Hathor Planetáris Meditáció
Tom Kenyonon keresztül
Térbeli tudatosság

Világotok egy hatalmas metamorfózis közepén van.
Egy óriási kígyóhoz hasonlíthatnánk, mely levedli régi bőrét. Új valóságok jelennek
meg, amint a régiek leválnak. A kihívások melyekkel szembenézhetsz, ezen,
radikális változások közepette néha erőt meghaladónak tűnhetnek. Előző
üzeneteinkben már említettük ezt a folyamatot, és a bővebb megértés kedvéért négy
előző üzenetünkre utalnánk, amelyeket már átadtunk: Escalation of Chaotic
Nodes and The Dismantling of 3-D Reality, Transitions States, The Fifth
Perspective: Transcending Time and Space, and Restoration. (Megjegyzés:
Kattints a fenti aláhúzott linkre, vagy menj a weboldal Hathor szekciójára,
www.tomkenyon.com)
A mi szemszögünkből nézve a 6. tömeges kihalás, amelyet már említettünk korábbi
üzeneteinkben gyors ütemben bontakozik ki. Az időjárási anomáliák növekednek,
amelyek folytatódni fognak, kihívás elé állítva ezzel a mezőgazdaságot, és a világ
élelmiszer ellátását. A kulturális értékek, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi és
gazdasági intézmények közötti összecsapások folytatódnak, továbbra is
destabilizálva a világot. Ez a destabilizáció a kaotikus csomópontok növekedésének
köszönhető, amelyet szintén bővebben kifejtettünk előző üzeneteinkben.
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Ezek a kaotikus csomópontok többszörösen egymásba kapcsolódó jelenségek
eredményei. Ezen egymásba fonódó kaotikus csomópontok megnövekedett
intenzitása különféle tényezők kombinációjából adódik. Néhányuk, eredetük
szerint kozmikusak, néhány a véletlenszerűség következménye, és némelyik ember
okozta hatás eredménye.

Az időben létrejövő kollektív tapasztalások példátlan mértékben felgyorsulnak.
Ennek a felgyorsult időérzékelésnek, az un. nyomás hullámai az újonnan megjelenő
technológiák fokozott ütemben történő megjelenésének köszönhető, melyektől
egyre növekvő mértékben függtök.

Az információ megnövekedett mennyisége, melyet fel kell dolgoznotok, már
túlnyúlik azon a határon, mellyel egy biológiai szervezet meg tud birkózni, és ennek
eredményeképp elmozdultok, - mint kultúra- egy technológiai alapú valóság felé.
Ennek a technológiától való függőségnek köszönhetően egyfajta techno-szolgaságba
léptek, és mint minden új, radikális technológiának megvannak a jó és a rossz
oldalai.

Ha valóban jóindulatú fajok volnátok, a technológiai kultúra felgyorsulása segíthetné
az életminőséget, de nem vagytok kollektíven jóakaratúak. Az újonnan megjelenő
technológiák közül néhányat, melyek növelhetik a bolygó élettartamát, olyan erők
vezérelnek, amelyek ellenőrzésre, és rabszolgaságra törekszenek. Ugyanakkor
vannak jó szándékú erők, akik szintén ezekkel az új technológiákkal dolgoznak,
hogy fejlesszék az életminőséget. Ezen eltérő nézetekből, szándékokból kifolyólag
a technológia jövőbeni hatása a földre és a kollektív sorsotokra nézve még nem
eldöntött.

Visszatérve a kígyóhoz mely levedli régi bőrét, hogyan tudja ezt megvalósítani egy
ilyen teremtmény? Hogyan funkcionálsz, egy olyan világban, ahol több valóság van
konfliktusban egymással? Hogyan éled túl, sértetlen a változások felgyorsult ütemét,
ki fogja túlélni ezt - Mi az igazi természeted?
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Egyik szempontból nézve, amit a világon tapasztalsz katasztrofális jellegű,
másrészről viszont nagyon erős evolúciós katalizátor. Más szavakkal, világod
metamorfózisa elpusztíthat, vagy magasabb tudatállapotba vezethet téged. A
választás, a személyes pusztítás, vagy magasabb dimenziós valóságba való emelkedés
között egyéni szinten a tiétek.

Ezen üzenet nem azokat a kihívásokat célozza meg, amelyekkel az emberiségnek és
a földön lakó más életformáknak szembe kell néznie, hanem inkább arra fókuszál,
hogy mi tehetsz, mint egyén ilyen intenzív változások közepette.

Az üzenetben lévő információk az Aethos-ból, a Hathor valóság 10,11,12.
dimenziójából származnak. Az Aethosban létező Hathorok perspektívájából a ti
kozmoszotok (akárcsak az miénk) csak egy a sok közül, és ezek közül a számtalan
világegyetemek közül mind, a benne lakó lényekkel együtt, csupán álomszerű,
illuzórikus kivetülése a holografikus fénynek. Más szavakkal, a valóságod, valamint
a miénk alapvetően átmeneti illúzió, amelyet csak a fény holografikus kivetülése
idéz elő. Átmeneti, képzeletbeli, mágikus jellegű.

A lények, akik az Aethos-ban élnek, a lelki tanítóink, mert túlszárnyalták a vetített
holografikus fény illúzióját, amelyet a legtöbb lény valóságnak tekint. Az Aethos
viszont, ehelyett teljesen belépett a magába a tudat terébe.

Te is birtoklod a tudat veleszületett terét, de megtestesülésed térben és időben
elhomályosítja előtted. Idegrendszered korlátozott öt érzékszerved által. Ez egy
biológiai kényszer és szükségszerűség fizikai túlélésed érdekében, de a tudatod tere
túlmutat minden érzékszervi jelenségen. A biológiai halál pillanatában a
végtelenséggel szembesülsz, különösen a saját tág tudatosságod végtelen
természetével.
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Ebben az üzenetben az Aethos egy hang meditációt és egy olyan módszert mutat
be, amely lehetővé teszi, hogy közvetlen kapcsolatban állj a saját tág tudatosságoddal
és felülmúld az érzékszervi alapú valóság korlátait, valamint az észlelt időt és teret.

Ezt az üzenetet két részre osztjuk.
Ebben az üzenetben bemutatjuk az alapvető hangmeditációt, és az alap módszert,
hogy kapcsolatba léphess saját tág tudatosságoddal – amire mi Térbeli
Tudatosságként utalunk. A következő üzenetben egy sokkal harmonikusabb
komplex hangmeditációt fogunk bemutatni, és feltárjuk a módszer haladóbb
szintjeit.

Ahogy korábban mondtuk minden technológia a természetükre való tekintettel
kétélű kard. Pozitív és negatív módon is tudjátok őket használni. Korábban
megvitattuk ezt a témát a külső technológiákkal kapcsolatban, melyektől egyre
növekvő mértékben válsz függővé. De most megosztjuk a tudatosság egy belső
technológiáját, amely szintén kétélű kard.

Az egyetlen oka annak, hogy megosztjuk veletek ezt a módszert az az, hogy képessé
válj általa felülemelkedni, és átalakítani a valóságokat, amelyekkel szembenézel. Ezt
az által érheted el, hogy folyamatosan elmozdítod az akadályokat tudatosságod tág
természetének ismeretében. Kapcsolatba lépve a saját elme végtelen valóságával
(ahogy korábban említettük a transzcendens természeteddel) egyfajta szabadságot,
elégedettséget, boldogságot tapasztalsz még a nehéz és kihívásokkal teli
helyzetekben is.

Míg ezek közületek néhányan, akik ezt olvasták, már kapcsolatba kerültek a vele
született tudattal, a legtöbb ember érzékszervi tapasztalataik hálójában van.
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Amikor kapcsolatba lépsz a saját tág tudatosságoddal, vagyis a Térbeli
Tudatossággal, hatékonyabban tudod kezelni a nehéz helyzeteket. Ez azért van,
mert nem úgy fogod érzékelni magad, mint akit gúsba kötött egy szituáció. Inkább
abban a kibontakozott állapotban élsz, amelyben nem érzed az érzékszervi élmény
nyomását, mint ahogy általában szoktad.

Ahogy egyre inkább a mesterévé válsz a térbeli tudásnak megérted, hogy a szituációk
nem mindig olyanok, mint amilyennek látszanak. Nem olyan szilárdak, és
mozdíthatatlanok, mint amilyennek érzékelitek őket. Csupán a holografikus fény
átmeneti hullámai. Látni fogjátok az összes jelenség varázslatos természetét
függetlenül attól, hogy jónak vagy rossznak minősülnek-e.

Mivel a tudatnak ezen, tágasabb állapotával rendelkezel, mesteribben lehetsz
hatással az eseményekre. Olyan ez mintha a szituáció felett lennél, nem pedig a
hálójában. Ez a képesség mérhetetlenül szolgál majd titeket, mivel a világ spiráljai
többszörös kaotikus csomópontokba tömörülnek, hogy testi, lelki, szellemi és
bolygói változások hatalmas cunamiját hozzák létre.

Foglalkozni magaddal, és a világgal egy magasabb tudatállapotból a helyes használata
a térbeli tudásnak. De fennáll annak a veszélye, hogy néhányan a Térbeli
Tudatosság arra használják, hogy elmeneküljenek a 3D-s valóságukból. Ez a kard
másik oldala, amelyet metafórikusan említettünk.

Valójában perspektívánkból egyre több emberi lény lép be a kvázi-pszichotikus
elmeállapotokba. Tanúja az irracionális pusztító viselkedés növekedésének a világ
minden tájáról. Ezek a káros viselkedésmódok paradox módon egyfajta menekülési
lehetőségek az értelmetlen rombolás által. Egy másik fajtája a menekülésnek, hogy
a kvázi megelégedettség, a boldogság buborékában lebeg, és semmi figyelmet nem
fordít semmire, sem bárki másra a környezetében. Ez nem egy spirituális mester
sajátja, csupán menekülés önmagunk megtévesztése által.
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Ha ennek ellenére a Térbeli Tudatossággal hiteles kapcsolatotok van, és a világ
változásait az elmétek ezen állapotából szemlélitek, akkor olyan transzcendens és
transzformális erőre tehettek szert, amely számtalan módon lesz hasznos a
számotokra.
A Hathorok
2017 november 12

A térbeli tudatosság természete
A tudat alapja (a tér tudása) a legmélyebb tér benned és túllép minden jelenséget,
beleértve azt a világot, melyet az érzékeiden keresztül észlelsz. A maga
természeténél fogva a Térbeli Tudatosság át van itatva az elégedettség az öröm a
boldogság minőségeivel. Ezek velejárók és függetlenül léteznek tekintet nélkül arra,
hogy mi történhet az érzékekben, és a létezésed mentális birodalmaiban. Más
szavakkal, míg te lehetsz mérges, szomorú vagy belemerülve más negatív
gondolatokba, érzelmekbe, vagy helyzetekbe, a tudatosság alapja érzéketlen ettől.
Ez egy ok, amiért a Térbeli Tudatosság ilyen felbecsülhetetlen segítség tud lenni
neked, amint foglalkozol a világodban lévő változás gyorsuló iramával.

Ez is tágas természetű (a végtelen és határtalan akár az űr maga). Ez az, amiért úgy
is lehet hívni, hogy a tiszta tudatosság- a tudatosság tudatában van önmagának.
Amikor belépsz teljesen a Tér Tudatosságba, békében vagy és a szituációtól
függetlenül határtalannak és korlátlannak érzed magad.

Ez egy másik felbecsülhetetlen minősége a Tér Tudatosságának, a tudás alapjának.
Az emberi lények a leghatékonyabban a tér tudatosságába a jobb agyfélteke térbeli
képességein keresztül tudnak belépni. Ez része a neurofiziológiátoknak, mely
birtokolja a térbeli észlelést, és ezzel a vele született képességgel könnyebben tudtok
belépni a tér tudatosság közvetlen megtapasztalásába.
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A Hangmeditáció
Az alap Térbeli Tudatosság Hang Meditáció 5:56 mp hosszú. Meghallgathatjátok
többször egymás után, ahogy kívánjátok, hogy minél mélyebben feltárjátok a benne
rejlő lehetőségeket.

Legjobb sztereo fejhallgatóval vagy fülhallgatóval hallgatni, hogy a hangminták
közvetlenül érjék az érzékeidet. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a meditáció
alatt a figyelmedet a belső teredre irányítod, ne hallgasd éberséget igénylő
helyzetben.

Figyelmed egyedüli fókuszában a meditációnak kell lennie. Az első gongütésnél
hívd be újra a tágas tér érzését. Nem érdekes, hogy a tér mennyire hosszúnak,
szélesnek, terjedelmesnek érzik számodra. Ez lehet egy hegycsúcs vagy szabad nyílt
tér, vagy más választásod szerinti tágas környezet.

A tér típusa, mellyel dolgozol lényegtelen. Ami fontos az a kiterjedtség érzése.
Ahogy folytatod, a hangmeditáció hallgatását bizonyosodj meg arról, hogy érzed a
teret. Nem elképzeled a teret, vagy nem gondolsz rá. Újra teremted a nagyon tágas
térben létező érzetét. Elképzelni vagy gondolkodni a térről nem fogja aktiválni az
agyad/ elméd azt a részét, mely a Térbeli tudatosságnak közvetlen tapasztalatát
generálja. Egyedül a tágas térrel körülvett létezés érzése fogja aktiválni azt az idegi
ösvényt, mely lehetővé teszi, hogy megtapasztald a saját tered természetét.

Miután létrehoztad a tágas térben létező érzését magadban, egy önmaga
kiterjedtségét érzékelő tudatos létezővé válsz. Az egyszerű tett tudatában lenni a
kiterjedtség tudatának, egy hatalmas betekintés és uralom magja. Ne tévesszen meg
ennek mindennapi egyszerűsége. Ha egyszer tartod a kiterjedtség érzését, mellyel
tudatossá válsz a tér tudatának, azzal belépsz egy előcsarnokba, hogy úgy mondjam
a Térbeli Tudatosság hatalmas kastélyába.
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Van egy végső, sőt alapvető lépés még a folyamathoz- hozzáadni egy nagyon
hozzátartozó, összefüggő érzelmet, mint a nagyrabecsülés, és a hála. Hozzáadva
ezeket az érzelmi minőségeket biztos lehetsz abban, hogy a Térbeli Tudatosság
magasabb dimenziójába lépsz be. Tény, hogy a nagyrabecsülés és a hála minden
magasabb dimenziós valóság benchmark-jai, melyek jótékony természetűek.

Mindazoknak, akiknek nehézséget okoz spontán létrehozni a hálát, és a
nagyrabecsülést vegyék figyelembe: az a képesség, hogy tudatában vagy önmagadnak
a legnagyszerűbb ajándék, amit birtokolhatsz. Az öntudatosság magva veled tart,
amikor meghalsz, és lehetővé teszi, hogy tapasztalatot szerezz a test nélküli világban.

Tekintet nélkül arra, hogy melyik világba reinkarnálódsz, akár energiaként, akár
szellemi létezőként, vele született kapacitásod a veled utazó öntudatosság. Ápolni és
uralni az öntudatosságot egy borzasztóan nélkülözhetetlen áldás az
önmegvalósításodhoz.

A hangmeditáció finomítása használata
Mindazok számára, akik otthonosak a pszichonavigáció művészetében, a következő
módon fokozhatják a kiterjedtség tapasztalatát: képzeld el, hogy nem hogy csak
körül vagy véve tágas térrel, de nincs határ a belső és a körülötted lévő külső tér
között. Más szóval, a tudatosságod határbeállító mechanizmusa ideiglenesen
felfüggesztődik, megengedve a tudatodnak, hogy kiterjedjen, és azonosuljon, egy
sokkal nagyobb térrel, mint amihez normálisan szokott. Ez aktiválni fogja a jobb
agyfélteke mélyebb potenciáljait, és térbeli képességeit.
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Ennek az elvnek, még előrehaladottabb alkalmazásában a tér érzékelésed magába
foglalja az egész univerzumot, és az egész világot, ugyanúgy, mint a multi
dimenzionális valóságot, mely a kozmoszodat tartalmazza.

Belemerülve a tágasságba ily módon a legtöbb ember számára a legmélyrehatóbb
változást idézi elő a térbeli észlelésben. Ha ezt a kiterjedtség továbbfejlesztett
módszerét választod, fontos a meditáció befejezése után visszatérni az identitásod
normális érzékeléséhez. A legkönnyebben hozzáférhető számodra az, ha kinyitod a
szemed és lefoglalod a perifériás idegrendszered. Gyengéden dörzsöld meg a
fülcimpád, mivel a tested szervrendszerének fő meridiánjai ugyanúgy megtalálhatók
a fülön belül, mint ahogy a lábfejen is. Ha úgy találod, hogy nehéz visszatérned a
3D-s valóságba a Térbeli Tudatosság mély felfedezése után, megdörzsölheted a
lábszárad, karjaid, törzsedet, mellyel stimulálni fogod az agy/elme komplexet, hogy
feldolgozhassa a külső ingereket, és visszatérjen a normál érzékelés valóságába.

A Hang Meditáció maga is arra hivatott, hogy támogassa a jobb agyféltekédet, hogy
figyelmed fókusza a kiterjedt tér érzésének irányába váltson. A legegyszerűbb
alkalmazásban egyszerűen csak ülsz a meditációban, követve a lépéseket, melyeket
leírtunk úgy, hogy a tudatodban csúcsosodik, hogy tudatában vagy a kiterjedtségnek,
kapcsolódva a hála és a nagyrabecsülés érzésével.

Ezután, ha szeretnéd, dolgozhatsz ezzel, csak mint egy hangmeditációval,melyhez
időről időre visszatérsz, mint egy eszközként hogy lazítsd az érzékeléseden, és
elkezdd a tértudat észlelésének folyamatát, mely túllép a világod érzékszervi
élményén.

A végső célja ennek a Hang Meditációnak, hogy eddzed az agyad/elméd tetszés
szerint, hogy beléphess a kiterjedtség tudatába. Aztán a mindennapi életed belép a
térbeli tudatosságba anélkül, hogy használnád a hangmeditációt.
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Ez az egyszerű cselekedet végül is edzi az agyat/elmét, hogy részt vegyen szimultán
két realitásban- a térbeli tudatosság realitása (és a kiterjedt tudatosság szabadsága,
amit ez hoz) mellette a 3D-s létezésed cselekedeteivel.

Ez végül is egy nagyobb uralmat ad neked a szituációk felett, melyekkel
konfrontálódsz az életedben, mert nem fogod azonosítani az érzékelésen alapuló
valósággal, ehelyett végső természeteddel, a transzcendens tudatossággal.

Az önérzékelésed kitágul messze a személyes identitásod határán túl, magába
foglalva a tudatosság terének végtelen tágasságát. A Térbeli Tudatosság e típusa
transzcendens és paradox módon magába foglalja a személyes identitásod is. Ezzel
az ön-tudatosság nagyobb tartományával jobban leszel képes találkozni a gyorsan
változó világ kihívásaival.

Halálod pillanatában nagyobb valószínűséggel leszel képes meghatározni hova
kerülsz következőleg, -vagyis milyen életidőben, vagy milyen dimenzionális
létezésben tartózkodsz. Ez az egyik legnagyobb az Aethos ajándékai között, és
felajánljuk neked, amint a világotok belép a legveszélyesebb átjáróba.

Tekintet nélkül arra, mit érzékelsz magad körül, arra bátorítunk téged, hogy lépj
kapcsolatba a személyes Térbeli tudatosságoddal, ezért is ez egy óriási szövetséges,
sors átalakító, és ezzel átlagon felüli képességet hoz, melyek előnyösek neked és
változó világodnak.
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Tom gondolatai, megfigyelései
Két dolog ragadott meg ezen, különös Hathor üzenet kapcsán. Az első a Föld
jelenlegi zűrzavarára vonatkozó nézeteik. Számos előző üzeneten utaltak a
bolygóbeli nehézségek növekedésére, de ez még mindig a legerősebb.
Különösképpen utalok egy olyan bekezdésre, mely így szól:

„Egyik szempontból nézve, amit a világon tapasztalsz katasztrofális jellegű,
másrészről viszont nagyon erős evolúciós katalizátor.Más szavakkal, világod
metamorfózisa elpusztíthat, vagy magasabb tudatállapotba vezethet téged. A
választás, a személyes pusztítás, vagy magasabb dimenziós valóságba való emelkedés
között egyéni szinten a tiétek.”

Azt gondolom, hogy a pusztítás elmélete szemben a magasabb dimenziós valóság
felé való emelkedéssel az üzenet létfontosságú pontja. A Hathorok véleményem
szerint nyomatékosítani szeretnék az üzenetet, és azt mondják, a föld minden
életformája veszélyben van.

Mintegy segítségképpen, hogy ellensúlyozzák, ezt a veszélyes áthaladást átadnak egy
szokatlan eszközt, melyet Térbeli Tudatosságnak neveznek, és azt mondják, hogy
mikor e módszer összekapcsolódik, e név hangmeditációjával közvetlenül
megtapasztalhatjátok a tágas természetét saját tudatosságotoknak.

Ez a képesség, hogy megtapasztaljátok magatokat, mint tágas tudatosság, lehetővé
teszi, hogy mesteribben igazodjatok el a nagymértékű változások közepette, mellyel
mindannyian szembesültök, mert nem fogjátok érezni, az érzéki alapú valóság
nyomását, ahogy azt általában szoktátok. Létezik egyfajta kegyelem, ami akkor
jelenik meg mikor egy nagyobb belső térből, mely tudatos tapasztaljátok meg a
helyzeteket.
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A Hathorok azt is mondják, hogy a térbeli tudás legfejlettebb változataiban keresztül
fogtok látni a világ, mint valóság illúzióján. Ehelyett azt fogjátok tapasztalni, hogy
minden dolog valójában a holografikus fény átmeneti megjelenése, és minden
mágikus természetű.

Miután mind a hangmeditációval mind az általuk leírt módszerrel dolgoztam
igazolhatom, hogy egy olyan belső tér érzékelésének megteremtésén dolgoztok,
amely öntudatos. Ez lehetővé teszi számomra, hogy találékonyabb legyek amikor,
és a lényeg az „amikor”-on van, alkalmazom a Térbeli Tudatosságot a mindennapi
életembe. Más szavakkal, ha nem tudatosan alkalmazom, ezt az eszközt könnyen
belekavarodom saját mentális, érzelmi alkotásaim stresszébe, csakúgy, mint a
gyorsuló idővonal nyomásába.

A másik dolog, ami felkeltette a figyelmem az üzenettel kapcsolatosan az az volt,
hogy a Térbeli Tudatosság lényegében egy szokatlan módja annak, hogy belépjünk
egy jógikus transzba, a Szamadhiba (vagy belső irányított tudatosságba), azaz a
szellemi érzékelés egy nem éppen szokványos állapotába. Mélyebb állapotokban a
Szamadhi (vagy térbeli tudás) egy végtelen és tág tudatállapotot tár fel, mely
öntudatos és boldog.

Bár a Térbeli Tudatosság módszere és kontextusa minden bizonnyal egyedi, de
kétségtelenül osztozik az ősi India jógáiban tárgyalt filozófiai terület néhány
részével,
melyek
gyökere
visszavezethető
az
Upanisádokhoz,
valamint Dzogchenhez vagy a nagy Tökéletességhez, melyek Tibetben érték
el csúcspontjukat.
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Végső gondolatok
A Térbeli Tudatosság- mind a hangmeditáció, mind a tágas tudatosság állapotával
való együttműködés módja- nem mindenki számára megfelelő. Ha nem érzed velük
a rezonanciát, csak lépj tovább. Ha kapcsolatot érzel ezzel a megközelítéssel, az
talán a dimenzionális tendenciáknak köszönhető.

A Hathorok említették a dimenzionális tendenciákat előző üzeneteik egyikében.
Amikor megkérdeztem őket, hogy mit jelent ez a kifejezés kicsit részletesebben azt
mondták, hogy a dimenziós tendenciák a finom energiák vibrációs sávszélessége,
melyek befolyásolják a tudatot.

A finom energiáknak ezen, mintái a személyes tapasztalásokból keletkeznek,
különösen azokból, amelyek nagyon erősek. Ezek a minták eredhetnek korábbi
élettapasztalatokból, inkarnálódásból, vagy más a tudat nem fizikai dimenziójából.

A nettó eredménye ezeknek a finom energiáknak, hogy befolyásolják, hogy hogyan
reagálunk a világban megjelenő tapasztalásainkra, és hogy hogyan működünk a
világban. Ha úgy érzed, hogy valamilyen oknál fogva ismerős neked, vagy vonz téged
a Térbeli Tudatosság fogalma és módszere, ahogyan azt a Hathorok bemutatták, az
talán annak a lehetőségnek köszönhető, hogy a tudatosság egy másik dimenziójában
vagy korábbi életben már felfedezted az érzékszervi valóság illúzórikus voltát.

A Térbeli Tudatosság elsajátítására irányuló erőfeszítés véleményem szerint megéri
a fáradtságot. Ha úgy döntesz, hogy megismerkedsz az elme ezen, figyelemreméltó
állapotával kívánom neked, hogy járj sikerrel a felfedezéseidben.
Végül pedig azt kívánom, hogy a képességek, melyekre a térbeli tudás gyakorlásával
teszel szert, legyen hasznos számodra, és minden érző lény számára.
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Kattints ide, hogy meghallgasd vagy letöltsd a térbeli tudatosság meditációt.
(Megjegyzés: Ha a linkre kattintasz, akkor odadob arra az oldalra, ahol el kell
fogadnod a feltételeket a meghallgatáshoz, és miután ezt megtetted azonnal
hozzáférésed lesz a hangmeditációkhoz,az előadások részleteihez, és egy teljes
workshop anyagához a hanggal való gyógyításról, valamint audió, és videó
interjúkhoz. Mindezeket a tartalmakat díjmentesen használhatod személyes
célokra.)

Információk, melyek nem kapcsolódnak közvetlen az
üzenethez
A térbeli tudatosság hangmeditáció mellett még két kiegészítés található a hallgatói
részben.
Ezek tartalmazzák:
Átjutni az anyaméhbe, egy részlet a Tom által átadott 3 napos workshop alatt,
melynek címe az Egyiptomi Nagy Alkímia Művészete. Ebben a 34:59 perc
beszélgetésben Tom feltárja az anya Istennő ókori egyiptomi mítoszát, és
megvizsgálja a mítoszt a neuropszichológia, a neurofiziológia, és a mitikus
valóságok, valamint a mély humán pszichológia perspektívája szempontjából.

Jason és Orpheus mítosza
Ebben a beszámolóban, amelyet Tom adott egy Hang-gyógyító képzés során,
feltárjam, hogy Jason és Orpheusz ősi görög mítoszai különböző igazságokat
fejeznek ki a hang természetéről, és a tudatosság útjáról.
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Új kiadások
A sámánfa egy olyan elme, élő hangfelvétele, mely megváltoztatja a sámáni utazást,
mely belép a szellemi énekesek birodalmába, ahogyan Tom csatornázza, a
gyógyulási és tranzformációs energiáikat, a közel négy oktáv szélességű hangján. Ez
a szokatlan akusztikus katalizátor csak mp3 formátumban érhető el. Kattintson ide
az áruházba történő belépéshez.

Sound Immersion
(Hangmerülés):
erejének felfedezései

A

hang

Ezen az egyedülálló egynapos eseményen, melyet élőben rögzítettek, Tom spontán
mód olvassa a csoport energiáját, hogy különböző hangkódokat adjon át, amelyek
feltárják az égi birodalmakat, a korona lótuszt (Sahasrara), az életet növel chi
mintákat a vesékben, és a mellékvesékben, egy sámáni utat a csontokba, és a
DNS/RNS mátrix feltárását. Ez egy igazán nagyszerű munka a testtel, melyet Tom
négy oktáv szélességű hangja még hatékonyabbá tett. Ez a felvétel csak mp3
letöltésként érhető el. Kattintson ide az áruházba való belépéshez.

Tom 2018-as tanítási menetrendje
Tom nem tervezett workshop-okat, előadásokazt ettől a dátumtól. Amint beállítja a
2018-as menetrendjét, az megjelenik a weboldal naptár részében. E-mailt akkor
kaphat,ha közzéteszi a 2018-as oktatási ütemtervét
a weboldalon ( (
www.tomkenyon.hu ).
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Ahhoz, hogy megkapja ezt a személyes értesítést ezekről a személyes
megjelenésekről, és workshop-okról lépjen a kapcsolat fülre a kezdőlap menüsor
alján. Adatait nem osztjuk meg.

@ 2017 Tom Kenyon Minden jog fenntartva www.tomkenyon.com
Ezen írott információkat bárkivel megoszthatják feltéve, hogy semmilyen módon
nem módosítják, nem kérnek juttatást érte, és beleteszik ezen, szerzői jogi
figyelmeztetést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzenet megosztása csak az írott
részre vonatkozik. Az oldal minden hangmeditációját, csak személyes használatra
szánják, és azokat senkivel vagy semmilyen médián keresztül nem szabad
megosztani. Ha szeretné a hangmeditációt barátai, rokonai, munkatársai figyelmébe
ajánlani, kérem, irányítsa őket a weboldalra.
( Fordította: Szabó Brigitta, dr. Gajdács Éva )
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