A Vihar szeme
Egy Hathor világmeditáció Tom Kenyon közvetítésében
Egy hurrikán vagy ciklon metaforáját használjuk annak a helyzetnek a leírására, ami felé
világotok szembenéz.
A metaforikus „viharok” pusztító ereje közepén létezik egy csöndes központi hely.
Ezt hívják a „vihar szemének”.
Miképp a jelenlegi káoszcsomópont intenzitása fokozódik, úgy a kaotikus és romboló erők
több forrásból fognak körülforogni úgy, mint egy hurrikán vagy egy ciklon. A csöndes
központi hely megtalálása spirituális szempontból szükségszerű, hogyha sértetlenül akarjuk
túlélni ezeket az időket.
Előző üzenetünkben, A Helyreállításban megosztottunk veletek egy szövetségesként
szolgáló hanganyagot, amivel elérhetitek magatokon belül azt a csöndes központi helyet és
segít helyreállítani saját magad fizikai, mentális érzelmi és spirituális szinten.
Egy világmeditációra hívunk titeket, aminek keretei közt A Helyreállítást fogjuk segítségül
hívni. Ezzel részesedhetnek a tápláló és gyógyító energiákban azok, akik érzékenyek erre a
fajta felemelkedésre.
A világmeditáció megvitatása előtt szeretnénk megvitatni veletek ezeknek a kiáramlásoknak
a természetét és, hogy ki(k)nek lesz küldve ez az energia.
Néhány buddhista irányzatban használnak egy kifejezést: a Sanghát. A Sangha kifejezést egy
gyülekezés vagy csoport leírására
használják, aminek tagjai hasonló szándékkal
rendelkeznek. Ez az egyének egy közös célhoz csatlakozása -alkímiai nézőpontból- létrehoz
egy Harmadik Erőt. Amikor kettő vagy több személy egy közös szándékkal gyűlik össze,
akkor létrejön egy Harmadik Erő, ami erősebb, mint az egyéni erők.
Ebben a világmeditációban gyógyító és helyreállító energiákat áramoltatunk az adott méretű
Világ Sangha felé, de ennek a Világ Sanghának semmi köze nincs a valláshoz. Ez a fizikával
van kapcsolatban - a tudatosság fizikájával.

A meditáció
2017. május 27.-én arra fogunk törekedni, hogy létrehozzunk egy közös pontot, egy globális
gyógyítás és helyreállítás „nyugvó pontját”. Ezen „nyugvó pont” kiáramlásai a világon
keresztül lesznek irányítva és egy harmonikus energiamezőt fognak létrehozni. Ebből az
energiamezőből bárki meríthet, aki szeretne belőle részesülni és a tudatosság ezen
dimenziójában él.
Ez az energetika olyan, mint egy lágy szellő és úgy, mint minden érzékelhető jelenség
esetében néhányan észre fogják venni, néhányan pedig nem. Azok, akik észre fogják venni a
helyreállítás eme lágy hullámát, mélyen fogja érinteni és spontán fel fogja emelni. Bárkik is
legyenek, bárhol is legyenek, ők magukba tudják szívni a helyreállítás energetikáját.

Ha úgy döntesz, csatlakozol hozzánk ebben a világmeditációban, akkor a tudatosság egy
olyan dimenziójába fogsz lépni, ami túlhalad téren és időn. Az összekapcsolódottság hálóján
keresztül másokkal együtt fogunk csatlakozni a világ különböző részeiről.
Nem mindenki lesz emberi lény azok közül, akikkel kapcsolatba kerülsz a meditáció során.
Néhányan állatok lesznek és mint az embereknél, úgy az állatoknál is néhány tudatosabb,
mint a többi.
Néhány állat spirituálisan magas szintre fejlődött és olyan okkal inkarnálódott állati
formába, amiről csak lényük legmélyebb aspektusa tud. A lények közül néhányan, akikkel
kapcsolatba fogsz kerülni, természeti szellemek lesznek. Közülük sokan belefáradtak abba,
hogy az emberiség miképp támadja a természetet.
Fontos megérteni, hogy nem fogsz ráerőltetni senkire semmit. Ehelyett inkább egy gyógyító
és helyreállító energiát fogsz a bioszférába és minden lény összekapcsolódottságába juttatni.
A lények szabad akaratuknál fogva választhatnak, hogy merítenek ebből az energiából, vagy
sem.
Ha azt választod, hogy csatlakozol hozzánk a meditáció alatt, akkor az egyik lehető
legnagyobb ajándékot adod a Földnek és a rajta és benne élő lényeknek, amit csak adhatsz.
A meditáció energetikája 24 órán keresztül fog tartani.
A világmeditáció New York Manhattan részében lesz megtartva a Hang Merülések című
workshop végén.
30 percig fog tartani. 27 percen keresztül a Helyreállítás hangmeditáció fogjuk hallgatni és
utána 3 percet csöndben töltünk. A világmeditáció május 27.-én szombaton fog kezdődni
17:30-kor keleti parti időzóna szerint (DST) ez greenwichi időzónában(GMT) 21:30-at jelent
(magyar idő szerint 22:30)-ford. megj..
A meditáció csatlakozási pontjának a létrehozása 18:00 kor fog véget érni Keletiparti idő
szerint(DST) illetve 22:00 greenichi időzónában(magyar idő szerint 23:00-kor ér véget)
-ford. megj.. Ezalatt a harmincperces időszakasz alatt a Hang Merülések workshopon
jelenlévők is becsatlakoznak a csatlakozási pont létrehozásában. Ez egy nagyon erős élmény
lesz mindazok számára, akik jelen vannak és azok számára is, akik távolról csatlakoznak
hozzánk.
Megjegyzés: A csatlakozási pont időzónádban való megjelenésének a meghatározásához,
menj Az Időzóna Átváltóra, ami a Világóra részét képezi. Vagy rákattinthatsz a következő
linkre, ami közvetlenül Az Időzóna Átváltóhoz irányít:
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20170527T21300
0&p1=179&p2=tz_gmt
Amint a világmeditáció elkezdődik, egy gong hangjához hasonlóan folytatódni fog 24 órán
keresztül. Ez alatt a 24 órás periódus alatt bármikor csatlakozhatsz és beléphetsz a gyógyítás
és visszaállítás eme vibrációs mezőjébe.
Ismét szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tudatosság eme dimenzióját nem korlátozza tér és
idő. Más szavakkal teljes mértékben beléphetsz a planetáris visszaállítás vibrációs mezejébe
bárhol is legyél fizikailag.

A meditációnak két fázisa van. Az első fázis A Helyreállítás hangmeditációra való meditálást
foglalja magában.
Az lenne a leghasznosabb, ha elolvasnátok a Helyreállítás üzenetet és dolgoznátok a
hangmeditációval a világmeditáció lezajlása előtt.
Az lenne a legideálisabb ha a haladó módszert használnád a fent említett üzenetben leírtak
szerint. A figyelmed a fizikai testeden nyugszik és úgy érzékeled és képzeled el tested mint
csillagok galaxisa. Ez lehetővé teszi, hogy a hangkódok Shaktija avagy spirituális energiája
még mélyebben épüljön be a testedbe. Ez alatt a fázis alatt egyszer fogod meghallgatni a
hangmeditációt. A meditáció második fázisában, a figyelmedet átirányítod a harmadik
szemre, avagy az Ajna centerre. Ebben a fázisban kétszer fogod meghallgatni a Helyreállítás
hangmeditációt. Mialatt tudatosságodat a harmadik szemen tartod, képzeld el magad elé a
Földet, ahogy az űrben vele együtt lebegsz.
Amikor már az a benyomásod, hogy a Földdel együtt lebegsz az Űrben, fordítsd figyelmedet
a Föld felé mialatt folytatod a Helyreállítás hallgatását. Annak következtében, hogy a
figyelmedet a Földön tartod, a helyreállítás energiáját a bolygó és a rajtaélő létezők felé fogod
irányítani.
Néhányatok számára a bolygó közel lesz. Néhányatok számára távolinak fog tűnni és van,
akinek a kettő között. Ebben a meditációban a bolygóhoz való közelségedet ill. távolságodat a
bolygóhoz fűződő interdimenziónális kapcsolatod fogja meghatározni.
Ha érzed a hívást, hogy csatlakozz hozzánk ebben a világmeditációban, megköszönjük neked.
A múltban átadtunk nektek különböző hang-ajándékokat és szellemi fogalmakat is, hogy
ezek segítsenek titeket a tudatosságotok magasabb dimenzióinak elérésében. Számunkra a
Helyreállítás a legnagyobb ajándék, amit eddig átadtunk nektek.
Ezt azért mondjuk, mert a hangmeditáció eredetileg a kollektív tudatosságunk 10. 11. és 12.
dimenzióból származik. Ezekben a magasabb dimenziókban létező Hathorok a mi spirituális
tanáraink. Ők a non-dualitás dimenziójában léteznek és folyamatosan árasztják a béke,
gondoskodás és helyreállítás energiáit.
Mi ezt az energia- és intelligenciamezőt a mezőt Aethosnak hívjuk és nézőpontunkból a
lények, akik ott léteznek, szivárványszerűnek tűnnek.
Legyen veletek A helyreállítás békéje, mely meghalad minden megértést, legyen veletek és azokkal,
akikkel kapcsolatban álltok, amikor a világotok belép a legbizonytalanabb szakaszába.
A Hathorok
2017.03.29.

Tom gondolatai és megfigyelései
A Helyreállítás hangmeditációhoz vezető link ennek a résznek a végén lesz található. Ez egy
mp3 hangfájl, amit ingyenesen letölthetsz személyes használatra.
A Hathorok útmutatása a világmeditációról eléggé egyértelmű, így nem érzem szükségét
kifejteni azt.
Viszont volt néhány érdekes pillanat az üzenetátadás közben, ami érdekelhet néhány olvasót.
Például amikor azt mondták:
„Néhányatok számára a bolygó közel lesz. Néhányatok számára távolinak fog tűnni és
van, akinek a kettő között. Ebben a meditációban a bolygóhoz való közelségedet ill.
távolságodat a bolygóhoz fűződő interdimenziónális kapcsolatod fogja meghatározni.”
Ahogy a Hathorok átadták ezeket a szavakat, hirtelen úgy éreztem, mintha kilőttek volna az
Űrbe és amint lelki szemeimmel visszanéztem a Földre, megkérdeztem tőlük, mit értenek
ezalatt a titokzatos megjegyzés alatt. Erre azt mondták, hogy akiknek mély karmikus múltjuk
van a Földdel, azok számára a Föld közelinek fog tűnni a meditáció második részben. Viszont
azok, akik nem annyira a karmikus kötődés miatt vannak a Földön, hanem inkább spirituális
küldetés miatt, azok távolinak fogják érzékelni. Még azt is megemlítették, hogy néhány
esetben azok, akik már teljesítették karmikus feladatukat a Földön, szintén távolinak
érezhetik a bolygót.
A testem megremegett az energiaimpulzustól, amikor a Hathorok azt mondták:
„Ez egy nagyon erős élmény lesz mind azok számára, akik jelen vannak és azok számára is
akik távolról csatlakoznak hozzánk.”
Sokszor érzékeltem ezelőtt hasonló energiákat a Hathoroktól és mindig is valami erős és
fontos jelzése volt.
Személyes megérzésem az, hogy a május 27.-én Manhattanben (Symphony Space)
megrendezésre kerülő program hatalmas átalakulásokat fog generálni a teremben jelenlévők
körében.
Ennek az eseménynek a végső hangmerülése a világmeditáció lesz, miképp a Hathorok is
leírták.
Az egyetlen különbség az lesz, hogy be fogom hívni a 10.,11. és 12. dimenzióban létező
Hathorok egy csoportját, azért, hogy az előre felvett meditációra (Helyreállítás) hangkódokat
közvetítsenek. Ez érdekesnek ígérkezik, miképp az előre felvett hangmeditáció szintén
tartalmaz hangkódokat a hathori 10.,11. és a 12. dimenzióból.
Az volt a tapasztalom a 10., 11. és 12. dimenzióból származó Hathorokkal, akiket eddig
érzékeltem, hogy geometriai alakzatok - gyakran gömbök formájában mutatkoznak. Mialatt
sokan közülük fehér fényt bocsátanak ki, addig mások szivárványszerű fényt sugároznak.
Miután a Hathorok átadták ezt az üzenetet, megkérdeztem őket a lényekről, akik az
Aethosban tartózkodnak és akik olyanok, mint a szivárványok.

A Hathorok elmagyarázták nekem, hogy a magasabb dimenzióban létező Hathorok egy jó
része fehér fénylő gömbként jelennek meg és a fény összes frekvenciáját megtestesítik.
Amikor viszont jótékony energiát sugároznak magukból, gyakran szivárványszerűek lesznek
és egyszerre több színt is kibocsátanak.

A hangfájl
A Visszaállítás hangmeditáció 9:01 perc hosszú és a weboldal hallgatási (listening)
szekciójában található.
Kérlek vedd figyelembe, hogy a fájlt le kell töltened a számítógépedre, mielőtt más eszközre
át tudnád tenni.
Arra is megkérlek, hogy a tényleges világmeditáció ideje alatt tartózkodj a weboldalunkról
való hallgatástól, mert túlterhelheti a szervereinket.
Amint az alábbi linkre kattintasz,az továbbítani fog téged a weboldal hallgatási szekciójához.
Miután beleegyeztél a hallgatási feltételekben, teljes hozzáférést kapsz az összes hangfájlhoz
ingyen személyes használatra. Görgess le a listában, amíg meg nem látod a
Helyreállítást.
Kattints ide a Helyreállítás meghallgatásához, letöltéséhez.
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