Alaje a Plejádokról
Üzenetek
2007 – 2013

Az itt olvasható üzenetek a http://www.youtube.com/user/777ALAJE weboldalon
megtekinthető 20 részes videósorozatból készültek.
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– Első Rész –
2007
– Üdvözletem, Alaje vagyok.
– A Plejádok csillagrendszerből jöttem.
– A Galaktikus Szövetség tagja vagyok, amelyben ezen univerzumnak több
ezer jóindulatú faja dolgozik együtt.
– Ez nem tudományos fantasztikum.
– Ha intelligensek vagytok, megvizsgáljátok ezt az információt mielőtt
kritizálnátok azt.
– Sok előadást adtam a tudat fejlesztéséről Németországban, Svájcban és
Ausztriában.
– Sokan közülünk itt élnek mint önkéntesek, azon célból, hogy megszüntessék
a negativitást a Földön.
– Mindenkinek megvannak a saját képességei és feladatai.
– Az univerzumok különböző dimenziókban természetszerűen tele vannak
élőlényekkel.
– De ez titokban van tartva a bolygótokon.
– A sötét kormányaitok nevetségessé teszik a földönkívüliekről és a tudat
fejlesztéséről szóló témákat, annak érdekében, hogy ne legyen
érdeklődésetek ezek iránt, és nevessetek rajtuk.
– A hatalmon lévő emberek évezredek óta hazudnak az embereknek a
földönkívüliekről és a kozmikus törvényekről.
– Nem akarják, hogy tudjatok ezekről, mert félnek elveszíteni a hatalmukat
felettetek.
– Ha ezt nem hiszitek el, próbáljátok megtalálni az igazságot, hogy bizonyosak
lehessetek.
– A bizonyíték létezik, de magatoktól kell azt megtalálnotok.
– Csak azután fogtok hinni és tudni.
– Azt akarják, hogy negatív energiákat teremtsetek, és dolgozzatok nekik mint
rabszolgák a háborúik adóitokból való pénzelésével, és mindannak a
kigúnyolásával aminek valami köze van a spiritualitáshoz és a
földönkívüliekhez.
– Meghamisított képeket mutatnak nektek az űrből, hogy azt gondoljátok, ott
kint nincs semmi.
– Járjatok magatok utána.
– Nagyon mérgesek lesztek, hogy ők mindig is hazudtak nektek.
– Más bolygókról származó magasabban fejlett
szabadítani benneteket ebből a rendszerből.
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– Az igazság az, hogy az összes univerzum lakott.
– Ez egy természetes dolog és semmi köze a tudományos fantasztikumhoz.
– Több földönkívüli akik a múltban a Földre látogattak, a primitív földlakók által
úgy voltak tisztelve mint angyalok vagy istenek.
– Ez az oka annak, hogy miért vannak még mindig vallások és hitrendszerek a
Földön.
– Azokhoz a földönkívüliekhez imádkoztok akik évezredekkel ezelőtt éltek a
Földön.
– Pozitív és negatív földönkívüliekhez.
– Az igazságon nem változtat, hogy elhiszitek-e vagy sem, ez mindig valóság
volt.
– Próbáljatok utánajárni.
– A földi emberek ezrei tudják ezt már, de pár éven belül mindenki látni fogja,
hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.
– Ne essetek pánikba, mikor hajók ezreit fogjátok látni az égen.
– Találjátok meg, hogy melyik küld közülük szeretet.
– Ezek a spirituálisak.
– Néhány negatív földönkívüli azt tetteti, hogy ők mi, a plejádiak.
– Néhány embernek
terjesztenek.

kapcsolata

van

velük,

és

téves

információkat

– Ne legyetek elvakítva valódi ufó képekkel.
– Fontosabb az, hogy ki van azokban a hajókban.
– Háború folyik a sötétség és a fény között a hátatok mögött.
– Annak érdekében, hogy felszabaduljatok a tudat rabszolgaságából, amiben
már 12.000 éve éltek.
– Nem vagytok szabadok a Földön.
– Elfelejtettétek már, hogy mi a szabadság.
– Az egyedüli dolgok amit ismernek az emberek az a gyűlölet, erőszak, terror,
cigarettadrogok, adók, hamis kormányok a Tv-ben, félelem, hitrendszerek és
babonák.
– A Titkos Kormány teremti ezeket a dolgokat azért, hogy irányíthasson
benneteket.
– Ők maguk teremtik a terrort, hogy így legálisan több hatalmat tudjanak adni
a hadseregnek és a kontrolltechnológiáknak.
– A céljuk a negatív energia felerősítése.
– Ilyen világban akartok élni?
– Tudjuk, hogy sokan nem hiszitek ezt el, így ismét… járjon mindenki maga
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utána.
– A bizonyíték ott van, de nektek kell erőfeszítést tennetek, hogy azt
megtalálhassátok.
– Próbáljátok törölni a mesterséges negativiást az elmétekből.
– Koncentráljatok a pozitív energiára.
– Ez az erőtök a gonosz ellen.
– Ők erőtlenek ezzel az energiával szemben.
– Ezért akarnak mindenkit kifordítani az erejéből.
– Ne hagyjátok, hogy a sötét kormány manipuláljon benneteket.
– Ők erre a televíziót, rádiót, újságokat, cigarettadrogokat, vallásokat, TV
politikusokat, hadsereget, elektromágneses hullámokat és ön-csinálta
háborúkat használnak, azon célból, hogy negatív állapotban tartsanak
titeket.
– Mindenki aki nevet ezeken az információkon, már manipulálva van, és több
tanulnivalója van mint másoknak.
– Az intelligens ember először utánanyomoz a témának, mielőtt véleményt
alkotna róla.
– A világmindenséget sokféle lény lakja.
– Emberszerűek és nem emberszerűek.
– A kormányok már kapcsolatban voltak velük és ezt titokban tartják.
– Ezért fejlődött a technológia az utolsó 50 évben oly rohamosan.
– Azért éltek ezen a bolygón, hogy megtanuljatok pozitívak maradni, egy ilyen
negatív világban is.
– Az élet értelme a tudat, a szív, az elme és a karakter fejlesztése egy
nemesebb szintre.
– Spirituálisnak lenni, még akkor is ha negatív energiák vesznek körül.
– Ez több életen keresztül történik és több bolygón, mert a lélek mindent meg
akar tanulni.
– Minden bolygó egy iskola, amelyben egy lépéssel magasabbra lehet jutni.
– Minden lélek célja, hogy feljebb fejlődjön, vissza a Forráshoz, a Kozmikus
központi tudatállapothoz.
– Az emberek „Istennek” nevezik, de ez nem egy személy.
– Ez az energia, amelyből minden létezik.
– Az embereknek nincs tudásuk az univerzumról, mert a kormányok és a
papok téves információkat adtak nekik.
– Még a Föld történelmének könyveit is a középkorban átírták vagy törölték.
– A földönkívüliek településeiről történt felfedezések vagy titokban tartva vagy
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pedig törölve lettek.
– Helyettük valamely állat csontjainak
szenzációként adják el nektek.

a

felfedezését

mutogatják,

és

– Butának és tudatlannak akarnak tartani mindenkit, hogy így csak nekik
legyen tudásuk és hatalmuk.
– Ez tisztességes számotokra?
– A bizonyíték még mindig ott van, de magatoknak kell megtalálnotok azt.
– Ők nem fogják ezt elmondani nektek a nyilvános Tv-ben.
– Ha valóban meg akarjátok szerezni a tudást, a Lét mindig fog utakat
mutatni a számotokra, hogy azt megtalálhassátok.
– A legtöbb ember a Földön elfelejtette, hogyan hallgasson a lelkére.
– Szándékosan szét vannak zilálva a környező negatív társadalomban.
– Barátaim, ezt ideje megváltoztatni!
– Rémálomban éltek!
– Töröljetek ki minden negatív érzelmet magatokban.
– Más civilizációkhoz hasonlítva az univerzumban, a földi emberek még
fiatalok és az óvodában vannak.
– Koncentráljatok a pozitív érzelmekre.
– Legalább próbáljátok meg.
– Teremtsétek meg
világmindenségről.

a

belső

vágyat

a

tudás

megszerzéséhez

a

– Ne hagyjátok a negatív embereket, hogy megzavarjanak.
– Ellopják az energiátokat
amilyenek ők maguk is.

és

primitívnek

akarnak

tartani

benneteket

– Második Rész –
2007
– Legyetek óvatosak a dohányzókkal és az alkoholfogyasztókkal.
– Ők negatív asztrális lények befolyása alatt vannak, akik az auramezejükben
élnek és falják az életenergiájukat.
– Mindenki aki spirituális erővel rendelkezik láthatja ezt.
– Ha valami magasabb szinten rezeg mint te, az láthatatlan számodra.
– Ez nem természetfeletti.
– Ebben nincs semmi természetfeletti dolog.
– Ez egyszerűen magasabb spirituális tudomány, amelyet a legtöbb ember
nem ismer.
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– A negatív emberek próbálnak veszekedni veletek, hogy dühössé és
erőtlenné tegyenek.
– A pozitív emberek szeretet, erőt és tudást adnak nektek.
– Mindig a tietek a választás, hogy kit akartok az oldalatokon.
– A fényt vagy a sötétséget, a szeretetet vagy a gyűlöletet.
– Ne hagyjátok, hogy megtévesszenek, mikor azt mondják, hogy spirituálisak
és ugyanakkor dohányoznak és valláskövetők.
– A spirituális ember törődik az egészségével, mert ismeri az önszeretetet, és
nem hódol senkinek, mert felelősséget vállal az életéért.
– Ha szeretitek önmagatokat, csak akkor vagytok képesek igazán szeretni
másokat.
– A dohányos aki önmagát tönkreteszi, nem szereti magát, és először ezt kell
megtanulnia.
– Mindenkinek meg kell hoznia a döntést most, hogy a pozitívért vagy a
negatívért akar élni.
– Ne pocsékoljátok el az életeteket hülye Tv műsorokkal, gyors ételekkel,
kábítószerekkel vagy vallásokkal, amik a múltban több millió embert öltek
már meg.
– Amikor a Földre érkeztetek a tervetek az volt, hogy valami magasabbá
fejlődjetek, nem pedig valami alacsonyabbá.
– Gondolkodjatok rajta.
– Több ezer év alatt az emberek millióitól származó negatív gondolatok arra
kényszerítik a Földet, hogy megszabaduljon tőlük.
– Ezért vannak a bolygón kaotikus időjárások, földrengések, árvizek és
tűzhányókitörések.
– A Föld nem csak a légszennyezéstől szenved, hanem a gondolati
szennyezéstől is.
– A gondolatok energiák, és az energiáknak mindig hatásuk van az
univerzumra, mert az Létezésben minden összeköttetésben van.
– Ez magasabb tudomány.
– Próbáljátok feltölteni gondolataitokat pozitív energiával, amikor csak lehet.
– Koncentráljatok a barátságosságra, ne a gyűlöletre.
– Képesek vagytok ezt megtenni?
– Több ezer olyan ember van itt a Földön, mint én, akik segíteni tudnak nektek
ezt elérni.
– Mi vagyunk a Fény munkásai, akik a Lét magasabb valóságainak fényét
használjuk a negatív megszüntetésére.
– A történelemben angyaloknak hívtak az emberek bennünket.

www.alaje.hu

7. oldal

– Mindenki aki a fénynek dolgozik, keményen támadás alatt áll a sötét
oldalról.
– Emiatt még inkább fontos, hogy a fénymunkások tovább növeljék fényüket.
– Ne hagyjátok, hogy a negatív emberek vagy a problémák melyekkel
szemben álltok elbátortalanítsanak.
– Tartsátok a figyelmeteket a célon: segíteni ezt a bolygót belemerülni a
spirituális fénybe, ahol semmi negatív nem tud létezni.
– A Föld-kísérlet, amelyben látni akartuk, hogy tudjuk-e tartani fényünket a
negatív környezetben is, lassan a végéhez közeledik.
– A sötét oldal ezt meg akarja akadályozni.
– Ne hagyjátok a kételkedőket, arrogáns embereket vagy a hamis fizetett
pszichológusokat, hogy elbátortalanítsanak.
– Ők félnek a szeretettől és azoktól az emberektől akiknek több tudásuk van
mint nekik.
– Sok életre van szükségük, amíg készek lesznek a magasabb bölcsességre.
– Ez az ő szabad akaratuk.
– Minden virágnak megvan a maga nyílási ideje.
– Minél több fényt küldötök ki szívetekből, annál gyengébbé válik a sötét
oldal.
– Minél többet támad benneteket ezért a sötét oldal, annál inkább bók ez a
számotokra, hogy jól végzitek a dolgotokat.
– A harc a gonosz ellen inkább belül foglal helyet mintsem kívül.
– A szívetekben és a gondolataitokban.
– Az energia amit sugároztok fontos.
– Ha elmétekben negatívan gondolkodtok, növelni fogjátok magatok körül a
káoszt, mert tápláljátok azt.
– Ha meg akarjátok szüntetni a káoszt a bolygótokon, a szeretet gondolatait
küldjétek szét.
– Ezek a morfogenetikus mezőn keresztül eljutnak az egész bolygóra.
– Ez az ahogyan a sötét oldal tervét el tudjátok rontani.
– Zűrzavart terveznek nem csak ezen a bolygón, hanem az egész galaxisban.
– Megengedjük ezt?
– A sötét oldal arra használja a televíziót, hogy hazudjon nektek.
– A Tv műsorok 90%-ának az a feladata, hogy elbutítson.
– Nem akarják, hogy az élet értelméről gondolkodjatok.
– Azt akarják, hogy elhiggyétek minden rendben van.
– A
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kapcsolatosak.
– Tv politikusokat és hamis választásokat mutatnak, hogy azt gondoljátok
megvan a jogotok a választásra.
– A valódi hatalmon lévő emberek soha nem szerepelnek a Tv-ben, és a saját
családtagjaik által vannak megválasztva.
– Ameddig hagyjátok, hogy ilyen emberek uralkodjanak felettetek, a
rabszolgáik maradtok, hogy a háborúikat pénzeljétek az adóitokból.
– Képzeljétek el magatokban miféle világban akartok élni.
– Képzeljetek el egy világot erőszak nélkül, hadseregek nélkül, politikusok vagy
képmutató papok nélkül, babonák nélkül, hitrendszerek nélkül, hazugságok
nélkül.
– Képzeljétek el a világot, ahol csak a szeretet uralkodik, ahol mindenkinek
mindene megvan ami szükséges, ahol a tudás rendelkezésre áll mindenki
számára, és ahol a kapcsolat a magasabban fejlett bolygókkal természetes
dolog.
– Fel kell építenetek az erős belső vágyat, hogy ilyen világban éljetek.
– Minél több ember képes elképzelni, és szétküldeni ezeket a gondolatokat,
annál egyszerűbben tudjátok a bolygó fejlődését pozitív irányba terelni.
– Kezdjetek el hallgatni a lelketek szavaira, nem azokra a szavakra amelyeket
a televízión és rádión keresztül küldenek nektek.
– Csak akkor tudjátok hallani a lelketek hangját, amikor csendben vagytok
stressz és zaj nélkül.
– A legtöbb ember naponta koncentrál gyűlöletre, irigységre, vitákra és
arroganciára.
– Öntudatlanul, nem tudatosan élnek és elpocsékolják az életüket.
– Hozzátok meg a döntéseteket most!
– Miféle világban akartok élni?
– Küldjetek gondolatokat a szeretet erejével az egész bolygónak.
– Ez jobban megzavarja a sötét oldalt, mint bármi más.
– Képzeljétek el, hogy az egész bolygó a szeretet fényével van feltöltve, és ez
a fény minden gonoszt eléget.
– Most jött el az idő, hogy bizonyítsátok magatoknak, hogy valóban felnőttek
vagytok-e tudatotokban, vagy sem.
– Aki szereti a gyűlöletet és az erőszakot, az kevésbé fejlett mint az állat vagy a
növény.
– Az élet értelme a tudat és a szívben lévő szeretet fejlődése.
– Nem az autótok, a mobiltelefonotok, a bankszámlátok, a vallások, sportok,
horrorfilmek és a mások feletti erőszak.
– Egyszerűen csak a szeretet a szívetekben.
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– Csak a szívetekkel gondolkodva lehettek a győztes oldalon.
– Ez a kulcs a magasabb léthez.
– Használni fogjátok ezt a kulcsot, vagy inkább elhajítjátok?
– A döntés a tietek.
– Harmadik Rész –
2007
– A Föld egy átváltozás folyamatában van annak érdekében, hogy egy
magasabb frekvenciára kerüljön.
– Minden bolygó keresztülmegy ilyen átalakulásokon.
– Ez a fejlődés természetes útja.
– Az univerzumokban minden fejlődik.
– Semmi sem állandó.
– A Föld frekvenciája lassan emelkedik, magasabb mint évtizedekkel ezelőtt.
– Ezért néhányotoknak az-az érzése, hogy az idő gyorsabban múlik.
– Ez arra ad nektek lehetőséget, hogy a tudatotokat még gyorsabban
fejlesszétek, mert több dolog történik meg rövidebb idő alatt és
gondolataitok gyorsabban válnak szemmel láthatóvá.
– Ezekben a magasabb frekvenciákban semmi gonosz nem tud létezni.
– Ez az oka annak, amiért a földi irányítók, melyek földi emberekből és gonosz
földönkívüliekből állnak, mindent megtesznek, hogy a Föld frekvenciáját
alacsonyan tartsák.
– Atombombákat robbantanak a felszínen és magasan az égen, hogy
megzavarják a Föld mágneses mezejét.
– Terjesztik a háború energiáját, a gyűlöletet, a médián keresztül az
idiótaságot és a versengést, a gazdaság manipulálásával pedig félelmet
teremtenek.
– Évszázadokon keresztül tanulmányozták az emberi viselkedést, és
kihasználták a tömegek primitív ösztöneit és vágyait, hogy öntudatlannak és
butának tarthassák meg őket.
– Félnek, hogy a népesség túlságosan megnő és fejlődik, ezért repülőgépekkel
vegyi anyagokat szórnak szét, hogy a lakosságot megbetegítsék.
– De még ennél is többet tesznek, teljes irányítást akarnak minden felett.
– De van egy erő mely képes megállítani őket.
– És ez az erő a spirituális energia.
– Minél több ember használja a valódi univerzális szeretet spirituális erejét,
annál könnyebb megszüntetni ezt a fenyegetést.
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– Ameddig a Földet mint különálló országokat látjátok, melyek nem szeretik
egymást és versengésben állnak, addig nagyon megkönnyítitek a gonosz
földirányítók dolgát.
– Ha meg akarod változtatni az alacsony energiát, a magasabb energiát kell
használnod.
– Bizonyos esetekben ez magától bekövetkezik, mert minél több ember
szenved, annál inkább fognak új utak után nézni, hogy ezen túljuthassanak.
– Elkezdik keresni az igazságot és a Lét spirituális energiáját.
– Ezért tekintsetek erre úgy mint kihívásra és gyakorlatra, hogy túlléphessetek a
belső és külső negativitáson.
– Kezdj el dolgozni a belső gyógyulásodon és fejlődéseden.
– A magasabb frekvenciák, melyek a fény forrásából valók, felszínre hozzák az
összes belső gátat, a be nem gyógyult érzelmi sérüléseket, s így dolgozhattok
rajtuk és meggyógyíthatjátok őket.
– Nem tudtok a magasabb dimenziókba jutni blokkoló
megoldatlan dolgokkal, gyűlölettel és arroganciával.

energiákkal,

– Az őrjöngő emberek gyűlölettel, arroganciával, egóval és kapzsisággal nem
bírják elviselni a szeretet magasabb energiáit.
– Utálják a szeretetet, utálják az embereket akik a szeretetről beszélnek és
támadják őket.
– Utálnak mindent ami szeretetet fejez ki, mint például harmonikus zene, a
természet gyönyörű színei.
– Legfőképpen azokat az embereket utálják akik az igazat mondják, mert
ettől az álarcaik lehullanak.
– Megvan a lehetőségük és az esélyük, hogy túllépjenek az egójukon, vagy
negatívak maradnak és megtanulják a leckét a következő életükben.
– Fontos gyógyítani a személyiségi hibákat, gyógyítani az összes karmikus
ügyet és a fájó élményeket ebből vagy a múltbéli életeinkből, és megválni a
földi társadalom negatív programjaitól, mint a versengő gondolkodás,
önzés, irigység, kultuszok, hamis hitrendszerek és a gyűlölet a bolygó más
részein élő emberek iránt.
– Ez szabaddá teszi az utat a spirituális éberségetek fejlesztésére.
– Magasabb tudattal megértitek, hogy minden energia.
– Gondolatok, érzések, tárgyak, színek, zene, formák… minden.
– Minden összeköttetésben van egymással.
– A spirituális energia, vagy az Isten, a Tudat, a Lét, a Forrás.
– A tudat pedig többféle alakban jelenhet meg, fizikaiban vagy nem
fizikaiban, a frekvencia fokától függően.
– Az energia a forrása mindennek, és használhatjátok ezt a spirituális energiát

www.alaje.hu

11. oldal

a valóságotok megteremtésére.
– Valójában már most is ezt teszitek, de nem tudatosan és keverve negatív
tudatmintákkal mint a félelem és gyűlölet.
– El tudjátok képzelni mi történne, ha elegendő ember használná a kozmikus
energiát tudatosan összpontosítva a mindent átfogó szeretetre?
– Ez felkeltené a tudatosságotokat és megemelné az életminőségeteket.
– És amikor azt mondom szeretet, nem a torz szeretetre gondolok amit a
vallásokban, szektákban vagy párkapcsolatokban használnak.
– A valódi színtiszta univerzális szeretetre, a spirituális fény erejére gondolok.
– Ez elkezdi tisztítani a testi energiátokat és megváltoztatja annak szubatomi
szerkezetét.
– Késztetést éreztek a testetek tisztán tartására, hogy megtarthassátok ezt a
magas energiát.
– Keresitek a harmóniát és kerülni fogjátok az erőszakosságot és a negatív
embereket.
– Az erőszakosság, gyűlölet, félelem és a szomorúság az energiátokat
alacsonyan tartja.
– Megváltoztatja a test molekuláris struktúráját, ezzel a testet gyengévé teszi,
és szívrohamot, rákot, fekélyt, vakbélgyulladást, reumát és más
nehézségeket okoz.
– Ezért kerüljétek a gonosz embereket, a stresszt, a drogokat és az
egészségtelen ételeket.
– Találjátok meg a kapcsolatot vissza a Forráshoz.
– Járjatok gyakran a természetbe megtisztítani a testeteket a negatív
energiáktól.
– A betegségek negatív energiákból vagy visszatartott, gyógyítatlan
érzésekből származnak, egyeseknek karmikus okaik vannak, míg másokat a
titkos világkormány okozta és hozta létre.
– A kozmikus szeretet magas frekvenciájával minden negatív energiát
átalakíthattok.
– Ezzel a szeretetenergiával növelni tudjátok a bölcsességeteket.
– Bölcsességgel törölhető a negatív karma, és tudatos teremtői lehettek az
életeteknek, mert így együttműködtök a spirituális törvényekkel.
– A bölcsesség az összes előző élet tapasztalatainak megértésén és
tökéletesítésén keresztül jön.
– Ez felemeli a spirituális tudatosságotokat.
– Mielőtt a Földre születtetek, kiválasztottatok bizonyos leckéket, melyeket
tapasztalni és tökéletesíteni akartatok azért, hogy spirituálisan növekedjetek
és fejlődjön a lelketek.
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– A más bolygókról származó jóakaratú emberek nem fognak megzavarni a
tanulásotokban.
– Mi soha nem fogjuk tőletek elvenni ezt a lehetőséget a fejlődésre.
– Utakat mutatunk
megcsinálni.

nektek,

hogy

miként

tudjátok

mindezt

magatok

– Csak akkor van jogunk közbeavatkozni, ha mi szintén a Földre születünk.
– És ez sok ember esetében történt így a jóakaratú bolygók százairól.
– Többnyire tőlünk a Plejádokról, mert nekünk erős kapcsolatunk van a Földdel
a múltból, és mert mi ezt már megtettük más hasonló bolygókon, s ebből
kifolyólag tapasztaltabbak vagyunk.
– Ezúton mi közvetlenül tudunk veletek beszélni, és mágnesként működni a
magasabb kozmikus energiák felé.
– A fény munkásai vagyunk sok tehetséggel.
– Szeretjük a művészetet és mindent ami harmonikus.
– Semmi közünk a földi szervezetekhez és kultuszokhoz.
– Néhányan közülünk nagyon magas dimenziókból érkeztek, ahol minden
színtiszta fény.
– Minden amit teszünk összhangban van a Lét törvényeivel, a karmával és a
megfelelő időben történő cselekvéssel.
– Azt is tudnotok kell, hogy több különböző plejádi csoport van.
– Több mint 2000 bolygó van a plejádi csillagrendszerben, mindegyikük
eltérően fejlett és különböző dimenziókban van.
– Valamelyek a Galaktikus Szövetség részei és valamelyek nem.
– Egyesek képesek egy időben itt lenni és ugyanakkor a jövőben is, a tudatuk
kettéválasztásával, és két testbe való átküldéssel.
– Ha információkat olvasol a plejádiakról, használnod kell a felsőbb énedet,
hogy megkülönböztesd azok tőlünk jönnek, vagy rosszindulatú
földönkívüliektől akik a nevünket használják téves információk terjesztésére,
vagy csak egyszerűen egoista emberektől, akik figyelmet akarnak kapni.
– Vannak kapcsolataink veletek, de többnyire az asztrál szinten, amikor a
racionális ego-elmétek alszik.
– Magasabb tudattal képesek lesztek érezni mikor igaz az információ, és mikor
nem.
– Nem a behatárolt lineáris, racionális gondolkodásotokat fogjátok használni.
– Az átívelő, szferikus gondolkodást fogjátok használni, hogy a témát minden
oldalról láthassátok.
– Intellektuális elmével nem tudjátok elérni a spirituális éberséget.
– Csak a hitrendszerektől mentes szerető szívvel.
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– Csak ha együttműködtök a Léttel és a felsőbb énetekkel.
– Szívenergiátokat használva értékes szolgálatot tesztek a bolygónak.
– Minden tett, gondolat vagy érzés változtatja a jövő irányát.
– Mert a jövő nem megszabott dolog.
– Gondolataitok és érzéseitek változtatják a jövőt minden pillanatban.
– Így a jövőnek sok eshetősége van.
– Nincsenek véletlenek az életben.
– Mindennek ami történik oka van.
– Még akkor is ha az okot nem látjátok azonnal.
– Negyedik Rész –
2007
– Te vonzod magadhoz az embereket és
megteremtetted a hozzá megfelelő energiát.

a

szituációkat,

amikor

– A szívenergia használatával és meditációval gyorsabban fejlődsz, mert ekkor
összhangban vagy a Forrással, a Kozmikus központi tudattal.
– Minden meditáció, ami nyugodttá és feszültségmentessé tesz.
– Tehát nem csak az amikor csendben ülsz, hanem az is amikor olvasol, festesz,
énekelsz, sétát teszel a természetben, vagy szeretet adsz valakinek.
– Minden ami az agyadban alfa és théta hullámok kibocsátását okozza.
– Ennek tudatában végezzünk egy rövid meditációt, hogy aktiváljuk az
energiádat és megtisztítsuk a bolygót a gonosz energiáktól.
– Ülj le kényelmesen.
– Fontos könnyednek lenni, hogy az energia könnyen tudjon áramolni.
– Hunyd le a szemeid, hogy ne zavarjon meg semmi.
– Lazítsd el tested minden részét.
– Kezd az arcoddal… lazítsd el a homlokodat… lazítsd el az arcodat, és ne
szorítsd össze a fogaidat.
– Lazítsd el a nyakadat… a karjaidat… az ujjaidat, ne szorítsd ökölbe a
kezedet.
– Érezd a lazaságot a lábaidban és a talpadban.
– Most végy három mély lélegzetet, és ahányszor belélegzel, szívd magadba
a kozmikus fényenergiát amely körülvesz.
– Mikor kilélegzel, lásd ahogy a fény kitisztít minden rossz energiát a testedből,
amire nincs szükséged.
– Fújj ki minden szükségtelen energiát, és hagyd őket eltűnni.
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– Minden alkalommal mikor ezt csinálod, fényesebbé és fényesebbé válsz.
– Emlékezz, a gondolatok energiák, amelyek az éteri szinten kezdődnek, és
hatással vannak a fizikai testedre is.
– Így minden alkalommal amikor be és kilélegzel, fényesebbé és fényesebbé
válsz.
– A testedet tiszta, fehér, szeretetteljes fénnyel töltöd meg.
– Ez a Forrás ragyogó fénye.
– A Lét tudata.
– A fény nagyobbra és nagyobbra nő, és egy izzó fénygömb burkol be téged.
– Érezd a békét, a bölcsességet és a Lét szeretetét.
– Engedd ezt a fényt, hogy harmonizáljon és meggyógyítson ahol az
szükséges.
– Lásd
ahogy
az
összes
csakra-energiapontod aktiválódik
és harmonizálódik.
– Mind
összekapcsolódnak
és
középen a szívedben találkoznak.
– Érezd ahogy a szíved meleggé és
erőteljessé válik.
– Mond magadnak:
– „Készen állok a bölcsességre,
készen állok a szeretetre.”
– „Tudatom
és
kreativitásom
folyamatosan növekszik.”
– „Egészséges és mentes vagyok a blokkoló programoktól és energiáktól.”
– „Mentes vagyok a vallásoktól és hitrendszerektől, és felelősséget vállalok az
életemért.”
– „Céljaim összhangban vannak a Léttel.”
– „Barátságos és együtt érző vagyok.”
– „Szeretet adok és fogadok.”
– „Szeretetteljes életet élek.”
– Most pedig lásd ahogy a fénygömb, amely Te vagy, oly nagyra nő, hogy
betakarja az egész bolygót.
– A szeretet frekvenciája megtisztítja a Földet az összes negatív energiától.
– Lásd ahogy a sötét energiák elégnek és egy fényörvény elsöpri őket.
– Az asztrális mezőben ez valóban megtörténik, és hatása lesz a fizikai mezőre
is.
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– Ezt a meditációt bármikor elvégezheted, amikor csak akarod.
– Ez felerősíti a spirituális energiát a bolygón, így mindenkinek lehetősége lesz
fejlődni.
– Emlékezz, minden energia, és a magasabb valóságokban az idő nem
létezik.
– Az idő csak egy földi 3 dimenziós elképzelés.
– Az idő és a tér rugalmas.
– Gondolkodj sokoldalúan.
– Gondolkodj szeretettel.
– A szeretet a kulcs.
– Ötödik Rész –
2008
– Üdvözletem, Alaje vagyok a Plejádok csillagrendszerből.
– Ahogy mondtam az előző üzeneteimben, a szeretet a legfontosabb dolog
amire szükséged van a Földön.
– Nem tudod kifejleszteni az öntudatodat, ha az elméd tele van gyűlölettel,
gőggel, irigységgel, félelemmel vagy versengő gondolkodással.
– A Fény Galaktikus Szövetsége figyeli az üzeneteikre érkező válaszokat.
– A reakcióidból láthatod, hogy a tudatosság mely fokán tartasz, és hogy
készen állsz-e egy globális találkozásra.
– Örülök, hogy sok földi ember szeretettel válaszolt a szeretetüzenetünkre.
– Sajnos, még mindig túl sok ember van, akik sértegetik a szeretetteljes
embereket, és megpróbálják azokat lejáratni úgy, hogy hazugságokat
mondanak róluk.
– Mi figyeljük mindezt.
– Még mindig olyan mint 2000 éve, amikor az égi testvérünket, akit itt Jézusnak
hívnak, ezek a fajta emberek megfeszítettek.
– Csak azok akik fejlett öntudattal rendelkeznek, képesek felismerni a
fénymunkásokat.
– Ha valakit támadsz azért, mert ő szeretetet, tudást és bölcsességet ad
neked, az tisztán mutatja, hogy rossz energiák uralkodnak benned, és
kényszerítenek a szeretet elutasítására, gátolva téged ezzel a spirituális
energiák megélésében.
– Ha a spirituális fényt és bölcsességet szeretnéd megtapasztalni, próbálj meg
meditálni.
– Tisztítsd meg magad a fénnyel és hallgass az igazi önmagadra: A Lelkedre.
– Csak a lelked taníthat meg rá, hogyan ismerd fel az igazságot, a szeretetet
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és a fénymunkásokat.
– Nem az intellektuális-értelmiségi elméd.
– Ha működésbe hoztad a szeretetet a szívedben, soha senkit nem támadnál
csak azért, mert ő máshogy néz ki mint te, máshogy beszél mint te, vagy
mert ő máshol él mint te.
– Ahogy mondtam korábban, minden bolygó egy iskola a spiritualitás és a
szeretet kifejlesztésére.
– Rajtad múlik, hogy használni fogod-e a szeretetet ebben az életben vagy
sem.
– Mi nem fogjuk a munkát elvégezni helyetted.
– Az univerzumokban mindenki keresztül megy ezen a fontos leckén.
– Az intellektuális-értelmiségi elméddel nem tudod elérni a spiritualitást, mert
az elméd hitrendszerekkel, hamis információkkal és társadalmi
korlátozottsággal van programozva.
– De újra tudod programozni az elmédet, hogy képes légy kinyitni a szíved a
magasabb öntudatnak.
– Csak ha megnyitod a szívcsakrádat, akkor tudod használni az igazi
szeretetet magadért, másokért és a természetért.
– Próbálj kapcsolódni a
szívcsakrádon keresztül.

szeretetenergiával,

ami

a

lelkedből

jön,

a

– Ha ezt megteszed, akkor összhangban vagy a kozmikus központi öntudattal,
vagy ahogy te hívod, Istennel.
– Vannak a Földön emberek akik nem szeretik a szeretetet, mert egész
életükben úgy lettek programozva, hogy ne mutassanak szerető érzéseket,
így nem szeretik önmagukat, ezért hát másokat sem szeretnek akik kifejezik
szeretetüket.
– Az önszeretet hiányában, alkohollal és cigarettával károsítják magukat.
– Félnek a szeretettől, mert a szeretet rádöbbentené őket micsoda negatív
energiákat teremtenek önmaguk és mások ellen.
– Ezt néhány dohányos rágalomnak fogja fel.
– De ez nem az.
– Ez tudás, ami segít abban, hogy megértsék és meggyógyítsák önmagukat,
hogy elérhessenek egy magasabb fokú öntudatot.
– Mi segítünk nekik megérteni, hogyan működik az univerzum.
– Magad teremted az életedet, gondolataid és érzéseid energiájával.
– A Lét energiával dolgozik, és bölcs dolog ezt az energiát szerető, spirituális
módon használni.
– Nem önpusztító módon.
– Ha szeretet van a szívedben, akkor szeretnéd, hogy mindenki egészséges
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legyen, így hát mindenkinek megadnád a szükséges orvosságot.
– És a legjobb orvosság a szeretet és a bölcsesség, a spirituális energia.
– Próbáld megérteni, hogy nekem mint plejádinak, semmi közöm a földi
emberek politikai betegségeihez, szervezeteihez, kultuszaihoz, vallásaihoz
vagy akármelyik nemzethez.
– Én elmondom neked, hogyan szabadítsd fel önmagad ezektől a blokkoló
energiáktól.
– Egyetlen fénymunkásnak sincs köze ezekhez az energiákhoz.
– Én a fény magasabb dimenzióiból jöttem le egy fizikai testbe, hogy képes
legyek kommunikálni veled, azt a nyelvet használva melyet megértesz.
– Azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek a szeretet útjáról, hogyan fejleszd
szíved és öntudatod.
– Mert ez szükséges, ha szeretnél együtt haladni az átalakító energiákkal,
melyek a Földre jönnek.
– Több ezer további fénymunkás van, akik ugyanezen okból jöttek a Földre.
– Légy bölcs és hallgass rájuk.
– Az élet értelme, hogy spirituális szeretet legyen a szívedben.
– Semmi más.
– Hogy ezt elérd, meg kell szabadulnod a negatív energiáktól.
– Tisztítsd meg önmagad a gyűlölettől,
versengéstől, vagy mások sértegetésétől.

irigységtől,

drogoktól,

gőgtől,

– Ez nem az igazi természeted.
– Az igazi természeted spirituális, a lelkedben van, és ezt vissza kell hoznod a
felszínre.
– Mindenki a magasabb bolygókról segíteni jött neked, hogy megtalálhasd az
igazi természeted.
– Ne pazarold el az életed erőszakossággal.
– A gyűlölet energia csak megbetegít, fizikálisan és mentálisan.
– Pusztuláshoz vezet és elzár attól, hogy magasabb szintre fejlődött bolygókra
inkarnálódj.
– Sokkal bölcsebb szeretetenergiát teremteni.
– A
szeretettel
átalakíthatod
a
meg-gyógyíthatod a természetet.

társadalmad

valami

jobbá

és

– Képes leszel megérezni, hogy valaki magasabb bölcsességet mond neked
vagy sem.
– Mert a bölcsesség a szeretetből fakad.
– Ha az emberek többsége a Földön szeretetenergiával rendelkezne, a
spirituális emberek más bolygókról leszállnának és találkoznának veletek
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globálisan.
– De nem számíthatsz kapcsolatra, amikor az erőszak energiája van benned.
– Mi nagyon érzékenyek vagyunk és érezzük a gondolataid és érzelmeid.
– Nézz bele a hétköznapi életedbe, és figyeld, hogyan reagálsz különböző
helyzetekben.
– Lelki bölcsességedből reagálsz, vagy úgy reagálsz, mint egy robot a Tv-ből
programozva?
– Elsősorban az Internetet sok ember eszközként használja, hogy másokat
sértegessen és vitatkozzon velük.
– Azt gondolják árthatnak másoknak, mert senki sem láthatja őket, de a
valóságban önmaguknak ártanak, mert negatív karmát teremtenek, és azt
meg kell tisztítaniuk egy másik életükben.
– Minden amit csinálsz és gondolsz visszajön, előbb vagy utóbb.
– Ez egy univerzális törvény amely segíti az emberek fejlődését.
– Így pillanatnyilag csakis szeretetteljes spirituális emberekkel tartjuk a
kapcsolatot.
– Mi mindenkit szeretünk, még akkor is ha valaki támad bennünket, mert mint
lélek mindenki fény.
– De jelenleg csak fénymunkásokkal tartjuk a kapcsolatot.
– Az első kapcsolat mindig álmodban történik, az asztrális térben.
– Később fizikailag is lehetséges.
– Sok embert meglátogattam az asztrális térben, míg mások látták a
fényhajóinkat.
– Néhány évvel ezelőtt magammal vittem 3 személyt fénylényekkel, a
csillagcsaládommal való találkozásra.
– Előttünk álltak és több fényhajó lebegett felettünk.
– Azok a hajók gondolatokkal és spirituális energiával repülnek.
– Csak akkor állhatsz fénylények előtt, ha az aurád tiszta, amikor a
frekvenciád, a szeretetenergiád szintje elegendően magas.
– Különben, az energiájuk túl erős lenne a számodra.
– Később, ha elég ember felébred, a fényhajóinkról szóló észlelések
megemelkednek.
– Ha szeretet van a szívedben, nem lesz problémád az átalakító energiával,
mely egyre erősödik ezen a bolygón.
– Ha szeretet van a szívedben, nem félsz azoktól az emberektől, akik szeretetet
és kozmikus bölcsességet adnak neked.
– Viszonoznád nekik a szeretetet.
– Szabadulj meg a félelmeidtől.

www.alaje.hu

19. oldal

– A félelem egy földi irányítóprogram, amit a média és a vallások használnak,
hogy megakadályozzanak abban, hogy spirituális lehess.
– Nyisd meg a szívcsakrád és engedd, hogy a lelked szeretete átvilágítson.
– Szeretettel készen állsz a bolygó eljövendő átalakulására.
– Szeretettel kész vagy kiszabadulni a kettősségből.
– Szeretettel a szívedben kész vagy a magasabb fényenergiára.
– Küldj minden nap szerető gondolatokat az egész bolygónak.
– Ily módon segíteni tudsz más emberek fejlődésében, hogy jobb életet éljünk,
egy életet ami a szeretetről és a bőségről szól.
– Szereteted érjen el mindenkit.
– Mindnyájatoknak szabadságot, áldást és tudatosságot kívánok.
– Hatodik Rész –
2008
– Üdvözletem, Alaje vagyok a Plejádok csillagrendszerből.
– Mostanában sok transzközvetítést olvashatsz és hallhatsz, amelyek állítólag a
Fény Galaktikus Szövetségétől származnak.
– Tudnod kell, hogy legtöbbjük nem tőlünk származik,
földönkívüliektől, akik nem a fény szolgálatában állnak.

hanem

más

– Olyan embereket használnak, akik tudnak közvetíteni, de nem spirituálisak
eléggé ahhoz, hogy lássák kitől is közvetítenek.
– A nevünket használják, hogy elhidd félrevezető információikat.
– Az egyik trükkjük az, hogy elkábítanak gyönyörű hosszú történetekkel, hogy
milyen gyönyörű a helyzet itt a Földön, és hogy neked nem kell tenned
semmit, vagy megtisztítanod magad a belső gátjaidtól, mert az majd
magától megtisztul.
– Azt akarják, hogy az álom állapotában maradj.
– Ezt a trükköt legfőképpen olyan embereknél alkalmazzák, akik nincsenek a
Tv kábító hatása alatt.
– Azt akarják, hogy egy véget nem érő várakozásban maradj, ne csinálj
semmit, és azt várd, hogy ők majd mindent elvégezzenek helyetted.
– Évtizedeken át olyan közvetítéseket adnak az embereknek, hogy „a
találkozás közel van, mi pedig jövünk ebben és abban az időpontban”, de
éveken át semmi sem történik.
– Az emberek elveszítik az idejüket a várakozásban, ahelyett, hogy a belső
megtisztulásra és növekvésre törekedtek volna.
– Egy jó példa erre az amit 2008 októberében láthattál.
*szerkesztői megjegyzés:
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olyan híreket lehetett olvasni akkoriban, hogy jó szándékú földönkívüliek
érkeznek majd nyilvánosan űrhajóval a Földre, segíteni az embereknek
– A Fény Galaktikus Szövetsége soha nem tenne ilyesmit.
– Mi csak akkor szállnánk le tömegesen a Földön, hogyha az emberek
többsége meghívna minket.
– Ez egy kozmikus törvény.
– És ha jönnénk, azt mindenki tudná, és minden fénymunkás érezné, mert
telepátiát használunk.
– Az üzeneteinkben mi mindig bölcsességet adunk számodra,
kifejleszthesd az öntudatod és galaktikus emberré válhass.

hogy

– A mi információink rövidek és közvetlenek, arról ami a legfontosabb.
– Nem beszélünk órákon keresztül egyetlen dologról.
– Az csak energia és időpazarlás.
– Soha nem beszélünk semmilyen földi dátumról, mert tudjuk, hogy a jövő nem
egy meghatározott dolog, és nem függ semmilyen földi időponttól.
– A jövő minden másodpercben változik, összhangban a Föld lakóinak
gondolataival és érzéseivel.
– Tehát sok lehetősége van a jövőnek.
– Mi nem tartunk órarendet, naplót vagy kalendáriumot a falon lógatva, hogy
megtervezzük a cselekedeteinket.
– Cselekszünk, amikor az idő, a hely, az energia, és a kozmikus törvények
megfelelőek.
– Korábban már mondtam neked, ahogy az energiák emelkednek, az
egyirányú lineáris gondolkodás már nem fog működni, a szférikus
gondolkodást kell majd használnod, megfigyelni egy témát minden oldalról,
szögből és magasabb pontról.
– Használnod kell ösztönös megérzéseid, a szíved és a lelki bölcsességed,
hogy megértsd az életet és a létezést.
– Még egy dolog, amit meg kell jegyezned, hogy azok a földönkívüliek, akik
nem a fényt szolgálják, szintén rendelkeznek űrhajókkal.
– Fejlett szív és spirituális érzékenységgel meg tudod különböztetni az ő
hajóikat a miénktől.
– Lehetséges, hogy ezt egy nap majd meg kell tenned.
– Ebben az esetben, egy nagy tisztulás indulna meg a Földön, és mi
evakuálnánk az embereket a hajóinkkal.
– És egy ilyen helyzetben a sötét oldal szintén jönne a hajóival.
– És akkor tudnod kell hova szállj fel.
– Ez csak a jövő egy lehetséges változata, és spirituális tudattal és szeretettel a
szívedben, fel vagy készülve minden helyzetre.
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– Az átalakulás bármelyik pillanatban bekövetkezhet, ha elég ember
összpontosít a saját spirituális fejlődésére.
– A természetes folyamatok az univerzumban szintén függetlenek minden földi
naptártól.
– A spirituális energiától és az evolúciótól függenek.
– A Lét teszi a dolgát, amikor az idő alkalmassá válik.
– Mi, a Fény Galaktikus Szövetségétől, mindent a Lét bölcs irányítása alatt
csinálunk.
– Figyeld a gondolataid, hogy a jövő milyen lehetőségeibe fekteted az
energiád.
– Most már értheted miért fontos a spirituális fejlődés.
– Elegendő spirituális gondolat, spirituális jövőt tud teremteni.
– A negatív gondolatok kellemetlen jövőt teremtenek.
– Ezért fontos meggyógyítani minden blokkoló energiát, mely ebből, vagy az
elmúlt életeidből származik.
– Töröld a korlátolt gondolkodást, mint: túl gyenge vagy, nem vagy eléggé
méltó a bőségre, az önszeretet és az önérzet hiánya, gyűlölet, irigység vagy
félelem valamitől.
– Az összes ilyen gondolat olyan mint egy vírus, ami blokkol téged önmagad
kifejlesztésében.
– De bármikor megváltoztathatod ezt az energiát egy pozitív energiává.
– Nincs szükséged engedélyre valaki mástól.
– Ez csakis a te választásod.
– A gondolatok és érzések az okai minden teremtésnek.
– Szóval arra gondolj amit szeretnél, és ne arra amit nem szeretnél.
– Tehát ha ki szeretnéd törölni ezeket a gátakat, csináljunk egy rövid
meditációt, hogy újraprogramozd önmagad.
– Helyezkedj el kényelmesen… és hunyd le a szemed.
– Képzelj el egy fényörvényt, ami az univerzumból érkezik és megtölti az egész
tested.
– Érezd ezt az energiát és lélegezd be.
– Tedd a kezeid a szívedre és képzeld el, hogy egy vagy a lelkeddel.
– Most mond önmagadnak:
– „Nyitott vagyok arra, hogy befogadjam a Lét összes bőségét.”
– „Engedem a lelkemnek, hogy szeretettel gyógyítson és tanítson.”
– „Örömmel tanulok.”
– „Kész vagyok a bölcsességre.”
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– „Tapasztalataim összes bölcsességét a mindenség javára fordítom.”
– „Szeretem önmagam.”
– „Barátságos és szeretetteljes vagyok.”
– „Egészséges vagyok.”
– „Bátor vagyok.”
– „Független vagyok és a saját döntéseimet hozom.”
– „Felelősséget vállalok az életemért.”
– „Összeköttetésben állok a tudat kozmikus központjával.”
– „Tehetségemet a fény szolgálatában használom.”
– „Együttérzés van a szívemben.”
– „Hálás vagyok minden jó dologért az életemben.”
– „Szeretetet adok és kapok.”
– „Szeretetteljes életet élek.”
– „Felhasználom a szeretet, hogy átváltoztassak minden blokkoló energiát.”
– „A szeretet a legnagyobb erő ami létezik.”
– Mond ezeket a kijelentéseket magadnak amilyen gyakran csak tudod, hogy
növeld az energiád és a tudatosságod.
– A Lét fénye világosítsa meg lelkedet.
– Hetedik Rész –
2009
– Üdvözlök mindenkit, Alaje vagyok a plejádi fénydimenziókból.
– Hogy segíthessem a Földet átalakulási folyamatában, alkalmazkodnom
kellett az alacsonyabb földi frekvenciákhoz.
– Ezért szétválasztottam a tudatomat két testbe.
– Ugyanebben az időben itt élek és egy űrhajóban egy magasabb
frekvencián.
– A magasabb fény szintjein a fény időutazója vagyok.
– Ez ott normális dolog, mert isteni energiával minden lehetséges.
– Én és a Fény Galaktikus Szövetségének más tagjai, itt vagyunk, hogy
segítsünk neked kifejleszteni a szíved és az öntudatod.
– Lefilmeztem néhány űrhajónkat, és azokat meg is mutatom neked a videóm
nyolcadik részében.
– Minden nap kapok leveleket olyan emberektől, akik találkoztak velem az
asztrális térben.
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– Boldoggá tesz, amikor azt írják nekem, hogy milyen fénnyel teli módon élik
az életüket, miután látták a videóimat.
– Ez a szeretet energia, amire a Földnek szüksége van.
– A Föld energiaátalakulási folyamatban van, és a szeretet a kulcs a
zökkenőmentes átalakuláshoz.
– A legnagyobb igazságok egyszerűek, tiszták és nem bonyolultak.
– Amikor információkat olvasol az Univerzumról és a földönkívüliekről, mindig
vizsgáld meg a lelkeddel és a felsőbb éneddel, mely forrásból jönnek, és
milyen az energiájuk.
– Ha azok az információk órákon át tartanak és lefárasztanak, az azért van
mert energiát veszítesz.
– Azok az információk nem egy fényteljes forrásból származnak, hanem a
sötét oldalról, így próbálják figyelmed elvonni, attól ami a legfontosabb.
– A szíved és a spiritualitásod kifejlesztése.
– A fényteljes lények erőt adnak neked, és ettől feltöltődve, ébernek és
erőteljesnek érzed magad.
– Spirituális embereknek, akiknek valód tapasztalatuk volt a fénnyel, a
beszédük hangjában is érezhető a szeretet és az érzéseik minősége.
– Az aurájuk fényteljes.
– A racionális emberek, akiknek csak a fejükben vannak az információk, úgy
beszélnek mint egy gép, hangjukban nincs semmi érzés vagy spirituális
energia.
– A racionális földi emberek úgy gondolkodnak mint egy robot, és azt
gondolják minden magasabb dolognak bonyolultnak kell lennie.
– Őket jobban érdeklik a negatív földönkívüliek, katasztrófák, manipulációk,
próféciák és hamis történetek a múltból, és kevésbé a szív spirituális
fejlesztése.
– Szóval ne engedd, hogy megzavarjanak.
– A magasabb rendű fénylények röviden és határozottan beszélnek,
elmondják hogyan aktiváld a szeretetet a szívedben.
– Mi hasznos információkat közlünk veled, amelyek segítenek a spirituális
fejlődésben.
– Mi az igazságot mondjuk ahogy az van, anélkül hogy bírálnánk akárkit is.
– A negatív emberek nem értik a szeretet isteni egyszerűségét, és sértegetik,
bírálják a fénymunkásokat, mert nem képesek elviselni a szeretet és az
igazság energiáját.
– A szeretetem meghaladja ezeknek az embereknek a felfogását, nem értik
ezt, mert nem hallgatnak a szívükre.
– Inkább a negatív asztrális lényekre hallgatnak, akik manipulálják őket.
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– A szeretetenergiámmal néhányszor már megvédtem magam a gonosz
szürke és reptilián földönkívüliektől és a titkos világkormány fekete
helikoptereitől.
– Nem tudják elviselni a szeretet frekvenciáját.
– Ne hagyd, hogy negatív emberek megzavarjanak és összekuszálódj.
– Az aurádat tartsd tisztán a negatív energiáktól.
– Ne pazarold az időd weboldalakon, ahol negatív emberek sértegetnek
másokat durva, gonosz szavakkal, miközben spirituálisnak és intelligensnek
vallják magukat.
– A negatív energiák melyet azok az emberek teremtenek, kárt okoznak az
energiameződben és a tested sejtjeiben.
– Így egy alacsonyabb frekvencián maradsz, ahol nincs szeretet és fény.
– Küldj nekik szeretetet, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit
tesznek.
– Ezután nézz magas öntudattal rendelkező emberek után.
– Ha kapcsolatba lépsz a Lét szeretetével, aktiválni fogod a spiritualitásodat és
saját szellemi tapasztalataid lesznek.
– Később igazi tudással fogsz rendelkezni, anélkül, hogy az őrület és a káosz
meg tudna zavarni.
– Csak a szeretettel vagy képes felismerni a szeretetet.
– Gyűlölettel és arroganciával nem látod a szeretetet és megtámadod azt.
– Tartsd az energiád magas szeretetteljes frekvencián.
– Távolíts el a környezetedből mindent aminek negatív kisugárzása van és kárt
okoz benned.
– Maradj távol a negatív, fanatikus emberektől, akik nem fogadják el a
szeretetet.
– Sok alacsony szintű asztrális lénnyel vannak megszállva.
– Az aurájukban is láthatod.
– Szabadulj meg a negatív könyvektől melyek
földönkívüliekről, drakoniaiakról , elrablásokról szólnak.

háborúkról,

szürke

– Szabadulj meg a negatív poszterektől, cseréld őket színes, barátságos
poszterekre, szabadulj meg sötét ruháidtól, ne nézz gonosz filmeket és ne
hallgass démoni szövegű gonosz zenét.
– Tartsd a lelked és a tested gyűlölet és füstméreg mentesen.
– Ezek rongálják az aurád, alacsony frekvencián rezegsz tőlük és meggátolnak
téged a magasabb dimenziók fényének elérésében.
– Alacsonyabb frekvenciával csak az alacsonyabb dimenzióbeli életet
ismerheted.
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– Törött lábbal nem tudsz hegyet mászni.
– Előbb meg kell gyógyítanod magad.
– Csak a fény maradhat a fényben.
– Az emberek akik nem sajátítják el a szeretet képességét ebben az életben,
megkapják az esélyt a következő életükben, egy másik bolygón.
– Ez az evolúció természetes útja.
– A lélek tanulási folyamata.
– Mindenki eldönti magának, milyen gyorsan vagy lassan akar tanulni.
– Mindenki felelős a saját életéért, gondolkodásáért és tetteiért.
– A kulcs a magasabb dimenziókhoz a szeretetfrekvencia a szívedben.
– Szeretet önmagad, mások és a természet iránt.
– A szeretet a kulcs a kommunikációhoz a spirituális földönkívüliekkel.
– Hogyha egy űrhajót látsz az égen, próbáld megérezni milyen energiája van.
– Ha szeretetenergiát sugároz akkor az tőlünk való.
– Minden gondolatot és érzést látunk.
– Ha a Föld öntisztulása megtörténne, a Fény Galaktikus Szövetsége
különböző űrhajókkal evakuálna.
– Mivel nem mindenkinek van meg a szükséges frekvenciája, ahhoz hogy
fényhajókkal menjen, ezért rendelkezünk alacsonyabb frekvenciájú fizikai
hajókkal is.
– De ez csak egy lehetőség.
– Zökkenőmentes átalakulást szeretnénk látni, és sok ember akiket a sötét
oldal befolyásolt, inkább zűrzavaros átalakulást akarnak mint simát.
– Ezért lesznek dühösek azok az emberek, amikor meghallják, hogy sokféle
eshetősége van a jövőnek.
– Ha elég ember teremtene szeretetenergiát, az átalakulás zökkenőmentes
lenne.
– De ha az emberek többsége negatív energiákat teremt, a bolygó egy mély
öntisztításon fog keresztülmenni, és csak a spirituális emberek fognak készen
állni.
– Ezért fontos magas tudatossággal rendelkezni, hogy fel légy készülve
minden szituációra.
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– Nyolcadik Rész –
2009
– Minden energia.
– Mindennek az oka az energia.
– Minden amit a fizikai valóságban látsz, csupán sűrűsödött állapotú kozmikus
energia.

– Alacsony rezgésen fizikai formának tűnik, magasabb rezgésen fénynek vagy
láthatatlannak.
– Ugyanezt az elvet használjuk a fényhajóinknál.
– A hajóink nem csupán tárgyak, tudatuk is van, mert isteni energiával
repülünk.
– Ezzel az isteni energiával bárhová el tudunk repülni az Univerzumban egy
pillanat alatt.
– Bármilyen formában meg tudunk jelenni.

– Mint kristály, felhő, fény, repülőgép, átlátszóan vagy láthatatlanul.
– Sok helyre elutaztam a Földön és mindenhol láttam az űrhajóimat.
– 2005-ben Németországban lefényképeztem egy űrhajót, mely áttetsző
állapotban volt.
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– 2000-ben egy csoporttal voltam Puerto Ricóban és egy hajó lebegett
felettünk.
– 2002-ben egy csoportom volt Ausztriában és egy éjszaka sok fényhajó tűnt
fel, és egyet közülük lefilmeztem.
– 1995-ben kapcsolatba léptem a csillagcsaládommal és a felsőbb énemmel.
– 2003-ban filmre vettem egy fényhajómat Avebury-ben Angliában.
– Csak azok a földönkívüliek akik a fény szolgálatában állnak, tudnak
spirituális energiával repülni.
– A betlehemi mozgócsillag csak egy volt a fényhajóink közül.

– Mindahányszor a Biblia olyan felhőről beszél aminek a belsejéből hang
hallatszik, azok a mi hajóink voltak felhőnek álcázva, hogy az emberek ne
essenek pánikba.

– Mi vagyunk a Bibliátokban leírt angyalok.
– Többnyire plejádiak és vénusziak.
– Az emberek mint Mózes, Éliás vagy Ezékiel nem próféták voltak, hanem a mi
kapcsolattartóink.
– A hajóink fénye nem technikai fény, hanem spirituális fény.
– A hajóinknak szeretetsugárzása van.
– Ez az ahogy meg tudod különböztetni a mi hajóinkat a sötét oldal hajóitól.
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– Annak érdekében, hogy láthassátok a hajóinkat, csökkentenünk kell a
frekvenciánkat.
– A sötét oldal hajóinak technikai fénye van, mint egy autónak, és olyan
technikai dolgokat tudnak tenni, amelyek a földi emberek számára
csodának tűnnek.
– Hamis
csodákat
tudnak
létrehozni
3D-hologramokkal
és
anyag-manipulációval, hogy az emberek higgyenek a vallásokban és
fejletlenek maradjanak.
– De ha megvan benned a spirituális éberség, senki sem tud becsapni, mert
minden mögött látod az energiát.
– Ha össze vagy kapcsolódva a Lét szeretetével, valódi csodákat láthatsz.
– Ha a kozmikus energia szeretetrezgését használod, át tudod változtatni a
fizikai valóságot magad körül, mint azt ahogy égi testvérünk Jézus mutatta
2000 évvel ezelőtt.
– Nem ő volt az egyetlen tanító akit hozzátok küldtünk.
– Minden korban voltak tőlünk spirituális tanítók a Földön.
– A valódi spirituális mester mindig azt mondja nektek, hogy miként válhattok
mesterré ti is.
– És nem akarja, hogy hódoljatok neki.
– Sok spirituális mester van az űrhajóinkon.
– Ők olyan lelkek, akiknek több tapasztalatuk van és segítenek másoknak a
bölcsességükkel.
– Ezek a spirituális mesterek nem ismertek a Földön.
– A tanulás sosem fejeződik be.
– Még a legmagasabb dimenziókban is tanulsz valamit.
– Ahogy a frekvencia a Földön emelkedik, változásokat érzel a fizikai és
érzelmi testedben.
– A kezdetben, tested megszabadítja magát a régi zavaró energiáktól.
– Ebben az időszakban sokat akarsz aludni.
– Később több energiát érzel a testedben, és akkor kevesebb alvásra lesz
szükséged.
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– A fénytest aktiválódik.
– Néha hangokat fogsz hallani a füledben, mert a tested hozzáigazítja magát
a magasabb rezgésekhez.
– A tobozmirigy a szemeid közt ingerelve lesz, és kezded látni az éteri energiát.
– Kívánni fogod az egészséges testet, hogy megtarthasd ezt a magas
energiát.
– Az érzelmi testben minden megoldatlan blokád felszínre jön, és így meg
tudod magad szabadítani a régi terhektől.
– A spirituális emberek felismerik ezt, és ők ezért gyorsabban fejlődnek.
– Az önző emberek nem ismerik fel ezt, és meg akarják tartani egójukat és
maszkjukat, arrogánsak maradnak és sértegetik a spirituális embereket.
– Ha magasabban rezegsz, változásokat fogsz észlelni a környezetedben.
– A rossz emberek vagy elhagynak, vagy támadni fognak mert az egójuk fél
az igazság isteni fényétől.
– A magasabb szeretetfrekvenciával a testedben intuitív kezdesz lenni, és a
felsőbb énedre hallgatsz nem pedig az alacsonyabb énedre.
– Figyelsz arra, hogy mit gondolsz, beszélsz és csinálsz.
– Használod a lelked minőségét.
– Valódi szeretetet – bölcsességet – szépséget – örömöt – valódi intelligenciát.
– A szeretet-vibráció megnyitja az utat a magasabb tudáshoz.
– A fény és a szeretet a kulcsok a magasabb dimenziókba.
– Nem az intellektuális adatok a fejedben.
– Spirituálisan élni mindennapi életedben.
– Nem csak olvasni róla.
– A tudás szeretet nélkül üres és korlátolt.
– A spirituális fénynek tudata van.
– Magasabb
rendelkezik.

dimenzióbeli

– Ezért mindig fontos
meditációidban.

fényt

információkkal
használni

a

– Minőséggel töltheted fel ezt a fényt.
– Itt egy kis meditáció melyet mindig használhatsz.
– Teremts a gondolataid erejével egy fényoszlopot, amely összeköti testedet
az univerzummal.
– Amikor belélegzel, vonzd az Univerzum energiáját a testedbe, és töltsd fel a
fényt ezekkel a szavakkal:
– „Az Univerzum szeretete.”
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– „Az Univerzum bölcsessége.”
– „Az Univerzum tudása.”
– Töltsd fel magad ezekkel az energiákkal és érezd az erejüket.
– Légy egy a kozmikus energiával.
– Légy fény.
– Légy szeretet.
– A szeretet a megoldás mindenre.
– Az élet értelme, szeretettel rendelkezni a szívedben.
– Kilencedik Rész –
2009
– Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádok fénydimenzióiból.
– Minden üzenetemben arról beszéltem, hogy mennyire fontos kifejleszteni a
Spiritualitást, a fényenergia teremtése céljából.
– A Földnek egy fényteljes energiára van szüksége, hogy megszüntesse az
összes negatív energiát.
– Ebben a magasabb frekvenciában semmilyen negatív energia nem tud
létezni.
– Emiatt a sötét kormány uralkodói próbálkoznak megakadályozni ezt.
– Nem csak ülnek és figyelnek.
– Terveik vannak.
– Az egyik tervük pedig az, hogy óriási káoszt keltenek, ahol csak a magasabb
spirituális energiával rendelkező emberek
tudnák a tiszta elméjüket megőrizni.
– Most elmondom neked az egyik nagy
tervüket, ami remélem, hogy soha nem fog
megtörténni, mert meg akarják akadályozni
az átalakulást, és be akarnak csapni titeket.
– Néhány földi ember tudja, hogy a sötét uralkodók már több nemzedék óta
hallgatnak a földönkívüliek létezéséről és a velük való kapcsolatukról, és a
szemtanúkat megölték, vagy nevetségessé tették.
– Mivel most már egyre több embernek van saját tapasztalata, és sok űrhajót
is látott, ezért ezt már bármennyire is szeretnék nem tudják tovább titokban
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tartani mindezt.
– Ezért lett egy másik tervük.
– Az a tervük, hogy a bábjaikat, a TV- politikusokat
használva

hivatalosan

elismerjék,

hogy

vannak

idegenek, és már felvették a kapcsolatot velük és
együttműködnek.
– A sötét kormány csak olyan információkat ad ki, ami az Ő érdekeiket
szolgálja.
– A médián keresztül megpróbálják magukat hősként beállítani, ahogy mindig
is tették, hogy a nyilvánosság bizalmába férkőzhessenek.
– Ugyanakkor csak kis, lényegtelen igazságokat mondanak el, és elrejtik a
valódi indítékaikat.
– Azt fogják mondani, hogy ezt azért tartották titokban, mert a nyilvánosság
nem volt felkészülve ilyesfajta információkra.
– Féltek volna a tömeges pániktól.
– Oka van annak, amiért ezt a fajta beszédet hallhatod a filmekben.
– Szándékosan

építik

ezeket

bele

a

filmekbe,

hogy

az

emberekre

pszichológiailag hassanak.
– Természetesen tagadni fogják az elrablások tényét.
– Ezen téma hosszas megbeszélése után, az lesz a tervük, hogy nyilvánosan
bemutassák a negatív idegeneket, akikkel kapcsolatban állnak.
– Ezek az állítólagos jószándékú humanoidok, akik azért vannak itt, hogy
segítsék az emberiséget.
– És természetesen ezt egy nagy Tv-s eseményként akarják bemutatni.
– Azért rakják bele sok filmbe ezeket a jeleneteket, hogy mentálisan is
felkészítsék rá a földi embereket.
– Ekkor kell, hogy kapcsolj és észrevedd mi történik.
– Mert a spirituális földönkívülieknek a Fény Galaktikus Szövetségéből nincs
semmilyen kapcsolatuk a Föld sötét kormányával.
– A segítségünket már évtizedekkel ezelőtt visszautasították.
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– A kormányok elutasítottak minket, mert technológiák vagy fegyverek helyett
csak spirituális segítséget kapnának, amíg saját maguk nem lennének elég
spirituálisak a magasabb technológiákhoz.
– A Föld kormányai csak negatív földönkívüliekkel működnek együtt.
– Továbbá csakis az a céljuk, hogy irányítás alatt, rabszolgaként tartsák a földi
embereket.
– Miután

a

földi

emberek

hozzászoktak az idegenekhez, a
kormányok hirdetéseket akarnak
majd

készíteni,

hogy

meg-erősítsék

az

ellenőrző-irányító technológiákat,
mint pl. a bőr alá ültethető
chipek.
– Mindezt persze jótékony formában, hogy a Földi emberek szabad
akaratukból kérjék, elfogadják ezeket, mint azt ahogy tették a vakcinákkal
és a térfigyelő kamerákkal.
– Folyamatosan azt fogják mondani, hogy ez csak a Te érdekedet,
biztonságodat szolgálja és így tovább.
– Megvezetett, lefizetett emberekkel fognak interjúkat mutatni, ahol csak arról
fognak beszélni milyen fontosak ezek a chipek.
– Ugyanakkor

tovább

akarják

szervezni

a

terror

támadásokat,

hogy

kihirdethessenek egy nemzeti vészhelyzetet, azzal a céllal, hogy még többet
használhassák a hadsereget.
– Ne felejtsétek el, hogy Ők mindig problémákat hoznak létre, így később
megmentőként

tüntethetik

fel

magukat,

amikor

az

emberek

kétségbeesetten kérik a segítségüket.
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– A későbbiekben azt tervezik bejelenteni, hogy vannak még jobb idegenek
is, és be akarják mutatni nektek a Szürkéket és a Reptiliánokat.
– Azokat, akik rabszolgaságban tartották
a Földet évezredeken keresztül.
– Majd azt mondják, hogy ne foglalkozz a
kinézetükkel, hanem tartsd szem előtt
az emberiség iránt érzett állítólagos szeretetüket.
– Ne feledd, ezek olyan lények, akiknek a technológiai fejlettsége évmilliókkal
előrébb tart mint a Tiétek.
– Ilyen pl. a 3 dimenziós hologramok, amikkel állítólagos csodákat fognak
mutatni az embereknek.
– Emellett mentális erőkkel rendelkeznek, melyekkel képesek megbénítani
benneteket.
– Tudom, mert találkoztam mindkettőjükkel és rajtam is megpróbálták
használni ezt, és csak a fényenergiámmal tudtam őket elkergetni.
– Betegségeket

fognak

meggyógyítani,

hogy

magukhoz

vonzzák

az

embereket.
– De persze azt nem fogják elmondani, hogy Ők maguk hozták létre az összes
betegséget, hogy aztán később megmentőként jelenhessenek meg a
találkozás alkalmakor.
– Az egész fellépésüknek csak az lenne a célja, hogy bemutassa a
hatalmukat, és hogy pszichológiailag elültesse az emberekben, hogy Ők az
uralkodók.
– Azt akarják, hogy ünnepeljék őket.
– A Reptiliánok természete megtévesztő, így a tömeg nem veszi észre, hogy
mit terveznek.
– A technológia segítségével a sötét oldal természeti katasztrófákat akar
létrehozni, hogy pánikot, félelmet és káoszt hozzon létre.
– Azután azt mondják, hogy eljött a világvége és, hogy a Föld meg fog
semmisülni.
– Ez az oka annak is, amiért egész idő alatt katasztrófafilmeket mutatnak
nektek.
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– Így az emberek félelme még több energiát ad a tervüknek.
– Az emberek akik rémültek és kétségbeesettek, mindent elfogadnak, amit
csak felkínálnak nekik.
– A kormány terve, hogy azt mondja neked, csak akkor tudsz életben
maradni, ha elhagyod a Földet az idegenek űrhajóival.
– Azokat, akik ezt visszautasítják, a katonasággal akarják kényszeríteni.
– Ezért figyelmeztetlek, hogy soha ne engedd magad chippel beültetni, ha
kormányok valaha is hirdetnék ezt.
– Azok, akik a Reptiliánokkal repülnek el, későn veszik majd észre, hogy az egy
csapda, mert szolgaként, kísérleti alanyként vagy élelemként fogják őket
felhasználni.
– A Reptiliánok már évmilliók óta ezt csinálják, és az összes bolygóra a
birtokukként és élelem forrásként tekintenek.
– Csak a spirituális emberek lesznek képesek megérezni, hogy valami nincs
rendben.
– Ugyanakkor

a

sötét

kormányok

hadjáratot

akarnak

indítani

a

jó

földönkívüliek ellen, és negatív megszállóként fognak hívni minket.
– Értheted, hogy miért mondom az összes üzenetemben, hogy mennyire
fontos kifejleszteni a spiritualitást.
– Csak a spirituális emberek fogják tudni megkülönböztetni a fényt a
sötétségtől.
– Csak a pozitív, kollektív szeretet öntudatosulása képes megállítani a sötét
oldal tervét.
– Ha elég embernek volna szeretetenergiája, akkor a kollektív öntudat egy
pozitív változást tapasztalna, és a Föld átalakulása zökkenőmentes lenne.
– A földi embereknek el kell dönteniük, hogy milyen jövőt akarnak.
– Mondtam már neked, hogy a szeretet a kulcs.
– A jó földönkívüliek spirituális szeretetenergiát sugároznak a testükből és az
űrhajóikból is.
– Ha nem érzed a szeretetenergiát a földönkívülieknél, akkor inkább távozz.
– Mi, a Fény Szövetségéből is meg fogunk jelenni, de egy teljesen másféle
módon.
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– A Fény földönkívüliei soha nem kényszerítenek semmire, és szabad
választásod, hogy elfogadod a szeretetünket vagy sem.
– Tiszteljük a szabad akaratot.
– Most minden léleknek el kell döntenie, hogy a Fény útját választja vagy sem.
– Mindazoknak,

akiknek

van

spirituális tudatosságuk, nem
lesz nehéz felismerni és érezni
minket.
– De azok, akik drogokkal és
gyűlölettel

pusztítják

az

aurájukat és az energiájukat,
nehézségeik lesznek a szeretet
magas energiáinak elviselésében, és még ezenfelül meg is rémülhetnek.
– A sötét oldal az emberek félelmére és sötét erejére számít, azokra akik még
csapdában vannak az alacsonyabb rezgésekben.
– Ezek a lelkek a tudtuk nélkül támogatják a körülöttük lévő káoszt.
– Megint csak ismételni tudom újból és újból, válj valódi Fénymunkássá, mert
csak ha erős Fény van az aurádban, akkor tudjuk együtt pozitívan
átalakítani a Világot.
– Tartsd a tested tisztán mindenféle drog, vagy negatív érzelemtől, mert ezek
miatt gyenge az energiád.
– Gyenge energiákkal semmit sem tudsz elérni, és a
sötét energiák befolyása alá kerülsz, ezzel pedig a
sötét oldal tervét támogatod.
– A szeretet a legnagyobb fény energia, a legnagyobb erő.
– Ez csakis egy egészséges tudatossággal rendelkező
egészséges testben képes megtartani ezt a magas
energiát, hogy eredményesen megváltoztassa a valóságot.
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– Tizedik Rész –
2009
– Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádokról.
– A Föld jövője nincs előre meghatározva, hanem rugalmas.
– Állandóan változik.
– Mindenki a saját életét, és ezzel a bolygó sorsának alakulását irányítja.
– A gondolatok, az érzelmek és a cselekedetek energiájával amit mindenki
létrehoz.
– Így működik az Univerzum.
– Mindannyian egy Tudatosságnak, egy energiarendszernek vagyunk a részei,
amit Létnek vagy Istennek hívnak, és mindannyian spirituális kozmikus
energiákkal állunk kapcsolatban.
– Ebben a rendszerben minden hatással van mindenre.
– Még ha nem is látod.
– Még ha nem is hiszel benne.
– Ha ártasz valakinek vagy valaminek, azzal saját magadnak ártasz.

– Ha jó dolgokat teszel másoknak, azzal saját magadnak is jó energiákat
teremtesz.
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– A legtöbb földi ember elvesztette a Fény útját, és azt gondolja hogy az
őrület és az elmebaj normális dolgok.
– Ők rossz energiákat teremtenek, mert nem tanulták meg használni a
szeretetet, és negatív energiák által vannak befolyásolva.
– Túl sok embert manipulálnak a sötét erők, és ez a Föld számára egy
kellemetlen jövőhöz vezet.
– Túl sok a gyűlölet, az agresszivitás, az erőszak a dohányzás, a pazarlás, a
túlzásba vitt fogyasztás, az emberek és a természet manipulálása.
– Ezért felkérek minden Fénymunkást és Szeretetteljes embert, hogy végezze el
a következő Fény-energia gyakorlatot, hogy meggyógyítsa a Földet az
összes negativitásból.
– Vegyük a kezünkbe az irányítást és navigáljunk egy fénnyel teljes jövőbe.
– A földi emberiségnek meg kell találna a Fénybe visszavezető utat.
– Adjuk meg a lehetőséget az összes félrevezetett léleknek, hogy életükben
először szeretetet érezzenek, és megelőzzük a katasztrófát.
– Töltsétek tele magatokat kozmikus fénnyel, és küldjétek el a Földnek.
– Használjátok a következő kijelentéseket.
– „A kozmikus fény és szeretet erejével megtisztítom a Földet az összes gonosz
energiától, minden gyűlölettől, minden agresszivitástól, minden elnyomástól,
minden erőszaktól, minden háborútól, minden katonaságtól és minden
fegyvertől.”
– „Minden agresszív ember érezhesse a szeretetet a szívében és járhasson a
Fény útján.”
– „A kozmikus fény és szeretet erejével megtisztítom a Földet a fogyasztási
őrülettől, a versengő gondolkodástól, az erőforrások és az energia
pazarlásától.”
– „Minden földi ember legyen szabad a gazdasági rabszolgaság alól.”
– „Minden földi embernek legyen elegendő ennivalója és egy háza ahol
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élhet.”
– „A kozmikus fény és szeretet erejével megtisztítom a Földet minden titkos
társaságtól, minden gonosz politikustól, minden gonosz földönkívülitől,
minden illuminátustól és minden kapzsi embertől.”
– „Minden gonosz dolog amit létrehoztak elég a Fényben.”
– „A kozmikus fény és szeretet erejével megtisztítom a Földet az állatok elleni
erőszaktól, az állati börtönöktől és az ipari maffiától.”
– A gyilkolás hozza létre a legrosszabb negatív karmát.
– A Földnek árvizekkel, szökőárakkal, hurrikánokkal és földrengésekkel kell
megtisztítania ezeket a rossz energiákat.
– A földi embereknek meg kell tanulniuk, hogy minden kapcsolatban van az
energiával.
– Bármit teszünk valaki mással, vagy a természettel az visszajön hozzánk.
– Ez az ok és okozat kozmikus törvénye.
– A gyümölcsök és a zöldségek magasabb energiával rendelkeznek.
– Az állatevés egy alacsony állatias rezgésben tartja az energiádat.
– Ráadásul ezzel megeszed a megölt állatok halálfélelmét is.

– Tehát, ha összhangban szeretnél lenni a magasabb átalakító energiákkal,
akkor abba kell hagynod a hullaevést.
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– A földi embereknek meg kell tanulniuk tisztelni a természetet és összhangban
lenni vele.
– Csak ezután részesülhetnek a természet bőségében.
– „A kozmikus fény és szeretet erejével megtisztítom a Földet minden méregtől
és betegségtől.”
– „A levegő, a víz, a talaj, az emberek és az állatok minden méreganyagtól
szabaddá válnak.”
– „Minden beteg ember meggyógyul.”
– „Minden dohányos és alkoholista találjon rá az önszeretetre és hagyják
abba önmaguk és mások károsítását.”

– „A Kozmikus Fény és szeretet erejével meggyógyítom az összes ember
csakrapontjait.”
– „Minden ember DNS-e meggyógyul és
helyesen működik.”
– „A kozmikus fény és szeretet erejével
megtisztítom a Földet minden vallástól,
szektától, fanatizmustól és babonától.”
– Több millió ember életét vették el, és
meggátolták a tudatosság és a tudomány fejlődését.
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– „A földi emberek találják meg az igazi kapcsolatukat a Léttel.”
– „A Tudatosság kozmikus központjával.”
– „Mindennek a forrásával.”
– „A Kozmikus Fény és szeretet erejével megtisztítom a Földet minden
tudatlanságtól,

minden

őrülettől,

minden

önteltségtől

és

minden

kegyetlenségtől.”
– „Mindenki legyen képes meggyógyítani minden magában hordozott gátat
és kezeletlen karmikus ügyet.”
– „Mindenki rendelkezhessen egy magasabb tudatossággal.”
– „Mindenki rendelkezhessen az Univerzális tudással.”
– „Mindenki lehessen spirituális.”
– „Mindenki láthassa a Fényt.”
– „Mindenki aktiválhassa a szeretetet a szívében.”
– Ha egyszer megtapasztalod az igazi kozmikus szeretetet, örökre megváltozol.
– Szeretetenergiával fel vagy készülve az átalakulási folyamat magasabb
energiáira.
– A szeretet a kozmikus központi tudat energiája.
– A szeretet a megoldás mindenre.

– Tizenegyedik Rész –
2009
– Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádokról.
– 12000 éve sok különböző földönkívüli élt a Földön.
– Sok atomháborújuk volt egymással, rossz célokra használták fel az energiát,
pusztították a természetet.
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– Ezért a Föld mágneses pólusai megváltoztak, és az Atlantisz kontinens
elsüllyedt az Atlanti óceánban.
– Ezután a földönkívüliek elhagyták a bolygót.
– Az

atomháborúk

radioaktivitása

mutációkat

okozott az emberekben.
– Az élettartam, az értelem és az emlékezés
képessége csökkent, az emberek vad törzsekben
éltek.
– Századokkal

később,

a

földönkívüliek

újra

meglátogatták a Földet.
– Egyesek jóindulatúak voltak, egyesek pedig negatívak.
– A jóakaratúak megtanították az embereknek a kozmikus törvényeket.
– Napjainkra az ősi civilizációknak csak kevés leszármazottja emlékszik a
spirituális tanításainkra.
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– Az elmúlt 600 évben a fanatikus vallások és titkos társaságok ezen
leszármazottak millióit ölték meg.
– De mindmáig próbálják megtanítani a modern földi embereknek, a
„Fiatalabb testvéreknek”, hogyan éljenek harmóniában a természettel.
– Mert ha a természetet pusztítod, azzal saját magadat pusztítod el.
– Minden kapcsolatban van mindennel.

A KOGi mamák üzenete Kolumbiából
(részlet egy dokumentumfilmből)

Mama 1: Itt vagyok, mind itt vagyunk, hogy átadjuk a figyelmeztetést.
M1: Mindannyiunk nevében beszélek, hogy üzenetet küldjek szét minden Fiatalabb
testvérnek, és úgy fogom ezt elmondani, hogy azt Ők is meg tudják érteni.
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M1: Nem csak egy üzenet azoknak az embereknek akik most eljöttek közénk,
legyen az bármely hely is ahonnan jöttek. Nem csak azoknak, akik eljöttek.
M1: Azt akarom, hogy az egész világ figyeljen a figyelmeztetésre, amiről
beszélünk nektek.
Mama 2: A Földanya tanított. (a Kogik a Föld spirituális energiáját

„Földanyának”

hívják)
M2: Tanított a helyesről és a helytelenről, és sohasem tértünk le arról az
életmódról, ahogy azt Ő tanította nekünk.
M2: Emlékszünk a tanításaira és e szerint élünk.
M2: A Földanya tanított és tanított.
M2: A Földanya megadta nekünk azt, amire szükségünk volt, és tanításait a mai
napig nem felejtettük el.
M2: Még mindig úgy élünk.
M2: De most az Anya szívét szakítják ki, felássák a talajt és kivágják a máját és

a

beleit.

M2: Az Anyát darabokra szabdalják és teljesen lepusztítják.
M2: Már az első partraszállásuk óta ezt csinálják.
M2: A Földanyának is van szája, szemei és fülei.
M2: Kivágják a szemeit és a füleit.
M2: Ha elvesztünk egy szemet akkor szomorúak leszünk, ezért az Anya is
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és meg fog szűnni, így a világ is megszűnik, ha nem fejezitek be

az ásást és az

ásást.
Mama: Most elküldöm ezt az üzenetet és megkérdezem, ezt végighallgatván
tudnak-e arra gondolni, hogy Mi az Idősebb testvérek vagyunk azok, akik
mindent elpusztítottak?
M1: Tudom, hogy nem így gondolják…
M1: Néhány tanácsot szeretnék adni, hogy elmondjam a valódi igazságot a
Fiatalabb testvérnek.
M1: Ha továbbra is így élnek, és nem változtatnak a módszereiken, akkor majd
meglátják mi fog történni.
M1: Majd meglátják mi fog történni.
M1: Nem tudom, mikor fog a világ véget érni, de a fosztogatásuk el fogja
pusztítani.
M1: Annyi mindent elvettek…
M1: Elvették a Nap és a csillagok őrzőjét, a világ sötétségbe fog borulni.
Mama 3: Mi gondoskodunk a természetről.
M3: Mi vagyunk a Mamák és ezt csináljuk itt, és mi Mamák látjuk, hogy
pusztítjátok Őt, azzal amit csináltok.
M3: Többé már nem tudjuk helyrehozni a világot.
M3: Nektek kell!
Narrátor: A Mamák meg akarják tanítani nekünk, hogyan is készült a világ.
N: Azt mondják, hogy megcsonkítjuk a világot, mert nem emlékszünk a
Földanyára.
N: Ő nem egy távoli isten, Ő a természet belsejében lakozó tudat.
Mama 4: A kezdetekben a Földanya felosztotta a Földet.
M4: Messzire, messzire, messzire küldött titeket innen.
M4: És erre a helyre… erre helyre rakott minket.
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M4: Aztán a Fiatalabb testvérek visszajöttek a világ
ezen oldalára, visszajöttek, és elkezdtek pusztítani
és megölni bennünket.
Mama 5: Az embereknek víz kell… vízre van
szükségük az életben maradáshoz.
M5: A Földnél ugyanúgy.
M5: Korábban tökéletes volt, de most gyenge és
beteg.
M5: Az állatok meghalnak… a fák kiszáradnak…
megbetegednek… sok új betegség fog megjelenni, és nem lesz semmilyen
gyógymód vagy orvosság
folyamatosan

a számukra, és ennek az oka, hogy Fiatalabb testvér

alapvető szabályokat sért meg

M5: Fúrás, bányászat… túlzott kőolaj és ásványi anyagok kitermelése…

szétszedik

a világot!
M5: Ez felborítja az egész rendet és megkárosítja a világot!
M5: BBC, mond meg a Fiatalabb testvéreknek, hogy nyissák ki a szemüket!
M5: Halljátok a Mamák történetét és szabályait, és tanuljátok meg azt, ahogy a
dolgok valójában vannak!
Mama 6: El kell magyaráznunk ezeket a dolgokat.
M6: Nem szabad fenyegetőzünk vagy sértegetnünk.
M6: De az jó hogy beszélhetünk.
M6: Meg kell mutatnunk nekik, hogyan dolgozunk és miként fejezzük ki
elismerésünket a Földanyának, tudniuk kell, mi azért vagyunk itt, hogy a
Fiatalabb testvérért is dolgozzunk.
Narrátor: A Mamák nem csak a Kogikért dolgoznak, hanem a világon élő összes
emberért. (A Fénymunkás gondját viseli az egész bolygónak)
N: A Mamák kiállnak.
N: A Mamák nem dühösek, még a Fiatalabb testvérekre se, annak ellenére,
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hogy sérüléseket szenvednek el miattuk.
N: A Mamák vigyáznak a Fiatalabb testvérekre és az Idősebb testvérekre is.
N: Az állatokra, a növényekre… és mindenre ami természeti.
N: Mert a Mamák kötelessége, hogy törődjenek minden teremtmény és minden
ember jövőjével.
Mama 6: Arany orsóink voltak… amíg a Fiatalabb testvérek el nem vették őket.
Narrátor: A tenger, amiről az Indiánok úgy hitték, hogy az adott mindennek
életet, távol tartotta őket Európa királyságaitól.
N: De a tenger hajókat szállított.
N: 1514-ben megérkeztek, és a parancsnokuknak volt egy dokumentuma, amit
felolvasott a parton: „Biztosíthatlak benneteket, hogy Isten segítségével
háborút fogok indítani ellenetek minden helyen és az összes létező módon,
ahogy

csak

tudok,

engedelmességének,

és
és

alávetlek
uraiságainak.

titeket

az

Elveszem

egyház
a

igájának,

földjeiteket,

az

asszonyaitokat, gyermekeiteket és rabszolgákká teszem őket. Elveszem a
javaitokat, és minden gonoszságot és bántalmat elkövetek ellenetek.”

Mama 1: Az emberek békében éltek ezen a földön.
M1: Nekünk az Idősebb testvéreknek semmi bajunk nem volt a Fiatalabb
testvérekkel.
M1: Mindig békében… békében… békében… így volt ez.
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M1: Aztán megérkezett, Fiatalabb testvér megérkezett és elkezdtek gyilkolni
minket és pusztítani.
M1: Kutyákat küldtek utánunk, és mi mind nagyon meg voltunk rémülve, az
emberek pánikba estek, és nem tudták, hogy mitévők legyenek, és csak
futottak, ahová csak tudtak. Így történt ez.
Narrátor: Ezen a területen az élet kiegyensúlyozott rendje összeomlott, ahogy a
menekültek tízezrei vonultak vissza a hegyekbe.
N: A legtöbbjük az éhezéstől halt meg.
Mama 1: Békében éltünk ezen a földön, és most azt kérdezem magamtól,
hogy… hogy tudtak idejönni?
M1: Hogy tudták ezeket a szörnyű dolgokat megtenni?

M1: Menekülésre és rejtőzködésre kényszerítettek minket a hegyekben.
M1: Annyira meg voltunk ijedve a kutyáiktól és a puskáiktól, és csak üldöztek…
üldöztek… üldöztek… és ellopták a földünket.
M1: És amikor arra gondolok, hogy csak azért jöttek ide, hogy megöljenek
minket… hogy pusztítsanak.
M1: Nem… nem… nem… ez hihetetlen… megloptak minket.
M1: Elvették a földjeinket, hogy Ők itt tudjanak élni.
Mama 5: Egykoron voltak aranytárgyaink, a jövendöléshez, aranyképeink,
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mindezek.
M5: Arannyal jósoltunk.
M5: Sok mindenünk volt.
M5: Fiatalabb testvér mind elvette.
M5: Ezért bánatosak és gyengék vagyunk.
M5: Látjuk, ahogy a Föld elveszíti az erejét a kapzsiságotok miatt.
M5: Kiveszitek az aranyat és az összes ásványt a földből.
Mama 6: Amiért ennyi kőolajat és ásványt vesztek ki a Földből, ezért az
folyamatosan gyengül.
Narrátor: A környéken minden sárga, holott zöldnek kéne lennie.
N: Ezek a kis bokrok egykoron beborították az egész területet.
N: Most viszont pusztulnak.
N: A víz eltűnt.
N: A hegytető kiszárad.
N: Itt mindenhol havat lehetett látni.
N: Most azonban nagyon gyors tempóban visszaszorul.
N: Amikor a kogik azt mondják, „a világ szíve haldoklik”, ami nagyon megrémíti
Őket, az ezen terület, a hegytető halála, mert amikor ez meghal, minden ami
alatta van, ami tőle függ annak úgyszintén meg kell halnia.
N: Ezt értik azon, amikor az mondják tudják, hogy ha mi nem teszünk valamit,
akkor a világ a végéhez ér.
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– A földi emberek tudatosságának meg kell változnia azért, hogy megelőzzük
a természeti katasztrófákat.

– Az üzeneteim 4. és 10. részében találod a meditációkat, a szükséges
energiamunkához.

– Tizenkettedik Rész –
2010 Június
– Üdvözöllek, Alaje vagyok a plejádi csillagrendszer fénydimenzióiból.
– Alaje a plejádi nevem és semmihez sincs köze itt a Földön.
– A Föld egy átalakulás folyamatában van, hogy végül egy magasabb
frekvenciába kerülhessen.
– Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a bolygónak meg kell szabadulnia a
negatív energiáktól.
– Itt az ideje, hogy a földi emberek elkezdjenek a bolygó gyógyítására
gondolni.
– Itt az ideje, hogy használd az igaz szeretetet magad, mások és a természet
számára.
– A változásnak a szívben kell megtörténnie, hogy így az energia hatással
lehessen a külvilágra.
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– Ez az a lecke amit a földi embereknek el kell sajátítaniuk, hogy a fejlődés
egy magasabb fokozatába kerülhessenek.
– Az igaz szeretet használata, az igaz szeretet a megoldás mindenre.
– Az életben mindennek az oka az energia.
– Minden amit látsz, érzékelhetővé vált energia.
– Az összes gondolatod és érzelmed hozza létre azt az életet, amit kívül
láthatsz.
– Amíg a legtöbb földi ember a gyűlöletet, a gőgöt, a félelmet, az egót, a
kapzsiságot, az erőszakot és a perverziót dicséri, addig a Lét egyetemes
törvényei ellen, a szeretet ellen cselekednek.
– Ami természetesen önutálathoz, szenvedéshez, kábítószer fogyasztáshoz és
bűnöző magatartáshoz vezet.
– A természet, a Lét megtisztítja ezeket az ártalmas energiákat árvizekkel,
földrengésekkel, vulkánokkal és viharokkal.
– Amíg a nagyvállalatok pusztítják a Földet azzal, hogy a végletekig
kihasználják a profitéhségük miatt, addig környezeti katasztrófákat és
negatív karmát teremtenek, ezzel pedig milliókat löknek a szenvedésbe, a
pusztulásba, az éhezésbe, a szegénységbe és a betegségbe.
– Amíg a pénz létezik a Földön, addig használd bölcsen spirituális célokra,
hogy élelemhez, szálláshoz és az Univerzum tudásához juthassanak az
emberek,

és

NE

cigaretta,

fegyverek,

politikai

show

műsorok

és

sportstadionok támogatására.
– A titkos kormány, aki a bolygót irányítja, milliárdokat költ arra, hogy a
népességet

tudatlanságban

tartsa

cigarettával

és

primitív

sporteseményekkel, aréna harcokkal és modern gladiátorokkal, éppúgy
mint évezredekkel ezelőtt, hogy a földi embereket országokkal megosztva
tartsa, így azok ösztönösen, tudatuk ellenére is utálhassák egymást.
– Ezalatt a háttérben, titkos földalatti bázisokon tovább folytatják sötét
terveiket, hogy rabszolgaként tarthassák az embereket.
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– Ha el akarod tüntetni mindezeket a negatív energiákat, akkor az
energiaszinten kell meggyógyítanod, az oknál.
– Csak amikor a Földön az energia negativitásoktól mentes, csak akkor
hozhatsz létre egy fénnyel teljes valóságot, mint ahogy az más bolygókon is
van.
– Ehhez a legerősebb gyógyító erő a Szeretet kozmikus energiája.
– Sok fénymunkás és földönkívüli a bolygó átalakulásának segítése céljából
született a Földre.
– Ők közvetítőkként működnek a Lét kozmikus fényével, hogy semlegesítsék a
negatív energiákat, és segítsék azokat, akik készen állnak ebben az életben
tudatossá válni és megérteni a Létet.
– Csak a barátságos emberek képesek felismerni a fénymunkásokat.
– Nekünk fénymunkásoknak semmi közünk sincs egyetlen szervezethez vagy
hitrendszerhez sem a Földön.
– Mi a Forrás fényét, a teremtés energiáját használjuk.
– Amikor egyedül, vagy egy csoporttal csinálom a Fény-energia munkámat,
gyakran keresek fel energiahelyeket, mint ősi kőköröket, hegyeket,
piramisokat

vagy

gabonaköröket,

hogy

növeljem

a

csoport

szeretetenergiáját.
– Ez az erős energia az egész bolygó morfogenikus mezején át terjed, és
megnöveli a globális tudatosságot, mert minden összeköttetésben van az
energiával.
– Minél több ember használja a spirituális fény erejét, annál gyorsabban lehet
megszabadítani a bolygót a gyűlölettől és tudatlanságtól, megelőzni a
természeti katasztrófákat és megfékezni a titkos kormányt.
– Évek óta vezetek csoportokat energiahelyekhez, hogy igazi fénymunkát
végezzünk.
– 2010 júniusában Anglia energiahelyeihez mentünk, itt találhatóak a Rollright
kövek.
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– A természet kozmikus energiáját használjuk a bolygó meggyógyításához.
– Ennek a kozmikus fénynek semmi köze sincs az ártalmas földi vallásokhoz
vagy más babonákhoz.
– Ez a Lét fénye.
– Minden és mindenki a részét képezi ennek.
– De ez attól függ, hogy miként használod ezt az energiát.
– A legtöbb földi ember elvesztette a Forrással a kapcsolatot, mert gyűlöletet
teremtenek vagy a természet törvényeivel szemben élnek a tudatlanságuk
folytán.
– Itt Glastonbury -nél vagyunk, és a fényhajóim folyamatosan kísérnek
bennünket felhőnek álcázva vagy láthatatlanul.

– Ha találkozol egy fénymunkással vagy energiahelyet látogatsz meg, légy
tisztában azzal, hogy a magas kozmikus energia, amit sugároznak, elkezd
megtisztítani minden negatív energiától.
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– Ha

valakinek

beteg,

blokkoló

gátjai,

negatív

programjai

vagy

személyiségbeli hibái vannak, ha valaki meg van szállva, ha valaki rabja a
dohányzásnak és az alkoholnak, akkor minden ilyen negatív energia a
felszínre tör, így ezek az emberek meg tudják gyógyítani magukat.
– Azok, akik ezt nem ismerik fel, megvádolhatják és támadhatják emiatt a
fénymunkást vagy a többi embert.
– Egy intelligens személy befogadja a szeretetenergiát és bölcsen használja.
– Egy tudatos személy ismeri az ok és okozat alapelvet, és egy magasabb
spirituális szintre emelkedik fel, hogy egy ok tudatos teremtésévé váljon.
– Az igazi fénymunkások tudják, hogy minden oknak van egy következménye
és minden következmények van egy oka.
– Még a spirituális földönkívüliek is, akik nem a Földre születtek, segítenek a
Föld és a Te tudatosságod átalakulásában.
– Valamikor a szakrális geometria univerzális nyelvén át kommunikálnak, hogy
energetikailag serkentsék, vagy gyógyítsák a bolygót és benneteket.

– Itt vagyunk a Silbury Hill -i gabonakörnél.
– Egyes földönkívüliek jelképeket hoznak létre az űrhajóikkal úgy, hogy
kozmikus energiát sugároznak.
– Néhány magasabb éteri dimenziókban élő lények csupán a gondolatuk
erejével teremtik meg ezeket, és fény-plazmagömböket használnak.
– Egyes gabonaköröket közvetlenül a Föld tudatossága hozza létre.
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– Ahhoz, hogy megértsd ezt a nyelvet, a lelkedet kell tolmácsként használnod.
– Érezned kell az energiáját a gabonakörnek, és be kell fogadnod az
információt amit szolgáltat.
– Ha felépítesz egy erős fény-energiát előfordulhat, hogy a sötét oldal egy
fekete helikoptert küld ennek az energiának a megvizsgálásra.

– Nekik olyan titkos technológiájuk van, amivel képesek érzékelni az
energiákat a Földön.
– Ha egy igazi gabonakörben jársz, amit spirituális földönkívüliek kozmikus
energiával készítettek, akkor érdemes néhány szem gabonát enned, így a
bennük lévő információnak és az energiának erősebb lesz a hatása a
testedre és a tudatosságodra.
– Ezek a gabonakörök megegyeznek az energiatestedben lévő szakrális
geometriával és aktiválják a tudatosságodat és érzékenységedet a
magasabb rezgésekhez.
– Amikor elmentünk az Old Sarum -ban található gabonakörhöz, késő
éjszakáig maradtunk, és a Föld bolygónak szánt szeretetmeditációnk után
sok fényhajó jelent meg fényjelzéseket adva számunkra.
– Egyes gabonakörök azért készültek, hogy segítsék megváltoztatni a
tudatosságodat és energiádat, hogy felgyorsítsák az egyéni fejlődésedet.
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– Ezen körök egyike Wiltonban
volt.
– Ez a gabona piktogram egy
forgó kereket mutat, ami a
Te „belső forgó kerekeidet”
szimbolizálja, a csakráidat.
– Tehát

amikor

ebben

a

gabonakörben ülsz, akkor el
kell képzelned a meditáció
közben, ahogy a gabonakör forog.
– Ez elkezdi forgatni a csakráidat és több spirituális tudatosságot aktivál a
számodra.
– Több spirituális tudatossággal képesek vagyunk aktiválni és szétküldeni a
szeretet és tudatosság magasabb vízióját.
– Most nagyon fontos, hogy fénymunkát végezzünk a bolygón, akárhol is
vagyunk, hogy megtisztítsuk az összes energiát.
– Szabadítsuk meg a bolygót a betegségektől a hanyatlástól és az önző
tudatlanságtól.
– Szabadítsuk meg a bolygót a hadseregtől, a babonáktól, a hazugságoktól,
a titkos társaságoktól és a politikusoktól.
– Segítsük a földi embereket, hogy felismerhessék az élet értelmét.
– Az élet értelme, hogy aktiváljuk a szívben az igaz szeretetet és felépítsük a
tudatosságot.
– Küldjük szét a szeretet energiáját és a földi társadalom spirituálissá és
tudatossá válik.
– Kérj segítséget a Kozmikus tudatosságtól és hagyd, hogy az energia rajtad
keresztül dolgozzon.
– Légy a szeretet közvetítője.
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– Tizenharmadik Rész –
2010 Augusztus
– Üdvözöllek, Alaje vagyok a plejádi csillagrendszer fénydimenzióiból.
– 2010 júliusában elutaztam Németországba egy gabonakörhöz, és ezen az
üzeneten keresztül Te is részt vehetsz abban a kozmikus energiában, amit ott
tapasztaltam.

– Ahogy a korábbi üzeneteimben is mondtam, a Létezésben minden kozmikus
energiából áll.
– A finom anyagi energia az oka mindennek az életben.
– Gondolatok, ötletek, érzések, betegségek, tárgyak, színek, zene és formák.
– Minden a finom-anyagi energiaszintből ered, és ez sokféleképpen tud
megjelenni a világban.
– Ezért minden szorosan összefügg.
– Ez a spirituális energia a Lét tudatossága, amiből minden létezik.
– Ez az, amiért a spirituális energia mindenen keresztül, még egy videón, vagy
egy képen át is hat.
– Minden üzenetemben van egy magasabb spirituális energia, amit csak
tudatosan tudsz érezni, amikor nyitott vagy a szeretetenergia számára, és
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sem a gyűlölet, sem a féltékenység nem gátol téged.
– Amikor beléptem ebbe a gabonakörbe, a légkör szeretettel és harmóniával
volt megtöltve.
– Éreztem a kozmikus energiát, amit a csillagbarátaim használtak, ezen mező
létrehozásához.
– A mező meleg, arany színe jótékony hatással volt a testre, az elmére és
erősítette a szeretet energiáját.
– Éreztem, hogy a mező energiája segít kapcsolódni a Felsőbb énhez.
– Ezért mutat a jelkép két összekapcsolt
Napot.
– A nagy Nap a Felsőbb ént, a kis Nap
a Földi ént szimbolizálja.
– Mindkettő egyesül ezen a mezőn, és
egy nagyobb spirituális fényt hoz létre.
– És egy erős fényenergia közelében
mindig

vannak

spirituális

földönkívüliek.
– A csillagcsaládom űrhajói mindig
közel vannak hozzám.
– A szeretet a kulcs a spirituális
földönkívüliekkel

való

kommu-

nikációhoz.
– A szeretet a legfontosabb dolog a
Létben.
– Mert

szeretet

nélkül

nem

tudsz

továbbfejlődni.
– A kozmikus energia mindig spirális
formában áramlik a Létben.
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– Egy igazi gabonakörben, ami kozmikus energiából készült, látható, hogy a
szárak egy energiaörvényt alkotnak.
– A természetben sok más mindenen is megfigyelheted a spirális formát, mint
a kagylókon, napraforgókon vagy csigákon.
– Minden ősi kultúra tudta, hogy a kozmikus energia spirális formában áramlik.
– Ezért a spirált láthatjuk kövekbe vésve, tárgyakra festve vagy ékszerekbe
beledolgozva.
– Az embereknél a spirális alakzat megtalálható az ujjak végén, és a fej
tetején, mert ott áramlik be és ki a kozmikus energia.
– Ezért növekszik spirális formában a haj a fejnek a felső felületén.
– Továbbá a hajnak még a molekuláris szerkezete is spirálisan van kialakulva.
– A hajad az antenna a kozmikus energia számára.
– A növények a bolygó szőre és egyben antennák is a kozmikus energiáknak.
– Még a szituációk is spirális formában jönnek vissza.
– Tehát addig kerülsz hasonló helyzetekbe, amíg meg nem értetted a
bölcsességét és tanítását annak az adott szituációnak.
– Az életben minden spirális formában áramlik.
– Ahogy fent, úgy lent.
– Ahogy a nagy dolgokban, úgy a kis dolgokban.
– Ahogy a makrokozmoszban, úgy a mikrokozmoszban.
– Ez az egyik egyetemes törvény, egy egyetemes alapelv.
– Ezért láthatjuk a spirális formát a galaxisban, vagy a naprendszerek
mozgásában.
– Az üzeneteimben a szeretet frekvenciája is spirális formában áramlik, és segít
átváltoztatni a negatív földi jellemvonásokat pozitív energiákká.
– Fogadd be a szeretetet ami az üzeneteimben van tárolva, és használd a
spirituális tudatosságod kifejlesztésére.
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– Ezáltal is segíted az egész Földet, hogy egy pozitív hellyé válhasson.
– Az üzeneteimet megtalálhatod a YouTube csatornámon 777Alaje néven.
– Elkészítettem őket különböző nyelvű feliratokkal.
– Emberek ezrei másolták le a videóimat és rakták fel sok más internetes
oldalra.
– Emlékezz, csak akkor tudsz valami pozitívat teremteni a világban, ha
szeretetenergiát hozol létre.
– Építsünk egy fényhidat, ami olyan mint egy színes szivárvány, így a
magasabb spirituális fény a Földre tud érkezni és minden negatívat el tud
törölni.
– Fényt és szeretetet mindenkinek.

– Tizennegyedik Rész –
2011 Március
– Minden

bolygó

egy

élőlény,

és

rendelkezik

egy

elektromágneses

energiahálózattal a bioszférában.
– Ez az elektromágneses mező a bolygó idegrendszere.
– Minden és mindenki ezen a bolygón energetikailag összeköttetésben van
ezzel a hálózattal és ezért minden hatással van mindenre.
– Minden földi ember gondolatai és érzései áthaladnak ezen a mezőn és
befolyásolják minden földi ember gondolatait és érzelmeit.
– Vannak fókuszpontok a Földön, ahol a kozmikus energia erősebb mint más
helyeken.
– A Földön az egyik ilyen hely Arizonában, Szedonában található.
– Évmilliókkal ezelőtt Arizona ezen területe víz alatt volt, mert ez volt az
Északi-sark.
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– Amit ma Szedonában látunk, az egykoron a tenger feneke volt.
– Abban az időben, ezen a területen egy vízalatti kristályváros volt.
– A pólusváltás után, a víz visszahúzódott és feltárta ezeket a gyönyörű
sziklaalakzatokat.
– Évezredekkel később újra földönkívüliek érkeztek erre a területre és
felhasználták az itt található energiaörvényeket.
– Ma sok éteri kristályváros található Szedona alatt, de ezek az ötödik és
hatodik dimenziókban vannak.
– Szedona minden sziklájának a belsejében egy kristály helyezkedik el.
– A magas vaskoncentráció miatt a kőzetek vörös színűekké váltak.
– A Szedona alatti vas és a
kristályok erősítik az energiaörvényeket.
– Az energiaörvény egy összeköttetési pont, ahol a spirituális
dimenziók belépnek a fizikai
dimenzióba.
– Napjainkban sok Földönkívüli
használja ezeket az energia-
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örvényeket, úgy akár egy csillagkaput.
– Különösen azoknál a szikla-alakzatoknál, ahol az energia tölcsérként
koncentrálódik.
– Sok dimenziókapu van Szedonában.
– Valamelyek állandó helyen vannak, mások pedig csak egy kis időre jelennek
meg.
– Szedonába belépve kapcsolatba kerülsz a negyedik sűrűségű rezgéssel.
– A szedonai energiaörvények felgyorsítják a spirituális fejlődésedet és
felerősítik a gondolataidat.
– Gyógyító hatásuk van a fizikai és spirituális testre és tudatosságra.
– Ahogy már a korábbi üzeneteimben is mondtam: A gondolatok energiák és
hatással vannak a környezetünkre.
– 2011 márciusában és áprilisában 17 fénymunkással együtt meglátogattuk a
szedonai energiaörvényeket.

– Elmentünk az összes energiaörvény ponthoz, és arra használtuk őket, hogy
szeretetet küldjünk a bolygónak és megemeljük minden földi ember
tudatosságát.
– Más szóval, hogy a Földön a negatív energiákat átváltoztassuk pozitív
energiákká és egy szeretetteljes bolygót teremtsünk.
– Emellett minden résztvevőnek adtam egy energiatöltést, hogy könnyebben
kapcsolatba kerülhessen az energiaörvényekkel.
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– A szedonai energiákat csak szerető szívvel, spirituális célokra szabad
használni.
– Szerető szív nélkül az energia ártani tud neked, mert a saját negativitásoddal
szembesít.
– Tehát mielőtt ilyen energiahelyekre mész, légy biztos abban, hogy tiszták a
gondolataid és az aurád.
– Ezen okból a fénymunka utunkat egy különleges helyen a Red Rock folyó
átkelőjénél kezdtem.
– Ez egy átjáró a plejádi és arkturiai energiáknak.
– A szeretetmeditációnk után egyikünk lefényképezte az Orbokkal teli
szeretetenergiát, amit létrehoztunk.

– Az Orbok tudatosságok.
– Fénylények

más

dimenziókból,

akik figyelnek, tanulnak és segítenek.
– Gyakran láthatóak olyan helyeken,

ahol

jó

energiák

vagy

dimenziókapuk vannak.
– Itt láthatod, hogy miként vonzom
az Orbokat a szeretetenergia
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segítségével.
– Az energiahelyeken figyelned kell arra, hogy mire gondolsz és milyen
érzelmeid vannak, mert gyorsabban meg-nyilvánulnak, mint az átlagos
helyeken.
– Ily módon mindenki megtanul tudatosabbá válni az energiákkal, amit
teremt.
– Ha energiahelyekre mész, vagy igazi fénymunkásokkal találkozol, az erőteljes
fényenergia mindent a felszínre hoz, ami benned rejlik.
– Minden energia, ami benned van, a felszínre kerül.
– Kényszerítve leszel sokkal gyorsabban megtisztítani a saját életedet.
– Ha már rendelkezel szeretetenergiával, akkor még több szeretetenergiát
fogsz érezni és könnyen meg tudod tisztítani a belső blokkokat.
– Ha elfojtott negatív érzelmeid vannak, mint a gyűlölet, gőg, ítélkezés,
félelem, irigység, akkor ezek is a felszínre fognak jönni, és így láthatod, hogy
mi az amin dolgoznod kell.
– Következőnek Airport Vortexet látogattuk meg.
– Minden olyan helyen, ahol energiaörvények vannak, sok megcsavarodott
fát lehet látni, mert a kozmikus energia mindig spirális formában áramlik.

– Ennek az energiaörvénynek Androméda energiája van, ami jó az érzelmi
gyógyításhoz.
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– Különösen a gyógykeréknél.
– A gyógykerék egy jelölés, ami megmutatja, hogy hol a legerősebb az
energia.

– Megmutatja azt, ahol a Föld két energiavonala keresztezi egymást, és egy
energiahelyet alkot.
– Sok ilyen gyógykerék található Szedonában.
– Némelyikük néhány éves, mások viszont már ősiek.
– Ezt a helyet használtuk egy erőteljes gyógyító gyakorlathoz.
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– A Schnebly hegy energiaörvénye az energia és a szellem helye.
– Átjáróként használható a tudatosságnak a jövőből.
– Ne feledd, hogy az örvények energiái még ezekben a felvételekben is
tárolva vannak és hatással vannak rád.
– Mert minden energia és minden összeköttetésben áll az energiával.
– Tehát koncentráljatok a pozitív gondolatokra, érzelmekre, és felerősítve
kapjátok vissza az energiát, így azt felhasználhatjátok a saját spirituális
fejlődésetekre.
– Egy nagyon különleges energiaörvény található a Cathedral Rock nevű
helyen.
– Az itt végzett meditálással bölcsesség energiához juthattok.
– Ennek a képződménynek a hátsó oldalán található egy kis piramis, aminek a
többi sziklától eltérő színe van.
– Ezen a helyen a plejádiak egy lila kristályt helyeztek a szikla belsejébe, hogy
segítsenek az embereknek alkalmazkodni a magasabb energiákhoz.

– Ezen a képen egy űrhajó fénysugara látható, ami megmutatja a kristály
helyét.
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– A második képen pedig a kristály energiasugárzása látható.
– Elhelyezkedtünk a piramison a meditáláshoz, és magunkba szívtuk az
energiát.
– A Cathedral Rockkal szemben található egy szikla, ami egy másik
dimenziókapu.
– Ezt a sziklát mi az „Ősi földönkívüli romoknak” hívjuk, mert a szikla tetején
tégla alakú kövek találhatóak, amik úgy néznek ki, mint egy templom
alapzata.
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– Úgy néznek ki, mintha lézerrel vágták volna ki őket több millió évvel ezelőtt.
– Ezekből néhány lezuhant, de nem tört el.

– Felül a sziklán az energia nagyon intenzív és erőt ad neked.
– Itt is megcsináltuk a fénymunka meditációnkat.
– Bell Rock a leghíresebb örvény Szedonában.
– Bell Rock egy dinamó a kozmikus energiák számára.

– A Földet körülölelő elektromágneses hálózat egyik fő gyűjtőpontja, mely sok
más energiaponttal áll kapcsolatban szerte a bolygón.
– Ezért itt is elvégeztük a fénymunkánkat, szeretetet és fényenergiát küldtünk
szét a bolygón, hogy semlegesítsük a negatív energiákat.
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– A negyedik üzenetemben bemutatott meditációt használtuk.
– Emlékezzetek, a gondolatok és az érzelmek energiák, és ezek teremtik meg
a jövőt, az energia nemmás mint információ.
– A Boynton kanyonban található vortexnél, a Kachina Woman néven ismert
szikla alatt szíriuszi energia érezhető.

– A következő napon egy újabb energiahelyre látogattunk el, amit Sámánok
barlangjának hívnak.

– Ebben a barlangban kristályok vesznek körül a sziklában, és ezáltal mélyebb
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összhangba tudsz kerülni a bolygó energiájával.
– Itt csendben lehet meditálni, mivel messze van a közismert szedonai
helyektől, és csak a helybéli emberek tudják, hogyan lehet ide eljutni.
– Ebben a barlangban egy mantrát énekeltünk (HU mantra), hogy serkentsük
a harmadik szem működését, és a testet egy magasabb rezgésbe
hozzhassuk.
– Ezután mindenkire kivetítettük a magas frekvenciánkat a bolygón.
– Honanki

amerikai

őslakosok

romjainál

összekapcsolódtunk

az

indián

szellemekkel és együtt létrehoztunk egy erőteljes spirális energiát a Föld
megtisztításért.
– Itt Honankinál az energiák nagyon jók, és ezért az egyik éjszaka sikerült
néhány űrhajót és orbot lefilmeznem.
– Ezek a fényhajók csak az éjjellátó kamerám segítségével voltak láthatóak,
mert más frekvencián rezegnek.

– A következő nap elmentünk a West Fork örvényhez.
– West Fork egy ötödik sűrűségű nem fizikai belépési pont a Szíriusz csillagkép
tudatosságának.
– De természetesen az örvényenergia felhasználható személyes spirituális
célokra is.
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– Közvetlenül Chimney Rock mellett található Thunder Mountain – Capitol
Butte.
– Capitol Butte alatt egy földönkívüli bázis és egy lemúriai kristályváros
található egy magasabb frekvenciában.
– Ennél a hegynél egy óriási barlang helyezkedik el, ahonnan érezheted a
lemúriai és az amerikai őslakosok szellemének energiáját.

– A szeretetmeditációnk alatt és az után, ezek a szellemek óriási orbokként
jelentek meg.
– Ha a megfelelő energiával jössz, a szeretet energiájával, akkor kapcsolatba
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kerülhetsz velük, és befogadhatod a spirituális energiát és bölcsességet.
– Ez az energia és bölcsesség az életed folyamán a megfelelő időben fog
kibontakozni.
– Másnap elmentünk egy újabb barlanghoz a Long kanyon örvényhez.
– A barlangban személyes gyógyító szertartásokat adtam a résztvevőknek,
együttműködve az itt élő szellemekkel.
– A szertartások közben segítek a résztvevőknek megtisztítani a belső
akadályokat és emelni a frekvenciájukat, hogy készek legyenek a
magasabb frekvenciákra, amit a Föld el akar érni.

– Azért, hogy zavartalanul és könnyedén el lehessen jutni ezekbe a magasabb
spirituális frekvenciákba, a Földön minden negatív energiát meg kell
gyógyítani és át kell változtatni szeretet energiákká.
– A bolygónak meg kell tisztítani minden ilyen negatív energiát a testén, hogy
harmóniába tudjon kerülni a magasabb frekvenciákkal.
– Ha nem változtatjuk meg ezeket az energiákat, akkor az átváltozás nagyon
kellemetlen

lehet

a

hurrikánok,

árvizek,

földrengések

és

vulkáni

tevékenységek miatt.
– Mindenki ezen a bolygón felelős azért, hogy milyen módon zajlik le az
átváltozás.
– Csak a szeretetenergiával tudjuk meggyógyítani ezt a bolygót, mert a
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szeretet révén összhangba kerülsz a Léttel.
– A szeretet a megoldás mindenre.
– Minél több ember küld spirituális szeretetenergiát a bolygónak, annál jobban
tudunk segíteni másoknak emelni a tudatosságát, és megállítani őket a
természet és más emberek bántalmazásában.
– Bátorítok minden szerető embert, hogy csináljon fénymunkát a bolygó
számára most, hogy átváltoztassa a Földön az összes negatív energiát
pozitív, fényteljes energiává.
– Ha ezt energiahelyeken végzed, akkor az energiád sokkal erősebb és
hatásosabb lesz.
– Megváltoztatod az energiádat egy magasabb spirituális szintre, ezzel
megkevered és átváltoztatod az energiákat, az embereket magad körül.
– A szeretet és a kozmikus fény csatornájává válsz.
– Egy fényteljes örvénnyé válsz.

– Tizenötödik Rész –
2011 Június
– Üdvözöllek, Alaje vagyok a Plejádok fénydimenzióiból.
– Alaje a plejádi nevem, és egyetlen földi nyelvhez sincs köze.
– A lelkem egy része jelenleg a Földön, egy fizikai testbe született.
– Mióta a Földre érkeztem, segítek a földi embereknek a spiritualitás
kifejlesztésében, a szívükben lévő szeretet aktiválásával.
– Sok gyógyítást és szemináriumot adtam, és 2007-ben elkezdtem a videóimat
a Youtube-on közzétenni.
– Kérlek légy tisztában azzal, hogy a spiritualitásnak semmi köze a vallásokhoz.
– A spiritualitás egy képesség ahhoz, hogy összhangban legyünk a Léttel, és
semmi köze sincs a földi emberek babonáihoz, dogmáihoz, fanatizmusához,
elnyomásához és kizsákmányolásához,
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– Spirituálisnak lenni azt jelenti, hogy használjuk a szeretet fényét.
– Kérlek jegyezd meg, hogy jelenleg az interneten csak a saját Youtube
csatornámon tudsz engem megtalálni, 777Alaje néven.
– Sehol máshol nem vagyok elérhető az interneten, és nem írok semmit más
weboldalakon.
– Rólam további információkat úgy tudsz kapni, ha aktiválod a szeretet a
szívedben és megkérdezed a Létet (Istent), fénylényeket, spirituális
földönkívülieket vagy a felsőbb énedet.
– Ahogy az összes videómban is mondtam, az élet értelme, hogy legyen
szeretet a szívben és a spirituális fejlődés.

– A szeretet a megoldás mindenre, mert ez a Lét legfelsőbb energiája.
– A szeretet a központi kozmikus tudatosság, amit a Földön „Istennek” hívnak.
– Csak a szeretet erejével tudjuk eltávolítani a negativitást erről a bolygóról, és
létrehozni egy olyan bolygót, ahol az emberek szabadok és boldogok.
– A Létnek van egy tanítási rendszere, amely „ok és okozat” néven ismert.
– Ily módon fejlődik a lélek.
– Minden energia.
– Minden gondolatunk, érzelmünk és cselekedetünk egy energiát teremt, ami
létrehozza a környezetünket.
– Amikor pozitív energiákat teremtesz, akkor egy szenvedés, erőszak és
természeti katasztrófáktól mentes pozitív, szabad és egészséges bolygót
hozol létre.
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– Amikor negatív energiát teremtesz, akkor egy gyűlölettel, önteltséggel,
erőszakkal,

őrültséggel,

hadsereggel,

háborúval,

politikusokkal,

titkos

kormányokkal, vallási fanatizmussal, fogyasztási őrülettel, földrengésekkel,
árvizekkel, vulkán kitörésekkel és kaotikus időjárással, szennyezett élelemmel,
dohányzással és betegséggel teli bolygót hozol létre.
– Csak akkor élhetsz egészségesen, amikor harmóniában vagy a Léttel és a
szeretettel.
– Sok ezer csillagrendszerből érkező földönkívüli emberek, spirituális mesterek
és fénylények mindig tanították a földi embereket erre a tudásra.
– Ezen fénymunkások közül sokan önként születtek a Földre, hogy segítsenek a
földi embereknek szeretetben élni és kifejleszteni a tudatosságukat.
– MI fénymunkások a Forrás kozmikus fényének a közvetítőiként cselekszünk, és
átalakítunk minden negatív energiát.
– Fényt és szeretetenergiát küldünk az egész bolygónak, hogy így minden földi
ember használhassa a spirituális fény erejét, a szeretet energiáját, ezáltal
megszabadítsuk a Földet a gyűlölettől, a szenvedéstől és a tudatlanságtól.
– Már sok éve végzek fénymunkát szeretetteljes emberekkel közösen, ehhez
pedig az egész bolygón használunk különböző energiahelyeket azért, hogy
erősebbé tegyük az energiánkat.
– 2011 júniusában, 30 fénymunkással elmentem Görögországba az ősi
templomokhoz, mert ezeket mind energiahelyekre építették.
– A régi időkben, körülbelül 10,000 évvel ezelőtt, több földönkívüli csoport is
tevékenykedett a Föld különböző pontjain.
– Minden úgynevezett „Istenek” a Föld történelmében földönkívüliek voltak.
– Az ősi földi emberek Istenként, Istenekként vagy Angyalokként imádták őket,
mert nem értették a technológiájukat és a tudásukat.
– Látták, ahogy a földönkívüliek űrhajókkal repülnek, de mivel nem tudták mi
az az űrhajó ezért az általuk ismert szavakkal és tárgyakkal magyarázták
őket.
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– A művészek repülő szekerekkel, vagy madárszárnyakkal örökítették meg
őket.
– Európában volt egy olyan földönkívüli csoport akiknek a bázisa az Olümposz
hegyen volt.
– Vezérüknek Zeusznak egy olyan technológia állt a birtokában, amivel képes
volt az elektromágneses energiát használni.
– Mások, mint Poszeidón is rendelkezett
ezzel a technológiával.
– Az ősi időkben a jóindulatú földönkívüli
emberek állandó kapcsolatban voltak az
intelligens földi emberekkel, és próbáltak
nekik segíteni szellemileg kifejlődni.
– Matematikát, csillagászatot, művészetet,
mezőgazdasági ismereteket

és orvos-

tudományt tanítottak nekik.
– Azonban a sok évszázad alatt a földi
emberek sok mindent félreértettek és
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megváltoztattak a saját hitrend-szerüknek megfelelően.
– Ezen földönkívülieknek ismereteik voltak a Teremtés tervéről, a DNS
áta-lakulásáról és a tudatosság bővítéséről.
– Volt egy technológiai eszközük, egy energiabotjuk, amivel egy emberi lény
DNS-ét meg tudták változtatni, annak érdekében, hogy meggyógyítsák és
kiszélesítsék a tudatosságát.
– Később a földi emberek úgy hívták ezt a
gyógyító

eszközt, hogy „Isten botja” vagy

„Varázspálca”.
– Ezt a botot görögül Kirykeion-nak hívták, ami a
„Tanítók botját” jelenti.
– Latinul

Kaduceus-ként

ismerik,

az

ókori

Egyiptomban pedig mint Ank, vagyis az élet
kulcsa.
– Sok egyiptomi domborművön és falfestményen földönkívüli hírnököket lehet
látni, akik ezt az energiabotot az emberek gyógyítására és tudatosságuk
átváltoztatására használták.

– Indiában a földönkívüli Shiva ezzel a bottal ábrázolva látható.
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– A földönkívüli emberek az Élet botjával tudtak gyógyítani, ezért vált ez a
gyógyítás szimbólumává.

– Az orvosok és a gyógyszertárak a mai napig is a gyógyítás szimbólumaként
használják, még ha nem is tudják annak valódi eredetét.
– Európában a leghíresebb földönkívüli hírnök Hermész volt.
– Itáliában Merkúrnak hívták, Egyiptomban pedig Thotnak.
– Hermész helyről helyre repült űrhajójával, ezért az ókori művészek úgy
ábrázolták, hogy cipőin szárnyak vannak.
– A szárnyas sisak a fején a repülő űrhajóját szimbolizálja.
– A kezeiben az úgynevezett „Istenek botját” tartja, az Élet botját.
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– Még a mai időkben is a földönkívüliek az Élet botjának ezen jelképét
mutatják a gabonakörökön keresztül, hogy az emberek emlékezzenek rá.

– Ez az energiabot a Teremtés tervének a tükörképe, ami minden élőlényben
létezik.
– Egyszerre több dolgot is szimbolizál.
– Megmutatja, hogy a Létezésben minden spirális formában fejlődik.
– A bot az életutat jelképezi, ami spirális módon halad.
– Azt szimbolizálja, hogy a kozmikus energia használata révén magasabb
dimenziókba fejlődhetsz.
– A kezdetleges emberből az égi emberekké történő átváltozást szimbolizálja.
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– Felülkerekednek az alacsony, negatív ösztönökön és a szeretet energiáját
használják.

– A DNS átváltoztatása, ami szintén egy spirál és a csakrarendszer fejlődését
szimbolizálja, amit az ősi szanszkrit nyelven Kundalini-nek hívnak.
– A Kundalini a „Kundala” szóból származik, ami csavartat vagy tekeredettet
jelent.
– A Kundalini energiának csak természetes úton lenne szabad kifejlődnie, a
tudatosság bővülése és a szeretetenergia használata által.
– Ha túl korán, az ehhez szükséges bölcsesség nélkül akarod felébreszteni ezt
az energiát, azzal mentális sérülést okozol magadnak, aztán hibákat követsz
el, így negatív karmát teremtesz, amivel akadályozod a saját fejlődésedet.
– Ezen

energia

aktiválásának

természetesen, a megfelelő időben kell történnie.
– A

boton

látható

spirál

azt

szimbolizálja, hogy miként emelkedsz, fejlődsz felfelé az életutad
mentén.
– A
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gázként,

ásványként,

növényként,

állatként

és

emberként,

hogy

tapasztalatokat gyűjtsön és spirituálisan fejlődjön.
– A Lélek mindkét polaritást megtapasztalja: férfi, nő, pozitív és negatív.
– Ha megtanulod használni a szeretet frekvenciáját és nem a gyűlöletet, egót
és arroganciát, akkor elsajátítottad az alacsonyabb dimenziók polaritását,
és magasabb dimenziókba születhetsz.
– A magasabb dimenziókat szárnyakkal ábrázolják.
– Minden videómban azt mondom: „Az élet értelme a szív és a tudatosság
kifejlődése.”
– A Földön, az Élet botját úgy is hívják, hogy az „Élet fája”, és a művészek
jelképesen egy nő és egy férfi mellett egy faként ábrázolják.
– Az elmúlt 2000 évben ezt a képet a földi vallások arra használták, hogy
bűntudatos és vétkes érzésekkel beprogramozzák az embereket, ezáltal a
papoknak pénzzel fizetve próbálják megváltani magukat.
– A valóságban viszont, az Élet botja azt az alapelvet szimbolizálja, hogyan
változtasd át magad a szeretet kozmikus energiájával, és lépj az evolúció
magasabb stádiumaiba.
– Ha bekerülsz a magasabb dimenziókba, akkor a szeretet kozmikus energiáját
mindenben használhatod.
– A magasabb dimenziókban a szeretet erejét nem csak magunkban, hanem
a hajóink repüléséhez is használjuk.
– A spirituális földönkívüliek a szeretet frekvenciájával, a Lét kozmikus
energiájával repülnek.
– A hajóink a tiszta szeretet energiájából készülnek és bármilyen formában
képesek megjelenni.
– A földönkívüli Hermész, Zeusz fia volt.
– Zeusznak egy másik fia is volt, Apolló.
– Mindketten használták az Élet botját.
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– A földönkívüli Apollónak volt egy földi női társa és egy fia, Aszklépiosz, aki
Görögországban élt.
– Apolló átadta a bottal kapcsolatos tudását Aszklépiosznak, aki így az ókori
Görögország leghíresebb gyógyítójává vált.
– Aszklépiosz

nagy

templomkomplexumot

épített

fel

Epidavrosz

egyik

energiapontján, ahol emberek ezreit gyógyította a saját és a hely
energiájával.
– Ez egy fürdőkkel, éttermekkel, színházzal, hotel és gyógykezelő szobákkal
rendelkező ókori fürdőépület volt.

– Sok gyógyító energia tárolódott ebben a templomegyüttesben, így ezen a
helyen kezdtem a fénymunkát.
– Itt megtisztítottuk magunkat gyógyító energiákkal és fényenergiát küldtünk
szét a bolygón.
– Az Űrtestvéreim itt is figyelemmel kísértek bennünket távmérő korongokkal.
– A távmérő korongok kicsi, távirányítású űrhajók, amelyek hasonlóak egy
spirituális kamerához.
– Nem csak képeket, hanem érzelmeket és gondolatokat is rögzítenek.
– Ahogy már korábban is mondtam, az érzések és
gondolatok mind energiák.
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– Éjszaka elmentünk az Athénhoz közeli Pendeli helyhez, ahol a hegy
energiáját használtuk arra, hogy fényt és szeretetet küldjünk a Földnek.

– Itt újból sok orbképet csináltunk, akiket a szeretetenergiánkkal vonzottunk
magunkhoz.
– Ahogy az utóbbi üzenetemben is mondtam, az orbok sok más élőlény
tudatosságai, más dimenziókból.
– Időnként még arcokat is láthatsz az orbokban.
– Az alábbi képen amit 2011 júliusában csináltam láthatod Jézus spirituális
mester arcát.
– Ő és sok más spirituális mester tanították a földi embereket arra, hogyan
válhatnak ők maguk is mesterekké, és egyik tanító sem akarta, hogy
imádják.

– Jézus eredeti tanításai a szeretetről, a kozmikus tudásról, az újjászületésről és
az igazi spirituális fejlődésről szóltak, nem pedig arról, hogy fanatikusok, vagy
a vallások rabszolgái legyünk.
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– Ezt később a papok és a királyok hozták létre.
– Jézus tanításai csak a szívbéli szeretet használatáról szóltak.
– Ő, csak úgy mint én, tagja a Fény Galaktikus Szövetségének, ahol a
jóindulatú földönkívüli fajok ezrei szervezetten dolgoznak együtt a Forrással.
– A következő nap egy energiahelyre mentünk, amit Delfinek hívnak.
– A „Delfi” szó a görög „Delfini” szóból ered, ami Delfint jelent.
– A Delfinek a Szíriusz csillagrendszerből ideszületett földönkívüliek.
– Ezt a helyet Delfinek hívták, mert erős szíriuszi energiája van.
– Egy nagy templomkomplexumot építettek ide, hogy hasznosítsák a hegy
energiáját.
– Ebben a templomban olyan emberek voltak, akik ezt az energiát fel tudták
használni ahhoz, hogy betekinthessenek a jövő lehetséges vonalaiba.

– Ez volt az egyik leghíresebb jósda az ősi időkben.
– Ezt követően elmentünk az egyik Zeusz templomhoz a hegyre.
– Ez a templom szintén egy energiahelyre épült.
– Itt rögzítettünk egy óriási fénygolyót, ami örök időn át kozmikus fényt küld az
emberek tudatossága növeléséhez.
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– A következő nap elmentünk a Soúnioni templomhoz, amit a földönkívüli
Poszeidón tiszteletére építettek.
– Mint minden ókori templom, ez a templom is egy energiahelyre épült, hogy
az ideérkező emberek felhasználhassák ezt az energiát.
– Itt ismét szeretetenergiát küldtünk a Földnek, hogy minden negatív energiát
pozitív energiává változtassunk, mert a gondolatok és érzelmek energiák,
amik létrehozzák a valóságunkat és a jövőnket.
– Egy olyan időben vagyunk, ahol mindenkinek el kell döntenie, hogy a
szeretetnek akar élni, és ezáltal tovább fejlődni, vagy egy alacsonyabb
tudatosságban akar maradni.
– A negatív emberek, akik a szeretet és a Lét ellen vannak, a szenvedés
alacsonyabb dimenzióiban maradnak, amíg ki nem fejlődnek.
– Közülük sokan életeik ezrein keresztül ismétlik ezt az iskolát, mert a szeretet
helyett inkább a gyűlöletet választják.
– Tehát legyél tisztában azzal, hogy ha fénymunkát végzel és szeretetet
küldesz, akkor a negatív emberek meg akarják akadályozni ezt.
– Ezek az utálattal teli emberek, negatív lények által vannak befolyásolva az
alacsonyabb asztrális dimenziókból, akik arra használják az embereket,
hogy megtámadják a fénymunkásokat.
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– Ilyen emberek például azok, akik az interneten sértegetnek engem.
– Ők ráadásul spirituálisnak állítják be magukat, de valójában a fény és a
szeretet ellen vannak, és össze akarják zavarni a többieket.
– Sokan közülük újjászületett reptiliánok.
– Ez egy olyan földönkívüli faj, amelyik fél a fénytől és gyűlöli a szeretetteljes
embereket,
– Támadják a fénymunkásokat, és amikor megvéded magad, azt mondják,
hogy nem vagy spirituális.
– Ez egy nagyon régi trükkje a sötét oldalnak, hogy a szeretetteljes embereket
gyengévé és bizonytalanná tegye.
– De az igazság az, hogy nekünk fénymunkásoknak jogunk és kötelességünk
megvédeni önmagunkat és másokat.
– Ha elég fénymunkás folytatja a Forrás kozmikus fényének közvetítését, akkor
segíthetünk kifejlődni akár ezeknek az összezavarodott lelkeknek is.
– A fény segíti őket, hogy egy nap észrevegyék, hogy a gyűlölet csak
pusztítást hoz, és csak a szeretet energiája vezet sikerhez, boldogsághoz és
gyönyörűséghez.
– Még mindig túl sok a gyűlölet, pusztulás, betegség és szenvedés ezen a
bolygón, és ez az energia egy kellemetlen jövőt hoz létre.
– Itt az idő, hogy minden földi ember használja az igazi egyetemes szeretet
spirituális erejét, hogy átváltoztassa a jelenlegi negatív energiákat a Földön
és egy fényes jövőt teremtsen.
– Csak a magasabb energiával lehet megváltoztatni az alacsony energiát.
– A szeretet frekvenciája a legnagyobb energia, és az élet minden területét
képes átalakítani.
– A szeretet frekvenciája minden problémát felülmúl a Földön, mert ez a Forrás
energiája, az „Istennek” hívott tudatosság energiája.
– A videóim a „777ALAJE” Youtube csatornámon vannak, ahol mindent

www.alaje.hu

86. oldal

megtalálsz

egy

szerető

bolygó

létrehozásához

és

a

tudatosságod

fejlesztéséhez.
– Változtassuk át ezt a bolygót egy fényes és békés hellyé, mint ahogy ez már
más bolygókon is megtörtént.
– Legyen fény, legyen szeretet, legyen boldogság.

– Tizenhatodik Rész –
2011 Augusztus
– A Létezés sok univerzumot tartalmaz.
– Mindegyik univerzumot másféle emberek, fajok és életformák lakják.
– Ők különböző sűrűségben, frekvencián élnek a dimenziójuknak megfelelően.
– A magasabb dimenziókban, ahol az energia is magasabb, az ott élőknek
fényből álló éteri testük van.

– Az alacsonyabb dimenziókban élőknek, ahol az energia alacsonyabb, fizikai
testük van.
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– Az emberek mindenhol ott vannak az univerzum különböző dimenzióiban,
különböző bolygókon és különböző tudatállapotokban.
– Még

néhány

holdon

és

napon is van élet.
– A napok emellett átjárók is
más dimenziókba.
– Sok

olyan

bolygó

van,

Földivel

meg-

amelyen

a

egyező

frekvenciájú

élet

van, de a legtöbb bolygó ennél fejlettebb és magasabb dimenziójú életnek
ad otthont.
– Ez azt jelenti, hogy több a kozmikus energia és ezeken a helyeken minden
szebb és fényesebb.

– A természet ragyog, a virágok dallamokat suttognak és az állatok
gyengédek és barátságosak.
– Mindenki telepatikus képességekkel bír, és nincs hazugság, betegség vagy
agresszió, csak szeretet.
– A fejlettebb bolygókon az emberek egységben élnek a Létezéssel.
– Az univerzumot amiben most vagyunk, sok fejlett faj, köztük emberek
évmilliárdok

óta

űrhajókkal,

asztronautákként,

vagy

mint

fénylények

látogatják és fedezik fel a Létezést.
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– Eme űrutazók miatt van a Földbolygó benépesítve emberekkel, különböző
állatokkal és növényekkel.
– Évmilliókon át formálták ennek a bolygónak a történelmét.
– Az univerzumnak ezen részén van egy több ezer spirituálisan fejlett
csillagnemzetet összefogó csoport, a Fény Galaktikus Szövetsége.
– Mi a fény őrzői vagyunk, és segítjük az alacsonyabb szintű bolygók
fejlődését.
– Az univerzum más részein más szövetségek vannak.
– Azért mutatjuk meg fényhajóinkat az égen, hogy segítsünk a mit sem sejtő
földi embereknek annak a megértésében, hogy az univerzumot más
emberek és életformák is lakják.
– Emellett még hajóink serkentik a spirituális ébredést, mert a Forrás kozmikus
szeretetét sugározzák, még a videofelvételeken keresztül is.
– Most, hogy a Föld egy energia és tudatállapot fejlődésen megy keresztül, itt
vagyunk, hogy a földi embereknek segítsünk, a negatív energiákból a fény
energiáiba történő fejlődéshez.
– A földi embereknek meg kell tanulniuk összhangban élni a természettel.
– A bolygó egy élőlény, és a levegőt, a vizet, a növényeket és az állatokat
tisztelettel kell kezelni.
– Ha a földi emberek továbbra is a természet és a szeretet ellen fognak élni,
túlzott fogyasztásukkal, hataloméhségükkel, a mérgek és az atomenergia
ipari használatával, és ezután is gyűlöletenergiákat hoznak létre egymással
szemben, akkor a földi élet nagyon kellemetlenné válik, mert az univerzum
és a bolygó kénytelen lesz a negatív energiákat megtisztítani.
– Ha a természetet pusztítod, azzal saját magadat pusztítod.
– Minden földi ember felelős azért, hogy milyenné válik a földi társadalom.
– A gondolataid és az érzéseid teremtik meg a jövődet.
– Az univerzális szeretet a megoldás mindenre, mert az a Forrás energiája, a
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tudatosság kozmikus középpontjáé, minden forrás forrásáé.
– Minden nehézségen, minden akadályon felül tudunk emelkedni, ha a
kozmikus szeretet energiáját használjuk.
– Még a nagy világméretű problémákra is megoldást találhatunk, ha kibontjuk
a kozmikus szeretet erejét.

– Ha a negatív emberek és szituációk elszomorítanak és gyengítik a
szeretetenergiádat, akkor építsd az fel újra.

– A szeretetenergiád mindig egészséges, erős állapotban kell legyen.
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– Az élet értelme, hogy szeretet legyen a szívedben és spirituálissá válj.
– A következőket teheted, hogy a tested, a szellemed és az energiád
magasan vibráljon a szeretettől:
– Kerüld a kapcsolatot a negatív, mérges emberekkel, vagy az olyan
emberekkel, akik el akarják lopni az energiádat és irányítani akarnak.
A negatív karmájuk megzavarhatja az életutadat. Küldj nekik
szeretetenergiát a távolból, hogy ők is megtalálhassák az utat a
fényhez.
– Keresd

a

kapcsolatot

barátságos,

szeretetteljes

és

spirituális

emberekkel. A pozitív emberek szeretetet, fényt, erőt, egészséget,
tudást és bölcsességet adnak neked. A spirituális embereknek semmi
közük sincs semmilyen szervezethez vagy hitrendszerhez a Földön. A
spirituális emberek sohasem támadnak senkit, mert már fejlett a szívük.
A spirituális embereknek nincs egójuk, nem féltékenyek, és nem
utálnak senkit és semmit. A spirituális emberek pozitív energiákat
teremtenek mindenki javára.
– Mindig a szeretetre és a barátságosságra fókuszálj. Ne engedd
másoknak, hogy a negativitásba húzzanak. Meg tudod védeni
magad erősen anélkül, hogy gyűlöletenergiát használnál. Törölj ki
minden gyűlöletet, arroganciát, egoizmust, irigységet, kapzsiságot és
gonosz viselkedést. Képezd magad pozitív emberré, a kozmikus
szeretet és barátságosság használatával. A szeretet használata nem
jelenti azt, hogy gyenge vagy. Azt jelenti, hogy a szívedtől távol tartod
a gyűlölet energiáit, és a felsőbb énedet használod.
– Tartsd a tested és a szellemed egészségesen az önszeretettel. Aki
szereti önmagát az nem károsítja magát drogokkal, dohányzással,
alkohollal, állati tetemekkel, vagy más méreganyagokkal, mert az
károsítja a fizikai és az energiatestet és megakadályoz abban, hogy
magasabb szintű tudatállapotra lépj. Ha elpusztítod a tested, a lelked
templomát, azzal azt mutatod a Létezésnek, hogy nem vigyázol
magadra és nem vagy tisztelettel a teremtésre. Ebben az esetben a
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szeretet ellen vagy, az önfejlődés ellen, és ezt meg kell gyógyítani.
Gyógyítsd és méregtelenítsd magad az önszeretettel és természetes
gyógynövényekkel, hogy megtaláld a fényt és spirituálissá válhass.
– Menj gyakran a természetbe, hogy megtisztítsd az energiáid, és hogy
új, tiszta energiákkal töltődj fel.
– Ne kötődj a földi babonákhoz és más hitrendszerekhez. Ne függj
szektáktól, mint a vallások, vagy más irányítási szervezetektől a Földön.
Ezek eltorzítják a természetes, spirituális életszemléleted, emellett csak
a pénzed és a behódolásod kell nekik. Minden amire szükséged van,
azt megtalálod a szívedben, úgy hívják szeretet. Jézus és sok más
spirituális tanító évezredek óta ezt mondják.
– Jézusnak, vagy más spirituális lényeknek semmi közük sincs a földi
vallásokhoz és a hataloméhes papokhoz, és soha senkinek nem mondták,
hogy egy vallás rabszolgája legyen.
– Csak azt mondjuk, hogy merülj magadba és meditálj a szeretet sugárzó
szívében.
– Mélyre merülés önmagadban a legfontosabb utazás amiben csak részt
vehetsz.
– Ez egy utazás az igazsághoz, a források forrásához,
– Ez az a hely ahol spirituális erőt és bölcsességet találhatsz, hogy egy fényes
személyiséget alakíts ki magadnak és kitöröld a negatív gondolatok és
érzések pusztító hatását, kitöröld a negatív karmát.
– A meditáció elcsendesíti a szellemed és belső meglátásokkal megérted a
spirituális törvényeket és a teremtés irányelveit, ami harmóniát teremt a
mindennapi életeben.
– A meditáció közben kapcsolatba kerülsz a felsőbb éneddel, majd végül a
tudatosság kozmikus központjával, és elkezdesz öntudatos lenni, ami az
önmegvalósításhoz vezet.
– A felsőbb éned a kapocs, az összekötő csatorna a lelkedhez, és a
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tudatosság kozmikus központjához.
– A felsőbb én végrehajtja a lélek vágyait.
– A felsőbb én egy eszköz, amivel a lélek ki tud fejezni valamit, és teremteni
tud valamit.
– Akárhányszor csatlakozol a lelkedhez, te magad leszel a felsőbb éned és
egyé válsz a Forrással.
– Mindenki lélek, a Forrás gyermeke.
– Mindenki a Forrás része, a tudatosság kozmikus középpontjának, amit
Istennek hívnak.
– Minden spirituális mester, köztük Jézus is, mindig erről beszél.
– Mindenki reinkarnálódik egy fizikai formába a felsőbb énjéből, hogy
tapasztalatokat gyűjtsön a fizikai Földbolygón.
– Amikor egy emberi lény meghal, az felsőbb énjéből származó energia
kiáramlik és elhagyja a fizikai testet.
– A felsőbb én mindig kapcsolatban van minden egyes születéssel, és
végigvezeti az egyént az életen.
– Az energiaáram befejezi az élményeit, aztán visszaolvad a felsőbb énbe.
– Minden felsőbb én egy, és az univerzális tudat részét képezi.
– A felsőbb ént úgy is szokták hívni, hogy az őrangyal, és teljes tudása van az
összes múltbéli életedről.
– Kinyitja és becsukja a tapasztalások ajtaját, annak megfelelően, hogy a
lehető legjobb módon szolgálja az egyén választott útját.
– Amikor összhangban vagy a Létezés fényével, akkor készen állsz az
átalakulás magasabb energiáira, amelyek éppen most dolgoznak a Földön.
– Te egy örvény vagy, ami fényenergiát terjeszt, akárhova is mész.
– Pozitívan hatsz a körülötted lévők tudatállapotára még akkor is ha csöndben
vagy.
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– Mert minden energia és minden összeköttetésben van az energiával.
– Te egy fényvivő vagy, egy fénymunkás, és mások fejlődését segíted.
– Te mint fényörvény, fénymunkás, segítesz másoknak, hogy felismerjék, ha
régi akadályok, karmikus ügyeik vannak önmagukban, amelyek gyógyulásra
szorulnak.
– Minden traumatikus élmény az előző életeikből, mint a háborúk, félelmek,
éhezés, betegség, fájdalom, fizikális és mentális sérülések, gyógyítatlan
harag vagy sértődés, minden szenvedés az elmúlt kapcsolataikból,
csalódások, féltékenység, vagy vita más emberekkel, a Te fényed felszínre
hozza

ezeket

az

akadályokat,

azért,

hogy

megvizsgálhassák

és

meggyógyíthassák azokat.
– Ez haragot kelthet egyesekben a fénymunkásokkal szemben, mert szeretnék
megtartani a negatív szokásaikat, vagy mert negatív lények befolyása alatt
állnak.
– Ezeknek az embereknek több időre, esetenként több életre van szükségük,
amíg feldolgozzák az akadályaikat.
– Ahogy a Föld frekvenciája folyamatosan emelkedik, minden gondolatunk és
érzelmünk hamarabb megtestesül és a szituációk gyorsabban változnak.
– Ez a megtisztulás ideje, kívül és belül is.
– Folytasd önmagad megtisztítását a Létezéstől kapott fénnyel.
– Töltsd fel magad a Létezéstől érkező szeretettel.
– Ha az életed gátolja valami, kérd meg a Létesést, hogy mutassa meg mit
kell magadon meggyógyítanod.
– Figyeld a gondolataid, és ha azt látod, hogy negatívak, akkor fordítsd meg
az energiát pozitív energiával.
– Vizualizáld, hogy szeretetet, fényt és bölcsességet kapsz a Létezéstől.
– A kozmikus szeretet a legnagyobb erő, a boldogság és a gyönyörűség
kulcsa.
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– Kívánom, hogy mindenki találja meg ezt a kulcsot, és nyissa ki az ajtót a
magasabb szintű tudatállapotokhoz.

– Tizenhetedik, Tizennyolcadik Rész –
2011 November
– Üdvözletem, Alaje vagyok a Plejádi csillagrendszerből.
– Egy spirituális átalakulás van folyamatban a Földön, mert a Létezés
magasabb energiákat küld a bolygónak, hogy felemelje azt az evolúció egy
magasabb fokára.
– Azon személyek, akiket a szeretet ezen magasabb szintű energiája
megérintett, segíteni akarnak a bolygónak ezen folyamat közben.
– 12 év alatt sok szeretetteljes emberrel együtt utaztam el a Föld
energiapontjaira, hogy a szeretet magasabb rezgéseit közvetítsük, és
megtisztítsuk a Földet a negatív energiáktól.
– 2011 novemberében tíz szeretetteljes emberrel a Bermuda Háromszögbeli
Bimini szigetére utaztam.
– Bimini korábban Atlantisz része volt, és hozzá közel helyezkedett el Atlantisz
legnagyobb energiaközpontja.
– Ez volt Atlantisz energiaörvénye.
– Mielőtt beszámolok az utazásomról, előtte hadd mondjam el Atlantisz
történetét, és az azt megelőző civilizációkét, mert a Föld mai civilizációja is
nagyon hasonló viselkedést mutat.
– Az elmúlt 10 millió évben 8 technikailag fejlett civilizáció pusztította el
önmagát, mert visszaéltek a technológiájukkal és hatalmukkal, és nem éltek
spirituálisan.
– Humanoid és nem humanoid űrutazók civilizációi voltak, akik az univerzum
más részeiből érkeztek.
– A fegyvereik ezerszer pusztítóbbak voltak, mint a mostani földi embereké,
mert visszaéltek a kozmikus energiákkal.
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– Ez nem kitaláció, ez a Föld szomorú, de igaz története.
– A háborúik erős rádióaktivitást okoztak, ami eltorzította az élőlényeket.
– Így

alakultak

ki

a

dinoszauruszok,

melyeket

később

más

űrutazók

elpusztítottak, hogy egy újabb civilizációt építsenek fel.
– Ez a civilizáció is visszaélt a fegyvereivel, és elpusztította azt a bolygót, ami
korábban a Mars és a Jupiter között volt.
– Napjaink Kisbolygóöve az ami maradt az elpusztított bolygóból.
– Körülbelül 1 millió évvel ezelőtt más űrutazók érkeztek, és gyarmatosították a
Földet.
– Ők építették Lemúria és Atlantisz civilizációját.
– Akkoriban a Föld másképpen nézett ki mint ma.
– Lemúria egy kontinens volt a mai Csendes óceán területén.
– Atlantisz egy kontinens volt az Atlanti óceánban.

– Az atlantisziak fejlettebbek voltak, mint a mai földi emberek, és hatalmas
kristályokat használtak, amik erős kozmikus energiával bírtak.
– Az élethosszuk akár 1000 év is lehetett, és képesek voltak magasabb
dimenziókkal kommunikálni, továbbá az időutazás is ismert és használt volt.
– Atlantisznak sok szigete volt és sok kolóniája a Föld többi részén.
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– Sok földönkívüli faj élt itt több százezer éven át spirituálisan, és harmóniában
a Létettel.
– Ebből is adódott, hogy a tudásuk a kozmoszról folyamatosan növekedett, és
megtanulták a kozmikus energia használatát.
– Nagyjából 700.000 évvel ezelőtt kezdődött a hanyatlásuk, mert sokan
egoizmust és arroganciát növesztettek magukban, és azt hitték, hogy
istenek.
– A legtöbben elvesztették spiritualitásukat, és kihasználták a kozmikus
energiákat mások gondolatainak manipulálására, vagy az emberek és az
állatok genetikai állományát változtatták kedvükre.
– Ennek eredményeképp jöttek létre az ősi sellők, minotauruszok, küklopszok
vagy tengeri szörnyek.
– A hatalom és a technológia megszállottjai lettek, és háborúkat indítottak
Lemúria ellen, mert azt hitték az egész bolygó az ő tulajdonuk.
– Nagyon komolyan visszaéltek a fegyvereikkel és a kristályaikkal, és körülbelül
12 ezer évvel ezelőtt az egész kontinenst elpusztították a háborúkban.
– Az energia szinte mindent elporlasztott, így nem sok minden maradt
Atlantiszból.
– Néhány spirituális atlantiszinak sikerült űrhajókon elmenekülnie a katasztrófa
előtt.
– Ez a katasztrófa pólusváltást okozott, és ahogy ti hívjátok a „Nagy
Özönvizet”.
– Évekkel később, az atlantisziak és más földönkívüliek visszatértek a föld egyes
részeire, hogy továbbadják a tudásukat másoknak.
– Ez az oka annak, hogy a katasztrófa után más kultúrák, mint az egyiptomi és
a görög, hirtelen nagy tudásra tettek szert a matematika, az asztronómia, az
orvoslás és az építészet terén.
– A lebegtetés technológiáját használták piramisok építésére a Föld több
pontján.
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– Az atlantiszi civilizáció végén zajló hatalommal, fegyverekkel és energiával
való visszaélés, egy kisebb méretben napjainkban újból megtörténik.
– Még most is vannak hatalommal bíró emberek, akik mindent irányítani
szeretnének fegyverekkel, háborúkkal, vallásokkal, drogokkal, genetikai és
mentális manipulációkon keresztül, és kapzsi módon kizsákmányolják a Föld
erőforrásait.
– Az uralkodók a Földön több billió dollárt költenek fegyverekre és drogokra,
ahelyett, hogy az egész bolygót segítenék abban, hogy a harmónia
szigetévé váljon, ahol senkinek sem kell nélkülöznie.
– Ez mind azért történik meg, mert a legtöbb földi ember még mindig nem
tanult meg a fénnyel és a szeretettel összhangban élni.
– A legtöbb ember kineveti a fényt és a szeretetet és az egoizmust,
arroganciát, kapzsiságot vagy a gyűlöletet imádja.
– Ez az irány pedig az önmegsemmisítéshez vezet.
– Ez már sokszor megtörtént más civilizációkkal is.
– Csak mikor a földi emberek megtanulnak a spirituális fénnyel és az univerzális
szeretettel élni, akkor élhetsz boldog, fénnyel teli életet szenvedéstől
mentesen, épp úgy ahogy azt más bolygókon is teszik.
– Emiatt, az egész életem fénymunkával töltöm, hogy így a fő energia a
jövőben a szeretet legyen, és ne a gyűlölet, a pusztítás és a szenvedés.
– Szeretetteljes

emberekkel

energiaörvény

helyekre

utazok,

hogy

a

szeretetünk fénye még erősebbé váljon, ezáltal nagyobb gyógyító ereje
legyen a Földön.
– 2011 novemberében a bahamai Bimini szigetekre utaztunk.
– Bimini Atlantisz nyugati részén volt, közel Atlantisz örvényéhez.
– Ez az örvény 59 km-re keletre van Biminitől.
– Korábban ott egy kristálytemplom és más piramisok voltak, ahol a kozmikus
energiákat arra használták, hogy időben utazzanak, vagy magasabb
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dimenziókkal kommunikáljanak.
– Amikor Atlantisz elpusztult ezen erők által, akkor ez a templom is vele együtt
megsemmisült, és az energia anomáliákat és dimenziókapukat hozott létre
azon a területen, amit ma a Bermuda Háromszögnek hívunk.
– A Létezés engem és 10 másik szeretetteljes embert küldött a földnek ezen
részére, hogy meggyógyítsuk ezeket a régi energiákat és a fényért
használjuk őket.
– Biminin gyógyító templomok voltak, amikor Atlantisz még spirituális volt.
– Először

a gyógyító

templomok

helyét

látogattuk

meg

azért,

hogy

megerősítsük a saját energiáinkat, mielőtt az örvény közelébe érnénk.
– Az

első

nap

a

„Gyógyító

Lyukhoz”

mentünk,

egy

természetes

gyógyforráshoz, ami a mangrove erdőkben folyik.
– Ennél a pontnál helyezkedett el a sok atlantiszi gyógyító kristálytemplomok
egyike.
– Az itteni víznek erős az energiája, és magas a lítium, magnézium és
kéntartalma.
– Sok idelátogató ember mentális és spirituális megújulásra talál, és sokan
betegségeikből

gyógyulnak

meg,

vagy

megszabadulnak

szorító

függőségiektől mint például amilyen a dohányzás.
– Ha semmilyen betegséged sincsen, egy energetikai feltöltődést és általános
jó közérzetet tapasztalsz.
– A Bahama szigetek teljes láncolata tele van természetes gyógyító
forrásokkal, mert az atlantiszi kristálytemplomok energiája még mindig
működik.
– Másnap meglátogattuk a „Fiatalság Forrását”, ez szintén egy olyan hely,
ahol korábban egy kristálytemplom állt.
– Az atlantiszi időkben ezt arra használták, hogy kozmikus energiával töltsék fel
magukat, és összhangba hozzák a jing és a jang energiájukat, ezáltal
fiatalon tartsák magukat.
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– Nem a víz tart fiatalon, hanem a vízben lévő kozmikus energia.
– Ez a titka annak, hogy sok földönkívüli miért lehet több százezer éves, és
eközben mégis fiatalnak látszik.
– Kozmikus energiát használnak, a Létezés kozmikus központi tudatának
energiáját.
– Sok atlantiszi templom még mindig létezik az éteri szinten.
– Sajnos a forráskút, ami ezen a helyen épült, nagyon szennyezett, ezért
inkább ne igyál a vizéből.
– Egy kis vizet vettem a kezembe, és megérintettem vele a résztvevők
homlokát, hogy aktiváljam a harmadik szemet.
– Ezután meditáltunk, hogy feltöltsük magunkat a hely energiájával, és
gyógyító energiát küldjünk a bolygónak.
– Minden résztvevő érezte az energia hatását.
– Résztvevő 1: „Én a rózsaszínt képzeltem el az elmémben, ezután rózsaszín
aurát kezdtem látni mindenkiből előbújni, majd spirálisan örvényleni, és
amikor a kezeid a vállamra tetted, az energia megerősödött, és ezután
éreztem, hogy a testem egyensúlyba kerül. Egy nagyon-nagyon békés
állapotban voltam, úgy éreztem, mindannyian össze vagyunk
kapcsolódva ugyanazon energia által.”
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– Résztvevő 2: „Meleg energiát láttam a szemeimnél… sokféle színt… forgó
fényt… különösen lila színűt… sok háromszöget… egy piramist…
geometriákat… fénykaput… arany háromszögeket… és nagyon erősnek
éreztem magam.”
– Résztvevő 3: „Éreztem, hogy bizseregnek az energiáim, és hullámszerűen
mozognak. Sok energiát éreztem, amíg mellettem voltál, és amíg a
kezeid a vállamon voltak. Nem láttam semmit, de képeket éreztem a
testemben.”
– Alaje: „Érezted, hogy az energia összhangba hozza a testedet?”
– Résztvevő 3: „Igen, a számnál nem volt egyensúly és éreztem, hogy valami
megmozdult.”
– Résztvevő 4: „Sok energia jött abból a kútból, ami mind felívelt egyenesen
belétek, mert láttam feltűnni. Nekem személy szerint olyan érzésem
volt, mint amilyen idén volt, amikor itt voltam, és minden alkalommal
energia áramlik belém, érzetem ahogy mozgott, és most is ez volt. Itt a
fejemen is éreztem ezt a mozgást... olyan mintha egy arc mozogna.”
– Alaje: „Igen, az energiatestek egymáshoz igazodtak. Sokféle energiatestünk
van, és ha az energiatestek (mint az asztráltest is) nincsenek
összeillesztve a fizikai testeddel, nem érzed koncentráltnak magad
(nincs egyensúlyban, bizonytalan, nem tudatos). És hogyha minden
energiatest egymáshoz van illesztve, amikor minden test együtt van,
akkor vagy teljes tudatállapotban.”
– Résztvevő 5: „Éreztem, hogy a tobozmirigyem rezeg. És láttam... (nem
tudom, hogy azok mi voltunk-e ott Atlantiszon) egy ilyen helyet láttam...
épületszerű szerkezetekkel. Az emberek sorban ültek és meditáltak...
Lehet, hogy mi voltunk azok vagy pedig az ősi emberek. Muszáj volt
megérintenem

a

földet...

hogy

megérintsem

a

talajon

lévő

növényeket... követtem az érzéseimet.”
– A következő napon hajóra szálltunk és meglátogattuk az atlantiszi kikötő
romjait.
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– Biminin ezt Atlantiszi Falként és Atlantiszi Útként ismerik.
– A maradványai a sziget északi partján helyezkednek el.
– A hatalmas fal egy része kilóg a tengerből.

– Ezek a romok még mindig jó energiákat sugároznak, ezért arra a területre
mentünk, ahol a víz csak 4 méter mély, hogy az aljára merülhessünk.

– Ezek a romok egy város részei voltak korábban és több mint 800.000 évesek.
– Egyike azon kevés maradványoknak, ami Atlantisz elpusztulása után maradt,
mert ez a város Atlantisz szélén helyezkedett el.
– Még így is, hogy nagyon régiek és a kődarabok eróziója erős, még így is látni
a kövek négyszögletes formáját.

www.alaje.hu

102. oldal

– A következő napon a part melletti romokhoz mentünk, hogy feltöltsük
energiánkat és, hogy fénymunkát végezzünk.
– A Nap, a sziget, a Föld, a víz és a sókristályok energiájából töltődtünk újra.
– Ha a Föld és a Nap energiájához kapcsolódsz, akkor az aurád fényes és
erőteljes lesz.
– Ha ezt mezítláb végzed, akkor érezheted, ahogy az energia áramlik a
talpad és a föld között.
– Ha a tengerben fürdesz, akkor szó szerint fényenergiában fürdesz.

– Ez azért van, hogy egészséges tudjon maradni a tested, mivel a test energiái
összhangban vannak a Forrás spirituális fényével.
– Ha nem élsz tengerparton, akkor elmehetsz egy erdőbe és megölelhetsz egy
fát.
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– Az erdőben is tudsz kozmikus energiában fürdeni, ha egészséges az az erdő.
– A fák a kozmikus energiák antennái.
– Akkor kapod a legmagasabb és legfényesebb energiát, ha örömmel,
jókedvvel és szeretetben teszed mindezt.
– Ezzel az erős fénnyel és szeretetenergiával te magad válsz energiaörvénnyé,
és ekkor készen állasz fénymunkát végezni.

– Ilyenkor minden szeretetet és örömöt, amit érzel elküldöd az egész
bolygónak, minden embernek, minden állatnak és minden növénynek.
– Ilyenkor a földet a negatív energiától meggyógyítod, mert ahogy korábbi
üzeneteimben már említettem, minden energetikusan kapcsolódik a
kozmoszhoz,
– Ha

az

alacsonyabb

frekvenciákat

szeretnéd

megváltoztatni,

akkor

magasabb szintű energiát kell, hogy használj.
– És a legmagasabb szintű energia a szeretet energiája.
– A szeretet energiája a Létezés energiája, a Teremtésé, a Forrásé, és ezt a
spirituális energiát használhatod arra, hogy pozitív életet teremts.
– A szeretet erejével betegségeket gyógyíthatsz, függőségeket oldhatsz fel, és
megszüntetheted a gyűlöletet, a félelmet, az erőszakot és növelheted a
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tudatosságot.
– Energiát küldhetsz még a föld uralkodóinak is, hogy így az ő szívük is
megnyílhasson, és megváltozzon a viselkedésük.
– Ha éreznének a szívükkel, akkor lenne bennük együtt érezés, és arra
használnák a pénzüket és a hatalmukat, hogy mindenki számára jobb
legyen,

ahelyett,

hogy

fegyverekre

és

ellenőrző-irányítórendszerekre

költenék.
– A pénz az energia egyik formája ezen a bolygón, és spirituálisan kellene
használni arra, hogy az másokat segítsen.
– A szeretet erejével átalakíthatod a földi társadalmat a béke és az öröm
társadalmává, ugyanúgy, ahogy ez megtörtént már más bolygókon is.
– A következő napon elsétáltunk a sziget északi részére, ahol a legerősebb az
energia.
– Itt is feltöltöttük magunkat szeretetenergiával és utána szétküldtük az
energiát az egész bolygón.
– Emellett,

egyéni

beszélgetéseket

is

végeztem,

hogy

a

személyes

problémákban segíthessek.
– Minden este kimentünk a partra, ahol orbok látogattak meg minket.
– Az elmúlt napok mindegyikén fény és szeretetenergiával töltöttük fel
magunkat, így a következő napon készen álltunk arra, hogy meglátogassuk
az Atlantiszi Örvényt.
– Az Atlantiszi Örvény 56 km-re keletre található a Bimini szigetektől a Bermuda
Háromszögben.
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– Egy hajónak 3 órába telik, hogy odaérjen.
– A hajóút csupa szeretet és öröm volt számunkra.
– Ez a legmagasabb szinten tartja a spirituális energiaszintet.
– Ahogy közelebb és közelebb értünk az energiaörvényhez, egyre jobban
éreztük az energia megváltozását.
– Az örvény elektromágneses energiája nyugtalanná tette a fizikai iránytűnket,
és a digitális iránytűnk sem működött tovább.
– Még a hajó iránytűje is elfordult.
– Hajós: „Nem működik az iránytűm, ilyen még sosem volt.”
– Alaje: „De tudod hol vagyunk?”
– Hajós: „Igen, a GPS működik, de az iránytű nem.”
– Ezen a helyen volt Atlantisz legerősebb energiaközpontja.
– Ez egy kristálytemplom volt, amiben a kozmikus energiát arra használták,
hogy utazzanak az időben, és magasabb dimenziókkal kommunikáljanak.

– Ez a templom még mindig itt van az éteri dimenzióban, és magasabb
dimenziók spirituális mesterei még most is használják ennek energiáit.
– Amikor

megérkeztünk,

meditáltunk,

majd

fénylényekkel

és

spirituális

mesterekkel együtt fénymunkát végeztünk és gyógyító energiát küldtünk a
Földnek.
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– A teljes meditációnkat az Atlantiszi Bimini örvénynél megnézheted a
következő filmemben, ahol energetikailag is bekapcsolódhatsz, és részt tudsz
venni a fénymunkában.
– A meditáció után elmentünk úszni az örvényben.
– A víz itt csak 2 méter mély, viszont messze a tengerben található.
– Ennek oka az, hogy az atlantiszi időkben a Bahama szigetek magasabban
voltak, és ezért egy nagy szigetet alkottak.
– Később a Bahamák nagy része lesüllyedt pár métert és csak kis része maradt
a felszín felett.
– Alaje: „Az élet virága.”
– Az

egyórás

készen

energiafürdés

álltunk

arra,

után
hogy

vissza-hajózzunk Biminire.
– Visszaúton meglepetés ért minket.
– Először láttunk egy éteri űrhajót
felhőnek álcázva.
– Alaje: „középen, középen van... mintha szilárd formája lenne...”
– Ez az űrhajó delfin képében jelent
meg előttünk.
– Ezzel a képpel jelezték űrtestvéreim,
hogy

hamarosan

delfinek

fognak

érkezni, hogy köszönetet mondjanak
a fénymunkáért.

– Egy órával később három delfin érkezett, és a hajónk előtt úszott.
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– Még ebből a távolságból is érződik a delfinek szeretetenergiája.
– Boldogok voltak, hogy spirituális energiát küldtünk a bolygónak.

– A delfinek spirituálisan magasan fejlett földönkívüliek, a Szíriusz B bolygóról.
– Szíriusz B egy vízi bolygó egy magasabb frekvencián, ezért is választották,
hogy a Föld óceánjaiba születnek delfinekként és bálnákként.
– A bálnáknál csoporttudatot figyelhetsz meg, mert sok lélek a Szíriusz B-ről
együtt született egy bálnaként.
– Emberi formában is újjászülethetnek és éteri formában is.
– Azt is lehet mondani, hogy a bálnák organikus űrhajók, amikben néha akár
100, csoportban reinkarnálódott tudatosság is lehet.
– Ezért a bálnák nagy mozgó örvénybejáratok.
– Mi plejádiak a delfinekkel és a bálnákkal együtt dolgozunk azért, hogy
átsegítsük a Földet a tudatosság átalakulásának folyamatán.
– Amikor a delfinek ugranak és pördülnek a levegőben, akkor létrehoznak egy
boldogság energiaörvényt, és ez az energia felerősödik a csoportban.
– Ha közel vagy hozzájuk, akkor érezheted a szeretetenergia gyógyító erejét.
– Még ezeken a felvételeken keresztül is meg lehet kapni az energiájukat.
– Az óceánban sok természetes energiaörvény és átjáró van, a delfinek pedig
hatnak ezekre és megerősítik őket.
– A földi embereknek meg kell tanulniuk felismerni ezeket a spirituális
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mestereket, akik azért vannak itt , hogy mindenkinek segítsenek.
– A bálnák és delfinek barbár gyilkolása és megevése véget kell, hogy érjen!
– Ahogy azt már említettem korábbi üzeneteimben, a gyilkolás a legrosszabb
negatív karma.
– Nem véletlen, hogy természeti katasztrófák történnek, hogy megtisztítsák ezt
a negatív energiát.
– A delfineknek és

bálnáknak

ugyan

az a lélekenergiájuk, mint

az

embereknek, még akkor is ha más fizikai testben élnek.
– Nekik magasabb a tudatosságuk, mint a földi embereknek, és segíteni
akarnak az embereknek magasabb szinteket elérni.
– A földi embereknek meg kellene védeni őket és tanulni tőlük.
– Az élet értelme az, hogy spirituális, egyetemes szeretet legyen a szívünkben,
és összhangban és harmóniában éljünk a Léttel.
– Összhangban a források forrásának fényével.
– Az egyetemes szeretet a legfontosabb dolog, amit a földi embereknek meg
kell tanulniuk.
– Az alacsonyabb dimenziókban sok életet élsz, különböző bolygókon, azért,
hogy ezt megtanulhasd.
– Ha elsajátítottad ezt, akkor születhetsz már magasabb dimenziókba is, ahol
az egyének fénnyel teli életet élnek, fájdalom és szomorúság nélkül.
– Ez nem egy hitrendszer,
– Ezek az élet értelmének egyetemes igazságai.
– Sok lélek, akik már éltek a magasabb dimenziókban, a Földre születnek,
hogy az egyetemes szeretet energiáját elérhetővé tegyék minden földi
ember számára.
– Azon emberek akiknek egyetemes szeretet van a szívében fénymunkások,
mert a Létezés szeretetét arra használják, hogy egy szeretetteljes bolygót
hozzanak létre.
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– A fénymunkásoknak semmi közük a vallási szektákhoz.
– A szeretet a Létezés lényege, és semmi köze a bolygó vallási szektáihoz, akik
a földi emberek millióit kirabolták, megkínozták és megölték.
– A vallások a földön veszélyes szekták fanatikus követőkkel, akik támadják a
szeretetteljes fénymunkásokat, épp úgy ahogy azt Jézussal is tették.
– A vallások és a gyűlölet mesterséges dolgok, amiket csak az öntudatlan,
alacsonyan fejlett bolygókon találsz, és rengeteg háború okozói.
– A magasabban fejlett bolygókon tudatosan élsz, összhangban a kozmikus
központi tudatossággal, harmóniában a szeretettel.
– Az univerzális szeretet békét és harmóniát teremt, és ez nem egy vallás vagy
hitrendszer.
– A spirituális fény ereje és lényege a szeretet.
– Nagyon fontos, hogy sok ember használja az egyetemes szeretet energiáját,
hogy eltűnjön minden negativitás a Föld bolygóról.
– Túl sok negatív ember van a Földön, akik jobban koncentrálnak a
technológiára, hatalomra, vallásokra, kapzsiságra és gyűlöletre, a szívük
kifejlesztése helyett.
– A technológia és a hatalom, szeretet és bölcsesség nélkül nagyon veszélyes,
mert rossz célokra használják a földi emberiséggel és a természettel
szemben... ez végeredményként pedig önpusztításhoz vezet.
– Ez a bolygó a szeretet és az öröm vidékévé válhat, amint az összes
embernek a szeretetereje a szívében lesz.
– Ez megszüntetné az összes negativitást a bolygón.
– Távolítsuk véglegesen el az erőszakot, a gyűlöletet, az irigységet, a
kapzsiságot és az elnyomást erről a bolygóról.
– Bátorítok minden földi embert, hogy a fény útján haladjon, és legyen
összhangban a Léttel.
– Az összes üzenetemben elmagyarázom, ezt miként tegyék.
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– A Létezés fénye világosítsa meg szellemed.
– Légy a csatornája és forrása a Létezés szeretetének.
– A szereteted érjen el mindenkit.
– Az egyetemes szeretet a megoldás mindenre.
– Loka samasta sukhino bhavantu.
– Legyen minden élőlény boldog, gondolataim, szavaim és cselekedeteim
valamilyen módon járuljanak hozzá minden élőlény boldogságához.

– Tizenkilencedik Rész –
2012 Február
– A Földön az elmúlt 12.000 évben sok negatív és kaotikus dolog történt, amik
negatív energiákat hoztak létre.
– Ezek a negatív energiák továbbra is befolyásolják a gondolatokat, így a földi
emberek cselekedetei és érzelmei hatására sok káosz keletkezik a bolygón.
– Ezek miatt a legfontosabb és legszükségesebb energia és erőforrás az
Egyetemes szeretet frekvenciája.
– Az igazi egyetemes szeretet képes megváltoztatni a földfelszíni társadalmat
a béke és harmónia helyévé.
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– Ezért fontos, hogy a földi emberek univerzális szeretetben éljék a mindennapi
életüket.
– A szeretetenergia egy olyan frekvencia, ami megváltoztathatja a földi
társadalmat minden szinten, minden téren, minden mezőben, mert ez
hatással van mindenkire.
– A szeretetenergia segít mindenkinek barátságosan, szeretetteljesen és
spirituálisan viselkedni, és ezáltal törölni a negatív karmát.
– A szeretetenergia segíti a tudatosság növelését, és segít elengedni az
önzőséget, gyűlöletet és arroganciát.
– Ez nem egy földi hitrendszer, hanem egy magasabb spirituális kozmikus
tudomány.
– Ezért fontos, hogy a földön sok szeretetteljes ember összejöjjön és
szeretetenergiát küldjön a bolygónak.
– Szeretetteljes csoportok olyan helyekre mehetnek fénymunkát végezni, ahol
jó természetes energia található.
– Ezeken a találkozókon fontos, hogy valóban spirituális emberek vegyenek
részt, és nem olyanok akik csak megjátsszák azt.
– A negatív emberek megzavarnák az energiát, és kellemetlen szituációkat
okoznának utálatból, féltékenységből, egóból és arroganciából.
– Ők úgy döntöttek, hogy lassan fejlődnek, így megkapják a lehetőséget egy
másik életben.
– Ezen negatív emberek közül sokan megszállottak, és negatív lények küldik
őket, akik nem szeretik a szeretet és a fény energiáját.
– A fénymunka csak akkor működhet, ha a legmagasabb fény és szeretet
frekvenciáját küldöd szét a szívedből.
– Az igazi fénymunkás egy fejlett lélek, akik elsajátította a valódi univerzális
szeretetet több életen keresztül, és valódi tapasztalatai vannak a fénnyel.
– Nem mindenki fénymunkás, aki annak mondja magát.
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– Sokan vannak a Földön, akik azt állítják, hogy fénymunkások, csak az
egosita viselkedésük miatt, mert másoknál felsőbbrendűbbnek akarják érezni
magukat, vagy azért, hogy figyelmet kapjanak.
– Elolvastak egy könyvet, azt állítják az interneten, hogy ők fénymunkások,
vagy rendelkeznek egy „reiki oklevéllel” vagy bármely más földi oklevéllel,
azonban ezek még nem tesznek senkit sem automatikusan fénymunkássá.
– Az igazi fénymunkásoknak nincsen egójuk, vagy arroganciájuk, és ők soha
nem támadnak, sértegetnek vagy bántanak senkit.
– Az igazi fénymunkások szeretettel beszélnek, nem gyűlölettel, arroganciával
és egóval, ezenfelül nagyon óvatosan és körültekintően cselekszenek, mert
ismerik a karma működését, az ok és okozat elvét.
– Az igazi fénymunkások az igazi szeretet ajándékát nyújtják, és nem várnak
cserébe semmit.
– Az igazi fénymunkások törődnek mások jólétével is.
– Ez azt jelenti, hogy nekik csoport-tudatosságuk van.
– A csoport-tudatosság egy olyan jellemző, amit minden magasabban fejlett
lélek hoz magával a magasabb dimenziókból.
– Csoport-tudatosság és valódi univerzális szeretet nélkül nem lehetséges
magasabb dimenziókba születni.
– Az igazi fénymunkásokat nem befolyásolhatja semmilyen gonosz energia,
mert fényük és tudatosságuk nagyon fejlett.
– Az igazi fénymunkást fel lehet ismerni az auramezőben lévő fényenergiáról.
– A fényt az aurában nem lehet megjátszani.
– Ez minden angyal és spirituális mester számára látható.
– Az igazi fénymunkás fénye képes leleplezni bármilyen negatív személyt.
– Az olyan személy, akinek negatív energiája van kényelmetlenül érzi magát a
fénymunkás közelében, és támadni, sértegetni kezdi őt.
– A Kozmikus tudatosság (Isten) gyakran közel hozza ezeket a negatív
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embereket a fénymunkáshoz, hogy lehetőségük legyen megtalálni a fényt
és elengedni a gonosz viselkedést.
– Az élet értelme, hogy igaz szeretet legyen a szívben és a tudatosság
kifejlődjön.
– Mindenki sok életen megy keresztül sok lehetőségen, teszten és leckén, hogy
megvalósítsa ezt.
– Mindenki úgy döntött, hogy megteszi ezt az utazást, és egy napon, ebben
vagy egy másik életben, de rá fog ébredni minderre.
– Egyetlen spirituális tanító, fénylény, angyal vagy bármely más személy sem
teheti meg ezt az utat helyetted.
– Ők nem akarják, hogy imádják őket, és nem hibáztathatóak, ha blokkolod a
saját lelki fejlődésedet.
– A spirituális fejlődést minden egyénnek a szívében kell elsajátítania több
lépésben, és a valódi spirituális tanítók javaslatokat adnak ennek eléréséhez.
– Nem hibáztatható egyetlen valódi spirituális tanító sem azért, ha valaki
helytelenül használja a pozitív tanácsokat, eltorzítja, elferdíti azokat valami
negatívvá.
– A létezésben mindenki felelős azért, hogy milyen gyorsan vagy lassan fejleszti
önmagát.
– Mindenkinek szabad akarata van, és el tudja dönteni milyen gyorsan kíván
fejlődni.
– Amikor valódi fénymunkások spirituális fényt és szeretetet küldenek, azzal
segítenek mindenkinek a régi negatív blokkoló programok és lenyomatok
kitörlésében, ebből és az előző életekből.
– A spirituális fény a Kozmikus tudatosságból képes meggyógyítani bármit, ha
készen állunk a tudatosság magasabb szintjeire fejlődni, és a mindennapi
életünkben használni azt.
– A tudat kifejlesztése egy olyan egyéni folyamat, aminek időre van szüksége,
annak érdekében, hogy megértse a bölcsességet a tapasztalatokon
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keresztül.
– Ha sok földi ember végezne fénymunkát, és küldene szeretetenergiát a
bolygónak, akkor egy békés társadalmunk lenne, spirituális tulajdonságokkal,
és a szenvedés lassan eltűnne.
– A negatív emberek elkezdenének hallgatni a szívükre, és megváltoztatnák a
viselkedésüket más emberek és a természet iránt.
– Koncentráljuk az energiánkat erre a jövőbeli lehetőségre.
– A jövő nem meghatározott, hanem állandóan változik a gondolataink és az
érzéseink révén, mert ezek energiák.
– Ez nem hit kérdése, ez a spirituális tudomány és a kozmosz alapelveinek
ismerete.
– Találkozzunk

sok

szeretetteljes

és

barátságos

emberrel,

és

küldjünk

mindenkinek és mindennek szeretetenergiát ezen a bolygón.
– Mert a valódi univerzális szeretet a megoldás mindenre.

– Huszadik Rész –
Haladó fénymunka
A negatív energiákkal bíró helyek megtisztítása
2013 Március
– Üdvözöllek, Alaje vagyok, a Plejádok fénydimenzióiból leszületve!
– Alaje a plejádi nevem és semmi köze sincs semmihez a Földön.
– A nevem egy plejádi név, plejádi rezgéssel.
– A magasabb dimenziókban a neved az energiád eredménye amivel
rendelkezel, visszatükrözi az energiát amit kisugárzol és az energiát ahonnan
érkeztél.
– Visszatükrözi az energiát arról a helyről, ahová a legerősebb az energetikai
kapcsolatod.
– Az utolsó részben a valódi fénymunkáról és a valódi fénymunkásokról
beszéltünk azért, hogy beazonosíthassuk azokat, akik a gyűlöletet és az egót
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terjesztik, de spirituálisnak állítják magukat.
– A valódi fénymunkások a kozmikus fényüket és szeretetüket terjesztik a
szívükből, hogy segítsék a bolygót magasabb dimenzióba emelni, ahová
csak a szeretet energiája tud elérni.
– A

gyűlölködő

és

egoisztukus

emberek,

akik

gyűlöletet

teremtenek,

megtámadnak és zaklatnak másokat nem fénymunkások, még ha azt is
állítják.
– Ezek az emberek leginkább negatív entitások által vannak befolyásolva,
vagy még az előző életeikből megvan a negatív jellemvonásuk.
– Ha nincs elegendő kozmikus szeretet az aurameződben, hanem leginkább
ego, arrogancia, féltékenység és utálat, akkor a negatív entitások be
tudnak hatolni az aurapajzsodba és irányítani tudják a gondolataidat és az
érzelmeidet.
– A fényt és az energiát az aurában nem lehet meghamisítani.
– Ez a tudatosság energetikai lenyomata, amivel mindenki rendelkezik.
– Egy valódi fénymunkást fel lehet ismerni az auramezejében lévő fényről és a
szeretetenergiáról, illetve a szeretetből fakadó tetteiről, amellyel szeretetet
teremt.
– A valódi fénymunkások szeretettel beszélnek és nem utálattal, nincs bennük
semmi féltékenység és a tetteik a valódi kozmikus szereteten alapulnak
azért, hogy szeretet energiát teremtsenek.
– 2012 júniusában egy csoport valódi fénymunkással meglátogattam egy jó
energiájú helyet Szerbiában azért, hogy gyógyító energiát küldjünk a
helynek és a bolygónak.
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– Minden fénymunka egy belső tisztító összejövetel is, egy energiamunka,
hogy megszabaduljunk bármilyen gátló energiától.
– Minden fénymunka találkozón, energia helyekről származó magasabb
energiákkal nézünk szembe és fénylényekkel, akik részt vesznek rajta.
– A magasabb fényenergiával a felszínre
fog törni, bármi is rejtőzik bent a
tudatodban azért, hogy meglássad és
meggyógyítsad.
– Ezek az energiák folytatják a munkát a
fénymunka után is.
– A negatív energiák törlésére irányuló
személyes
tosabb

belső
a

munka,

személyes

a

legfonspirituális

fejlődésben.
– Elolvasni egy könyvet nem elegendő - egy könyv csak egy információ.
– A valódi munkát személyesen kell megtenni.
– Mindenki keresztülmegy ezen a leckén az életben, akár tud róla, akár nem.
– Minden fénymunka egy lehetőség, hogy megszabadítsad magadat a
negatív érzésektől, negatív gondolatoktól, vagy negatív karmától.
– Csak, miután megszabadultál az alacsony energiáktól, állsz készen a
magasabb energiákra és a magasabb dimenziókba való leszületésre.
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– Az élet célja, hogy fejlett tudatosságú szeretetteljes emberré váljál, ego,
arrogancia, féltékenység és gyűlölet nélkül.
– Vannak fénymunkások, akik kezdők és csak most kezdtek el dolgozni
önmagukon.
– Vannak tapasztaltabb mesteri fénymunkások, akik sok bolygón, sok életben
sajátították

el

tapasztalataik

az

egyetemes

vannak

a

szeretetet,

fénnyel

és

a

bölcsességet
magasabb

és

valódi

dimenziókkal

kapcsolatban.
– Ők magasabb fénylények által lettek beavatva és megvan a képességük
arra, hogy több kozmikus fényt hordozzanak a testükben, mint mások azért,
hogy meggyógyítsák és megtisztítsák a negatív energiáktól a Föld bolygót.
– Ez az információ a lelkükben és az auramezejükben van eltárolva, mint egy
energetikai lenyomat, amely más spirituális emberek által látható.
– Az energia mindig látható és nem lehet meghamisítani.
– Azok, akik spirituális mestereknek tettetik magukat és egóból, illetve
gyűlöletből támadnak másokat, negatív karmát teremtenek maguknak és
gátolják a saját fejlődésüket.
– Az

igazán

profi

tapasztalt

fényhordozók olyan nagy bölcsességgel rendelkező lelkek,
akik

magasabb

fénydimen-

ziókból születtek le a Földre
azért, hogy képesek legyenek
fizikai testben tevékenykedni.
– Egy igazi fényhordozónak nincs egója, gyűlölete, féltékenysége, vagy más
negatív viselkedése és elkülöníti magát bármi fajta gyűlölettől, vallástól,
kultusztól,

hitrendszertől,

babonától,

vagy

politikai

nézettől

és

ezért

semmilyen módon sem lehet kapcsolatba hozni ezekkel.
– A valódi fénymunka nem csupán egy esemény könnyű pozitív helyeken,
ahol a fénymunkások jó energiát használnak, hogy szétszórják a bolygón az.
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– A tapasztalt mesteri fénymunkások, gyakran látogatnak meg negatív
energiájú helyeket azért, hogy gyógyítsák és átalakítsák ezeket az
energiákat a kozmikus fénnyel, amelyet a testükből sugároznak ki.
– Ezt hívják haladó fénymunkának, melyet csak erőteljes fénnyel és kozmikus
szeretettel teli aurával rendelkező embereknek lenne szabad megtenniük
azért, hogy védve legyenek a negatív energiáktól.
– A haladó fénymunkákban démonokkal és más negatív entitásokkal nézel
szembe, akik negatív helyeken gyűlnek össze.
– A Föld bolygó egy poláris dimenzióban van, ahol a negativítás még létezik.
– Most, hogy a Föld bolygó magasabb dimenzióba akar emelkedni, minden
negatív energiát meg kell tisztítani pozitív energiával.
– A "pozitív" a kozmikus szeretet használatát, a "negatív" a szeretetenergia
hiányát jelenti.
– Vannak pozitív energiájú helyek a Földön és vannak negatív energiájú
helyek.

– Ami a földi emberek által egy időszak alatt, vagy éppen jelenleg is teremtett
energiáktól függ.
– A pozitív energiájú helyek örvény helyek, ahol a kozmikus energia jobban
felerősödött, mint más helyeken.
– A negatív energiájú helyek olyan helyek, ahol a negatív energiát emberek
teremtették, vagy ahol vulkánok vannak.
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– A vulkánok a bolygó szelepei vagy pórusai, ahol a bolygó a negatív
energiát kibocsájtja.

– A bolygó egy élőlény és pórusai vannak, hogy elengedjenek egy fertőzést,
úgy mint az emberi test.
– Minden kapcsolatban áll a finom anyagi energiával, minden energiának
hatása van minden másra - az emberekre és a környezetre.
– Ez nem egy zavaros, misztikus dolog, ez magasabb spirituális tudomány,
amelyet szükséges, hogy tudjunk, ha meg akarjuk érteni az életet és, hogy
hogyan éljünk harmóniában és békében.
– Az elmúlt 12.000 évben, a földi emberek sok különböző helyen, sok negatív
energiát teremtettek a háborúk, gyűlölet, arrogancia, vallások és egyéb
kultuszok, hatalomvágy, negatív földönkívüliek, illetve az alacsony asztrális
entitások

és

démonoktól

származó

manipulációk

kombinációinak

eredményeképpen.
– Az elmúlt 13 évben sok csoporttal, sok helyen csináltam fénymunkát, hogy
megtisztítsam a negatív energiákat a Földön.
– 2012 márciusában és áprilisában, a Kozmikus Tudatosság engem és néhány
barátomat elküldött egy hosszú fénymunka körútra Amerikába, hogy
megtisztítsuk a régi negatív energiákat Floridában, Kaliforniában és
Hawaiion.
– Az első hely St. Augustin volt Floridában, ahol a brutális Ponce de Leon szállt
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partra 1513 április 2-án.
– Ponce de Leon egyike volt a sok felfedezőnek, akiket az egyház és a
spanyol király nevében küldtek, hogy megerősítse a gazdagságot, hogy
gyilkoljon és hogy rabszolgákat szerezzen.
– Ponce de Leon és 200 katonája meghódította Puerto Rico-t és sok más
helyet Floridában, úgy mint St. Augustin-t, mindezt rendkívüli brutalitással az
amerikai bennszülöttek felé, követelve őket a spanyoloknak.
– Azért,

hogy

egy

erőteljes

fényenergiánk legyen, először a
természetben

töltöttük

fel

magunkat, később pedig egy
St. Augustine-ban lévő 600 éves
fa

energiájából,

mielőtt

be-

léptünk a helyre, ahol a spanyol
bűnözők megölték az amerikai
bennszülötteket.
– Ahogyan keresztülsétáltunk ezen a helyen, éreztem azon tettekből származó
negatív energiákat és traumákat.
– Sok meggyilkolt amerikai bennszülött lelke még mindig traumában volt, és
nem tudta megtalálni a fényt.
– Ezen hely megtisztítása nagyon fájdalmas volt, éreztem a meggyilkolt és
megkínzott amerikai bennszülöttek fájdalmát és a bánatát.
– Teremtettem egy fényörvényt és a lelkek végül beléptek a fénybe,
hátrahagyva a régi traumákat és fájdalmakat.
– A földi Gergely naptár szerinti 600 és 1800 közötti éveknek, nagyon erős
befolyása van a mai emberek gondolkodására.
– Sok mai babona és gyűlöletenergia gyökerezik azokból az időkből és ez az
oka, amiért a földi emberek nem fejlesztik a kozmikus szeretetet a szívükben
és a magasabb tudatosságot.
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– Ebben az időszakban a földi emberek több száz csatát vívtak, milliók haltak
meg a vallási fanatizmus, babonák és a hatalomvágy, a föld és az arany
miatt.
– A modern történészek elkezdtek rájönni, hogy a 600 és 1800 közötti időszak
az, ahol a papok és a királyok sokszor megváltoztatták a naptárat és a
dokumentumokat a történelmi személyről Jézusról azért, hogy passzoljon a
középkori

hiedelmekkel

és

babonákkal,

valamint,

hogy

könnyedén

irányíthassák a tömegeket a félelemmel, pánikkeltési módszerekkel, és
meggyőzzék az embereket, hogy kövessék az egyházkultuszt.
– Mivel ezek a dokumentumok másolatok másolatainak a másolatai voltak
más nyelvekről és más emberektől, egyre több hiba, babona és
félreértelmezés adódott hozzájuk.
– A modern földi Gergely naptár, olyan középkori papok teremtményein és
hiedelmein alapul, akik eldöntötték, hogy a naptár első napjának, a Jézus
néven ismert személy körülbelüli születési napját állították be.
– Ezelőtt a földi emberek más hitrendszerekkel számolták a naptárat.

– A modern földi naptárat, csak az eltelt, hozzávetőlegesen 2.000 folytonos
földi évre vonatkoztatva tudják használni, de nem használható kozmikus
események kiszámítására az Univerzumban.
– A Kozmikus Tudatosság - a Forrás - átalakításokat és kozmikus változásokat
végez, amikor az idő és az energia helyénvaló.
– Nem használ folytonos földi naptárakat.
– Történelmileg bizonyított az, hogy a középkori idők voltak azok az idők,
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amelyekben az egyházkultusz hadserege milliónyi embert kínzott és gyilkolt
meg egy elképzelt "isten" nevében és gazdagodott meg más országok
kifosztásával.
– Anglia, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Franciaország és Hollandia
kapzsi papjai és királyai, több száz gyilkost és bűnözőt küldtek, hogy számos
helyet hódítsanak meg, úgy mint az amerikai kontinenst, sok szigetet az
Atlanti -és Csendes Óceánon, számos helyet Afrikában, Indiában, Ázsiában
és Ausztráliában azért, hogy gyilkoljanak, rabszolgákat szerezzenek, lopjanak
az emberektől és, hogy kényszerítsék őket arra, hogy kövessék az egyházat.
– Ez nagyon jól dokumentált a földi történészek által, és bárkinek könnyű
megszerezni manapság ezt az információt.
– Azok a gyilkosok igazán hatalmas karmát teremtettek és sok életükben kell
azt megtisztítaniuk.
– A Spanyol gyilkos hódító utazások csaknem közel 200 évig tartottak 1402-től
1600-ig, de sok más hódító is volt, sok hajóval és katonák százaival.
– Ezekben az időkben több, mint 100 millió amerikai bennszülött indiánt
gyilkoltak meg brutálisan az egész amerikai kontinensen az egyház nevében
és az aranylázban.
– A népesség majdnem 90%-a meghalt.

– Ez volt a legnagyobb népirtás az elmúlt 10.000 évben és egy rendkívül
negatív karmát teremtett a gyilkosoknak.
– A Spanyol egyházkatonák halálra dolgoztatták őket a kényszermunkával, és
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a legkegyetlenebb módon mészárolták le őket.
– Az indiánokat 13-as csoportokban lógatták fel egy tűz fölé, mondván: "Jézus
Krisztus és a 12 apostol dicsőségére", így egyszerre fulladtak meg és égtek el.

– Az indiánokat kihegyezett karójú gödrökbe hajtották, megcsonkították, vagy
elevenen a vadkutyákkal etették meg a gyermekeiket.
– A férfiak, nők és gyermekek, akik túlélték, arra lettek kényszerítve, hogy
szolgálják az egyházat, mint rabszolgák azért, hogy kielégítsék a papok és a
katonák perverz fantáziáit.
– Ezek az európai királyok és papok által felbérelt gyilkosok voltak a modern
amerikai világ alapítói - ahogyan ma látjuk -, miután majdnem minden
bennszülött amerikai indiánt megöltek.
– Ezen gonosz tettek eredményei a mai napig is látszanak, és a negatív
energiák a mai napig befolyásolják a földi emberek elméjét, hogy negatív
módon cselekedjenek.
– Megteremtette a rasszizmus, vallási gyűlölet, erőszak és bűnös tettek
gondolatát, és ez tartja az embereket távol attól, hogy elérjenek egy
magasabb tudatosságba és társadalmi harmóniába.
– A bölcsesség egy jele lenne, ha minden vallásos szervezet napjainkban és
néhány kormányzat, visszaszolgáltatná a vagyonát azoknak az országoknak,
melyeket ők raboltak ki brutálisan, és visszaadnák a gazdagságukat a
milliószámra

éhező

embernek

világszerte,

ezzel

egy

időben

pedig

megszüntetnék az uralmat, vallásokat, félelmet és hazugságokat.
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– Manapság a bennszülött amerikai indiánok leszármazottai, nyomorultan
szegény körülmények között élnek a sivatagban, ahol nem lehet termeszteni
semmit. 2011-ben meglátogattam a Hopi rezervátumot Arizonaban, és
nagyon elszomorított a látvány, hogy miként élnek ott az emberek.
– A negatív erőszakos betolakodók arra kényszerítették őket, hogy a
sivatagban éljenek, ahol nem tudnak ételt termelni.
– Amikor meglátogattuk a szegény falvakat, láttuk, hogy agyagbabákat
próbáltak eladni a túlélésért.
– A földnek ott negatív energiája van, hasonlóan az alacsony asztrális
dimenzióhoz.
– Ha itt emberekkel beszélsz, felismered, hogy a legtöbbjük elveszítette a
tudást és a kapcsolatot a régi bölcsességgel.
– A legtöbb ember megváltozott a modern társadalom által és alkohol
problémáik vannak.
– A különböző törzsek szétváltak és elkülönültek.
– Ha egyesülnének és az átalakító energiára koncentrálnának, akkor képesek
lennének megváltoztatni a helyzetüket.
– Itt láthatjuk a régi mondást a gyakorlatban: "oszd meg és uralkodj", mivel az
erőszakos betolakodók felosztották a különböző törzseket, elkülönítették őket
a régi tudástól, arra kényszerítették őket, hogy megtanulják a betolakodók
nyelvét és arra, hogy nyomorúságban, szegénységben, alkoholban és
reménytelenségben éljenek.
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– A gonosz tettek negatív karmát
teremtenek azoknak, akik ezt az
energiát teremtik meg és ez a
karma természetesen egy napon
visszajön, mivel ez az ok és okozat
egyetemes törvénye.
– Tehát nem véletlen az, hogy sok
természeti

katasztrófa

van

az

amerikai kontinensen.
– A bolygó próbálja megtisztítani a negatív energiát a testén.
– Az ősi időkben az emberek nem csak a háborúkban haltak meg, hanem a
királyok szórakoztatására, vallási felajánlásra és azokért, akik szenvedni és
meghalni akartak látni másokat.
– Az egyik ilyen hely a római Kolosszeum volt.
– Emberek ezreit ölték meg itt szórakoztatásból és vallásból.
– Kard által, vagy az oroszlánok által élve elfogyasztva.

– Képzelheted, hogy milyen negatív energia tárolódott ezen a helyen, és a
meggyötört lelkek ezrei, akik még itt vannak és nem találják a fényt.
– Így
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felszabadítsam a sok lelket.
– Egy másik brutális vallási gyilkolási mód volt a középkori Rómában az
úgynevezett Mazzatello.
– Ez egy a pápai állam által használt gyilkosság volt a 18. századtól, 1870-ig.
– Azokat, akik nem engedelmeskedtek a pápai irányításnak, a köztéren
végezték ki Rómában, egy nagy kalapáccsal összezúzták a fejüket, és késsel
elvágták a torkukat.
– Róma az egyik hely, amelynek sok energiatisztításra van szüksége.
– Ezért is voltam itt fénymunkát végezni.
– Sok más helyen a Földön, fanatikus vallásos emberek, más emberek millióit
gyilkolták és kínozták meg és sokuk a mai napig is ezt csinálja.
– Ez a negatív energia befolyásolja a modern földi társadalom viselkedését.
– A középkori időkben - a 13. és a 18. század között -, az egyházkultusz az
inkvizícióval megalapozta a teljes uralmát.
– A ma történészei úgy becsülik, hogy több, mint 10 millió embert öltek meg
csak Európában.
– Számtalan embert zsúfoltak be évekre sötét tömlöcökbe, kínoztak meg
kínzóeszközökkel és kényszerítették "vallomástételre".
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– A vagyonukat elkobozták és nagy része az egyházé lett.
– A rokonaik leginkább utcai nincstelenek voltak és senki sem merészelt
segíteni rajtuk.
– A középkori időkben, majdnem minden kastélynak volt kínzókamrája, hogy
megkínozzák és megöljék mindazokat, akik nem engedelmeskednek az
egyház és a hadsereg parancsainak.
– Sok lélek, aki szenvedett és meghalt azokban az időkben még mindig le van
ragadva a traumáktól azokon a helyeken és nem találja a fényt.
– Ez nem egy fátyolos, misztikus dolog.
– Ez egy magasabb spirituális tudomány, amely a spirituális emberek számára
látható.
– Sok helynek ezek közül energetikai tisztításra van szüksége a kozmikus
szeretet által, hogy megtisztítsa a régi traumákat és segítsen sok léleknek,
akik meghaltak azokban az időkben, hogy megtalálják a fényt és folytassák
a fejlődésüket.
– Az energia nem tűnik el csak azért, mert régen történt.
– A negatív energia sokáig képes egy helyben maradni, ha senki sem alakítja
át a szeretet energiájába. Sok kastélyba, kínzókamrába és egyházsírba
mentem el Közép-Európába azért, hogy segítsek a megkínzott és ottragadt
lelkeknek megtalálni a fényt.
– Néha lehetséges egy infrakamerával meglátni a lelkeket, akik végül
megszabadulnak és fénygömbökként tűnnek fel.
– Mindenkinek, akinek erőteljes szeretetrezgés van az aurájában, ezt a tisztítást
kellene csinálnia a negatív energiájú helyeken.
– Folytattuk a hosszú fénymunka körutazásunkat és meglátogattuk az egyik
legjobb örvényhelyet a Földön a Shasta Hegynél. 23:13
– Ez az a hely, ahová a spirituális lemúriaiak menekültek, miután a kontinensük
elpusztult.
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– Ők most a Shasta Hegy alatt élnek az 5. dimenzióban.
– Azért

jöttünk

ide,

hogy

feltöltsük magunkat a hegyi
örvény

és

a

energiájával,

lemúriaiak
mivel

azt

terveztük, hogy később ezt
az energiát Hawaii megtisztítására

használjuk

fel,

ami az elsüllyedt lemúriai
kontinensből megmaradt, ahol a pusztítás régi energiái még befolyásolják a
bolygót.
– Ahogy a meditációnkat végeztük a Shasta Hegyen, érezhettük a lemúriaiak
jelenlétét finomanyagi állapotukban.
– Fényenergiát adtak nekünk a következő fénymunkához, amit Hawaii-on
terveztünk.
– A fénymunka körutazásunk következő
megállója, az óriás vörösfenyőfák voltak
a kaliforniai Muir Woods-ban.
– Ezek 115 méter magasak és néhányuknak 12 méteres az átmérője.
– Ezek a fák erőteljes energiákat tárolnak,
mivel 3.200 éve gyűjtik a kozmikus
energiákat.
– A fák a kozmikus energiák antennái, és
minél öregebbek, annál többet tárolnak
magukban.
– A jó energiájú helyeken, sok energiagömböt lehet fotózni.
– Tehát azért jöttünk ide, hogy feltöltekezzünk a fák jó energiájából.
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– Feltöltődve erőteljes fényenergiával, most már készen álltunk arra, hogy
elvégezzük a fénymunkát Hawaii-on, 2012 áprilisában.
– Meglátogattuk a Nagy Szigetet és Kauait azért, hogy szétszórjuk a
fényenergiánkat a Hawaii szigetlánc minden szigetén.
– A fénymunkánk volt az első igazi energiatisztítás évezredek óta ezeken a
szigeteken.
– Ha meglátogatod Hawaii-t és érzékeny vagy az energiákra, akkor érezni
fogod, hogy Hawaii az egyik legjelentősebb hely a múltból, amelynek még
mindig megoldatlan negatív energiái vannak.
– Ez az a hely, ahol a lemúriai kontinenst elpusztították egy az atlantisziakkal
vívott borzasztó háborúban a Csendes-Óceánon.
– Sok trauma és negatív energia teremtődött Atlantisz végnapjaiban, mert
néhány atlantiszi istennek gondolta magát és kozmikus energiát használt a
háborúkhoz.
– Azoknak az atlantisziaknak, akik ezt a katasztrófát okozták, megtisztítandó
negatív karmájuk van, ezért születtek le sokszor a Földre, hogy megtisztítsák a
karmáikat.
– Sokukkal találkoztam, akik jelenleg a Földre születtek, és többeknek van még
meg az arrogáns jelleme.
– Támadják a fénymunkásokat, akik arról beszélnek, hogy mit tettek a
múltban.
– A

Hawaii

Szigetek

a

legmagasabb

csúcsa

az

elsüllyedt

lemúriai

kontinensnek.
– A nagy pusztítás Lemúrián törést hozott létre a Föld felszínén, a láva
elkezdett feltörni, és a legmagasabb hegyek vulkánokká váltak.
– Ebben a katasztrófában emberek milliói szenvedtek, haltak meg és a
teremtett negatív energia évezredek óta befolyásolja ezt a bolygót.
– A Csendes-Óceánban sok negatív energiájú helyet találhatunk, kannibál
szigeteket, mint amilyen Fiji, Samoa, Pápua új Guinea és Hawaii.
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– Hawaii

negatív

energiái

sok

brutális

harcos

törzset

vonzottak

oda

Polinéziából a 700-as években.
– A háborúk és a brutális rituálék amiket csináltak, sok alacsony asztrális
entitást és démont vonzottak oda.
– Egy őrszemnek, aki elhanyagolta a posztját, egy elöljárója kiloccsanthatta az
agyát, vagy megfojthatta.
– Egy csatában foglyul ejtett ellenségnek kiszedhették a beleit és minden
csontját módszeresen eltörhették, miközben még életben volt.
– Így a testét "felkötözhették" és kicipelhették a mezőre, mint egy áldozatot a
démonoknak, amikhez imádkoztak.
– A háborúk 1819-ig folytatódtak.
– Mivel ezek a szigetek távoliak, és messze
vannak a benépesedett helyektől, a régi energiák évezredekig fenn tudtak
maradni, mert nem volt elegendő más pozitív energia, hogy megtisztítsa a
régi negatív energiákat.
– Sok helyi ember még mindig megéli a régi babonák rituáléit a múltból, mert
sokuk a korábbi lakosok reinkarnációi.
– Természetesen ezeken a szigeteken is van néhány kivétel, de ők nincsenek
elegen, hogy megtisztítsák a negatív energiákat.
– Először a Nagy Szigetet látogattuk meg és az egyetlen pozitív energia, amit
itt érzékelni tudtunk, az a delfineké volt a kétlépésnyi parton és néhány
érintetlen helyen a természetben.
– Mielőtt delfinekkel találkozol, érdemes meditálnod, és megteremteni a
megfelelő energiát.
– A delfinek érzékenyek az energiákra és olvasni tudnak a gondolataidban és
az érzéseidben.
– Közel úszni egy delfinhez, az egyik legnagyszerűbb tapasztalat, amit csak
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átélhetsz, ha kozmikus szeretettel a szívedben találkozol velük.
– Az első napot úszással töltöttük
a delfinekkel és játszottunk egy
tengeri teknőssel.
– A következő napon a Nagy
Sziget déli felére mentünk, a
zöld homok partra.
– A part zöld, mivel a homok zöld
kristályokból áll.
– Így meditáltunk ott, hogy felhasználjuk a kristályokat, mint nagyítót a
fényenergiánkhoz.
– Éjszaka a déli ponton meditáltunk, újra láttuk a fénytestvéreim néhány
fényhajóját.
– A

következő

hely,

amit

meglátogattunk

az

a

Polou

Völgy

volt,

összekapcsolódtunk a természettel és feltöltöttük magunkat a fákon a kis
örvényenergiákkal.
– Az energiát használtuk, hogy újra egy tisztító meditációt végezzünk.
– Az energiamunkánk után, az időjárás túl viharossá vált, hogy folytassuk a
tisztítást.
– Ha egy erőteljes fényenergiát használsz, hogy megtisztíts egy helyet, gyakran
észreveheted, ahogy a természet segít neked a tisztításban a szél és az eső
erejével.
– A Nagy Szigeten egy érzékeny spirituális ember képes érezni és látni sok
démont, amelyek számos helyen megmaradtak a sziget körül az alacsony
asztrális dimenzióban, sok elhunyt hawaii-i harcossal egyetemben, mivel
őket a kannibalizmus, a brutális áldozatok, és a korábbi lakosok háborúi
vonzották oda.
– Ezek a negatív entitások sok modern lakost befolyásolnak, hogy gyűlölettel
cselekedjenek és drogokat
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táplálkoznak.
– Az egyik ilyen hely a Puu-kohola Heiau kastély.

– Mikor leültünk meditálni és fényt küldeni, sok elhunyt hawaii-i harcos
elkezdett ránk támadni és megpróbált energetikailag lenyomni minket a
hegyről.
– A fényenergiánkkal biztonságban tudtunk maradni, és áldozatok százait
tudtuk megszabadítani, akiket azon a helyen öltek meg, de nem találták
meg a fényt, hogy elhagyhassák a helyet, mert az ősi harcosok illetve a
negatív entitások visszatartották őket.
– A negatív alacsony asztrális entitások Hawaii-on nem szeretik a fényt, amit
hoztunk magunkkal és sokszor megtámadtak minket, mind személyesen,
mind

energetikailag,

vagy

negatív

embereket

befolyásoltak,

hogy

támadjanak és fenyegessenek meg bennünket.
– Néhányan azok közül, akiket befolyásoltak és megtámadtak minket dühös
gyűlölettel, helyi emberek voltak, aki spirituálisnak állították be magukat, de
valójában erős ego és gyűlölet energia van eltárolva bennük, ezért is tudták
manipulálni őket a negatív entitások.
– Egy negatív helyen letesztelheted a spirituális tudatosságod mértékét.
– Magad láthatod, hogy van-e erőteljes szeretetenergiád vagy sem.
– Ha magas spirituális tudatosságod van valódi kozmikus szertettel a
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szívedben, és nincs benned ego vagy arrogancia, akkor nincs negatív
energia, ami manipulálni tudna azért, hogy másoknak kárt okozz.
– Ha van egód, arroganciád, irigységed, féltékenységed és más negatív
érzelmed, akkor könnyű áldozata leszel a negatív asztrális entitásoknak,
vagy az alacsony asztrális élősködőknek.
– Akkor ez egy lecke, amit az egoista, megszállt embereknek meg kell tanulni.
– Sok nem spirituális ember közvetít gonosz, magát álcázó entitásokat az
alacsony asztrális dimenzióból, de nem képesek felismerni ezt, és hamisan
gondolják azt, hogy fénylényekkel, spirituális földönkívüliekkel, Jézussal, vagy
spirituális tanítókkal vannak kapcsolatban.
– Sokszor találkoztam Jézussal az asztrális dimenzióban, és nagyon szomorú
amiatt, hogy sok földi ember visszaél a nevével azért, hogy kielégítse és
igazolja a vágyát az egóra, gyűlöletre, féltékenységre, háborúra és mások
irányítására.
– Spirituális lények nem akarják, hogy imádják őket, mert az a kozmikus
törvények ellen való.
– A közvetítés képessége nem egy jele annak, hogy spirituálisak vagyunk.
– A közvetítés csak egy jelzés, hogy valaki energiát fogad más lényektől.
– Láttam nagyon gonosz embereket, akik kérésre démonokat tudtak
közvetíteni.
– Láttam sámánokat Mexikóban és Nepálban, akiket démonok birtokoltak.
– Nem volt uralmuk a tetteik felett és gyűlölettel üvöltöttek másokra.
– Tehát a közvetítés nem egy jele annak, hogy spirituálisak vagyunk.
– Spirituálisnak lenni azt jelenti, hogy használjuk a szívünkben a kozmikus
szeretetet, amelyet gyakorlással és bölcsességgel szükséges fejleszteni sok
életen keresztül.
– Azon embereknek, akik közvetítenek, nagyon óvatosnak és körültekintőnek
kell lenniük, hogy kitől és milyen információt fogadnak.
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– Ha egy démont közvetítesz, ami Jézusnak állítja be magát, vagy egy
spirituális földönkívülinek, akkor ez az entitás azt fogja mondani neked, hogy
menj a szeretetteljes emberek ellen, a fénymunkások ellen, azon emberek
ellen, akik a kozmikus szeretetet terjesztik.
– Ha ilyen fajta entitásokat közvetítesz, akkor gyűlölet és arrogancia van a
tudatodban, és arra fogod használni, hogy megbánts másokat azért, hogy
tápláld és kielégítsed az entitást.
– Az utolsó napon a Nagy Szigeten egy hosszú meditációt végeztünk a
Spencer parton, feltöltöttük magunkat a Nap energiájával.

– A Nap egy átjáró, ahol a Forrás energiája jön keresztül.
– Ebben a meditációban először csukott szemekkel meditálsz és amikor a Nap
alacsonyan van és vörös, akkor közvetlenül belenézel a Napba és felszívod a
kozmikus energiát a szemeiden keresztül.
– Feltöltöd magadat a kozmikus energiával, és készen állsz a következő
fénymunkára.
– A Nagy Sziget megtisztítása utáni hatodik napon, elmentünk Kauai Szigetére.
– Ha meglátogatod Kauai Szigetét, akkor valamivel jobb energiát érezhetsz itt,
mint a Nagy Szigeten, amiatt, hogy a legtöbb szigeten nem élnek emberek,
mivel sűrű növényzet borítja.
– A sziget külső szélén sok helyet tapasztaltuk, ahol elhunyt emberek voltak az
ősi időkből, és sok démon is él évezredek óta a szigeten, mivel senki sem
kezdte el megtisztítani ezeket az energiákat valódi kozmikus fénnyel.
– Sok helyet látogattunk meg körbe a szigeten.
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– Kezdetben jó energiájú helyekre mentünk az erdőben, hogy feltöltsük
magunkat és készen álljunk a negatív helyekre.
– Egy másik jó energiájú hely az a
part

volt,

amit

Titkos

partnak

hívnak és északon található.
– Azért hívják így, mert el van dugva
az erdő mögött.
– Csak miután követed az ösvényt
lefelé az erdőből, éred el a turisták
nélküli és természetes energiájú
partot.
– A következő napon a Ke-e Heiau Beach-et látogattuk meg.
– Itt az erdő között egy fennsík található régi romokkal eldugva a part fölött.
– Az ősi időkben az emberek itt brutális áldozatokat és gyilkosságokat
gyakoroltak, így érezheted a negatív energiát ahogy sugározik a helyből.
– Fénylények segítségével elkezdtünk fényenergiát küldeni erre a helyre azért,
hogy megtisztítsuk azt.
– A démonoknak, akik ezt a helyet irányították, ez nem tetszett és elkezdtek
támadni bennünket.
– Ebben a pillanatban, ha nincs erőteljes szeretetenergia pajzsod az
aurádban, akkor azok az entitások be tudnak hatolni az energiameződbe,
birtokba vehetnek és felhasználhatnak arra, hogy megtámadják általad a
többieket.
– Pontosan ez történt az egyik résztvevővel is.
– Gonosz démonok kerítették hatalmukba, és aztán elkezdett hangosan
üvölteni, őrült módjára, és sértegetéssel támadta a többieket.
– Onnantól fogva, mindig gonosz volt a többiekkel és nem fogadta el mások
segítségét.

www.alaje.hu

136. oldal

– Ez megtörténik néha az emberekkel, így láthatják önmagukat, hogy
valójában milyen tudatossági szinten is állnak, ez egy figyelmeztetőjelzés a
számukra, hogy a sötétség útján járnak és irányt kellene váltaniuk.
– A

tisztításunk

után

feltűnt

egy

bálna

és

megköszönte

nekünk

az

energiamunkát, amit elvégeztünk.
– Ha haladó fénymunkát szeretnél végezni, ahol megtisztítod a negatív
helyeket, akkor nagyon fontos, hogy valódi szeretetrezgésed legyen, rejtett
ego, arrogancia, vagy más rejtett negatív érzelmek nélkül.
– Ha hazudsz önmagadnak, akkor megszállhatnak, ezzel magadat és
másokat is veszélybe hozol, mivel azt vonzod be, amit kisugárzol.
– Ha spirituális szeretnél lenni, akkor őszintének kell lenned önmagadhoz és
másokhoz, és dolgoznod kell a belső akadályt jelentő vagy negatív
érzelmeiden.
– Egy fénymunka találkozón a kozmikus fény energiája fel fog fedni minden
negatív energiát, amely el van rejtve a tudatban.
– Egy találkozón, ahol valódi fénymunkások vannak, az energia felgyorsul, és
lehetőséged lesz arra, hogy rövid idő alatt sok leckét tanulj meg, amelyeken
normális esetben csak sok év alatt mennél keresztül.
– A fénymunka találkozó egy energiamunka, amelyen fel kell ismerned azt,
hogy olyan leckékkel fogsz szembesülni, amelyeket a lelked gyorsabban
akar elsajátítani.
– Ezt úgy is aktiválni lehet, hogy közel vagyunk egy valódi spirituális mesterhez.
– A spirituális tanítók a kozmikus fény örvényei, és az energiájuk még akkor is
dolgozik, ha éppen nem mondanak semmit.
– Sok ember nem szereti a kozmikus fény energiáját, mert az felfedi őket, és
mindent a felszínre hoz.
– Így elkezdik támadni és sértegetni a spirituális tanítót, illetve másokat, és még
több negatív karmát teremtenek önmaguknak, amit meg kell oldaniuk az
elkövetkezendő életeikben.
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– A gyűlölet, ego és arrogancia mindig gátolják a spirituális fejlődésedet.
– Egy problémákkal és betegségekkel teli életet teremt ebben, illetve a
következő életben.
– Ha nem gyógyítod meg a régi negatív energiát, akkor sok leckét ismételsz
meg sok életben mindaddig, amíg el nem sajátítod a kozmikus szeretet
energiáját a szívedben és a tudatodban.
– Ez az, ahogyan a Kozmosz működik.
– Ez a Létezés kozmikus alapelve.
– A következő napon elmentünk egy hajóútra Kalalau partra.
– Itt megtapasztaltuk a részeg kormányosokat, akik még drogokat is kínáltak
nekünk.
– Ők a sziget entitásainak irányítása alatt álltak azzal a küldetéssel, hogy
veszélybe hozzanak minket a tengeren.
– Ha haladó fénymunkát csinálsz és negatív helyeket akarsz megtisztítani,
akkor gyakran látsz negatív entitásokat, akik irányításuk alatt tartják a helyet,
és meg akarnak támadni, egyrészt közvetlenül, vagy más negatív energiájú
embereket felhasználva.
– Bonyolult helyzetekben láthatod meg, hogy valóban spirituális vagy-e.
– Egyszerű helyzetekben sok ember lehet, hogy spirituálisnak tetteti magát, de
bonyolult helyzetekben láthatod a valódi energiáikat.
– Az életben sok teszt van és sok tanítás, amin mindenki keresztülmegy azért,
hogy elsajátítsa a valódi spiritualitást.
– Ha

egy

bonyolult

helyzetben

vagy,

és

meg

tudod

tartani

a

szeretetenergiádat és az együttérzésedet a szívedben gyűlölet és ego
nélkül, akkor elsajátítottad a leckét.
– Ha egy bonyolult helyzetben vagy és egóból, gyűlölködve, arroganciával
vagy féltékenységből cselekszel, akkor bölcs dolog lenne elkezdeni a
negatív karmának az eltörlését még ebben az életben.
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– Mivel az energia, amely a tudatodban és a szívedben van, meg fogja
határozni a jelenlegi és az elkövetkezendő élethelyzeteidet.
– Tehát bölcs dolog lenne elkezdeni használni a kozmikus szeretetet a szívben
és bocsánatot kérni mindenkitől, akit megbántottál és akinek fájdalmat
okoztál.
– A gonosz démoni támadások és a rendkívül negatív emberek ellenére sok
helyen csináltunk energiatisztítást a Nagy Szigeten és Kauai-n fénylények
segítségével.
– De mivel sok rétege van a negatív energiáknak Hawaii-on, sok valódi
fénymunkásnak kellene odamennie és megtisztítania azt, amennyire csak
lehet.
– Sok más negatív energiájú hely van a Földön, amelynek tisztításra van
szüksége azért, hogy szeretetenergiát és egy békés társadalmat teremtsen
ezen a bolygón.
– Néhány helyet fizikailag is meg tudunk látogatni, viszont az olyan helyekre,
ahol háborúk zajlanak, küldhetünk távolról energiát.

– A 2012-es márciusi és áprilisi fénymunka körutazásunk nagy siker volt, ahol
kozmikus szeretetenergiát teremtettünk azért, hogy segítsük a Föld bolygót.
– Sok léleknek segítettünk, akik évezredek óta negatív helyeken voltak
bezárva, hogy kiszabaduljanak a régi traumákból és vissza tudjanak térni a
fénybe, ahol eltervezhetik az elkövetkezendő leszületésüket és a fejlődésük
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következő szintjét.
– A Földnek sok energiagyógyításra van szüksége számos régi és új negatív
energiájú helyen.
– Magasabb fejlettségű bolygókon, egyáltalán nincs negatív energia.
– Ezért vannak összehangolódva a Kozmikus Tudatossággal, és örömmel élnek
minden probléma nélkül.
– Ez a Földön is lehetséges lenne, ha mindenki használná a kozmikus szeretetet
a szívében és senki sem használná többé a gyűlöletet vagy az egót.
– Ez mindig a bolygó civilizációjának a viselkedésétől függ, hogy a bolygó a
harmónia helye, vagy a katasztrófáké, erőszaké és szenvedésé.
– Minden energetikai kapcsolatban áll az Univerzumban a finom anyagi
kozmikus energia által.
– A gondolataid, érzelmeid és tetteid energiák, amelyek megteremtik azt a
valóságot, amit magad körül látsz.
– Ráhangolódva a Létezésre az egyetemes szeretet által a mindennapok
során, jelenti az élet célját és leckéjét.
– BARÁTSÁGOSNAK ÉS SZERETETTELJESNEK LENNI AZ ÉLET CÉLJA, ÉS A
BÖLCSESSÉG, INTELLIGENCIA ÉS BOLDOGSÁG ALAPJA.
– Alaje a plejádi.
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