Hathor Világmeditáció Tom Kenyon
közvetítésében.
A világ szeme
A helyzetet, mellyel a világ most szembenéz leginkább a hurrikán vagy ciklon metaforájával
jellemezhetnénk. A képletesen viharoknak nevezett destruktív erők közepette létezik a
nyugalomnak egy középpontja, melyet a vihar szemének nevezünk. Amint a jelenlegi
kaotikus csomópontok intenzitásukban fokozódnak a kaotikus és destruktív erők több
forrásból is úgy fognak felétek áramlani, akárcsak a hurrikán vagy a ciklon. Megtalálni
önmagunkon belül a nyugalom középpontját egy lelki szükséglet, hogy épen vészeljük át ezt
az időszakot. Az előző üzenetünkben, melyet Restoration, azaz Megújulásnak neveztünk
megosztottunk veletek egy hangkódokból álló meditációt, mely segít elérni belül ezt a
nyugalmi pontot, és megújítani magad mind fizikai, mentális, érzelmi és lelki szinten.
Most egy világmeditációra invitálunk benneteket, melyen az előbb említett hanganyagot
annak eszközéül fogjuk használni, hogy áramoltassuk ezt a gondoskodó és gyógyító energiát
azok felé, akik fogékonyak a felemelkedés ilyen fajta módszereire. Mielőtt kitérnénk, a
világmeditáció részleteire, szeretnénk azokról beszélni, akiknek küldjük ezeket az energiákat,
és ezen energia áramlás jellegéről.
A buddhizmus néhány ágában a "sangha” kifejezést úgy írták le, mint összejövetel olyan
emberek közössége, mely hasonló szándékokon osztozik. Amikor az egyének egy közös
szándék végett kapcsolódnak egymáshoz az alkímia nyelvén szólva létrehoznak egy harmadik
erőt. Ha kettő vagy több személy gyűlik össze, hogy osztozzanak ugyanabban a szándékban,
akkor egy harmadik erőt hoznak létre, mely sokkal erősebb, mintha az egyéni erőfeszítések.
Ebben a világmeditációban áramoltatni fogjuk a gyógyító, és megújító energiákat keresztül a
világon, hogy létrejöjjön egy világméretű sangha, aminek semmi dolga a vallással, csak a
fizikával, a fizikai tudatossággal.

A meditáció
2017. május 27.-én arra fogunk törekedni, hogy létrehozzunk egy nexus, azaz egy
kapcsolódási pontot, a megújulás és gyógyulás energiáinak nyugalmi pontját. Ennek a
nyugalmi pontnak az energiáját, minőségét fogjuk keresztül áramoltatni a világon, mely egy
harmonikus energia mezőt fog képezni. Ez az energia mező bárki számára elérhető, aki
részesülni kíván belőle vagy a tudatosság ezen dimenziójában él.
Ez az energia olyan, mint egy lágy szellő, és mint minden érzékelésre vonatkozó jelenséget
ezen a világon egyesek érzékelni fogják, míg mások nem. Azok, akik érezni fogják a
megújuló energia finom hullámait, mélyen meghatottak, és spontán emelkedettek lesznek.
Akárkik, akárhol is legyetek be tudtok kapcsolódni a megújulás energia áramába.
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Ha úgy döntesz, hogy csatlakozol hozzánk ezen a világmeditáción, a tudatosságnak olyan
dimenziójába fogsz bebocsátást nyerni, mely túl van téren és időn. A weben keresztül össze
tudunk kapcsolódni másokkal szerte a világon.
Nem csak emberi lények fognak csatlakozni hozzánk a meditáció alatt, hanem állatok is.
Néhány állat, akárcsak néhány ember tudatosabb a társainál. Vannak állatok, akik magasan
fejlettek spirituálisan, és állat formájában inkarnálódtak újra, olyan okból kifolyólag, hogy ez
a legmélyebb módja lényük megélésének. Csatlakozni fogunk a természet szellemeihez is,
akik közül sokan meglehetősen kimerültek, mivel a természet egyre inkább kizsákmányolt az
emberiség által. Fontos megértened, hogy nem fogsz ráerőltetni senkire semmit. A
bioszférába nyerhetsz betekintést, valamint minden élőlény összekapcsoltságába, egy
gyógyító, és helyreállító energetikába. Az élőlények szabad döntése hogy magukba engedik e
ezt vagy sem, ez szuverén joguk. Az egyik legnagyszerűbb ajándékot adod, amit csak adhatsz
a földnek, és minden létezőnek, aki rajta és benne lakik, ha úgy döntesz, hogy csatlakozol
hozzánk a meditáció alatt.
Ennek a meditációnak az energiája 24 óráig fog tartani, melynek színhelye egy összejövetelen
lesz New Yorkban, Manhattanban a Sound Immersion c. workshop végén. Az egész 30 percig
fog tartani, amiből 27 percet a Restoration hanganyag hallgatásával fogunk tölteni és további
3 perc csend lesz a végén. A világmeditáció május 27.-én szombaton kezdődik kora este 5.30kor, keleti parti nyári időszámítás szerint, amely megfelel május 27.-én a greenwich-i
időszámításnak este 9.30-kor. A kapcsolódási pont fölötti meditációnak keleti időszámítás
szerint kora este 6.00-kor lesz vége, greenwich-i idő szerint pedig este 10.00-kor. Ez alatt a 30
perc alatt, akik fizikálisan részt vesznek a fentebb említett workshop-on, csatlakozni fognak
hozzánk, hogy együtt hozzuk létre a kapcsolódási pontot. Ez egy nagyon hatékony és erőteljes
élmény lesz azoknak is, akik jelen lesznek az eseményen, és azoknak is, akik a távolból
kapcsolódnak hozzánk.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy megtudd, hogy ez a kapcsolódási pont mikor elérhető a te időzónád
szerint, látogass el az időzóna konvertálóhoz, amely része a világ órának. Vagy kattints erre a
linkre, amely közvetlenül az idő konvertálóhoz visz téged.
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20170527T213000&p1=179&
p2=tz_gmt
Miután a világmeditáció elkezdődik úgy fog folytatódni az azt követő 24 órában, mint a gong
hangja. Ez alatt a 24 órás idő periódus alatt bármikor be lehet lépni es kapcsolódni lehet a
gyógyítás és megújulás ezen vibrációs mezejéhez. Újfent szeretnénk hangsúlyozni hogy a
tudatosságnak ezen dimenzióját nem határolja be tér és idő. Más szavakkal, a planetáris
megújulás vibrációs mezejébe barmikor teljes mértékben be tud lépni bárki függetlenül attól,
hogy fizikailag hol van épp.
A meditációnak két fázisa van. Az első fázisban a Restoration c meditáció hangja fölött
fogunk meditálni. Ez a meditáció akkor lesz a leghasznosabb számodra, ha előtte elolvasod a
hozzá tartozó üzenetet (Restoration), és dolgozol, a hanganyaggal mielőtt részt vennél a
világmeditáción. A legideálisabb az lenne, ha a haladó változatot használnád, ahogyan leírtuk
ebben az üzenetben. Figyelmed a fizikai testeden lesz, elképzelve hogy az a csillagok
galaxisa. Ez lehetővé teszi a hangkódok Shaktijanak, vagy lelki energiáinak, hogy mélyebb
szinten áramoljanak a testedbe. Ebben a fázisban egy alkalommal fogjuk meghallgatni a hang
meditációt.
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A meditáció második fázisában váltsd át figyelmed a harmadik szemedre vagy az Ajna
centerre. Ebben a fázisban 2 alkalommal fogjátok meghallgatni a Restoration-t. A harmadik
szemedben lévő tudatossággal képzeld el, hogy az űrben lebegsz a Földdel előtted. Ha olyan
benyomásod támad, hogy lebegsz az űrben a földdel, akkor irányítsd a figyelmed a Földre,
mialatt tovább hallgatod a hanganyagot. Az által hogy a figyelmedet a Földön tartod a
megújulás energiáit irányítod a Föld felé, és azon létezők felé, akik rajta illetve benne élnek.
Néhányatok számára a föld közel lesz, néhányatok számára viszont úgy tűnik majd, hogy
messze és közöttetek semmi. Közelségedet a Földdel ebben a meditációban meghatározza az
interdimenzionális kapcsolatod a bolygóval.
Ha érzed a hívást, hogy csatlakozz hozzánk ebben a világmeditációban, köszönjük szépen.
A múltban különféle hangfrekvenciákat és írásos üzeneteket adtunk át azon okból kifolyólag,
hogy segítsünk elérni tudatosságod magasabb dimenzióit. Számunkra a Restoration c
hanganyag a legnagyobb ajándék, amit eddig átadtunk. Azért mondjuk ezt, mert ezen
hangmeditáció kollektív tudatosságunk 10,11,12. dimenziójából ered. Azok a Hathorok, akik
ebben a magasabb dimenzióban élnek spirituális tanítók. Ők olyan dimenziókban laknak, ahol
nincsen dualitás és ahol a béke, gondoskodás, megújulás vibrációs mezeje folyamatosan
áramlik. Mi Aethosnak hívjuk az energia es intelligencia ezen vibrációs mezejét,és a mi
szemszögünkből nézve azok a létezők, akik itt élnek olyanok mint a szivárvány.
Legyen veled és kapcsolataiddal a megújulás békéje, mely minden megértést elhoz, ahogy
világod belép egy bizonytalanabb szakaszba.
A Hathorok
2017. március 29

Tom gondolatai, megfigyelései
Ezen értekezés végén található majd egy link, amelyre kattintva le tudod tölteni mp3-ba a
Restoration hangmeditációt ingyen, személyes használatra. A Hathorok instrukciói a
hangmeditációt illetően tisztán érthetőek, nem szükséges további magyarázatot hozzáfűzni.
Volt pár érdekes pillanat, amikor a Hathorok átadták ezt a meditációt, amely érdekelhet par
olvasót ezért gondoltam megosztom. Amikor azt mondták, hogy: „Néhányatok számára a föld
közel lesz, néhányatok számára viszont úgy tűnik majd, hogy messze és közöttetek semmi.
Közelségedet a Földdel ebben a meditációban meghatározza, az interdimenzionális
kapcsolatod a bolygóval.”
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Amikor ezeket a szavakat mondták, úgy éreztem, mintha katapultáltak volna az űrbe, és lelki
szemeimen keresztül nézek vissza a Földre. Megkérdeztem tőlük, hogy mit jelent ez a
rejtélyes állapot. Azt mondtak azok sajátja ez az élmény, akiknek mély, karmikus kapcsolatuk
van a Földdel. Számukra úgy tűnik, hogy a bolygó közel van a meditáció második fázisában.
Azok, akik a Földön voltak- nem is karmikus köttetésüknek köszönhetően-sokkal inkább egy
spirituáls úton, már messziről megérezték a Földet. Azt is mondták, hogy bizonyos esetekben
azok, akik ebben az életciklusban feloldották karmájukat a Földdel is a távolból érzékelhetik a
Földet.
Amikor a Hathorok a következőket mondták a testem megrázta egy bejövő energia.
„Ez egy nagyon hatékony és erőteljes élmény lesz azoknak is, akik jelen lesznek az
eseményen, és azoknak is, akik a távolból kapcsolódnak hozzánk.” Mar korábban is
tapasztaltam a Hathoroktól ilyen energiákat, és ez mindig valami erő-és jelentőségteljes
történés előjele volt. Az én saját személyes érzésem az a teljes Sound Immerse nevezetű
workshopról, mely 2017. május 27.-en lesz Manhattanban, hogy egy nagyon erőteljes
átalakítást fog generálni a teremben jelen levőkre.
Ahogy a Hathorok mondták a végső állomása ennek a workshopnak a világmeditáció lesz. Az
egyetlen különbség az, hogy a Hathorok egy olyan csoportjának hangkódjait fogom
csatornázni, akik a 10, 11, 12 -es dimenzióban élnek, párhuzamosan a már korábban elénekelt
hanganyaggal. Ez érdekes lesz, mivel a mar korábban átadott hang meditáció mar tartalmaz
10,11,12. dimenziós hangkódokat.
Az én tapasztalatom azokkal a Hathorokkal, akikkel találkoztam a 10,11,12-es dimenziókból,
hogy geometriai alakkal rendelkeznek - gyakran gömbök. Amíg sokan közülük fehér fényt
sugároznak, addig szép számban vannak közülük, akik színeikben szivárványszerűek. Miután
a Hathorok átadták ezt az üzenetet kérdeztem őket azokról a testvéreikről, akik az Aethos-ban,
azaz a 10, 11, 12-es dimenzióban élnek, és szivárványszerűek. Elmagyarázták, hogy míg
sokan közülük a magasabb dimenziókból fehér, fénylő gömböknek tűnnek, megtestesítik a
fény összes frekvenciáját, és amikor jótékony energiát sugároznak, gyakran válnak
szivárványszerűvé, és spontán több színben pompáznak.

Az Audio Fájl
A Restoration hanganyag 9:01 perc hosszú, melyet mp3 formátumban megtalálsz a weboldal
„listening” menüpont alatt. Kérlek, tartsd észben, hogy mielőtt másik eszközre küldöd a fájlt,
le kell töltened a saját gépedre. Kérlek, hogy a világmeditáció alatt ne a mi szerverünkről
hallgasd a hanganyagot, mert az túlzottan leterhelné a szerverünket, amit az esetleg nem tud
kezelni. Ha a lenti linkre kattintasz, akkor a hanganyagokhoz jutsz. Ha elfogadod a hallgatói
feltételeket, hozzáférésed lesz az összes hanganyaghoz ingyen, személyes használatra.
Görgess lefele a címek közt a listán, míg a Restoration c. hanganyaghoz jutsz. Ezek szerzői
védelem alatt állnak, nem szabad őket feltölteni, vagy mással összemixelni.
Kattints ide, hogy hallgasd vagy letölthesd a Restoration hanganyagot.
Szerző: Tom Kenyon 2017, Minden jog fenntartva. www.tomkenyon.com
Fordító: Szabó Brigitta 2017, Minden jog fenntartva (szbrigi32@gmail.com)
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