzünk. Úgy kell edzeni a szemeiteket, 
hogy amikor kimentek, nézzetek messzire, majd pedig közelre, oda-vissza.  

 

A távol-látás azt jelzi, hogy fél a jelentől, és nem a mostban él. Mindig az elmúlt vagy a jövőbeli félelmekre tekint. Ha 
valakinek olyan gondja van a szemével, mint pl. a kancsalság vagy a bandzsaság, akkor van valami, amit nem akar 

meglátni, vagy belefáradt. Neki meditálnia kellene ezen, önszeretetet teremtenie annak érdekében, hogy meggyógyítsa 
az energiát, az okot. Továbbá, fizikai szinten használhatjátok az Euphrasia officialis (szemvidítófű) gyógynövényt. 

Használhatjátok szemcseppként, vagy készíthettek teát is belőle és borogathatjátok vele a szemeteket a gyulladás, 

homályos látás, és szemfáradtság meggyógyítása érdekében. A szemben lévő gyulladás azt mutatja, hogy valaki dühös és 
csalódott azzal kapcsolatban, amit az életében lát. Ugyanezt használjátok száraz szemek esetében is!  

 
A fülekkel kapcsolatos problémák azt mutatják meg, hogy a lelketek figyelmeztetni akar benneteket valami olyanra, amit 

meg kell tanulnotok, hogy figyeljetek a belső hangra. Összpontosítsatok jobban a lelketek hangjára, ne pedig a 
környezetetekben lévő negatív energiákra vagy emberekre! Minden videómban beszélek erről. Minden fülekkel 

kapcsolatos problémát az okozza, hogy vissza van utasítva a Forrás hangjának meghallása. Bármilyen fülekkel 

kapcsolatos problémát, a Forrásra, a lélekre, a szeretetre való hallgatás visszautasítása okozza. Végül, amikor a személy 
arrogáns, egoista, vagy negatív gondolatokkal rendelkező lesz, a lélek egy fülben lévő problémával próbálja meg 

figyelmeztetni a személyt. A gondolatok és az érzések energiák, és ha ezek negatívak, akkor beteggé teszik a személyt. A 
Forrás rezgése, a Kozmikus Tudatosság az, ami megpróbálja elmondani nektek azt, hogy gátoljátok a Kozmikus Szeretet 

spirituális áramlását. 

 
Ennek a személynek meditálni és koncentrálnia kell arra, hogy: "Mi az, amit nem akarok meghallani?" Használhatjátok 

ezeket a megerősítéseket: "Nyitott vagyok arra, hogy bármi olyat meghalljak, amit az élet próbál meg elmondani nekem." 
"Megengedem a szívemben lévő szeretetnek, hogy meggyógyítson." Az évi egyszeri, fülben lévő magasan csengő hang 

azt jelenti, hogy a test alkalmazkodik a magasabb szintű energiákhoz és rezgésekhez. Abban a pillanatban jó dolog ezt az 
állítást, egy meditációval is megtámogatni. 

 

Orrvérzés gyógyítása 
 

Amikor vérzik az orr, az azt jelenti, hogy felismerésre vágytok. Azt érzitek, hogy átsiklottatok, és hogy nem ismertétek fel. 
Szeretetre szorultok. Ez az önbecsülés hiányának a jele. Tehát meg kell tanuljátok szeretni önmagatokat, és meglátni azt, 

hogy a Létezés részei vagytok, ezért pedig értékesek! Az igazi énetek a lelketek, és a lelketek tiszta energia, mivel az a 

Forrás, a Kozmikus Tudatosság része.  
 

Torokproblémák 
 

A légzés, az "élet kozmikus energiájának a belélegzését" képviseli. Ez azt jelenti, hogy megengeditek az életnek, hogy 

behatoljon, és a részetek legyen. Ha légzési problémátok van, akkor nem engeditek be teljes mértékben az élet 
energiáját a testetekbe, és azt hogy önszeretet hiányotok van. 

 
Ha a torkotokkal van a baj, mint pl. gyulladás vagy dadogás, akkor az azt jelenti, hogy a torokcsakrának energetikai gátja 

van. Ez azt jelenti, hogy pszichológiai gátja van. Ennek a gátnak négy oka lehet.  
 

1. Ez azt jelenti, hogy azért van gátlás, mert mások úgy programoztak benneteket, hogy csendesek legyetek. Nem 

vagytok képesek önmagatokért beszélni, azért hogy legyen saját véleményetek, hogy kimondjátok az igazságot. 
Nincs bátorságotok kifejezni önmagatokat. 

2. Ez azt is jelentheti, hogy azért van egy blokk jelen, mert először meg kell megtanulnotok szépen bánni az 
emberekkel. Miután megtanultatok szívből jövő valódi szeretettel beszélni az emberekkel, a gátlás el fog tűnni. 

3. A visszatartott düh miatt. 

4. Visszautasítjátok önmagatok megváltozását. 
 

A tüszős mandulagyulladás azt mutatja meg, hogy a torokcsakra és az immunrendszer gyenge energetikailag, ezért 
baktériumok által fertőzött. A torokcsakrában lévő gátlás onnan ered, amikor valaki nem mer kimondani valamit, vagy ha 

azt hiszitek, hogy nem vagytok elég értékesek ahhoz, hogy kimondjatok valamit, illetve ha lenyelitek a haragotokat. 
Ennek az illetőnek meg kellene tanulnia bátran beszélnie, de barátságos szavakkal. Ha szeretet nélkül beszéltek, akkor 

még több gátlást hoztok létre az életetekben. Küldjétek a szeretet fényét a toroknak, és mondjátok el önmagatoknak azt, 

hogy el fogtok kezdeni pozitívan és erőteljesen beszélni! 
 

Továbbá, használhattok természetes gyógynövényeket is, mint pl.: Prunella vulgaris (gyíkfű) tea, kamilla tea, Melissa 
officialis (citromfű) tea. 

 

Magas vérnyomás gyógyítása 
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A magas vérnyomás gyógyítatlan érzelmi problémákat jelez, és arra van szükség, hogy elengedjétek őket. Ezek az érzelmi 

problémák mind ebből, mind az előző életekből erednek. Gyakoroljátok a meditációt ahhoz, hogy megszerezzétek a 
lélekből, és a Felsőbb-Énből származó bölcsességet! Továbbá, a következő gyógynövényeket szedhetitek a magas 

vérnyomásra: macskagyökér, medvehagyma, páfrányfenyő, ginzeng, saláta, golgotavirág, vagy galagonya.  

 
Az alacsony vérnyomás azt jelzi, hogy gyerekként, vagy az elmúlt életben nem kaptatok elég szeretet, és hogy 

pesszimisták vagytok. Tehát önszeretetre van szükségetek, és el kell határozzátok azt, hogy a mostban éltek. 
 

Továbbá ezeket a gyógynövényeket szedhetitek az alacsony vérnyomásra: csalán, rozmaring, cékla, vagy kakukkfű tea. 

 
Szívproblémák gyógyítása 

 
Minden szívproblémánál, valamilyen érzelmi gonddal kapcsolatban van tennivaló, mint pl. a hiányzó öröm, stressz, 

szomorúság, harag, gyűlölet, félelem, stb. Meg kell szabaduljatok mindezen alacsony szintű energiáktól, és a magas 
szintű energiával meg kell változtassátok az életeteket! Ezt a magas szintű energiát kozmikus szeretetnek hívják. 

Használjátok ezt a megerősítést pár hónapig: 

 
"Szeretet és öröm áramlik keresztül a szívemen."  
 
Cukorbetegség gyógyítása 

 

A cukorbetegséggel rendelkező emberek elveszítették az élet "édességét", és sóvárognak annak visszaszerzésére. 
Szomorúak és bánatosak. Ez az, amiért a legtöbbjük dohányzik, alkoholt iszik, túl sokat eszik, és túl sok stresszel 

rendelkezik, mert próbálják kompenzálni az energiavesztést és az ürességet. De ez csak még rosszabbá teszi a 
cukorbetegséget és szívrohamot, vagy érelmeszesedést kaphatnak. Azt gondolják, hogy az élet többé már nem édes, és 

ezért a test túl sok cukrot hoz létre a rendszerben. Ebben az esetben az életben lévő jó dolgok meglátását szükséges 
megtanulniuk, és azt hogy hálásak legyenek minden jó dologért, amivel az életben rendelkeznek - nem számít, hogy az 

milyen kicsi vagy nagy. Újra meg kell bízniuk az életben. Bízni a Létezésben, és az élettervükben. Megbízni abban, hogy 

az életben mindennek oka van. Rá kell tekintsenek arra, hogy mi is az a lecke, amit meg kell tanuljanak és oldjanak. Ha 
egy lélek nem oldja meg azt ebben az életben, akkor a következőben kell. Ez az, amiért még újszülöttek is születnek 

cukorbetegséggel.  
 

Ha valaki túl alacsony cukorszinttel rendelkezik a testében, akkor az azt jelzi, hogy a személynek alacsony az 

energiaszintje, és alacsony szintű az élni akarása. Ez a személy azt gondolja, hogy az életben minden nehéz, és hogy 
nem tudja azt kezelni. Ezen személy gondolatai egy nehéz helyzetekkel teli, nehéz életet megvalósítottak meg. Ennek a 

személynek meg kell változtatnia a gondolkodásmódját annak érdekében, hogy megváltoztassa az életben történő 
megvalósulásokat. Ennek a személynek nyitottnak kell lennie a kozmikus tudatosságból áradó bőségre, és meg kell 

engedje önmagának, hogy elfogadja azt - nem számít, hogy mikor és, hogy hogyan.  

 
A cukorbeteg embereknek ezt a megerősítést kell használniuk: 

 
"Szeretem önmagamat. Bízom a Létezésben, és nyitott vagyok megtapasztalni az élet édességét."  
 
Edzeniük kell a testüket, hogy megszabaduljanak a stressztől. 

 

Továbbá jó, ha ezeket eszik: zöldbab, csalán, örménygyökér tea, kék áfonya, bodza tea, krumplik, bojtorján. 
 

Súlyproblémák gyógyítása 
 

A súlyproblémák azt jelzik, hogy valaki nem tudja elengedni a múltat, vagy a múlt energiáit, az elmúlt negatív érzelmeket 

és gondolatokat, bánatot, szomorúságot, fájdalmat, és hogy azokat még mindig tartogatja. Ez azt is jelzi, hogy valaki a 
szerető szexualitás és az igaz belső öröm hiányában szenved. Mindennek az oka az energia, és az hatással van a fizikai 

test kémiai folyamataira. Sok ember túl sokat eszik, mert az ételt a hiányzó szeretet helyettesítőjeként használják. Nem 
szereznek elegendő szeretetenergiát másoktól, és ez azt okozza, hogy szomorúnak és üresnek érzik magunkat. 

Megpróbálják a belső ürességet étellel feltölteni annak érdekében, hogy jobban érezzék magukat. Különösképpen 
édességgel és ócska ételekkel (gyorsételekkel - a ford.) A túl sok édesség evése, a hiányzó szeretet helyettesítője. Mások 

a dohányzást, vagy az alkoholt használják.  

 
A kozmikus szeretet és az önszeretet meg tudja oldani ezt a problémát, mert a szeretet a Létezés legmagasabb rezgése, 

ami mindent képes meggyógyítani és átalakítani. Szeretettel megváltoztatjátok a gondolataitokat, megváltoztatjátok az 
energiátokat, és ezért a viselkedéseteket is. A pozitív energiákkal más embereket vonzotok be.  

 

Gyomorproblémák gyógyítása 
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A gyomorproblémák a félelmet vagy a haragot jelzik, valamint egy energetikai gátat a solar plexus energiapontban 

(köldök csakra - a ford.) A gyomorproblémák azt mutatják meg, hogy néhány dolgot nem tudtok "megemészteni" az 
életben. Tehát meg kell tanuljatok az élettervetekre összpontosítani, és együtt áramlani a fény energiájával! A fény 

energiája ugyan megoldásokat mutathat nektek, de nyitottnak kell legyetek arra, hogy meglássátok ezeket!  

 
Hólyagproblémák gyógyítása 

 
A hólyagproblémák a félelem, a belső harag, a régi negatív gondolatokban és érzelmekben való beleragadás, valamint az 

életben megtörténő új dolgok nem elfogadásának a jelzései.  

 
Veseproblémák meggyógyítása 

 
A vesében lévő fertőzés azt mutatja meg, hogy valakinek önszeretet hiánya van. Valaki, aki csalódottnak érzi magát, és 

dühösnek, mint egy gyerek. A vesék toxinokat és negatív érzelmeket szűrnek ki a testből, valamint a testben lévő vizet 
szabályozzák. Ha túl sok negatív érzelmetek van, mint pl. a harag, akkor az kövekként fog megvalósulni a vesékben. 

Melegen kell tartsátok őket fizikailag és érzelmileg is, valódi szeretettel. Ha megfáznak, akkor fertőzést kaptok, és nem 

tudnak mindent megszűrni. Így néha a vizeleten keresztül vért vesztetek. Ez sokkalta gyakrabban történik meg a nőkkel, 
mint a férfiakkal. 

 
Az embereknek alkalmanként mindig méregteleníteniük kell a veséiket. A természetnek növényei vannak erre: nyírfa, 

medveszőlő, borbolya, babok, vízitorma, és chaga tea. 

 
Parkinzonbetegség gyógyítása 

 
A parkinzon a félelem, és a valaki vagy valami előli megszökés egy ismertetőjele. A megoldás a valódi kozmikus szeretet 

energiája, a meditáció, az önszeretet, a Létezésben való bizalom, és a vele való összehangolódás.  
 

Stroke gyógyítása 

 
A stroke olyan súlyosan stresszes, makacs, egoista elméjű emberekkel történhet meg, akik mindent és mindenkit 

irányítani akarnak. Azok az emberek, akik nem bíznak a Kozmikus Tudatosság (a Forrás) áramlásában vagy 
változásaiban, inkább meghalnak, minthogy megváltoztassák a viselkedésüket vagy a gondolkodásmódjukat. Nekik meg 

kell tanulniuk alkalmazkodni az életben lévő változásokhoz, fejlődésekhez, és átalakulásokhoz. Meg kell tanulniuk a 

Létezéssel, a kozmikus szeretetenergiával összhangban levés természetes állapotát.  
 

Láb és talpproblémák gyógyítása 
 

A lábak a mozgás szimbóluma. Ha gond van a lábakkal vagy a talppakkal, akkor lehet, hogy féltek a jövőtől - félelem a 

továbbhaladástól. Bármilyen gyulladás esetében, használhattok természetes Boswellia serrata (Indiai tömjénfa) pirulákat. 
A nyugtalan lábak azt jelzik, hogy belső stresszel és nyugtalansággal rendelkeztek, mert valami zavar az életetekben, 

vagy valami megrémisztett benneteket. A környezetben lévő negatív energiák, amiben éltek, okozhatják ezt az 
idegességet. Az alváshiány vagy a túl sok kávé és édesség, szintén túl sok idegességet hoz létre. Ha aggódtok, akkor a 

meditációval újra meg kell nyugodjatok. A meditációban rátalálhattok a gond okára, és elmozdíthatjátok azt ilyen módon.  
 

Az ellazulásban segíthet továbbá az orbáncfű növény.  

 
Rák gyógyítása 

 
Ahogy minden epizódban elmondtam, a gondolatok és érzelmek energiák, és megteremtik a környezetüket, és egészségi 

állapotunkat. A rák olyan negatív energiákkal valósulhat meg, mint a gyűlölet, düh, irigység, neheztelés, mély 

szomorúság, megbántottság érzése, depresszió, vagy a dohányzás és alkoholizálás. Tehát az első dolog, amit tennetek 
kell, hogy meggyógyítsátok magatokat az, hogy megteremtitek a valódi kozmikus szeretetenergiát a szívetekben. 

Elengedtek a múltból származó problémát, és megtisztítotok minden negatív karmát, amit csak létrehoztatok. Aztán el 
kell kezdenetek szeretni önmagatokat, és ez azt jelenti, hogy törődtök önmagatokkal. Ha ezt befejeztétek, akkor képesek 

lesztek valódi szeretettel fordulni mások felé, és pozitív karmát teremteni.  
 

Továbbá használhattok rákellenes gyógynövényeket, mint pl.: articsóka, macskagyökér, nyír, répa, fokhagyma, káposzta, 

máriatövis, petrezselyem, bársonyvirág, metélőhagyma, boróka, galagonya, fahéj, hagyma, szibériai ginzeng és chaga 
tea. Cékla ivása, enzimek és vitaminok szedése.  

 
Elszívható drogok függőségének gyógyítása 

 

Bármilyen féle dohányzás, az önszeretet hiányát, illetve az alacsonyabb asztrális szintű entitások és démonok 
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manipulációját jelzi. A drogok és az alkohol nyitott csatornák és ajtók azokba az alacsonyabb asztrális világokba, ahol a 

démonok és a nem spirituális emberek addig léteznek, ameddig negatív energiát használnak. Csak azért mert tudtok a 
drogokról, ezen alacsonyabb szintű világokról, még nem jelenti azt, hogy spirituálisak vagytok. Ez csak azt mutatja meg, 

hogy olyan negatív entitásoknak nyitottatok ajtót, akiket a bölcsesség és az energiákról szóló ismeret hiánya miatt nem 

tudtok irányítani. A spiritualitás valami teljesen más dolog. Ennek a valódi egyetemes szeretetenergia és a fény forrásából 
származó bölcsesség használatához van köze. A spirituális növekedés, bölcsesség, és tudás csak sok élet tapasztalata és 

megértése által jön el. Ez a természetes módja, tehát nem fogtok semmi olyan hibát sem elkövetni, ami negatív karmát 
teremtene. Ezt nem lehet drogokkal erőltetni.  

 

A drogokkal sok életnyit veszítenétek el és esnétek vissza. A tanulás első osztályából nem tudtok közvetlenül a legfelsőbe 
menni. Az összes osztályon keresztül kell menjetek egytől-egyig, annak érdekében, hogy megértsétek a tudást, és 

megszerezzétek a bölcsességet. Csakis ezen a módon nem fogtok hibázni. A drogoknak nincs hasznuk. Azok 
tulajdonképpen gátolják a spirituális növekedéseteket. Amikor meghaltok, hosszú időre az alacsonyabb negatív 

világokban ragadtok a démonokkal, ameddig le ne rázzátok ezt a negatív energiát. A magasabb valóságokba csakis a 
fény és a szeretet magas szintű, tisztán spirituális, kozmikus energiájával mehettek. A lelkeket, az energiatestetek, csakis 

akkor tudja elviselni a magasabb dimenziók magasabb energiáit. Ez magas szintű spirituális tudomány, és semmi köze 

sincs a hitrendszerekhez.  
 

Amikor az agy és az idegek a dohányzásból és a drogokból származó mérgek miatt károsodtak, akkor már nem tudják 
megtartani a fény magasabb rezgéseit. Ezért a negatív entitások be tudnak hatolni a függőségbe szenvedő gyenge 

aurába, és manipulálni tudják a viselkedést. A testetek a lelketek temploma. Ha az agyatok nem jól működik, akkor a 

lelketek nem tud helyesen együttműködni a fizikai agyatokkal. Egy sérült rádió nem tudja tisztán fogni a zenét, csak a 
torzított zajt, vagy semmit.  

 
A magasabb valóságokban nem tudtok megmaradni szennyezett lélekkel. Az energia túlságosan magas szintű ott. A 

magasabb szintű valóságoknál van egy természetes biztonsági határ, hogy a gonosz energia biztosan ne jusson keresztül.  
 

A korlátozás abbahagyása és a bőség megteremtése 

 
Az egyik legfontosabb életlecke, megtanulni mentesnek lenni a korlátozásoktól. Mi vagyunk a saját jólétünk forrásai. A 

bőség a Forrás része. Ha visszautasítjátok ezt a részt, akkor a Forrást is visszautasítjátok. A Forrás, a Kozmikus 
Tudatosság nem mondja azt a számotokra, hogy legyetek szegények, vagy korlátozottak. Csak az egyház, a kormányzat, 

a bankárok vagy az irigy negatív emberek akarják azt, hogy szegények, korlátozottak, és irányíthatóak legyetek. Ha 

hálásak vagytok mások szolgálata miatt, akkor szintén bőséget fogtok bevonzani. Ha boldogok vagytok mások sikerei 
miatt, akkor szintén bőséget fogtok bevonzani. Ha irigyek vagy féltékenyek vagytok azért, mert mások sikeresek, akkor 

gátolni fogjátok a saját bőségetek áramlását. Mivel a negatív gondolkodással azt mondjátok el a Létezésnek, hogy nem 
akartok bőséget. Még rosszabb az, amikor másvalakit sértegettek és támadtok, aki sikeres, vagy olyasvalakit, aki 

erőfeszítéseket tesz azért, hogy sikeres legyen. A siker nem rossz dolog. Csak mert néhány negatív ember helytelenül 

használta fel a sikereit, az nem azt jelenti, hogy a siker rossz dolog. Ez attól függ, hogy hogyan használjuk fel a sikert. 
 

Ha pozitív karmát teremtünk, akkor az életünk minden részében bőséget hozunk létre. Ha negatív karmát hoztatok létre 
az elmúlt éltekben vagy a jelenlegiben azáltal, hogy loptatok, vagy akadályoztatok valakit a bőségben, akkor ennek 

energetikai eredménye megtapasztalni a bőség gátját is. A karma az ok és okozat természetes egyetemes alapelve. 
Annak érdekében, hogy meggyógyuljon ez a negatív karma, pozitív karmát kell létrehozzatok azáltal, hogy másoknak 

segítetek elérni a bőséget. 

 
Minden energia, és igen, még a pénz is az. Ha "energiapénzt" spirituális célkora használjuk fel, akkor egy pénznélküli 

társadalmat hozhatunk létre. A pénz nem rossz dolog, az egy olyan semleges energia, ami egy életlecke része. Attól függ, 
hogy hogyan használjuk a "pénznek" nevezett energiát. A pénz annak egy életleckéje, hogy hogyan is használjuk fel azt 

pozitív dolgokra. A fizikai pénz csupán egy eszköz a tanuláshoz. A pénz spirituálisan is felhasználhatjátok azért, hogy 

jólétet hozzatok létre mások számára. Amíg a pénz létezik a Földön, addig azt spirituális célokra kell felhasználjuk. Ha az 
"energiapénzt" spirituális célokra használjuk fel, akkor egy pénznélküli társadalmat hozhatunk létre. Meg kell engednünk a 

pénznek, hogy az mindenki javára szolgáljon. A bőségnek mindenkihez áramlania kellene, csakúgy, mint ahogyan a 
magasan fejlett bolygók esetében is. Ha önző és kapzsi célokra megtartjátok a pénzt, akkor negatív karmát hoztok létre. 

Meg kell találjátok a spirituális és hasznos dolgokra történő felhasználásának középútját, önmagatok és mások számára 
anélkül, hogy függők lennétek általa, vagy a hatalmába kerítene! 

 

A pénzzel megköszönhetitek másoknak a segítségüket vagy a munkájukat. Ha azt szeretnék, hogy valaki megjavítsa a 
kocsimat, akkor fizetnem kell neki a szolgálataiért. Ilyen módon köszönetet mondok neki a szolgálataiért, és emiatt 

bőséget is bevonzok. Ez spirituális viselkedés. Ha valaki nem akar kifizetni egy számlát valaki más szolgálatáért, akkor ez 
azt mutatja, hogy nem becsüli meg mások erőfeszítéseit, és visszautasítja a fizikai valóságot. Ez lezárja a gyökércsakrát, 

és a bőség nem tud áramlani.  
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A pénz egy energetikai lecke az alacsonyabb dimenziókban, megtanulni a munka megbecsülését és tiszteletét, mások 

szolgálatát. Ha így tesztek, akkor megváltoztatjátok az energiátokat, és elkezditek befogadni a bőséget is. A 
tudatosságotok készen áll a magasabb dimenziókra. A magasabb dimenziókban nem rendelkezünk pénzzel. Bármit 

megteremthetünk, amit csak akarunk a gondolataink által, mert arra használjuk az energiánkat és a bőséget, hogy 

mindenkinek segítsünk. Mindent megosztunk másokkal, és nem gondolkodunk egoista módon. Mindenki a mások 
szolgálatában él. 

 
Ameddig a pénz létezik a Földön, hálásnak kell legyetek annak lényegéért, amiért fizettek. Ha a telefonért fizettek, akkor 

annak a lényege a kommunikáció. Ha a kocsiért fizettek, akkor annak a lényege a mobilitás. Ha a zenei CD-kért fizettek, 

akkor pedig azok lényege az energia, és az érzés, amit megszereztek, ami jó érzést ad a számotokra. Hálásnak kell 
lennünk a lényegért, és a fő energiáért, amit szerzünk. Ez egy spirituális lecke. Minél hálásabbak vagytok, annál több 

bőséget és boldogságot vonzotok be. Minél féltékenyebbek, egósabbak, vagy gyűlölködőbbek vagytok mások irányába, 
annál inkább szenvedésbe, és stagnálásba taszítjátok magatokat, valamint annál jobban gátolódik a gyökércsakrátok.  

 
A Létezés, a Kozmikus Tudatosság mindig bőséget ad, sok különböző módokon. De sok földi ember azon negatív 

gondolatokkal és viselkedéssel gátolja és utasítja vissza ezt, amiket a földi társadalomtól kaptak, vagy azon negatív 

karmával, ami sok megelőző életből származik. Ha negatív hozzáállással rendelkezel a bőség és a jólét irányába, akkor 
meg kell kérdezned magadat, hogy:  

 
"Megengedem önmagam számára, hogy elfogadjam a bőséget az életemben, vagy gátolom azt a negatív 
gondolkodásommal?" 
"Támadok sikeres embereket azért, mert féltékeny vagyok, vagy pedig boldog vagyok mások sikere miatt?" 
"Nyitott vagyok arra, hogy fogadjam a bőséget a Létezéstől, vagy pedig gátolom azt?" 
 
Ha összhangban vagytok a Létezéssel, akkor megteremtitek a bőség energiáját. Olyan segítséget, bőséget fogtok fogadni 

más emberektől vagy helyzetektől, amikre nem is számítotok, mivel a gyökércsakrátok létrehozza a bőség energiáját.  
 

Programozzátok be az elméteket ezekkel a pozitív megerősítésekkel: 

 
"Megvan a lehetőségem bőségben élni." 
"Érzem, hogy a bőség energiája kifejlődik az életemben." 
"Tudom, hogy összhangban vagyok a bőség energiájával." 
"Tudom, hogy a bőség a Létezés, a Forrás természetes energiája." 
"Örömmel nézek elébe, hogy fogadjam a Létezés összes bőségét." 
"Nyitott vagyok arra, hogy fogadjam a Létezés összes bőségét." 
 
Skizofrénia gyógyítása 

 

Ha valaki skizofréniában szenved, akkor ez annak a jele, hogy ez a személy alacsony asztrális dimenziókból származó 
emberek vagy démonok által manipulált, megszállott, vagy zaklatott. Ezek olyan gonosz démonikus entitások, vagy olyan 

halott emberek lehetnek, akik nem találják a fényt, mert mindig negatívan éltek. Ezek az alacsony asztrális dimenzióban 
lévő emberek azok, akik rossz, eltorzított energiákkal éltek - a gyűlölködők, dohányzók, öngyilkosok, gyilkosok, 

manipulátorok, vagy hasonló emberek zavart vagy kicsavart energiákkal. Ezek az entitások más emberektől akarnak 
energiát lopni, és szeretnek irányítani, illetve manipulálni másokat. 

 

Annak a személynek, aki ezen emberek által van manipulálva, erőteljes kozmikus fényenergiára van szüksége ahhoz, 
hogy megszabaduljon ezen entitásoktól. Tehát sok ideig tartó segítségre és másoktól származó fényenergiára is 

szükségük mindaddig, ameddig minden negatív energiától meg nem tisztul. Ha meditáltok és erőteljes fényenergiát 
küldtök nekik, akkor fel tudják használni azt arra, hogy felszabadítsák önmagukat.  

 

Az alacsonyabb dimenziókban lévő negatív entitások, félnek a kozmikus spirituális fénytől. Leginkább olyan negatív 
energiákból táplálkoznak, mint a félelem, düh, arrogancia, ego, vagy perverziók. Tehát egy szeretetenergiával telített 

erőteljes fényt kell küldjetek a számukra. Pont, ahogy azt minden videómban el is mondom. Ilyen módon felszabadítjátok 
a személyt a megszállástól, és ugyanakkor megadjátok a negatív entitásoknak a lehetőséget arra, hogy megtalálják a 

fényt. Ugyanezzel az energiával meg tudjátok védeni magatokat az alacsony asztrális dimenziókból származó entitások 
vagy emberek támadásaitól.  

 

Tourette szindróma gyógyítása 
 

A tourette szindrómát vagy a rángatózást, a test energiájában lévő egyensúlyhiány okozza. A fényenergia áramlása a 
testben zavart, és az idegek nem működnek helyesen. Ez jel lehet a negatív entitások általi megszállásra, vagy a 

félelmekre, illetve azon érzésre, hogy állandóan megfigyelnek.  
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Vezetett gyógyító meditáció 

 
Nos, így feltöltekeztünk Dion és az Olümposz természetes, magas szintű rezgéseivel. Hadd használjuk fel ezt az energiát 

arra, hogy meggyógyítsuk önmagunkat és a földi társadalmat! Pozitív energiára van szükségünk annak érdekében, hogy 

meggyógyítsuk az okot, az indítékot, a fizikai vagy mentális betegség gyökerét. Itt ülök egy természetes vízesésnél és 
tavacskánál az Olümposz hegyen. A vízáramlás felfokozza a hegy természetes energiáját. 

 
Képzeljétek el, hogy itt ültök velem együtt, pont szemben a vízeséssel, és megpróbáljátok megérezni a hegy és a 

természet energiáját! Képzeljétek el, hogy hogyan folyik a víz keresztül a testeteken energetikailag, és hogy kisöpri a 

negatív energiákat! 
 

Ez meg fogja tisztítani az aurátokat, és fel fogja tölteni az összes energiatesteteket a kozmikus fény és szeretet 
magasabb rezgésével. A meditáció, az elme, a tudat egy olyan állapota, amit használnotok kell a mindennapi életetekben 

annak érdekében, hogy beteljesítsétek az életterveteket. A meditáció a lelketek energiatápláléka, csak úgy, ahogyan a 
fizikai testeteknek is fizikai ételre van szüksége ebben a fizikai dimenzióban. A meditáció nem egy hobbi, amit csak 

néhány hétvégén használtok. Az nem fog elegendő energiát teremteni. A meditációs energiának erőteljes szintre kell 

felépülnie annak érdekében, hogy fel lehessen használni élethelyzetek megváltoztatására.  
 

Üljetek le egy olyan kényelmes székre, ahol a testetek minden részét el tudjátok lazítani! Ne csináljatok semmiféle, a 
Földbolygó gátló hitrendszereiből származó furcsa eltorzulást! 

 

A meditáció dolga az ellazítás és a boldogság, nem pedig az önkínzás, vagy néhány fajta szélsőséges gimnasztika. Még a 
magasabban fejlett bolygókon is természetes, ellazító helyzetekben meditálunk. Egy nap csináltam egy képet egy 

meditáló macskáról, ahogyan a természet energiáját érzékelte. Ez egy tökéletes példája annak az elmeállapotnak, 
ahogyan a meditációban kellene lennetek.  

 
Lélegezzetek háromszor, nagyon mélyen és lassan! Minden alkalommal, amikor belélegeztek, képzeljétek el, hogy 

beisszátok a kozmikus fényenergiát a testetekbe! Lássátok, hogy a kozmikus fényenergia hogyan tisztítja meg a 

testeteket és az aurátokat! Most pedig lélegezzetek ki, és fújjatok el minden rossz energiát, negatív gondolatot, minden 
olyan negatív érzést, ami gátol benneteket az összpontosításban! Fújjátok ki az összes szükségtelen energiát, és 

hagyjátok őket eltűnni! Minden alkalommal, amikor ezt csináljátok, egyre fényesebbek és fényesebbek lesztek. A 
testeteket tiszta, fehér, szerető fénnyel töltitek fel. Ez a Forrás, a Létezés tudatosságának ragyogó fénye. A fény egyre 

nagyobb és nagyobb lesz, és egy ragyogó fénylabdával burkol be benneteket. Érezzétek meg a békét, a bölcsességet, és 

a Forrás, a Kozmikus Tudatosság szeretetét! Érezzétek, ahogy a szívetek egyre melegebbé és erőteljesebbé válik! 
Lássátok, ahogy az összes csakra-energiapont aktiválódik és harmonizálódik! Most pedig ismételjétek el ezeket a 

szavakat:  
 
"Összhangban vagyok a Kozmikus Tudatosság energiájával." 
"Megengedem a kozmikus fénynek, hogy meggyógyítson engem." 
"Beprogramozom a kozmikus fényt a bölcsesség és az egészség tulajdonságával." 
"A kozmikus fény energiája segít számomra megérteni azt, hogy milyen gondolatok vagy érzelmek hozták létre a 
betegséget." 
 
Most gondolkozzunk el egy pillanatra azon, hogy milyen fajta negatív energia okozta a betegséget, vagy a negatív 

helyzetet! Menjetek vissza a probléma energetikai gyökeréhez, és lássátok meg, hogy milyen negatív energia, gondolat, 

vagy érzelem hozta azt létre!  
 

Amikor megértettétek a probléma energetikai okát, akkor mondjátok magatoknak: 
 

"Értem, hogy milyen negatív gondolatokat, vagy érzelmeket használtam arra, hogy megbetegítsem önmagamat." 
"Meg akarok gyógyítani minden energetikai gátat, még azokat is, amiket elmúlt életekben hoztam létre." 
"Megengedem a Kozmikus Tudatosság kozmikus szeretetenergiájának, hogy meggyógyítsa az összes elmúlt, és jelenlegi 
életemből származó gátlásomat." 
"Mostantól pozitív gondolatokat és érzelmeket fogok használni, hogy egészségesen tartsam a testemet és az elmémet." 
"Mostantól a mindennapi életemben kozmikus szeretetenergiát fogok használni a szívemben és a tudatosságomban." 
"Mostantól csak a kozmikus szeretetenergiának engedem meg, hogy vezesse a gondolataimat, érzelmeimet és tetteimet." 
"Bocsánatot kérek minden olyan személytől, akiket akár mentálisan vagy fizikálisan, a gondolataimmal vagy a tetteimmel 
megbántottam." 
 
Képzeljétek el, ahogyan a Forrás kozmikus fénye meggyógyítja azt a helyzetet, amit meg szerettetek volna gyógyítani! 
Koncentráljatok a testetek azon részére, vagy arra a negatív helyzetre, amit meg akartok gyógyítani! Lássátok, ahogy a 

Kozmikus Tudatosság ragyogó fénye meggyógyít benneteket! Érezzétek működni azt a testetekben! Most mondjátok ki 

gondolatban: 
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"Hálás vagyok a természet gyógyító energiájáért." 
"Hálás vagyok a Kozmikus Központi Tudatosság gyógyító energiájáért." 
"Hálás vagyok a megértésért és a bölcsességért." 
"Hálás vagyok a szeretet és a gyógyulás energiájáért." 
"Mostantól a Forrás kozmikus szeretetenergiáját fogom sugározni." 
"Mostantól csak pozitív gondolataim és érzelmeim lesznek." 
"Mostantól megígérem azt, hogy valódi fénymunkásként fogok viselkedni, ego és arrogancia nélkül." 
"Kozmikus Tudatosság, köszönöm a fényed, az energiád, és a vezetésed!" 
"Egy vagyok a Kozmikus Tudatossággal." 
"Összhangban vagyok a fény és szeretet kozmikus energiájával." 
 
Az élet értelme az egyetemes kozmikus szeretet. A kozmikus szeretet a megoldás mindenre.  
 

Ne feledjétek megnézni "A kozmikus szeretet a megoldás mindenre" című filmsorozatom összes megelőző epizódját! 
Minden alkalommal, amikor megnézitek őket, egyre több tudást és bölcsességet nyertek, és fogadjátok a fény magasabb 

dimenzióiból származó beépített rezgéseket. Ez segíteni fog nektek fejleszteni a kozmikus szeretetet, a szíveteket és a 

tudatosságotokat. Segíteni fog elsajátítani nektek az életetek (leckéit - a ford.), és hogy egy gyógyító, szerető fény 
legyetek mások számára.  

 
Barátságosnak és szeretőnek lenni az élet értelme, és a bölcsesség, intelligencia, boldogság alapja 

 

Alaje - A plejádi csillagrendszer fénydimenzióiból leszületve 
 

Ezt a filmet más bolygókról és dimenziókból származó spirituális emberek és fénylények támogatásával, Alaje a plejádi 
rendezte. Sok földi erőfeszítéssel és költséggel, hogy segítse a földi embereknek kifejleszteni az egyetemes szeretet 

tudatosságát.  
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