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Ti most egy folyamatosan erősödő, összefonódó káoszcsomók közepén találjátok magatokat
az idő felgyorsulása és az olyan kozmikus erőknek köszönhetően, amikre nem vagytok
befolyással.
Előző üzeneteinkben a kaotikus események kölcsönhatására úgy utaltunk, mint káoszcsomó
(egyes számban), de ebben az esetben egy még összetettebb jelenségről van szó – amit mi
káoszcsomóknak hívunk.
A rezgési szinteteknek megfelelően különböző egyedi módokon fog kihatni rátok a kaotikus
események kibontakozása. Azok közületek, akik érzékenyek a bolygó ökoszisztémájára azok
óriási fájdalmat fognak érezni, amint szemtanúi lesznek az ökoszisztéma hanyatlásának és oly
sok értékes faj pusztulásának.
Ehhez még hozzájön egy másik káoszcsomó, ami nem ökoszisztémátokat érinti, hanem az
emberek közti kommunikációban fellépő feszültséget fokozza.
Ez egy nagyon összetett helyzet melyet részint a Föld mágneses mezőiben létrejövő
pólusváltás okoz, ami az energetikai váltás alatt problémát okozhat a rövid távú memóriában
illetve a rendszerező képességekben – és ezek a váltások egyre gyorsulnak. Irracionális
viselkedés, kétségbeesés és teljes reménytelenség érzései egyre gyakoribbak lesznek. Ahogy a
hanyatlás egyre jobban kiterjed mind a környezetre, mind a személyek közti kommunikációra,
úgy egyre több kulturális és társadalmi instabilitást jósolunk.
Sokak egyre inkább azt érzik, hogy valami szörnyen rossz és ehhez az az érzés párosul, hogy
nincs rá megoldás. Ebben az esetben egyetértünk azzal, amit egyszer Albert Einstein mondott:
”Egy problémát nem lehet azon a szinten megoldani, amelyiken létrehozták.”
Nézőpontunkból a káoszcsomók kibontakozódása szökőárszerű intenzív kaotikus energiákat
hoz létre, melyekkel sokatoknak meggyűlhet a baja. Továbbá az automatikus reflexszerű
megoldásaitok egyre hatástalanabbak a változással kapcsolatban.
Itt egy elágazás következik úgymond, ahová mind egyénenként, mind kollektívan értetek el.
Az egyik út egyfajta őrületbe vezet és gyakorlatilag képtelen leszel jól működni. Akik ezt az
utat választják, azok közül sokan menekülőre fogják fogni.
Az önpusztítás egyénileg és kollektívan is növekedni fog ebben az időciklusban.
Sokan közületek, akiknek lehetősége van a 3. dimenzióból más dimenziókba való váltásra,
azok élni fognak vele.
Szavaitokkal fogalmazva: köntörfalazás nélkül azt mondjuk, hogy most beléptek a
planetáris átalakulás egy még nehezebb szakaszába.

Ennél az elágazásnál az egyik út az önpusztításba, őrületbe, kétségbeesésbe,
reménytelenségbe vezet, míg a másik út az interdimenzionális vagy spirituális természeted
mélyebb megértéséhez/kapcsolódásához. Ez az út, amit fel kívánunk fedezni.
Ez nem egy „vagy ez, vagy az” választási lehetőség. Azok közül is, akik rendelkeznek
transzcendens és interdimenzionális, vagy spirituális tudatossággal, sokan időről-időre az
őrület és önpusztítás útján találhatják magukat ahelyett, hogy a belső tudatosságukra
hallgatnának. Ez azért van, mert a 3D-s valóság ingadozik és a 3D-s létezésetekben
végbemenő hirtelen változások jobban felgyorsulnak, mint ahogy a biológiai organizmus
kezelni tudná azt. El kell hárítanotok a biológiai természeteket érintő extrém feszültséget, ha
el szeretnétek kerülni az őrület és az önpusztítás útját.
A káoszcsomók kibontakozásán való sikeres áthaladáshoz alapfeltétel az igazi mély
kapcsolatfelvétel az interdimenzionális, vagy spirituális természeteddel és az önmegújulás,
ami egy ilyen a kapcsolatfelvételből adódik.
E célból osztunk meg veletek egy hangmeditációt. Nem tartalmaz bonyolult geometriákat.
Semmi mást nem kell tenned amikor foglalkozol a hangmeditációval, minthogy az egész
fizikai testedre koncentrálsz.
A hangminták közvetlen adást sugároznak a fény birodalmaiból a biológiátok nyelvén.
Ez a káosz és zavar ellenpólusa, ami feszültséget generál a biológiai természetekben. A
hanganyag rövid, hiszen sokatok idő-stresszben vannak. Túl sok mindent kell tennetek túl
kevés idő alatt, mert a régi világot próbáljátok összetartani, ahogy felgyorsul az idő.
A mi perspektívánkból ez „mission impossible”- lehetetlen küldetés. El kell engedned a
régi világot és a ragaszkodásodat ahhoz a „hogyan kéne a dolgoknak működniük”-höz,
ez szükséges a magasabb úthoz.
Azt javasoljuk, hogy hallgasd meg a hangmeditációt olyan gyakran, amilyen gyakran
csak akarod és amikor lejátszod a hangmintákat, helyezd figyelmedet a lényed fizikai
valóságára (fizikai test). A meditáció sikeres lebonyolításához egyedül arra van szükség,
hogy a figyelmedet a fizikai testre és annak a sejtszerkezetére irányítod, így tested ellazul és
kiengedi a feszültséget és az érzékelés illuzórikus állapotait így elősegítve, hogy a magasabb
utat válaszd.
A hangmeditációt Elevatronnak hívjuk, mert a szótöve (’elevate’) annyit tesz, mint felemelni
és ezzel együtt utal a biológiai valóság elektronikus természetére is. Ez a hangmeditáció
közvetlen energia adás, ami a fény birodalmaiból a tested bioelektrikus, biokémiai és kvantum
valóságaiba áramlik. Ennek a célja a rezgési szinted emelése a tudatosságban.
Végső megjegyzésként, a káoszcsomókkal való személyes élményed egyedül és kizárólag a
rezgési szinteden fog múlni, amit vagy sikerült, vagy nem sikerült elérni. A felelősség
ezen a szakaszon – mint térben és időben megtestesült lényt - egyes-egyedül téged terhel.
Sok sikert kívánunk a magasabb úthoz.

A Hathorok

Tom gondolatai és megfigyelései
Véleményem szerint ez az egyik legsürgetőbb, ha nem a legsürgetőbb üzenet, amit valaha
átadtak a Hathorok nekem a változások természetéről és amit a közeli jövőnkben
„látnak”.
Amikor megkérdeztem őket az általuk választott címről, akkor csak annyit válaszoltak, hogy a
planetáris káosz egy felgyorsult fázisába léptünk és egyszerre vagyunk szemtanúi és
résztvevői az eddig ismert 3D-s valóság felbomlásának.
Az üzenetet az USA-ban kialakult Ebola-krízis kezdeti fázisában kaptam meg, melynek az
eredete Nyugat-Afrika egyes részeire követhető vissza, de most már más országokban is
terjed.
Megkérdeztem a Hathorokat erről és azt mondták, az Ebola vírus csak a jéghegy csúcsa
azokhoz az eseményekhez képest, melyek a környezeti változások eredményeként fognak
bekövetkezni.
Ezt úgy pontosították, hogy új, a nyugati orvoslásnak ez idáig ismeretlen vírusok és
baktériumok fognak a természetbe jutni, az erdőirtás és az ökoszisztémánkban lejátszódó
összetett változásoknak köszönhetően. Ezen változásokat a tudománynak még azonosítania
kell. Továbbá a Hathorok azt is említették, hogy sok vírus és baktérium felgyorsult tempóban
mutálódik és fog is még mutálódni. Néhánynak ezek közül eléggé problémás és nehéz lesz a
kezelése az elkövetkezendő években.
Mialatt ez eléggé ijesztő feltételezésnek tűnhet, addig a Hathorok emlékeztettek, hogy az élet
célja - legalábbis az ő szemszögükből - nem az egyéni fizikai lét fenntartása, hanem
inkább az interdimenziónális tudatosság evolúciója, felemelkedése, amit egyesek
léleknek, Atmannak vagy az elpusztíthatatlan cseppnek neveznek.
Mialatt sokkal mélyebben belemehettek volna a romló környezet és az emberek közti
kommunikáció kihívásaiba (mind személyek és nemzetek között), addig csak a minket,
egyéneket érintő kihívásokat fejtették ki bővebben.
Kifejezték aggodalmukat, hogy a 3D-s valóság radikális változásának az átélése feszültséget
fog okozni - egy olyas valamit, amit ők rosszul alkalmazkodó őrületnek hívnak, ez
mentális/érzelmi instabilitást jelent , ami megnehezíti azt, hogy leleményes módon reagáljunk
a változó valóságokra.
Amikor ez még intenzívebb fokozatba kapcsol, akkor az emberek egyik pillanatról a másikra
megőrülhetnek és különféle bizarr önpusztító viselkedésbe kezdhetnek. Amikor tovább
kérdeztem őket erről, akkor azt mondták, hogy lényegében még csak az összefonódó
káoszcsomók kezdeti fázisában vagyunk és ha nem lép közbe valami előreláthatatlan erő,
akkor egy globális szabadesésben lesz részünk, amihez hasonlót el sem tudunk képzelni.

Globális szabadesés alatt nem a világ végét értik, de azt feltételezik, hogy a világ, ahogy
eddig ismertük, meg fog szűnni és ez az új valóságokban történő átalakulás mindenhol
körülvesz minket, több szinten és hajlobogtató gyorsasággal történik.
Ez a szabadesés arra utal vissza, amikor azt mondták, hogy egyénileg és kollektívan is egy
elágazás előtt állunk, ami alatt válaszutat, egy választási pontot értenek. Az a válaszút, hogy
vajon megadjuk-e magunkat a kaotikus erőknek, vagy felfelé lépünk a nagyobb összeolvadás
felé annak ellenére, ami bennünk és körülöttünk történik.

Az Elevatron
Az Elevatron egy hangmeditáció, melynek a célja, hogy átsegítsen a jelenlegi szakaszon, ami
a Hathorok becslése szerint a planetáris változás nehezebbik szakaszai közé tartozik.
Amikor ennek a bizonyos hangmeditációnak a hatásait tárgyalták, úgy fogalmaztak: „a test
sejtszerkezete ellazul és feszültséget és az érzékelés illuzórikus állapotait fogja kiengedni”.
Amit ez alatt a rejtélyes kijelentés alatt értettek az az, hogy az Elevatron csökkenti a test
stressz reakciót és az ö nézőpontjuk szerint a túlságos feszültséggel teli reakciók az agy
illuzórikus érzékelését idézhetik elő.
Más szavakkal, ha túlzottan terheltek vagyunk, akkor a mentális érzelmi nézőpontunk torzul.
Szerintem a Hathorok leírása magáért beszél, így nem kívánok annál többet hozzáfűzni
minthogy szerintem úgy a legmegfelelőbb, ha fejhallgatóval vagy fülhallgatóval hallgatjátok a
meditációt. Továbbá, ha hallgatod, akkor már hiszel. (”hearing is believing” - nehezen
lefordítható szófordulat, bibliai utalás arra, hogy ha hallgatod akkor már hiszel „A hit tehát
hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.” róm.10.17 - ford. megj.)
És ha meditáció „beszél” hozzád, akkor ajánlanám, hogy tedd a napi feszültségoldó
programod részévé azt. Ha nem rezonál veled, akkor nem dolgoznék vele. De akár úgy
döntesz, hogy dolgozol vele, akár nem, én azt ajánlanám, okos dolog lenne valami módszert
találnod az érzelmi/mentális és spirituális egyensúlyod napi szintű helyreállítására.
Mialatt megkaptam a Hathorok üzenetét erős energetikai érzeteim támadtak, amik arra
emlékeztettek, amit a 9.-es algebra tanárom mondott, amikor a matematika egy még nehezebb
arénájába kerültünk: „először rosszabb lesz, mielőtt jobbra fordulna.”
Végső soron az, hogy te vagy én miképp fogunk reagálni az összefonódó káoszcsomókra és
a 3D-s valóságunk radikális változására, az egyes egyedül a mi személyes felelősségünk.
Senki sem fog megmenteni minket saját magunktól.
Mialatt az üzenet hangvétele valóban eléggé baljós, én mégis úgy gondolom jól helyt fogunk
állni és ebben segítségünkre lesz a humorérzékünk. Ahogy az amerikai író Mark Twain
egyszer megjegyezte:
néhány dolog az életben annyira komoly, hogy az egyetlen dolog amit tehetsz, az a nevetés.

Tapasztalataim alapján ez a fajta humor akkor tűnik fel, amikor észrevesszük: ez a világ sok
szempontból illuzórikus. Mialatt a testet öltött emberi lény részünknek meg kell birkóznia 3Ds valóság változó valóságaival, addig a transzcendens, vagy spirituális részünk nem vesz részt
a harcban, mert egy olyan dimenzióban van, ami meghaladja az időt és teret és a Föld
gravitációs terét.
Valahol a két pólus között – az emberi megtestesülés és transzcendens szabadság között - van
egy kellemes hely a tudatosságban. Ennek a kellemes helynek a megtalálása véleményem
szerint egy elengedhetetlen szövetséges azok számára, akik a magasabb utat választják.
Azt kívánom neked és a szeretteidnek, úgy mint a létezés összes birodalmában létező
lénynek, hogy találjátok meg a gyors és eredményes utat felfelé.
Kattints ide, hogy meghallgasd/letöltsd az Elevatront. Elöszőr a meghallgatási
megállapodás oldalára leszel átirányítva ahol az „I agree with the terms and conditions of the
Listening Agreement”- részre kattintva továbbit az oldal a hallgatási szekcióba, ahol az
Elevatron lesz az első hanganyag amit kiválaszthatsz és letölthetsz.
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