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Minden energetikai rendszer kaotikus eseményeken megy át, amikor alacsonyabb, vagy magasabb
rendezettségű nyugalmi állapotokba alakul át. Földetek sem kivétel.
Ezt szem előtt tartva bolygóméretű kaotikus események gyakoribbá válására számítunk. Ezt úgy
értjük, hogy nagykiterjedésű káosz-események közelítenek. Az ilyen eseményeket
„Káoszcsomópont”-nak hívjuk. Ezek káoszesemények mértani sorának előjelei és ti most egy ilyen
küszöbén álltok.
A káoszcsomópontok kvantumhullám energia csúcsok, amelyek több energetikai terület egyidejű
egymásra hatása által keletkeznek.
Amikor vizet forralsz, a vizet alkotó, – hidrogén- és oxigénatomok kémiai kötésével létrejövő –
molekulák felgyorsulnak. Ez nem látható, mert a jelenség túl kicsi a szabad szemmel való
észleléshez. Ám, amikor megérinted az edényt, meleget érzel. Ahogy folytatódik a melegítés, a
vízmolekulák egyre gyorsabban mozognak, és egyre gyakrabban ütköznek egymáshoz, egyre több
súrlódást létrehozva. A víz egy része még gyorsabban rezeg, és vízből gőzzé változik a
halmazállapota. Az edényt ekkor megérintve forrónak érezheted. Még meg is égetheted magad, ha
az edényhez túl sokáig érsz hozzá.
Úgy is mondhatjuk, hogy a víz a hő közlése előtt egy bizonyos energia állapotban volt. Ez
hőmérővel megmérhető. Ahogy a melegítés hatására a hőmérséklet megemelkedik, megnő a káosz a
vízmolekulák egyre gyorsabb mozgása miatt.
Ha a vízmolekula az emberekhez hasonlóan a változásnak ellenálló tulajdonságúak lennének, akkor
a magasabb hőmérséklettel és a növekvő zűrzavarral csak nehezen tudnának megbirkózni.
Amikor a víz eléri a forráspontját, akkor belép az általunk „Káoszcsomópont”-nak nevezett
állapotba. Ez energiaállapot-változás. Amikor belenézel a közvetlenül a forrás előtt álló víz
edényébe, jól megfigyelheted.
Amikor a buborékok elkezdenek felfelé áramlani és elérik a víz felszínét, gőz szabadul fel. Eleinte
csak nagyon kevés gőzt lehet látni. Amikor azonban az edényben levő összes víz eléri a
forráspontot, „lobogó víz” jelenségét fogod látni. Ez egy hirtelen, és emiatt ingatag állapot. Amikor
pedig a „Káoszcsomópont” megjelenik, nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog következni.
Ha egy vízmolekula lennél ebben a lobogó vízben, amikor éppen belépett a Káoszcsomópontba,
nagyon nehezen tudnád meghatározni, hogy hol leszel a következő pillanatban. Az egyik
pillanatban még az edény alján vagy, majd hirtelen a hőáramlatok sebesen visznek magukkal a
felszín felé. És egy előre meghatározhatatlan pillanatban egyszercsak energiaállapotod vízből
légneművé (gőzzé) változik.
Ez persze csak hasonlat. És nem azt mondjuk, hogy te ugyanolyan egyszerű vagy, mint egy
vízmolekula. A Káoszcsomópontok elve azonban vonatkozik minden energetikai rendszerre, így a
te, és a Föld energiarendszereire is.
Ahogy korábban mondtuk, arra számítunk, hogy ilyen „Káoszcsomópontok” gyűjtőhelye közelében
vagytok. Bármelyik tényező, vagy azok együttes fellépése beindíthatja a folyamatot. Ahogy már
említettük, a „Káoszcsomópontok”-at sok energetikai jelenség egyszerre fellépő közös hatása
irányítja. Sok ilyen kiváltó ok létezik. Ilyenek (de nem kizárólag ezek) a napkitörések, a baktériumés vírusmutációk, a környezeti problémák, az időjárási minták súlyos megváltozása (ami élelmiszerés ivóvízellátási gondokat is okozhat), a Föld átalakulási folyamata (ideértve a vulkánkitöréseket és
a földrengéseket) a gazdasági labilitás és a politikai alkalmatlanság a világ eseményeinek

irányítására.
Amikor megérkezik idővonaladban a „Káoszcsomópont”, nagy valószínűséggel felerősödnek ezek a
tényezők és egy előre teljességgel meghatározhatatlan módon kezdenek egymásra hatni.
Úgy látjuk, hogy az elkövetkező tíz évben nagy valószínűséggel egyre gyakrabban és fogtok egyre
kiterjedtebb „Káoszcsomópontokat” átélni.
A helyzeti előnyben lévők számára, akik meg akarják őrizni az alacsonyabb energetikai állapotukat
és az ebből következő alacsonyabb tudatossági szintjüket, nem lesz egyszerű a
„Káoszcsomópontok” megérkezése és azok kezelése. Ennek az az oka, hogy a legkülönbözőbb,
előre kiszámíthatatlan esemény és kapcsolódás fog megjelenni, ahogy a káosz egyre inkább eléri
csúcspontját.
Sok ember fog labilis mentális és érzelmi állapotba kerülni, amikor
„Káoszcsomópontba”. Ez az eredménye annak, hogy érzékelt valóságuk összeomlik.
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a

Igen, az elkövetkező években egyéni és kollektív valóságotok tartóoszlopai komoly kihívással
fognak szembenézni.
Úgy látjuk, hogy a Káoszcsomópontok megerősödése egyrészt elkerülhetetlen része az energiaállapot fizikának, és egyben szükséges a magasabb tudati dimenziókba történő átalakulásodhoz.
Sokaknak nagy kihívás lesz, amikor az általuk ismert világ a szemük láttára alakul át. De ez az
időszak rendkívüli lehetőséget is biztosít a gyors evolúcióhoz (magasabb tudati dimenziókba
történő átalakuláshoz). Magasabb tudati dimenziók alatt olyan a tér és idő tudatosságot értünk,
amelyet egyúttal nem korlátoz ezek (a tér és az idő) érzékelése. Jelenleg az emberiség buzgón figyel
anyagi létezésére, de nem tudatos saját, egyéb birodalmakbéli (dimenziókbeli) létezésére. Ha képes
sok ember közösen megtapasztalni létezését egyéb energiabirodalmakban, akkor az emberiség belép
az Aranykorba.
Sajnos azonban még csak a születési folyamatban vagytok és közösen még nem ébredtetek rá
ezekre a valóságokra.
Néhányan meg tudják tenni ezt a változást még a káosz közepette is. Tulajdonképpen, ha készen
állsz, ezek a „Káoszcsomópontok” segítenek energiarendszered magasabb rendezettségű
állapotának elérésében. Ennek a tudati változásnak eredményeképpen kreatívabb módon leszel
képes kezelni az új és szokatlan helyzeteket. A magasabb rendezettségű (megnövekedett
koherenciájú) energiaállapotba történő átalakulás lehetővé fogja tenni számodra, hogy közvetlenül
megtapasztalhasd a testben töltött életed korlátain túlnyúló emelkedett természeted.
Javasoljuk, hogy káoszcsomópont során használd a lehető legtöbbször a „Felemelkedés Holonját”
A Hathorok
Tom megfigyelései és gondolatai
Az üzenet ugyan fizikával foglalkozik, mégis azt gondolom, hogy teljesen magától értetődő. A vizes
hasonlatot nagyon találónak érzem, mert ha más nem is, de a „hőség”, úgy tűnik, eléggé –úgymond
– feldobó.
Az üzenet átvétele után megkértem a Hathorokat, hogy pontosítsák, a „küszöbön áll a
Káoszcsomópont” jelentését. Tapasztalataim szerint ugyanis a magasabb dimenzió lényei teljesen
másképp érzékelik az időt, mint mi. Van, amikor a számunkra örökkévalóságnak tűnik valami,
miközben ez számukra mindössze egy kozmikus szempillantás.
Tehát amikor kértem a tisztázást, azt mondták, hogy úgy látják, hogy a növekvő káosz több eleme

új és szokatlan módon hat egymásra. Ezért, szükségképpen, bizonytalan megjósolni azt, hogy egy
Káoszcsomópont pontosan mikor jelenik meg az idővonalunkon.
Vizsgáljuk meg közelebbről a Hathor elméletet három tetszőlegesen kiválasztott területtel.
Legyen az egyik a bioszféránk. A globális hőmérsékletemelkedés miatt – akármi is az oka – az
élővilágot veszélyezteti az élőhelyének és az élelemforrásainak az elveszítése. A veszélyeztetés
számos teljes fajra kiterjed, kezdve a madagaszkári lemúrokkal, akik olyan stresszben élnek, hogy
némelyikük befejezte a szaporodását, a jegesmedvéken át, akik az életterüket jelentő jégtakarót
veszítik el, egészen a bálnákig, akik elveszítették táplálékforrásukat, sőt, egyes fafajták beszüntették
az oxigénelőállítást. És ez csak néhány példa, az egész ökoszisztémában megtaláljuk a jelenséget.
Aztán itt az egyre növekvő időjárási változás, az egész bolygót érintő romboló pusztítás.
Úgy tűnik, mi emberek elfelejtettük, hogy része vagyunk az élővilágnak. Lehet, hogy a tápláléklánc
csúcsán vagyunk, és lehet, hogy mi vagyunk a domináns faj – abban az értelemben, hogy képesek
vagyunk átalakítani környezetünket. Ha azonban ezek a megpróbáltatások olyan erővel hatnak a
fajokra, hogy akár megáll emiatt a szaporodásuk, lehet, hogy mi vagyunk a következő áldozat?
Néhány alapos kanadai kutatás ugyanis azt mutatta ki, hogy bizonyos műanyagok – például
amelyeket cumisüvegek gyártásakor is felhasználnak –befolyásolják a fiúcsecsemők későbbi
reprodukciós képességét. Egyre több bizonyíték gyűlik össze, hogy ezek a gyerekek felnőve
meddőkké válnak. Lehet, hogy mi is a lemúrok nyomdokaiba lépünk?
Tehát összefoglalásul a három érintett és egymással kölcsönhatásban álló terület: elsőként maga az
ökoszisztéma, másodszor a megbolydult időjárásjelenségek, amik gondot okoznak a növény- és
állatvilág életében, és harmadikként pedig a műszaki civilizációnk, ami úgy látszik, nagyon mélyen
befolyásolja a másik két területet, az élővilágot és az időjárást (nem beszélve fiúgyerekek
reprodukciós képességeiről –legalábbis a nyugati iparosodott államok esetén.).
Ahogy ezeken a területeken a változás egyre gyorsabb iramú, természetesen megemelkednek a
káosz jelenségei.
Vegyük példaként a nemrégiben az egyik nagy egyetemen megesett bakit, hogy olyan diákok ezrei
kaptak elektronikus értesítést sikeres felvételijükről, akiket igazából elutasítottak: ez is a káosz
megjelenése pedig látszólag csak egy adminisztrációs hiba.
A Hathorok azt mondják, hogy olyan sok terület hat egy időben egymásra, hogy a káosz
gyakorisága emelkedik.
Ennek eredményeként a kisebb kaotikus események összjátéka nagyobb káoszt idéz elő. Ha elég
sok nagy káoszelem jelenik meg, kialakul a „Káoszcsomópont”. A Hathorok pedig pont erre hívják
fel a figyelmünket.
Lássuk, mit jelenet a „küszöbön áll” kifejezés! Amikor ennek az idővonaláról faggattam őket, azt
mondták, hogy szerintük az üzenet átadása (2009.04.27) utáni néhány héttől kezdődő és mintegy
kilenc hónapig tartó időszakban fog egy „Káoszcsomópont” megjelenni. De ez csupán egy erős
becslés. Az idővonalak annyira érzékenyek, hogy lehetetlen bizonyossággal megmondani, hogy
mikor kezd el „rotyogni a fazék”.
Azt szeretnék megmutatni, hogy a káosz az evolúciós folyamat természetes velejárója, nincs miért
tartani tőle. Ehelyett inkább célszerű kihasználni a legkülönfélébb módon saját fejlődésünk további
meggyorsítására – függetlenül attól, hogy mit tesznek, és mit nem tesznek a körülöttünk lévők.
Volt még egy dolog, ami számomra nem volt egyértelmű. Mit értenek azon, hogy „politikai
alkalmatlanság a világ eseményeinek irányítására”? Kiderült, hogy a dolog sokkal nagyobb
jelentőségű. mint azt elsőre gondoltam.
Számukra a politikai alkalmatlanságba beletartozik a szokásos emberei butaság, a kapzsiság és
öntudatlanság is. Amikor ezt a kis keveréket hozzáadjuk a világméretű kaotikus eseményekhez,

olyan elegy keletkezik, ami a dolgokat jelentősen megnehezíteni képes és fogja is.
A Hathorok szerint az alkalmatlanságba tartozik még bizonyos országok „árnyékkormányainak”
aljas és gonosz szándéka, hogy az embereket szándékosan félrevezesse, sőt esetenként manipulálja
és irányítsa az egész emberiség sorsát. A Hathorok az alkalmatlanság kifejezést nem abban az
értelemben használták, hogy a „háttérhatalom” ügyetlen, vagy képzetlen lenne, hanem azért, mert a
választott viselkedésük (a manipulálás és az irányítás) saját visszafejlődésükhöz vezet. Okosságuk
dacára zsákutcában vannak.
Tehát mindez része a salátának, a jónak és a rossznak, a szépnek és csúnyának sajátos mélange-a
(elegye). Tehát a fazék a tűzhelyen, a tűz pedig nyilvánvalóan lobog.
Érdemes lesz megfigyelni, hogy az egyes emberek mit tesznek a közös fazékba.
Végezetül pedig, bármi is fő a kozmikus konyhán (úgymond), én magam igazolni tudom a
Hathorok azon állítását, hogy a Felemelkedés Holonja nagyon hatásos eszköz a tudati
átalakuláshoz.
Amióta a Felemelkedés Holonját átadták, sokféle helyzetben kipróbáltam. Meg kell adnom, hogy
rendkívül hatékony saját energetikai állapotom és érzékelésem átalakításában, még akkor is, amikor
ijedt, fatalista, vagy úgy általában negatív vagyok a Földet, az életet és az emberiséget illetően.
De az egyetlen mód, hogy meg tudd ítélni, hogy a a Felemelkedés Holonja számodra is annyira
hatásos, mint nekem, ha te magad is kipróbálod.
Ide kattintva találod meg a leírást a Felemelkedés Holonjának használatáról.
Azt javaslom, fuss egy kört vele és lásd, mi történik.
Letöltheted/meghallgathatod a a 2009. április 5. Seattle-beli (Washington) Bolygó-Holon Meditáció
ingyenes zenei felvételét.
Tom Kenyon

