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Kérdés: Amikor magyarázok a barátaimnak az észlelésekről és az idegenek elméletéről, nem hisznek nekem. Sorolom nekik a fizikai 

bizonyítékokat kontakt személyektől és így tovább, de csak két személy van, akinek van bizonyítéka. Az egyik Johnathan 

Reed és Billy Meier. Amikor sorolom a honlapodat, Alex Collier-t, Amanda Ramirez-t és sok mást, akik azt állítják, hogy 

mindegyikük kontakt személy vagy egy reinkarnálódott Plejádi, akkor nincs bizonyíték amivel alátámaszthatnám az 

állításomat. Meg tudnál adni nekem más kontakt személyeket, akiknek van ilyesmi fényképük vagy videójuk vagy anyaguk 

más világokból, így sorolhatnám őket amikor az idegenekről beszélek. 

Válasz: Felejtsd el a Meier szektát. Hamis információk és negatív energiák. Olvass George Adamski-t, Bob Renaud-t, Howard 

Menger-t, George van Tassel-t, Elizabeth Klarer-t. 
 

Kérdés: Alaje, csak az álmaimban látok UFO-kat és soha nem a valós életben. Tudnál tippeket adni, hogy hogyan láthatnám őket a 

való életben? 

Válasz: El fog jönni, amikor elérkezik a megfelelő idő hozzá az életutadon. A te belső fejlődésed az, aki meghatározza az időt. Senki 

más. 
 

Kérdés: Tegnap, amig vezettem a kocsimat, hirtelen három fényhajó termett előttem a mező fölött. Nagyon közel voltak és eléggé 

furcsa módon, én voltam az egyetlen, aki látta őket, mivel semmi nem volt a TV-ben vagy az újságban más emberektől. 

Szerintem ezt a mutatványt lehetetlen volt nem észrevenni. 

Válasz: Nem minden hajó látható mindenki által. Néhány hajó hozzá tudja állítani a rezgését egy személyhez és akkor csak ez a 

személy láthatja azt. Ez mind az energiáról és a rezgésről szól. 
 

Kérdés: Van bármilyen létező "csillagkapu", mint a TV-ben... egy mód, hogy különböző bolygókra utazzunk, stb.? 

Válasz: Persze... és még jobb mint az a TV-ben. 
 

Kérdés: 2 héttel ezelőtt kimentem a házamból hajnali 3-kor, mert le kellett hűlnöm a nyári melegben. Felnéztem az égre és hirtelen 

egy ragyogó fénylabdát láttam, de a következő pillanatban lekapcsolta a fényeit és úgy nézett ki, mint egy azon tipikus 

"repülő csillagok" közül, amelyeket mindig látok. Hogy őszinte legyek, sokkolt egy kicsit. Sok ember mondja nekem azt, 

hogy műholdakat látok, de minden alkalommal, amikor felnézek az égre, 6-ot 7-et látok egy órán belül. Ezek lehetnek 

fényhajók? 

Válasz: Sokszor megválaszoltam ezt a korábbi hozzászólásokban. A legtöbb ilyen észlelés természetesen űrhajó. Milliónyi 

állomásozik a Föld körül és néhányuk őrjáratozik. Egy kis részük csak pár ember számára látható. A legtöbbjük láthatóan 

repül azért, hogy a Földi emberek lassacskán befogadják a tényt, hogy nem ők az egyetlen lények az Univerzumban. 
 

Kérdés: Úgy tűnik nagy az UFO aktivitás Angliában és Mexikóban. Van valami oka ennek, vagy a média azokban az országokban 

csak nagyobb publicitást kapott az UFO tevékenységek területén, mint a világ többi részén. 

Válasz: Ez az energia miatt van, Ley vonalak vannak a földben ezeken a helyeken. 
 

Kérdés: Igazán szeretném tudni, hogy a földönkívüliek észlelése megszerkesztett-e? Mivel gyakran látják Mexikóban, Kínában, 

Amerikában, stb. őket, de csak nagyon keveset Európában, különösen Németországban nem. Hogyan feltételezhetik akkor 

az itteni emberek az ilyesmi dolgok gondolatát, hogyha a földönkívüliek még csak meg sem mutatják magukat? 

Válasz: Ahogyan már elmondtam a videóimban, a magasabban fejlett földönkívüliek csak pozitív emberekkel akarnak foglalkozni, 

akik fejlesztik a saját szívenergiájukat. Ez ritka Németországban. Az energia és a tudatosság Németországban alacsony és 

negatív. Természetesen vannak kivételek, de túl kevesen vannak. Mindezeken felül más országok évszázadok óta készen 

állnak gondolatilag a földönkívüliekre és ez része a kultúrájuknak. Továbbá a Földi energiák az olyan országokban mint 

Mexikó, jobbak mint Németországban. Németországnak meg kell szabadulnia az arroganciájától, a szigorúságától, 

akaratosságától és elsősorban az egójától azért, hogy kapcsolatot létesítsen. Néhány kivétel van Németországban, akiknek 

már volt észlelésük vagy kapcsolatfelvételük. A legtöbb német nem áll készen erre. A legtöbb gonosz üzenet, amit a 

YouTube-on kapok, Németországból való. Ahogy a videóimban mondtam, mindent figyelnek odaföntről... 
 

Kérdés: Néhány nappal ezelőtt láttam egy UFO-t. Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy a Fény Galaktikus Szövetségének egy 

hajója volt-e. Amúgy nem éreztem semmilyen jó energiát. Az azt jelenti akkor, hogy a negatív földönkívüliek hajója kell, 

hogy legyen? 

Válasz: Lehet a negatív földönkívüliektől vagy a Föld titkos katonai szervezeteitől való, amik gyakran álcázzák magukat 

földönkívülieknek. 
 

Kérdés: Mi a Nasca vonalak célja? 

Válasz: Valaha űrhajók leszállóhelyei voltak. 
 

Kérdés: A Vimanák az ősi Szanszkrit szövegekben, mint a Mahabharata és a Drona Parva, az akkori ősi idegen űrhajók voltak? 

Válasz: Igen, a Vimanák űrhajók voltak. 
 

Kérdés: Valamilyen fajta erőteret használnak a hajó körül, hogy megvédjék a becsapódó tárgyaktól? Milyen fajta üzemanyagot 
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használnak? 

Válasz: Igen, valamiféle erőtér van körülötte, valahogyan át tudják alakítani magasabb rezgésűre és tiszta energiává válni. Néhány 

levegőt használ, néhány vizet, de a legtöbb kozmikus energiát. 
 

Kérdés: Szia Alaje, csak érdeklődésképpen azon morfondíroztam, hogy mennyi ideig tart elutazni az anyabolygódról a Földre és 

milyen sebességgel megy az űrhajód? Sokkal gyorsabb, mint a fény sebessége? 

Válasz: A hajóink a gondolat sebességével repülnek. Ez azt jelenti, hogy egy pillanat alatt ott lehetsz, ahol csak akarsz 
 

Kérdés: Hello Alaje, a Maja naptárról. Ez egy naptár igen, de ha valóban megnézed, mindkét oldalát, lehetne egy idegen űrhajó és 

hogyan működik? 

Válasz: Koncentrálj a fontos dolgokra, ahogy a videóimban mondom: "A tudatosság és a szív fejlesztése". Minden más csak 

szórakozás és végső soron nem hoz hasznot. 
 

Kérdés: Szeretem az űrhajó képét, ami a piramis tetején ül. 

Válasz: Az volt a lapos piramis célja. 
 

Kérdés: Alaje, honnan tudod, hogy amikor éjszaka az égen nézel egy hullócsillagot amint igazán gyorsan oldalirányban keresztezi az 

eget és eltűnik, az hullócsillag vagy fényhajó? 

Válasz: Nos, a hajóink tettethetik meteoritnak magukat ha akarják. 
 

Kérdés: Szia Alaje, néhány hónappal ezelőtt volt egy álmom, amiben egy csillaghajó fedélzetén voltam. Megkértem az embereket 

ott, hogy kimennék kívülre. Felnyitottak egy ajtót és a leggyönyörűbb park volt ott. Van park a te hajódon? 

Válasz: Minden méretben vannak hajók, mert a gondolat erejével készülnek és kozmikus energiával. Vannak akkora hajók, mint egy 

bolygó. Természetesen vannak parkok, tavak, fák. Ahogy a videóimban mondom, a kozmikus energiával, minden 

lehetséges. 
 

Kérdés: Hello Alaje. Van valami információd arról, hogy mik voltak a fények Oslo fölött Norvégiában? Fényspirálnak néztek ki. 

Valami olyannak, mint ami Oroszországban volt pár évvel ezelőtt. 

 
Válasz: Az egy dimenziókapun keresztülrepülő hajó volt. A valódi csillagkapu. 

 

Kérdés: Alaje, miből ered az, hogy nem látok UFO-kat és űrhajókat túl gyakran, még akkor sem ha dolgozom a spiritualitásomon, 

meditálok, stb. Más emberek, akik tudom, hogy nagyon negatívok, sokkal gyakrabban látják őket mint én. Miért van ez? 

Válasz: Nos, lehet, hogy azok az emberek több időt töltenek kinnt mint te? Úgyszintén, ezeknek az embereknek több látnivalóra van 

szükségük, hogy elkezdjenek az életük felől és az életről gondolkodni úgy általában. Amióta ezt csinálod már, nincs 

szükséged "bizonyítékra" többet, hogy azok az űrhajók léteznek. 
 

Kérdés: Néha látok este olyat, ami folyamatosan villogó csillagnak tűnik és világító zöld és vörös fényű. Leginkább meghökkenek, 

hogy mi a csuda lehet ez. Természetesen megvan a gyanúm, amit kemény leckék útján tanultam meg, hogy ne legyél túl 

merész. Tudnál javasolni bármilyen információt ebben a témában? 

Válasz: Hello, küldj energiát és nézd, hogy reagál-e rá? 
 

Kérdés: Tehát Alaje, milyen az űrhajódban lenni, mókás? 
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Válasz: Hello, igen persze. Ahol szeretet van, vidámság van. 
 

Kérdés: Alaje, miért nincsenek információk UFO észlelésekről Németország fölött? Az alacsony színtű energia miatt, vagy mert a 

média nem jelenti azokat? Miért sokkal nyitottabbak a svájci és az osztrák emberek a spiritualitásra és a földönkívüli 

témákra? 

Válasz: Igen, már nincsenek észlelések Németországban, mert az energia Németországban túl negatív és alacsony. Ahogy a 

videóimban mondom, minden energia és az emberek gondolatai teremtenek... 

 


