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Háttér:
Nézőpontunkból világotok destabilizációja, amit már az előző üzenetünkben említettünk, egyre
nagyobb iramban történik. Ez egy mérhetetlenül nagy feszültséget okoz biológiai, mentális és
érzelmi valóságaitokban.
Ebben az üzenetben egy gyakorlati módszert kívánunk megosztani veletek, hogy egy magasabb
koherencia állapotába (lásd előző üzenet: destabilizáció - ford. megj.) hozzátok a test/elme egységét
a körülöttetek egyre növekvő káosz közepette.
A változás megrázkódtatásának hullámai, amit sokatok átél, egy olyan növény újraültetéséhez
hasonlatos, amelyik túlságosan kötött lett a gyökerei által.
Néhány kivételtől eltekintve a legtöbb ember ezzel a változással – amin a világ éppen
keresztülmegy – küzd meg a legnehezebben.
Sok dologról - amit igaznak hitettek - fellebben a fátyol és kiderül, hogy valójában hazugság.
Mialatt sok intézményre úgy tekintettetek, hogy megvédenek titeket, azokról kiderül, hogy igazából
alattomosak a szándékaik.
Az emberek közti kapcsolatok feszültek - köszönhetően ama egyszerű ténynek, hogy annyira sokat
stresszeltek a titeket körülvevő változások miatt, amik fölött látszólag nincs uralmatok. Ez romboló
válaszmintákat idéz elő a biológiátokban, ami egy biológiai válaszreakció az ért stresszhatásra,
beleértve a mentális és érzelmi adottságaitokat is.
Visszatérve a gyökerei által megkötött növényhez, minden érző lény rendelkezik lelki gyökerekkel,
melyek összekapcsolják az érzékelt valósággal. Amikor egy növény túlságosan kötötté válik, akkor
képtelen lesz a további gyarapodásra. Az itt fennálló ellentét az az, hogy amikor a túlburjánzott
gyökérrel rendelkező növényt egy nagyobb tartóedénybe ültetik, ahol gyökereit kiengedheti, abban
a periódusban a növény egy átmeneti sokkot és zavart él át. El kell telnie egy kis időnek, amíg a
növény észreveszi, hogy több hely van gyökerei számára. Mialatt a hasonlatunk valószínűtlennek
hangzik, addig ti éppen egy olyan periódusban vagytok amikor lehetőségetek adódik a gyorsabb
növekedésre - más szavakkal: a virágcserepetek megnövekszik. Ezzel szemben viszont úgy
érzékeled, mintha ennél jobban még sosem lettél volna beszorítva.
Nézőpontunkból úgy látjuk, hogy ez az ellentét azért áll fenn, mert az emberi lények – néhány
kivételtől eltekintve – lassan veszik észre a körülöttük lévő új növekedési teret. Az emberek
hozzászoknak, hogy kötött gyökerekkel élnek és hogy ezáltal beszűkült a valóságuk. Az emberi
természet része a lustaság - főleg amikor egy olyan új valóságba lépés a feladat, ami nagyobb, mint
az előzőleg érzékelt. Ha azon kevesek közé tartozol, akik szembe mernek nézni az új valóságokkal,
akkor meghajolunk előtted. A legtöbb emberben viszont erős ellenállás jelentkezik, ami visszatartja
a pszichikai gyökerek új tartományokba való kibontakozódását.
Az egyik nagy kihívás a globális átmenet időszakában az, hogy a nehézségeid nem csak mentális és
érzelmi, hanem fizikai szinten is jelentkeznek. Ez alatt azt értjük, hogy a fiziológiátok és
idegrendszeretek mély kihívások elé néz az érzékelt valóságotok gyors változása miatt.

Az Aetherium
Az Aetherium egy hangeszköz arra, hogy ezeket a problémákat frontális kezelésben részesítsd. A
hangmeditációt alkotó hangkódok közvetlenül a fény magasabb tartományaiból származnak. Ezek a
valóság 10. 11. 12. dimenzióból áradnak ki. Mi ezt a tartományt Aethosnak nevezzük. A fény eme
vibrációs mezője tudatos és magas intelligenciájú és a tudatosság ama állapotában leledzik, amit ti
non-dualitásnak neveztek. Úgy tartjuk célszerűnek, hogy ezen a ponton megosszuk veletek a
gyakorlati tanácsainkat eme egyedi hangminta használatához.
Miközben az Aetheriumot hallgatod, hallani fogsz egy ismétlődő kísérő hangot a háttérben. Ez az
Aethos hangmeditáció, amit 2012-ben adtunk át nektek. Ebből a hangmezőből kiáradó hangkódok
nyugalmat, tápláló és gyógyító energiákat továbbítanak az Aethosból a fizikai tested sejtjeihez. Így
lényegében a hang segítségével töltöd le a fényt a fizikai testedbe, hogy átsegítsen ezen az óriási
változáson, amin a világ éppen keresztülmegy.
Két módszer létezik a hangmeditáció meghallgatására.

Passzív hallgatás
Előfordulhatnak olyan napok, amikor annyira feszült és kimerült vagy, hogy képtelen vagy
mentális koncentrációra. Ilyen alkalmakkor csak egyszerűen hallgasd a hangokat. Ha az elméd
elkalandozna, akkor egyszerűen csak tereld vissza figyelmedet a zenére. A hallgatás eme módjában
nem kell mást tenni.

Összpontosított hallgatás
Ebben a módszerben a figyelmedet a fizikai testedre összpontosítod. Ez a hallgatási mód a
leghatékonyabb, mivel a finom energia követi a tudatot. Ez alatt azt értjük, hogy a finom energia
hajlamos oda irányulni, ahol a koncentrált figyelmedet tartod. Ha figyelmedet a fizikai testeden
nyugtatod mialatt az Aetheriumot hallgatod, akkor a nyugtató, tápláló és gyógyító energiák még
mélyebben lépnek be a fiziológiádba és tested sejtjeibe.
Azok számára közületek akik jobban tudatában vannak a belső valóságaikkal, azok láthatnak
összetett geometriai formákat forogni a testükön belül. Engedd meg ezeknek, hogy kedvük szerint
mozogjanak. Ezek tudatossággal és intelligenciával rendelkeznek. Néhány ezek közül a mozgó
energiamezők közül egymással ellentétesen fog forogni és sok forgó energiamintát érzékelhetsz
átfutni a testeden, miközben a meditációt hallgatod. Ez a jelenség egy mély átalakulás jele. Engedd
meg ezeknek a forgó energiáknak, hogy felszínre törjenek és saját akaratuk szerint mozogjanak
anélkül, hogy közbeavatkoznál. A hangmeditáció hallgatása kiterjeszthető azzal, hogy újra lejátszod
azt. Azok számára közületek, akik felkészültek egy mélyebb átalakulási fázisba való (be)lépésre,
azok számára egy nagyon hatékony módszer lesz Aetheriummal való dolgozás.
Amennyiben kényelmetlenséget, diszharmóniát vagy lehangoltságot éreznél tested bármely részén,
csak vidd oda figyelmed és amikor az elméd elkalandozna - ahogy el is fog -, akkor egyszerűen
csak irányítsd vissza az érintett testrészre.
Az Aetheriumot egy másféle megközelítéssel egy metaforikus életmentő csónakként is felfoghatod,
amivel átvészelheted az előtted álló változás háborgó hullámait. Ha kapcsolatot, összehangoltságot
érzel ezzel a meditációval, akkor a rendszeres használatára csak bátorítani tudunk. Ez egy nagyon
hatékony akusztikus segítség a tested és elméd számára.
A Hathorok

Tom Gondolatai és Megfigyelései
Személyesen nagyon hasznosnak találtam a legújabb Hathor hangmeditációt. Az Aetherium, mind a
fizikai jólét szintjén, mind a Földön egyre gyorsabban végbemenő energetikai változásokhoz való
hozzászokási módszereként is javallott.
A Hathorok legutolsó üzenetükben: A Destabilizációban figyelmünkbe ajánlották, hogy hallgassuk
azt a hangmeditációt, amit átadtak: A Híd a világok között-et. Mialatt ez tényleges nyugtató hatást
fejt ki a legtöbb embernél és kétség nélkül segít a stressz hatásainak csökkentésében, addig
véleményem szerint a Hathorok legújabb hanganyaga mély sejtszintű gyógyító válaszreakciót vált
ki.
A „gyógyítás” szó alatt a sejtszinten létrejövő harmóniára és egyensúlyra utalok, ami a komplex
hangkódokból áll össze. Ezek a hangkódok képezik az Aetheriumot.
Megjegyzés:Az Aetherium egy módszer, amellyel átképezheted a testet/elmét. Ez nem egy
gyógyító kezelés és nem is erre lett kitalálva. Hogyha bármiféle betegség tüneteitől szenvedsz,
akkor keress fel egy szakembert.
Mialatt az Aetheriumot hallgatod, bizonyosan észre fogod venni a háttérben folyamatosan szóló
Aethos hangmeditációt, amit a Hathorok 2012. szeptember 20-án egy külön ennek szentelt
üzenetben adtak át: Az Aethos és tudatosság nem duális állapotai címmel. Melegen ajánlom ennek
az üzenetnek az elolvasását, ha érdeklődsz aziránt, hogy milyen nézőpontból látják a Hathorok a
non-dualitást és a magasabb dimenziós valóságokat.
Az Aethos hangmeditáció képezi az Aetherium alaprezgését (más szóval alaprétegét). A többi hang,
amit hallasz azok inkább kórusszerű és azért hoztuk létre azokat, hogy az Aethosból hangkódok
segítségével áthozzuk a nyugtató energiát, amit a biológiai rendszerek (például test/elme)
hasznosítani tud és így táplálékra, nyugalomra lel a létezés magasabb birodalmaiból. Az Aetherium
hangmeditációban nincs elektronikusan generált hang, csak többrétegű hangszekvenciák amiket én
énekeltem és a Hathorok irányítottak. Amikor az Aetheriumot hosszabb ideig hallgatom (például
megnyomom az újrajátszás gombot), akkor úgy találom, hogy a hangkódok még mélyebbre jutnak a
testemben - ebbe beleértve meridián rendszeremet, különböző szerveket -, de éppen csak annyira,
amennyire szükséges, a sejtjeimbe és érdekesmód még a finom-energetikai-pályák összetettcsatorna
rendszerébe is eljut, amit a yogik nadinak hívnak.
Néha úgy érzékelem, hogy ez a csőrendszer és a szerveim fénnyel, néha még arannyal vannak
feltöltve. Arra számítok, hogy egy olyan színű fényt fogsz tapasztalni/érzékelni, amire éppen akkor
szükséged van, mivel az Aetherium hatása lényegében a magasabb harmonikus hangkódok és a saját
energiarendszered közti együttműködésből jön létre. Kérlek vedd figyelembe azt, hogy nincs
szükség arra, hogy színeket „láss” az elméd szemén keresztül ahhoz, hogy hatékony legyen a
meditáció, de a fény az a nyelv, ami itt használatban van. Az Aetheriumból áramló fénynyelv –
fogalmazhatunk úgy – le lett fordítva a hangkódok nyelvére és ezek egyedi módon fognak hatást
gyakorolni a tested/elméd rendszerére. Ahogy az egyik nénikém mondaná: „A puding próbája az
evés.” Tehát hallgasd meg az Aetheriumot és nézd meg, hogy rezonál-e veled. Ha közel érzed
magadhoz ezt a nem mindennapi harmóniát, akkor azt javasolnám, hogy kísérletezz vele szabadon
és építsd be a mindennapjaidba, hogy meglásd, mit hoz számodra. Ha esetleg nem tudnál vele
kapcsolódni, ne bánd, mert ez a szónikus eszköz nem mindenki számára való.

Őszintén mondhatom, hogy az Aetherium) fény és hang harmóniája egyre mélyebb támogató és
gyógyító hatását fedi fel előttem. Az Aetherium hangmeditációhoz lent találsz egy linket. Amikor
rákattintasz a linkre, akkor az továbbít téged a „Listening” (hallgatási) szekció feltételeihez. Miután
beleegyeztél a feltételekbe, egyből hozzáférésed nyílik az összes nyílt meditációhoz és tanításhoz.
Ez mind ingyenes. Kérlek viszont vedd figyelembe, hogy ez másolásvédett anyag és ez csak
személyes használatra van, más oldalakon nem lehet megosztani vagy használni.
Kattints a linkre (http://tomkenyon.com/listening), hogy meghallgasd és vagy letöltsd Az
Aetherium hangmeditációt.
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