Tértudatosság
Egy Hathor planetáris üzenet Tom Kenyonon keresztül

Világotok egy hatalmas átalakulási folyamat közepén helyezkedik el.
Olyan ez mint amikor egy óriási kígyó levedli a régi bőrét. Új valóságok jelennek
meg míg a régiek” levedlés alatt vannak. Neked, mint a radikális változások kö zepette fizikai testben jelen lévő lénynek, a kihívások amikkel szembenézel időn ként letaglózónak tűnhetnek.
Erre a folyamatra már utaltunk korábbi üzenetekben, viszont egy átfogóbb kép
érdekében ezen a ponton szeretnénk utalni a következő négy üzenetünkre: Káosz csom ó k kibontakozása é s a 3D-s val ó ság sz éthull ása , A tudat átalakulási álla potai , The Fifth Perspective: Transcending Time and Space , and Restoration .
(Megjegyzés: az üzenetek eredeti nyelven, a www.tomkenyon.com weboldal Hathor szekciójában találhatóak. )
Nézőpontunkból a Hatodik Tömeges Kihalás –amire már előző üzeneteinkben
utaltunk– egyre gyorsabb tempóban bontakozik ki. A természeti anomáliák egyre
gyakoribbak és ez csak folytatódni fog ami kihívásokat fog okozni a földművelés ben és a világ élelmiszerellátásában. Emellett az ellentétek kulturális értékek ben, nemzetközi kapcsolatokban, társadalmi és gazdasági intézmények között to vább fogják destabilizálni a világot. A destabilizáció a megszaporodott káoszcso mópontoknak köszönhető, amiket előző üzenetekben már behatóan megvitat tunk.
Ezek a káoszcsomópontok több egymásba fonódó esemény eredményei. Különbö ző faktoroknak köszönhetően ezek az egymásba fonódó káoszcsomópontok egyre
intenzívebbek. Néhány ezek közül kozmikus eredetű, néhány véletlenszerű és
megint néhány emberi befolyás eredménye.
Az ahogy kollektíven tapasztaljátok az érzékelt időt egy soha nem látott módon
gyorsul. A felgyorsult idő érzékelésének nyomása köszönhető a növekvő gyakori sággal megjelenő új technológiáknak, melyektől egyre inkább függővé váltok.
Ez a megnövekedett mennyiségű információ, amit fel kéne dolgoznotok, megha ladja biológiai képességeiteket és kultúrátok átalakul egy technológia alapú való sággá.
Ennek a függőségnek a folyamán egyfajta technológia-szolgaságba taszítjátok
magatokat. Mint minden radikálisan új technológiának, ezeknek is vannak a va lóságotokra nézve jó és rossz oldalai.
Ha valójában egy teljesen jóindulatú faj lennétek, akkor a felgyorsult technoló giai kultúrátok javítana az élet minőségén, de ti nem vagytok egy kollektíven jó indulatú faj. Néhány az újonnan felbukkanó technológiák közül, melyek megerő síthetnék az életet a bolygón, olyan erők irányítása alatt van, melyek célja az irá nyítás és a szolgaságba taszítás.

Ezzel párhuzamosan vannak jóindulatú erők, akik szintúgy ezekkel az új techno lógiákkal dolgoznak azért, hogy javítsák az élet minőségét. E kettő szembenállá sa miatt, a technológia jövőbeni hatása a Földetekre és kollektív sorsotok alaku lása, még nem eldöntött tény.
A régi bőrét levedlő kígyó metaforájához visszatérve– feltehetjük a kérdést, hogy
miképp lovagolsz meg egy ilyen teremtményt? Hogy működsz egy olyan világban,
ahol egyszerre több valóság van egymással ellentétben? Hogyan tudod
túlélni,hogyan maradsz sértetlen a változás felgyorsult iramában? És ki az aki túl
fogja élni– ez alatt azt értjük, mi a valós természeted?
Egyik nézőpontból,katasztrofális az amit tapasztaltok Földeteken. Egy másik né zőpontból viszont, ez egy nagyon erős evolúciós katalizátor. Más szavakkal, a
Földetek átalakulása elpusztíthat titeket/téged, vagy a tudatosság magasabb ál lapotaiba emelhet. A választás a tied, egyéni szinten a személyes megsemmisülés
és magasabb valóságokba való felemelkedés között.
Ennek az üzenetnek nem az a célja, hogy az emberiség és a Földön élő más lét formák előtt álló planetáris változásokra hívja fel a figyelmet. Hanem inkább az,
hogy rávilágítsunk egyénként mit tehetsz ilyen intenzív kihívások közepette.
Az információ az Aethosból jön ami a hathori valóságunk 10.,11. és 12. dimenzió iban helyezkedik el. Az Aethosban létező Hathorok nézőpontjából a kozmoszotok
(ahogy a miénk is ) csak egy a sok közül. És ezek a megszámlálhatatlan „univer zumok” és a bennük élő lények csak a holografikus fény illuzórikus, álomszerű
kivetüléseként érzékelhetőek.
Más szavakkal, valóságotok, ahogy miénk is, alapvetően csak egy átmeneti illú zió, amit a fény holografikus kivetülése hozott létre. Mint ilyennek, átmeneti,
anyagtalan és mágikus a természete.
Az Aethosban tartózkodó lények a mi spirituális tanítóink, mivel ők meghaladták
a kivetített holografikus fény illuzórikus hatását, amit a legtöbb lény valóságként
érzékel. Így az Aethos teljesen belépett magába a tudatosság alapjába.
Te is birtoklod ezt a veleszületett tudatossági alapot, de térben és időben való
megtestesülésed elfedi ezt. Az idegrendszered az öt érzékszervedhez van huzaloz va. Ez egy biológiai szükséglet a fizikai túlélés biztosításához, viszont a tudatos ság magva meghaladja az érzékszervi jelenségeket.
Biológiai halálod pillanatában a végtelennel nézel szembe, pontosabban a saját
tértudatosságod végtelen természetével.
Ebben az üzenetben az Aethos bemutat egy hangmeditációt és egy módszert, ami
nemcsak lehetővé teszi a saját térbeli tudatosságoddal való kapcsolat felvételét,
hanem meghaladja az érzékszerv-alapú valóságot és az érzékelt időt és teret.
Ezt a üzenetet két részre osztjuk.
Ebben az üzenetben bemutatunk egy alapvető hangmeditációt és egy alapszintű
módszert arra, hogy miképp vedd fel a kapcsolatot a saját tértudatosságoddal–

amire mi „Spatial cognizance”(tértudatosságként) utalunk. A következő üzenet ben egy harmóniákban még összetettebb hangmeditációt adunk majd át és emel lett átnézzük a módszer néhány haladóbb alkalmazását.
Ahogy korábban már említettük, minden technológia –természetétől függetle nül–egy kétélű kard. Lehet pozitív és negatív módon alkalmazni. Ahogy koráb ban tárgyaltuk, a külső találmányokkal kapcsolatban, amiktől egyre inkább füg gővé váltok.
De mi most a tudatosság egy belső technológiáját osztjuk meg veletek.
Ez is egy két élű kard.
Az egyetlen ok amiért ezt a technológiát megkapjátok, az az, hogy meghaladjátok
és átalakítsátok a többszörös valóságot amivel szembenéztek. Ez úgy valósul
meg, hogy a figyelmedben lévő akadályok átmenetileg eltávolításra kerülnek a
saját tudatosságod térbeli természetébe. Kapcsolatba lépve saját elméd végtelen
valóságával (pl. a te emelkedett, mindent meghaladó mivoltoddal),egyfajta sza badságot,elégedettséget,áldást és örömöt élhetsz át,még a nehéz és kihívásokkal
teli helyzetek közepette is.
Mialatt néhányan közületek akik olvassák az üzenetet, már lehetséges, hogy fel vették a kapcsolatot a saját térbeli tudatosságukkal, addig a legtöbb emberi lény
fogoly a saját érzékszervei által szőtt hálóban.
Amikor kapcsolatot tudsz teremteni a saját térbeli tudatosságoddal, akkor még
hatékonyabban tudod kezelni a nehéz helyzeteket. Ez azért van mert nem azono sítod magad olyan lényként aki bármilyen helyzettől korlátozva lenne. Ehelyett
az elme egy kiterjedt tudatosságában vagy, amiben nem érzed az érzékszervi ta pasztalás nyomását, mint ahogy általában szoktad.
Ahogy haladsz tovább a Tértudatosság mesterségében, megérted, hogy a helyze tek, amikkel szembenézel nem úgy vannak, mint ahogy érzékeled őket. Ezek a
helyzetek nem szilárdak vagy megmozdíthatatlanok, mint ahogy érzékeled őket.
Ezek csak a holografikus fény átmeneti állóhullám mintái. Meglátod a jelenség
mágikus mivoltát anélkül, hogy „jónak” vagy „rossznak” titulálnád.( Ford.megj.:
Az állóhullám minta az egy rezgés minta, ami egy közegen belül jön létre ami kor a forrás rezgési frekvenciája visszaverődő hullámokat hoz létre a közeg
egyik határán amin ütközik. )
Ezzel együtt, mivel a kiterjedt tudatosság állapotában vagy, mesteribben tudsz
hatni a helyzetekre. Ez olyan mintha a szituáció fölött lennél és nem a háló csap dájában. Ez a képesség felfoghatatlanul nagy segítségedre lesz, amint a világotok
többszörösen összekapcsolódó káoszcsomópontokba csavarodik, amik óriási
mentális,fizikai,érzelmi és planetáris változás cunamiját fogják elindítani.
Egy kiterjesztett tudatossággal kezelni magadat és világodat,na az a Tértudatos ság helyes használata.

Viszont fennáll annak a veszélye, hogy néhányan a Tértudatosságot arra fogják
használni, hogy elmeneküljenek életük 3d-s valóságából. Ez a kard másik éle,
metaforikusan értve.
Valójában, nézőpontunkból, egyre több emberi lény lép be lényegében egy pszi chotikus elmeállapotba. Csak figyeld meg az irracionális romboló viselkedés nö vekedését világszerte. A viselkedésnek ezek a káros mintái paradox módon a me nekülés egyfajta formái, ami az esztelen pusztításon keresztül mutatkozik meg. A
menekülés másik formája az egyfajta elégedettség,boldogság, áldás buborékában
való élés, mialatt nem szentelsz figyelmet arra és azokra akik körülötted élnek
vagy történnek. Ez nem egy spirituális mesterfok, hanem egy illúzióba való me nekülés.
Azonban, ha egy hiteles kapcsolatot hozol létre a Tértudatossággal és ebben az
elmeállapotban találkozol világod változó valóságaival, akkor egy transzcendens,
átalakító erőre teszel szert, amiből számtalan módon fogsz profitálni.

A Tértudatosság természete
A tudatosság alapja (más szavakkal a Tértudatosság) a legmélyebb tér, ami ben ned található és ez meghaladja az összes jelenséget beleérte a világot, amit az
érzékszerveiden keresztül tapasztalsz meg.
Természeténél fogva A Tértudatosság magában hordozza az elégedettség, a bol dogság és az öröm minőségeit. Ezek az érzések hozzátartoznak és attól függetle nül léteznek, hogy mi történik éppen a létezésed érzékszervi/mentális/érzelmi
birodalmaidban. Más szavakkal, mialatt dühösnek, szomorúnak, vagy mocskos nak éreznéd magad vagy más „negatív” gondolatokat, érzelmeket vagy szituáció kat tapasztalsz meg, ezidő alatt is, a tudatosság alapja ezektől érintetlen marad.
Ez az egyik ok amiért a Tértudatosság egy ilyen felbecsülhetetlen segítség lehet
számodra amikor a világotokban folyó gyorsuló változásokkal kell szembenéz ned.
Ugyanakkor, térszerű a természete(ez azt jelenti, hogy végtelen és kötetlen mint
a tér maga) és öntudata van. Ez az, amit tiszta tudatosságnak nevezhetünk, tu datosság ami tudatos önmagára.
Amikor teljesen belépsz a Tértudatosságba akkor békében vagy és úgy érzékeled,
hogy a körülötted lévő helyzetek nem akadályoznak és nem kötnek béklyóba. Ez
a Tértudatosságnak(vagyis a tudatosság alapjának) egy másik felbecsülhetetlen
minősége.
Emberi lények számára a Tértudatosságba való belépésnek leghatékonyabb mód ja a jobb agyfélteke térbeli képességeinek aktiválása. A neurofiziológiád ezen ré sze a térérzékelés mestere és azzal, hogy erre a veledszületett képességre támasz kodsz, úgy még könnyebben tudod közvetlenül megtapasztalni a Tértudatossá got.

Meditáció :
Az alap Tértudatosság hangmeditáció 5perc 56 másodperc hosszú. A hanganya got többször egymásután meghallgathatod, főleg ahogy egyre jobban felfedezed a
benne lévő lehetőségeket.
Fül vagy fejhallgatóval érdemes hallgatni,így a hangminták lesznek az elsődleges
érzékszervi benyomásaid. Mivel figyelmedet a belső térre irányítod a meditáció
alatt, ne használd azt olyan helyzetben amikor jelen kell lenned. A figyelmed
központjában csak a meditáció lehet ezidő alatt.
Amikor először megkongatják a hangtálat akkor próbáld előhívni magadból egy
tágas tér érzését, olyan nagyot amilyet csak tudsz, lényegtelen, hogy milyen tér ről van szó amennyiben a választott tér nagynak érződik. Lehet ez egy hegy csú csa, vagy bármilyen nagy nyitott terület amit választasz. A térfajtája amivel dol gozni fogsz lényegtelen. Ami viszont fontos az az, hogy nagynak érződjön.
Ahogy tovább hallgatod a meditációt, bizonyosodj meg arról, hogy érzed a teret
körülötted. Nem vizualizálod vagy gondolkodsz a térről.
A vizualizáció vagy a térre való gondolás nem fogja aktiválni ag yad és elméd
azon részét ami Tértudatosság érzését kiváltja.
Csak téged körülvevő nagy tér érzékelése fogja aktiválni azokat az idegpályákat
amikkel átélheted a saját térbeli természetedet.
Miután felidézted azt az érzést, hogy egy nagy tér vesz körül, tudatosítsd önma gadban, hogy tudatosan érzékeled a tágas teret. Ez az egyszerű lépés, hogy tuda tos vagy a tértudatosságra, hatalmas felismerések és a mesterség csírája is.
Ne tévesszen meg ennek a mindennapi egyszerűsége.
Amikor megtudod tartani a térbeliség érzését mialatt tudatában vagy, hogy tuda tos vagy a térről, akkor még csak úgymond az előszobába léptél a Tértudatosság
nagy villájában.
Az utolsó, de nélkülözhetetlen lépés egy tudatos, magas rezgésű érzés, mint a há la vagy megbecsülés, hozzáadása az előzőekhez. Ezen érzések hozzáadása biztosí tani fogja, hogy a Térérzékelés egy magasabb dimenziójába lépj.
Valójában a megbecsülés és a hála a magasabb
mérőkövei,és ezen valóságok természete jóindulatú.

dimenziós

valóságok

Azok számára akiknek nehézségei vannak a megbecsülés vagy a hála érzéseinek
spontán előállításával ez a tanácsunk:gondolj arra, hogy annak a képessége, hogy
öntudatos vagy az egyik legnagyobb ajándék amivel rendelkezel. Az öntudatosság
eme csírája veled utazik amikor meghalsz és lehetővé teszi, hogy a testnélküli vi lágokat megtapasztald. Attól függetlenül, hogy milyen világba reinkarnálódsz,
akkor is, ha energiaként vagy szellemlényként inkarnálódsz, akkor is az öntuda tosság ösztönös képessége veled utazik. Így hát az öntudatosság gyakorlása és
mesteri szintre fejlesztése egy óriási és elengedhetetlen adomány az önmegvaló sítás útján.

Finomhangolás és a hangmeditáció használata
Azok, akiknek a pszicho-navigáció nem ismeretlen terület, ők a következő módon
tudják elmélyíteni a térbeliség élményét: képzeld el azt, hogy körül vesz a tágas
tér, de nincs határ a belső tered és a külső téged körülvevő tér között. Más sza vakkal, a tudatosság határokat szabó mechanizmusa időlegesen fel van függeszt ve, ezzel tudatosságodnak megengedve, hogy egy sokkal nagyobb térbe nőjön
bele és azzal azonosítsa magát, sem mint amivel általában szokta. Ez aktiválni
fogja jobb féltekéd mélyebben fekvő potenciáljait és térbeli képességeit.
Ennek az elvnek egy még fejlettebb változatában: kiszélesíted a tér érzékelését
annyira, hogy az magába foglalja az egész univerzumot, az összes világot és ezen túl a nagyszámú dimenziós valóságokat, amik a kozmoszotokat alkotják. A kiter jedtség ezen formájával való összeolvadás, a legtöbb ember számára egy alapvető
váltást fog nyújtani a tér érzékelésben.
Hogy ha a tágasságba való belépéshez igénybe veszed ezeket a kiterjedéssel járó
módszereket, akkor fontos, hogy visszatérj a normál személyiségedhez miután
végeztél a meditációval. Ezt a legegyszerűbben úgy érheted el, hogy kinyitod a
szemedet és használod a perifériás idegrendszeredet. Lágyan dörzsöld meg a fül kagylóidat, mivel a test szervrendszerének fontos meridián-pontjai a fülön és
talpon is megtalálhatóak. Ha nehéznek találnád a 3d-s valóságba való visszaté rést a tér tudatosság mélyreható felfedezése után, akkor a fentieken kívül dör zsöld meg a kezeidet, lábaidat és felsőtestedet, ami stimulálni fogja az agy/elme
komplexumát arra, hogy feldolgozza a külső ingereket és visszatérjen a normál érzékszervi valóságba.
Maga a hangmeditáció arra lett tervezve, hogy támogassa a jobb agyféltekédet a
figyelem fókuszának a kiterjedt tér érzékelésére való váltásában. A meditáció
legegyszerűbb alkalmazásában csak egyszerűen leülsz megteszed azokat a lépése ket amiket leírtunk, egy olyan módon, hogy az magába foglalja a tér tudatosságá ra való tudatosságot összekötve a nagyrabecsülés vagy hála érzésével.
Ezután, ha úgy érzed, hogy csak magával a hangmeditációval akarsz dolgozni,
visszatérhetsz ahhoz időről időre, hogy az érzékelés feloldásának eszközeként
szolgáljon és azután elkezded a tudatosság alapjának érzékelési folyamatát, ami
meghaladja az világ érzékszervi érzékelését.
Ugyanakkor, ennek a hangmeditációnak az alapvető célja az agy/elme edzése,
hogy bármikor készségszinten be tudj lépni a Tértudatosságba és ezután a min dennapi életben bármikor be tudj lépni a Tértudatosságba a hangmeditáció hasz nálata nélkül. Ez az egyszerű folyamat edzeni fogja az elmédet, hogy egyszerre
két valóságban legyen jelen- a Tértudatosságban(és a szabadságban, amit a tér
tudatosságmagával hoz) és a létezésed 3d-s valóságaiban, ahol helyet kell állnod.
Ez előbb vagy útobb beható ismeretet fog adni arról, hogy miképp nézz szembe
az életedben előforduló helyzetekkel, mivel már nem fogod magad az érzékszer veken alapuló valóság hálójával azonosítani. Ehelyett az igazi természeteddel fo -

god magad azonosítani(vagyis a transzcendens tudatossággal). Az éned érzékelé se megnövekszik a személyes egyéniséged határain túl, így magába foglalja az
alaptudatosság végtelen terjedelmét. Ez a fajta Tértudatosság meghaladja és egy ben magában is foglalja a személyes egyéniségedet. Így képes leszel könnyebben
megküzdeni a gyorsan változó világ kihívásaival. A halálod pillanatában már
több mint valószínű, hogy kifejlesztetted annak a képességét, hogy eldöntsd,
hogy hol akarsz legközelebb felbukkanni –ezalatt azt értjük milyen életet vagy
dimenziónális létezést fogsz választani.
Ez az egyik legnagyobb az Aethos ajándékai közül, és ezt felkínáljuk neked most,
abban az időben amikor a világotok a legveszélyesebb szakaszába lép. Attól füg getlenül, hogy mit érzékelsz abból ami körülötted történik, bátorítunk arra, hogy
lépj kapcsolatba a saját Tértudatosságoddal, mivel ez egy nagy szövetséges, ami
sors átalakító és nem mindennapi képességek bőségét hozza magával, amiből
mind te, mind változó világotok is profitálni fog.
A Hathorok,
2017. november 12.

Tom megjegyzései és gondolatai
Két dolog vonta magára a figyelmem különösen ebben a Hathori üzenetben.
Az első, a Föld jelenlegi felbolydult helyzetéről alkotott nézetük. Utaltak már
számos korábbi üzenetben a megnövekedett planetáris nehézségekre, de minded dig ennek az üzenetnek a nyelvezete a legkeményebb. Konkrétan arra a bekez désre utalok ami így szól:
„Egyik nézőpontból,katasztrofális az amit tapasztaltok Földeteken. Egy másik
nézőpontból viszont, ez egy nagyon erős evolúciós katalizátor. Más szavakkal, a
Földetek átalakulása elpusztíthat titeket/téged, vagy a tudatosság magasabb ál lapotaiba emelhet. A választás a tied, egyéni szinten a személyes megsemmisülés
és magasabb valóságokba való felemelkedés között.”
Azt gondolom, hogy a ‘megsemmisülés szemben a magasabb dimenzióba való fel emelkedéssel’ mint választási lehetőség a központi- vagy alap-gondolata ennek
az üzenetnek.
A Hathorok, véleményem szerint, egyserűen nevén nevezik a dolgokat. Azt
mondják, hogy a Földön létező minden életforma veszélyben van.
Mint egy erőforrást, ellensúlyozni ezt a veszélyes utat, a Hathorok egy szokatlan
eszközt adnak át, amit Tértudatosság-nak neveznek. Azt mondják amikor a mód szert az azonos elnevezésű hangmeditációval együtt alkalmazod, akkor közvetle nül tapasztalhatod a saját tudatosságod kiterjedt (így pl. határtalan) természe tét.

Ez a képesség, hogy megtapasztalod magad mint kiterjedt tudatosság, ahogy
mondják, lehetővé teszi számodra, hogy ügyesebben haladj keresztül ezeken a
hatalmas változásokon amivel mindannyian szembenézünk, mert nem fogod ére zi az (érzékszervi) érzékelésen alapuló valóság nyomásást ahogy azt általában
szoktad.
A Hathorok arról is tájékoztattak, hogy a Tértudatosság haladóbb szakaszában
átlátsz majd ennek a világnak, mint szolid valóságnak, az illúzióján. Sokkal in kább úgy érzékeled/tapasztalod majd, hogy minden dolog holografikus fénynek
az átmeneti megmutatkozása és hogy minden multiverzum varázslatos természetű.
Miután mind a hangmeditációval, mind az említett technikával dolgoztam, tanú síthatom hogy működésükkel lehetővé teszik a belső tér kifinomultabb érzékelé sét, és ez a tér öntudatos. Ez a fajta érzékelési állapot lehetővé teszi számomra,
hogy leleményesebb legyek amikor, és a hangsúly ezen van, amikor napi szinten
alkalmazom a Tértudatosságot. Más szóval, ha nem használom tudatosan ezt az
eszközt,
akkor
könnyen
előfordulhat,
hogy
fennakadok
a
saját
érzékelt/mentális/érzelmi teremtéseimben és az ezekhez kapcsolódó stresszben,
vagy hasonlóan elakadhatok a gyorsuló idő nyomásásban.
A másik dolog ami feltűnt ebben az üzenetben, hogy a Tértudatosság alapjában
véve egy szokatlan módszer, hogy jógikus-transzba kerüljünk, ami a mentális fel fogás egy nem-szokványos állapota, amit Samadhi-nak (vagy befelé irányított tu datosságnak) neveznek.
Elmélyültebb szintjein a Samadhi felfed egy végtelen és kiterjedt tudatossági ál lapotot, ami áldásos és öntudatos.
A Tértudatosság technika és annak felépítése mindenképpen egyedi, mégis meg kérdőjelezhetetlenül átfedést mutat számos filozófiai területtel amit az ősi indiai
jogik tárgyaltak, akik gyökereiket visszavezetik Upanishadok-ig és Dzogcsen-ig
(más szóval a Nagy Tökéletesség) ami Tibetben érte el kiteljesedését.

Záró gondolatok
Tértudatosság - ideértve mind a hangmeditációt, mind a technikát, amely lehető vé teszi a kiterjedt tudatosság állapotával való munkát - bizonyosan nem min denkinek szól. Amennyiben nem érzel összhangot a hangmeditációval, vagy a
technikával, csak menj tovább.
Amennyiben kapcsolódást érzel ehez a megközelítéshez, ez talán egy Dimenzio nális Tendenciának tudható be. Hathorok érintőlegesen említették a Dimenzio nális Tendenciákat egy korábbi üzenetükben. Amikor rákérdeztem részleteseb ben mit értenek ez alatt a kifejezés alatt, ezt a választ kaptam: Dimenzionális
Tendenciák a finom energia olyan vibrációs sávszélességei amik befolyásolják a
tudatosságot. (ford.megj.: A Dimenzionális Tendenciákkal foglalkozó Hathori
üzenetet ide kattintva olvashatod.)

A finom energiának ezek a mintái személyesen megélt tapasztalatokból jönnek
létre, különösen az erőteljesekből. Ezek a minták eredhetnek előző életbeli ta pasztalásokból, inkarnációkból vagy a tudatosság más nem-fizikai dimenzióiból.
Ezen finom energiák végső eredménye az, hogy befolyásolják hogyan válaszolunk
arra ahogy a világot tapasztaljuk és hogyan nyilvánulunk meg a világban.
Amennyiben vonzódsz a Tértudatosság koncepciójához és metódusához ahogy azt
a Hathorok átadták, ez lehet annak köszönhető, hogy korábbi életekben és/vagy
a tudatosság más dimenzióiban kutattad az “érzékelt valóság” illuzórikus termé szetét. Más szóval, létrehoztál egy Dimenzionális Tendenciát ami arra késztet,
hogy felfedezd ezt a fajta ezoterikus tudást későbbi életekben.
Véleményem szerint nagyon megéri erőfeszítést tenni azért, hogy a Tértudatos ságot alaposan elsajátítsdés magas szintre fejleszd magadban. Amennyiben úgy
döntesz, hogy felfedezed a tudat ezen a különleges állapotát, akkor számos sze rencsés-véletlent és kellemes meglepetést kívánok kutatásaid során.
Végül, szolgáljon javadra és javára minden kapcsolatodnak és minden érző lény nek az a sok tudás amire a Spatial Cognizance magas szintű elsajátításával szert
teszel.
A Tértudatosság (Spatial Cognizance) hanganyag letöltéséhez vagy meghallgatá sához kattints ide.
(Miután elfogadtad a használati feltételeket, hozzáférésed lesz a szekcióban ta lálható hanganyagokhoz, meditációkhoz, előadások részleteihez, egy a hanggyó gyításról szóló teljes anyaghoz,valamint audió és videó interjúkhoz. Ezeket az
anyagokat ingyen tesszük elérhetővé számodra, de csak személyes használatra
van.
(Ezen üzenet kapcsolódik a Multiverzum hangmeditációhoz és a ( Appreciation
and Gratitude: A Basic Primer ) Megbecsülés és hála: alaputmutató
szövegekhez)ford.megj.
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