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Világotok egy különösen instabil/egyensúlytalan szakaszába ér.
Régebbi üzenetekben a káoszcsomópontokra, mint váratlan katalizáló és kaotikus
változásokként utaltunk. Korábbi kommunikációkban utaltunk ezentúl még többszörös
káoszcsomópont megjelenésre és ezek egymásra gyakorolt kölcsönhatása az, amit mi itt
destabilizációnak nevezünk.
(További információért olvassátok el egy korábbi üzenetünket: A káoszcsomópontok
felerősödése és a 3d-s valóság széthullását)
A világotok instabillá válása több szinten történik: a létezés környezeti, társadalmi és egyéni
szintjén. Először a környezettel kapcsolatos problémákat szeretnénk érinteni.
A bolygótok környezete lényegében mérgezéstől szenved. Az óceánok savasodása, a
gyomirtók túlzott használata, vegyi anyagok és a fosszilis üzemanyagok mind
közreműködnek egy óriási káoszcsomópont létrehozásában. Tudósaitok egyre nagyobb
számban nyilatkozzák, hogy a Föld a "6. tömeges kihalási időszakba" való belépés határán
van.
Mindjárt rátérünk ezeknek a következményeire, előtte viszont engedjétek meg, hogy
megemlítsük a másik két szintet.
Társadalmi szinten a világotok egy nagyon illékony és instabil fázisba lép. Ez egy összetett
helyzet, de a legalapvetőbb szintjeit megnevezve azt mondanánk, hogy kulturális értékek
összecsapásának, klimaváltozásnak és az emberi lakosság vándorlása elleni háborúnak
vagytok tanúi.
Néhányat ezek közül a körülmények okoznak, néhányat viszont a színfalak mögött hatalmi
játékosok manipulálnak (angolul power broker, jelentése:Egyén aki a kapcsolatai révén más
felek döntéseit befolyásolni tudja. A hatalmi játékos általában bennfentes, aki ismeri a fontos
egyéneket és csoportokat, befolyással bír a döntés hozatalra vagy ő hozza meg a azt).(ford
megj.)
A harmadik az egyéni szint, ami rólad szól, aki olvassa ezt az üzenetet.
Tehát ez is egy összetett helyzet és sok szint érintett. Ezek közül az egyik a bolygótok
környezetének mérgezése, amit már előbb is említettünk. Baktériumok és vírusok új formái
terjednek globálisan a klímaváltozás és az erdőírtás eredményeként. Az élet ezen
mikroszkopikus formái nem elhanyagolhatóak. Ezek élő intelligenciák, melyek fejlődnek és
olyan gyorsan viszik ezt végbe, hogy a jelenlegi orvosi módszerek hatástalannak fognak
bizonyulni ellenük.
A második dolog, ami kihívás elé állítja az egyensúlyotokat, az a bolygótokon
kibontakozóban lévő mágneses váltással és dimenzionális változásokkal van kapcsolatban.
Ezek a váltások és változások komoly kihívást jelentenek, mivel idegrendszeretek
ideghálozatai a bio-elektromágnesesség elvei szerint működik. Néhányatokat ez - akik
érzékenyebbek az energiákra - nagyobb mértékben fog érinteni, mint másokat. De végsősoron
senki sem kerülheti el ezt.

Az emberek közötti kommunikáció nagyobb egy kihívás elé fog nézni és akkor még finoman
fejeztük ki magunkat.
Ami meglepő lehet számotokra az az, hogy ezek a megmérettetések egy része közeli
barátságokban és intim kapcsolatokon belül fognak megjelenni. Úgy találhatod, hogy
látszólag jelentéktelen külső események érzelmi válaszok árhullámát indíthatják el.
Ez a történés lényegében két okkal magyarázható.
Az első az idegrendszeretek instabillabbá válásával van kapcsolatban, ami hajlamossá tesz
arra, hogy ti is elveszítsétek az egyensúlyotokat. A második a végbemenő kataliktikus
változások folyamatával van összefüggésben, amin emberi lényként mentek most keresztül.
Ez alatt azt értjük, hogy ami eddig rejtve volt, az feltárul. A tudatalattid legmélyebb
bugyrainak tartalma is felszínre kerül, mint ahogy az eke is felszínre hozza a mélyebben lévő
földréteget. Ez lényegében egy nagyon zavaró állapot - különösen azok számára, akik úgy
tekintenek magukra, mint spirituális lények.
Ha azon a véleményen vagy, hogy egy spirituális lénynek mindig a boldogságban kell
lubickolnia, akkor ezt a tisztulási/tisztítási folyamatot nagyon zavarónak találhatod. Az igazat
megvallva viszont ez szükséges az egyéni evolúció eléréséhez és a korlátozó -történelmetek, vallásaitok béklyóitól való megszabaduláshoz. Továbbá az is szükséges, hogy az emberiség,
mint egész, szembenézzen és átalakítsa a saját árnyék anyagát (például: megoldatlan érzelmi
ügyek és romboló hitrendszerek), ha az emberiség kollektíven a túlélést választja.
Előző üzenetekben utaltunk arra, hogy az irány a 11. órában is megváltoztatható. Ez alatt egy
metaforára utaltunk, ami szerint a visszafordíthatatlan változások bekövetkezése előtti utolsó
órában is lehetséges megváltoztatni a dolgok kimenetelét. Mi még mindig ezt a véleményt
osztjuk, habár már bőven túl vagytok 11. órán. Metaforikusan értve egy perccel éjfél előtt
vagytok.
Ez azt jelenti, hogy hatalmas változásoknak kell bekövetkezniük nagyon rövid időn belül, ha
el akarjátok kerülni a 6. tömeges kihalást.
Mivel az instabilizáció környezeti és társadalmi aspektusai nagy mértékben összetettek, ezért
most inkább nem véleményeznénk ezeket és inkább gyakorlati tanácsokkal szeretnénk ellátni
titeket.
Evolúciós értelemben a dimenziók közti váltás átmeneti állapotának egyik jele az, hogy úgy
érzékelheted, az élet álomszerű. Ha ez elér téged, akkor úgy fogod tapasztalni, mintha az
életed és az életed eseményei álomszerű anyagtalan minőséggel bírnának. Ettől függetlenül
foglalkoznod kell a fizikai létezésed valóságaival, de lesz egy növekvő érzés, hogy a fizikai
létezésednek van egy nem valódi jellege.
Tudatában vagyunk annak, hogy sok üzenetünkben úgy hangzunk, mint egy tönkrement
lemezjátszó, ismételve magunkat újra és újra, főleg a koherens érzelmi állapotokkal
kapcsolatban, mint a boldogság, öröm és hála. (Magyarázat a koherens érzelmi
állapotról:"pozitív érzelmek és az összefüggő szívritmus következtében a paraszimpatikus és
szimpatikus idegrendszer harmonikus mintákat eredményez, amit mi érzelmi koherenciának
hívunk. A összefüggő szív minta lágy szinusz görbékként mutatkozik meg a monitoron, míg
negatív érzelmek kaotikus és rendezetlen mintákat eredményeznek a számítógép kijelzőjén. ford megj.) Ez a fizikával és a neuropszichológiával magyarázható.

Az idegrendszered egyensúlyvesztésére - amit a különböző előbb említett tényezők okoznak gyógyírként hatnak a koherens érzelmi állapotok.
Sokféleképpen vihetsz koherenciát az idegrendszeredbe. Az egyik mód, amit ajánlunk az az,
hogy rendszeresen dolgozzatok a Híd a világok között nevű meditációval (lásd Tom
hozzászólásai) azzal a céllal, hogy hozzászoktassátok az idegrendszereteket ehhez a fajta
koherens érzelmi állapotokhoz.
Egy másik mód arra, hogy koherenciát vigyél be az életedbe, az az öröm fokozása, ami
sokatok számára ellentmondásos lehet. Nagyon kevés kulturális kör kezeli az örömöt
értékként. Feláldozás, mártírság és önzetlenség azok, amiket nagyra értékelnek sok
társadalomban, de véleményünk szerint ezek a legnagyobb hibák a spirituális evolúció
nézőpontjából. Tisztában vagyunk a ténnyel, hogy sokan közületek, akik olvassák ezt az
üzenetet, küzdhetnek ezzel az ellentmondással egy igen is közvetlen és erőpróbát jelentő
módon (például: hogyan teremts több örömet az életedben).
A tanácsunkat - mint minden tanácsot általában - vizsgáljátok meg kritikusan. Ez csak a mi
nézőpontunkat tükrözi ebben a bizonyos helyzetben. Ezt figyelembe véve azt javasoljuk, hogy
felejtsd el és töröld ki az önfeláldozás és mártírság gondolatformáit az életedből. Találj több
módot arra, hogy felleld az örömet még a legkisebb dolgokban is. Nem számít, hogy milyen
kicsiny dolgok is azok.
Utolsó gondolatként még annyit szeretnénk mondani, hogy gyűjtsd össze a bátorságodat arra,
hogy elmond az igazságodat azoknak, akik a legközelebb állnak hozzád. Véleményünk szerint
ez a fajta igazság elmondása és önfelfedés az, ami életbevágó a sikeres váltáshoz ebben a
jelenleg zajló globális instabilizációban.

A Hathorok

Tom gondolatai és hozzászólásai
Először is úgy gondolom, hogy az üzenet első része nem meglepő azok számára, akiknek
sikerült megtörni a tömegmédia hipnotikus varázsát és odafigyelnek a jelenlegi, a Földünkön
zajló eseményekre.
Azon olvasók számára, akik nincsenek tisztában az élet 6. tömeges kipusztulásával ezen a
bolygón, azoknak belinkelem egy workshop handout-ját, amit a résztvevőknek osztottam ki a
A biofotonikus ember műhely munkán. Ez tudományos és laikusoknak is érthető forrásokat
tartalmaz arról, hogy a szélén állunk, avagy már beléptünk a 6. tömeges kihalás korszakába.
http://tomkenyon.com/the-spiral-of-ascension-class-handouts (angol forrás - ford megj.)
Azért osztom meg ezt az információt, hogy bemutassam azt koncepciót, amit
kulcsfontosságúnak tartok - ez alatt a szenzációhajhász-mentes és egyidejűleg tudományosan
hiteles tények használatát értem, kiegyensúlyozott és őszinte módon. A döntés a te kezedben
van, hogy kezdesz valamit, avagy nem kezdesz semmit az adott információval.

Ez egy relatív rövid üzenet, de ezenfelül több szinten kódolt információt tartalmaz.
Az egyik szint, ami felkeltette az érdeklődésemet az az állítás volt, ami az élet álomszerű
érzékelését fogalmazta meg. Ez egy nagyon összetett téma, de legegyszerűbben
megfogalmazva a Hathorok azt mondják, amint felfelé haladunk a tudatosság spirálján, úgy
gyakran előjöhet az, hogy úgy érzékeljük, mintha az élet álomszerű lenne. Elkezdünk átlátni a
világ "illúzióin", csakhogy érzékeljük az illúzió alatt megbújó valóságot: mi hozzuk létre a
saját érzékelésünket a "valóságról". Továbbá egyre tisztábban kezdjük megérezni, hogy a
megtestesült valóságunk csak egy a tudatosság interdimenzionális birodalmai közül.
Az élet mint álomszerű ábránd érzékelése, amiről a Hathorok beszéltek, van egy megnyugtató
és összekapcsolódott minősége is. Más szavakkal élve, amikor elér téged az érzékelés ezen
állapota, akkor úgy érzed rejtélyes módon nagyon mélyen kapcsolódsz önmagadhoz egy
sokkal mélyebb módon mint általában érzékeled. Egyidejűleg ezzel a létezésed fizikai
megvalósulásodban is teszed a dolgodat és nem probálod meg elkerülni azokat. Ez a
szórakozás egy formájához vezet, amikor egyszerre vagy fix helyen és időben míg néhány
részed (például a multidimenzionális valóságod) átalakítja a teret és időt és minden más
eseményt (például szituációkat, embereket és helyeket) amik hatással vannak az életedre.
Úgy gondolom ezen a ponton célszerű lenne meghúzni a vonalat a között, amire a Hathorok
az élet álomszerű mivoltára utalnak és a között a nézőpont között, hogy a tudatosság
magasabb dimenziói és az élet nem egyeztethető össze, ami egy mentális abberáció.
Ha azt érzed, hogy nem kapcsolódsz a az élethez, amitől úgy érzed, hogy magadhoz is
kevésbé kapcsolódsz és ha olyan érzelmi állapotokat élsz meg, amik inkább kellemetlenek
mintsem kellemesek, akkor azt mondanám, hogy nem a Hathorok által említett felfelé haladó
fejlődést éled meg. Valószínűbb, hogy stressz hatása az, amit tapasztalsz és ez nyomot hagy
az érzelmi jóléteden.
Ez az oka annak, hogy a Hathorok állandóan előhozakodnak a koherens érzelmi állapotokkal,
amiket meditáción, vagy hangminták meghallgatásán keresztül érhetsz el, mint a Híd a
világok között - ezek nyugtató és tápláló hatással bírnak a lélekre. Ezeken kívül még a
koherens érzelmi állapotok öntözgetésével mint az öröm boldogság és/vagy hála is elérheted
ezt az állapotot.
Az üzenet utolsó bekezdésben a Hathorok azt mondták:
"Utolsó gondolatként még annyit szeretnénk mondani, hogy gyűjtsd össze a bátorságodat,
hogy elmond az igazságodat azokkal, akik a legközelebb állnak hozzád. Véleményünk szerint
ez a fajta igazság elmondása és önfelfedés az, ami életbevágó a sikeres váltáshoz ebben a
jelenleg zajló globális instabilizációban."
Mialatt a saját szekciómon dolgoztam, megkérdeztem őket, hogy mit értettek pontosan ez
alatt. Erre azt válaszolták, hogy a hiteles spirituális evolúció/fejlődés és szabadság két
oszlopon nyugszik: a mondd el az igazságod-on és a fedd fel magadat-on olyan módokon kell
ezt megcselekedned, hogy belső utakat (magadon belül) és külső utakat (másokon belül)
nyissanak meg, amivel változás jelenik meg. Ha fényedet elrejted magad és mások elől, akkor
a világot nem fogod felszabadítani a veled született fénnyel. Ugyanakkor ha elnyomod és
elrejted a nyomorodat és negatív reakcióidat magad és mások elől, ami körülötted történik,

(önmegtagadást és elterelést választva) akkor egy árnyékbirodalmat hozol létre, ami elejét
veszi és megakadályozza mindennemű spirituális fény kisugárzását lényedből.
Az üzenethez közvetlen nem kapcsolódó információ
A jelenlegi 2016 naptáram már elérhető a weboldalunkon. További információért látogasd
meg a weboldalunkat: www.tomkenyon.com.
Új meditáció érhető el a weboldal listening szekciójában: Kuan Yin megvilágosodási
hangmeditáció. Ez a nagyon különös hangmeditáció: Kuan Yin saját beszámolója a
megvilágosodáshoz vezető útról. A címre kattintva vagy a weboldal listening szekcióját
meglátogatva meghallgathatod. Miután rákattintottál a "agree" gombra azzal kijelented, hogy
egyetértesz a felhasználási feltételekkel és a "listening" szekcióba leszel továbbírányítva. Itt
hozzáférhetsz az összes tanításhoz, zenéhez és hangmeditációhoz ebben a részlegben. Ezeket
csak személyes használatra töltheted le vagy hallgathatod meg.
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