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Hathor fafaragás
Az új-zélandi és az azt követő Japánban történt földrengések nyilvánvalóvá teszik, hogy a
Káoszcsomópont még összetettebb szakaszába léptetek.
Szeretnénk átnyújtani egy módszert, amit sugárszennyezéstől és más egészségi problémáktól való
védekezésre, valamint ezek gyógyítására használhattok. Fénygyógyszernek nevezzük.
Ez nyilvánvalóan a Japánban kialakuló eseményekkel van kapcsolatban, bár a jövőbeli Föld
kialakulása során hasonló kihívást jelentő helyzetekkel kerülhettek szembe a közeljövőben a bolygó
egyéb pontjain is.
Ez a módszer segít védekezni és meggyógyítani benneteket nem csak akkor, amikor
radioaktivitásnak vagytok kitéve, hanem amikor idegmérgeknek, vagy esetleg baktériumok és
vírusok mutálódó formáinak. Mi úgy látjuk, hogy a közeli idővonalatokon ilyen esetek gyakoribbá
válására lehet számítani.
A módszer a BA-val, a Mennyei Lelketekkel való összekapcsolódásra épül. Ez a Fény

Birodalmával, létezésed egy tartományával való kapcsolatfelvételt jelenti.
Minden, ami a kozmoszban létezik, tekinthető a fény egy minőségének, vagy energetikai
megnyilvánulásának. Még az anyag legsűrűbb formái is lényegében a fény megjelenései.
A módszer használata közben összekapcsolódsz a Mennyei Lelkeddel, tartod a szándékot és
elvárást, hogy számodra védő és/vagy gyógyító energiát fog átadni. Ezt a szándékodat a
megbecsülés, vagy hála érzelmi rezgésével küldöd a Mennyei Lelked felé. Ez egyszerűen az a
rezgéstartomány, ami aktivizálja lényed magasabb régióit.
Amikor küldöd ezen szándékodat a megbecsülés, vagy hála érzetével együtt a BA-felé, átváltod a
figyelmedet a szívcsakrádra, hogy fogadd benne a védelem, vagy gyógyítás rezgéseit. Ezt a rezgést
fényformáknak, geometriai alakzatoknak érzékelheted, vagy az energia alászállásaként
tapasztalhatod. Lehet az is, hogy csupán gondolatokat/érzéseket élsz át.
Amikor az energia megérkezett a szívcsakrába, készen áll a küldésre.
Ebben a fázisban sima vízre van szükséged, mivel a víz rendkívül jól tárolja ezt a fajta információt.
Egy vízzel teli edényt tartasz a kezedben. Az akaratoddal kiküldöd a szívcsakrádban lévő energiát a
karjaidon át, a kezeidbe és utána a tenyered közepén levő csakrákon át. Az energiamintázat ezen az
úton belép a vízbe.
Azt javasoljuk, hogy erősítsd a hatást a folyamat háromszori ismétlésével. Tehát még kétszer,
összesen háromszor végezd el. Ezután megiszod a vizet. A víz áthatja tested vízelemét és így végül
a gyógyító és védelmező minőségek minden sejtedbe eljutnak.
A módszerrel átalakítod a fényt, hogy átáramoljon a tested központi energiacsatornáján át a
szívedbe, majd pedig onnan a vízelembe. A víz tudata megkapja ezt az energiamintát és iváskor a
testedbe jut.
Amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy radioaktív sugárzás ért, a leírt módon alkalmazod a módszert.
A BA-ból származó energiát átalakítod, hogy megvédd/meggyógyítsd magad a radioaktív
szennyezés minden eddigi és további lehetséges hatásától. Ha van egyéb módszered, hogy megvédd
magad, természetesen használd azokat is. De ha csak a saját tudatod az egyedüli eszközöd, ezzel is
meg tudod védeni és gyógyítani magad.
Ha idegméreg hatott rád, ugyanezt tudod tenni. Amikor baktérium-, vagy vírusfertőzés okozta
járványban találod magad, tanácsoljuk, hogy tégy ugyanígy.
Amikor együttesen egyre mélyebbre kerültök a Káoszcsomópontba és ennek egyre összetettebb
szakaszába léptek, a baktériumok és vírusok egyre gyorsabban fognak mutálódni. Ez a módszer
lehetővé teszi, hogy meggyógyítsátok és megvédjétek magatokat ezektől a mutálódó életformáktól.
Fontos megérteni, hogy a védelmet és a gyógyítást a saját tudatotok erejével hozzátok létre.
Képesek vagytok közvetlenül felvenni a kapcsolatot saját fénybirodalmatokkal. Szuverén jogotok,
hogy belépjetek a fény birodalmába saját, vagy szeretteitek érdekében.
Amikor a vázolt nehéz helyzetek valamelyikébe kerültök, azt javasoljuk, hogy vegyetek be
Fénygyógyszert - az általatok feltöltött vizet - többször naponta, ahogy intuíciótok diktálja.
A Japánban történt földrengés és az ennek következtében létrejött szökőár fizikai hatását rendkívül
nehéz kezelni. De mi a figyelmünket nem a fizikai, hanem inkább az ilyen katasztrófák esetén

előálló mentális, érzelmi és spirituális hatásokra szeretnénk irányítani.
A tény miatt, hogy Káoszcsomópontban vagytok, valamint, hogy a mély űrből származó energiák
napszéllel együttesen hatnak energiatestetekre, ti, mint közösség, még jobban a hatása alatt álltok.
Ez alatt azt értjük, hogy embertársaitok szenvedésének látványa megrázkódtatja szíveteket.
Felismeritek, hogy az ő nehéz helyzetük könnyedén a tiétek is lehet. Ez a felismerés megnyithatja a
szíveteket és ezen, a szívetek falán nyílt résen át meglátjátok a magasabb tudatosság állapotait. Így
válik a japán földrengés sok tekintetben a közös szív földrengésévé.
Nem könnyű az előttetek álló időszak. Úgy látjuk, hogy egyre több földi átalakulás következik. De
az ilyen események eredménye, hogy a velőtökig megráz benneteket. Így a tömeghipnózis egy
pillanatra megáll. Ezért ilyen teljes és szürreális pusztulás idején sokatok tisztán meglátja, hogy
civilizációtok bizonytalan lábakon áll. A szó szoros és átvitt értelmében is.
Tanácsunk a Káoszcsomópont jelenlegi szakaszában, hogy tanuljátok meg és gyakoroljátok be a
Fénygyógyszer módszert, hogy amikor szükség van rá, tudd, hogyan alkalmazd a védelem és
gyógyítás ezen módszerét, immár mint saját természeted tulajdonságát. Azt javasoljuk, hogy
ezekben az időkben ne csak az eszetek vezéreljen, hanem a szívetek is. Engedjétek, hogy érezzen a
szívetek, mert a szív az, amin keresztül felemelkedhettek a saját nagyságotokhoz vezető spirális
ösvényen.
A Hathorok

Tom és Judi

Tom gondolatai és megfigyelései
A Hathorokat mintegy húsz éve közvetítem és a Föld üzeneteket 2003 februárjában kezdtem
publikálni. Eddig azonban soha nem éreztem bennük ilyen sürgetést, hogy nyilvánosságra kerüljön
az üzenetük. Általában hagynak néhány napot, hogy elidőzzek az üzenettel és elmélkedjek rajta. De
ez a luxus most nem adatott meg. Arra kérték Judi-t és engem, hogy továbbítsuk ezt az üzenetet,
amilyen gyorsan csak lehetséges. Így a kommentárom rövid és velős lesz.
Az üzenet lényege, hogy minden emberi lény képes a Hathorok által Fénygyógyszernek nevezett
dolgot előállítani. Ennek a gyógyszernek belső tulajdonsága, hogy védjen és gyógyítson radioaktív
szennyezés, idegméreg, vírus és baktériumfertőzés esetén is.
A módszer egyszerű és lényegre törő. Néhány olvasónak lehet, hogy teljesen új elképzelés a
Mennyei Lélek (a BA) fogalma, ezért tisztázom az elhelyezkedését és a vele való kapcsolatfelvétel
lehetőségét. A BA, vagy Mennyei Lélek a tudat egy része, amely téren és időn kívül helyezkedik el.
Némelyetek a Mennyei Lelket Magasabb Énnek nevezi. De az elnevezésétől függetlenül a Mennyei
Lélek a Fény Birodalmában létezik, (ahogy a Hathorok nevezik) és éned ezen része úgy érhető el,
ha megbecsülést, vagy hálát küldesz neki.
A BA-toknak nincs meghatározott helye térben is időben, mivel mindkettő felett áll.
Ám létezik belépési pontja az energiameződben, kartávolságra a fejed felett. Ha a fejed fölé tartod a
kezeidet és összeérinted az ujjaid végét, akkor az ujjaid vége a belépési pont közelében van. Ez a
pont az, ahová a figyelmed irányítod a Fénygyógyszer előállítási módszerük első szakaszában. (A
kéz fej fölé tartása csak a tájékozódás miatt került említésre. A Fénygyógyszer előállítása közben
nem teszed kezeidet a fejed fölé.)
Amikor figyelmedet a BA pont területére irányítod, az elmédben őrzöd azt az elképzelést, hogy
milyen minőségű fényt szeretnél kapni. Tegyük fel a példa kedvéért, hogy veszélyes radioaktív
sugárzás ért, vagy érni fog és sugárfertőzés fenyeget. Ilyen esetben, amikor a fejed feletti területen a
BA-ra fordítod a figyelmedet, tartsd a szándékot, hogy a BA-ból leereszkedő energia olyan
energetikájú, amelyik kivédi és gyógyítja a radioaktív szennyeződés hatásait.
Ezután pedig megbecsülés és hála érzését küldöd a szívcsakrádból felfelé a fejed feletti részre a
BA-ba és megtartod a szándékot, vagy minőséget, hogy a BA-ból érkező energia védeni és/vagy
meggyógyítani fog a sugárszennyeződéstől.
Majd a figyelmedet a BA-ról a szívcsakrádra (a mellkas középpontja a szegycsont mögött) és várod,
hogy megérkezzen a BA-ból a védelem és gyógyítás energiája.
Azoknak, akiknek ez új, lehet, hogy többször kell majd a szándékot, vagy a minőséget a
megbecsülés vagy a hála érzetével együtt a BA felé küldeni, mielőtt megérzik a választ. De csak
folytasd a szándék és a megbecsülés, vagy a hála érzetének küldését, amíg megérzed a leszálló
energiát. Amikor érzed, hogy száll alá az energia a Mennyei Lelkedből, vidd át a figyelmedet a
szívcsakrádra. Hagyd, hogy a szív központja fogadja a védelem és a gyógyítás energiáit.
Ezután helyezd a kezeid egy sima vízzel teli edényre, fölé, vagy köré és küldd a Mennyei Lelkedből
kapott energiát a vízbe. A védő és/vagy gyógyító energia, amely a szívedbe érkezett, most átáramlik
a karjaidba, majd a vízbe a tenyereid közepén található csakrákon át.
Ezeket a lépéseket összesen háromszor végezd el. Majd idd meg a vizet.

Ha a helyzeted kényes, a Hathorok azt tanácsolják, naponta többször készíts Fénygyógyszert és
intuíciód szerint fogyaszd.
Ahogy a Hathorok rámutatnak, a Fénygyógyszer a sugárfertőzéstől való védelem mellett több
minden másra is felhasználható. Alkalmazhatod, hogy védd/gyógyítsd magad idegméreg, valamint
bakteriális és vírusfertőzések esetén. Bár nem említették, de megkérdeztem az üzenet átadása után,
hogy más fizikai tünetek alkalmával is hatásosan alkalmazható-e, mint amilyen pl. a rák. Azt
válaszolták, hogy a Fénygyógyszer magától értetődően előállítható ugyanezzel a módszerrel
ezekben a helyzetekben is és más egyéb esetekben is.
Nyilvánvaló, hogy ha olyan nehéz helyzetben vagy, mint pl. sugárfertőzés, idegméreg és/vagy vírus
és baktérium okozta járvány, akkor használni akarsz egyéb orvosi szereket is. Más szóval, ezt a
módszert nem arra szánták, hogy helyettesítse az orvosi, vagy közegészségügyi megoldásokat,
hanem a célja, hogy kiegészítse ezeket, hogy tudj saját magad önmagadért tenni.
Az üzenet átadása után megkérdeztem azt is a Hathoroktól, hogy mi van az olyanokkal, akik nem
képesek előállítani a Fénygyógyszert a saját maguk számára, mint pl. a gyerekek, vagy az állatok.
Azt mondták, hogy mindent ugyanígy kell csinálni, kivéve, hogy ilyenkor a szándék, vagy az
elvárás arra irányuljon, hogy az előállítandó Fénygyógyszer a gyermek, vagy az állat számára
készül. Tehát például, amikor a Fénygyógyszert saját magad sugárfertőzés elleni védelmére
készíted, azt a gondolatot küldöd, hogy a Mennyei Lelkedből érkező energia a saját védelmedet,
vagy gyógyításodat szolgálja. Ha pedig ugyanezt egy gyermek, vagy állat számára készíted, azt a
gondolatot küldöd, hogy a Mennyei Lelkedből érkező energia az adott lény védelmét, vagy
gyógyítását szolgálja, tehát jelen esetben a gyermekét, vagy az állatét.
Itt közbe szeretném vetni a következőt. Sokkal jobb, ha megtanítasz valakit a Fénygyógyszer
előállítására, mintsem függőséget létrehozni. A Fénygyógyszer előállítási képesség minden ember
saját képessége. Része többdimenziós örökségünknek. És képessé tenni valakit, hogy ezeket a
dolgokat önmaga számára el tudja végezni, saját mesteri mivoltának elérését segíti.
Nagyon nem tetszene, ha azt látnám, hogy a Fénygyógyszer előállítási módszert „gyógyítók” mások
számára használnák azzal a címszóval, hogy erre olyan speciális erők teszik őket képessé,
amelyekkel mások nem rendelkeznek. A Fénygyógyszer előállítási módszer az ember veleszületett
joga és képessége és úgy érzem, hogy mindenkivel meg kell osztani.
Sok mindent szeretnék még elmondani a Fénygyógyszer előállítási módszerének kapcsán, de a
filozófiai és metafizikai megfigyeléseknek várniuk kell egy másik alkalomig.
A Hathorok ugyanis ragaszkodnak hozzá, hogy az üzenetet minél előbb küldjük el és juttassuk el
másokhoz.
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