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Nézőpontunk szerint a felemelkedési folyamat két egymáshoz közelítő energiaáramlatnak
tekinthető.
Az egyik a KA testet, a finom energiatestet (azaz az éteri ikerpárt, vagy másképpen a spirituális
hasonmást) érinti. A KA rezgését emelő bármelyik módszer a felemelkedés módszere.
A másik áramlás a fizikai testről és az anyag fénnyé alakításáról szól. Az anyag teljes fénnyé történő
alakulása a felemelkedés magas szintű formája és általában csak igen fejlett beavatandók esetén
figyelhető meg.
Mindenesetre ennek a metamorfózisnak az alapvető formái a felbukkannak a felemelkedési
folyamat legkülönbözőbb szakaszaiban.
A hangmeditáció, amit veletek megosztani szeretnénk, a spirituális fénynek (értsd:
interdimenzionális fény) az endokrin rendszerbe történő beáramlását elősegítő eszköz. A
felemelkedési folyamat során a biológiai birodalmaitokban lévő hormonok és testetek belső világa
is finomodási folyamaton megy át. Ez a hangmeditáció gyengéd, mégis hatásos eszköz ennek a
felemelkedési folyamatnak a megkönnyítésére.

A meditáció
Két módszert adunk át a Hangolás használatára.
Az első kezdőknek szól, akik még nem mozognak otthonosan saját tudatuk belső birodalmaiban. A
másik módszer a haladóké.
Mindkét módszer igen hatásos. Ismerd fel, hogy hol tartasz fejlődésedben és dönts ennek
megfelelően.
Az első módszer
Ennél a módszernél mindössze figyelmedet az agyalapi mirigy területére irányítod, amely az
endokrin rendszer legfőbb szabályozója. Ahogy ez a korábban átadott Dimenzionális Hangolások
esetén is történik, a hangok a fény birodalmának hullámzásához igazodnak és így irányítják az
energiát az agyalapi mirigybe, amikor a figyelmedet erre a területre összpontosítod. Az agyalapi
mirigy mintegy 2 cm-rel az orrcsont mögött található.
Alapjában véve csupán a figyelmedet kell összpontosítanod rá. Nem kell pontosnak sem lenned.
Mindössze tartsd rajta a figyelmed és a terület elvégzi a feladatot. A kulcsszó a „tartani ”. Ez nem
koncentráció. Mindössze a hipofízis területén nyugszik figyelmedet és hagyod, hogy a hallott
hangok hassanak erre a részre. Ha elkalandozik a figyelmed, simán irányítsd vissza.
A Második Módszer
Akik szorosabb kapcsolatban állnak belső birodalmaikkal azt javasoljuk, hogy képzeljétek el az
agyalapi mirigyet egy lótuszvirágnak, amint egy nyugodt és végtelen, tiszta víztükör felszínén
lebeg. Ez a mentális benyomás elmédet/agyadat nagyon befogadó állapotba hozza, különösen ezt az
átalakítási munkát elősegítő tudati minőség előállításával. A lótusz fehér színét azért javasoljuk,
mert ebben minden szín és minden frekvencia megtalálható. Elképzelheted a lótuszt félig, vagy

teljesen kinyílt állapotában, vagy ha úgy tetszik, bezárt bimbóként is.
Tartsd a fehér lótusz képét az agyalapi mirigy közelében és az első módszerben leírt módon, ha
elvándorol a figyelmed, hozd vissza a lótuszhoz és a hipofízis területéhez.
Akár az első, akár a második módszert használod, a katalitikus hangok az agyalapi mirigyben
elindítják a finom energia áramlását, előidézve ezzel egy, a teljes endokrin rendszer minden
mirigyére ható energiazuhatagot. Ahogy kísérletezel majd ezzel a Hangolással, egyre jobban ki
fogod ismerni a finom, ugyanakkor jelentős hatásokat.
Azt tanácsoljuk, hogy kezdés előtt szánj egy pár percet arra, hogy megszabadulj napi életed
gondjaitól. Húzz egy vonalat a rövid meditáció és életed többi része közé. A meditáció mintegy öt
perc. Azt javasoljuk, hogy miután meghallgattad maradj egy pár percig csendben és figyeld, hogy
mit érzel hipofízis területén. Ha érzékeny és figyelmes vagy az energiákra, az összes mirigyedre
ható finom hatásokat tapasztalhatsz.
Ahogy már mondtuk korábban ez a hangolás gyengéd, mégis hatásos. A furcsa ellentmondást az
anyag és az energia bonyolult kapcsolata okozza.
Amint egyre mélyebbre juttok az anyag finomabb rétegeibe, (a szubatomi részekbe) egyre több
energia áll rendelkezésre. Ugyanígy, ahogy egyre mélyebbre kerültök saját tudatotok finom
rétegeibe, egyre több az energia (a tudati erő).
A Hangolást alkotó hangminták pontosak és bonyolult összefüggésben állnak a tudat finom
birodalmaival.
Ne becsüld le egyszerűségét. Ez a Hangolás erőteljes tudati átalakító.
Ezért azt javasoljuk, kísérletezz vele és találd meg, hogyan a legkedvezőbb a Hangolás számodra.
Amikor elindítod a nagyobb fényáramlást az agyalapi mirigyben és az endokrin rendszerben, erős
és alapos tisztítást hozol létre. Mindegyikőtökre egyénileg jellemző, hogy milyen mértékben
kényelmes számára a módszer használata.
Egyeseknek bőven elég lesz, ha naponta egyszer hallgatja meg. Mások pedig késztetést fognak
érezni a többszöri meditációra.
Ahogy rendszeresen hallgatod a Hangolást, meg fogod tapasztalni, hogy az energetikai kényelem, a
komfortzóna megnövekszik és képes leszel a többszöri meghallgatásra. A meghittség legyen a
vezérlő szempont.
Ha az energiaállapotodhoz képest túl gyakran használod a Hangolást, észre fogod venni, hogy
átlépsz egy határt. Azt tapasztalod, hogy önmagadban több energiát szabadítottál fel, mint amit
kényelmesen kezelni tudsz.
Az egyszerű ok az, hogy, amikor az endokrin rendszert alkotó mirigyekbe az agyalapi mirigyen
keresztül megváltozott mennyiségű fény érkezik, akkor ezek tudati és energetikai gátló mintákat
bocsátanak ki.
Az egyetlen sorvezető, hogy olyan módon haladj, ami számodra kényelmes. Akik harcosabb
természetűek, nyomhatják, úgymond. De vedd észre, hogy erősen felgyorsítod az endokrin
rendszered energetikai átalakulását. Ha úgy érzed, gondolod, vagy tapasztalod, hogy túlságosan
gyors vagy, lassíts. Ritkábban hallgasd a Hangolást, leld meg újra békédet.

Fényátvitel
A 11.11.11-i világmeditáció
Akik energetikailag csatlakozni szeretnének hozzánk a 2011. november 11-i meditáción, azt kérjük,
hogy rendszeresen használják a Hangolást. Minél inkább ismered a meditációt és minél inkább
tisztában vagy a finom hatásokkal, annál többet leszel képes hasznosítani a világmeditáció során.
A világmeditáció során Seattle-ben a Hangolás hétszer fog elhangzani az erre az alkalomra
összegyűlteknek. Mind a világmeditációra való összpontosítás, mind a Hangolás energiái, mind a
háromnapos összejövetel túl fog emelkedni téren és időn. Más szavakkal, az esemény idején fizikai
helyedtől függetlenül lehetséges lesz, hogy belépj a belső tudatosság mély állapotaiba.
Dátumok és időpontok
A meditáció maga csendes óceáni idő (PST) szerint 2011. november 11-én este 9 és 10 között lesz.
(Ez greenwhich-i idő (GMT) szerint november 12. reggel 5 és 6 óra). (A Seattle-hez képesti 9 órás
eltérés miatt Magyarországon ez reggel 6 és 7 között lesz. A ford.)
Ha úgy döntesz, hogy te is szeretnéd meglovagolni ennek különleges egyórás meditációnak a
hullámait, azt tanácsoljuk, hogy hallgasd meg a Hangolást hétszer egymás után, majd ülj csendben
húsz, harminc percig figyelmedet az agyalapi mirigy területén tartva. Ha lehetséges, feküdj le és
pihenj.
A meditációval kapcsolatos energiák ki fognak terjedni a háromnapos időszakra, ami Csendes
óceáni idő (PST) szerint szeptember 11-én este 7-től, szeptember 13. délután 4-ig tart. (Magyar idő
szerint ez szeptember 12. hajnal 4-től szeptember 14. éjjel 1 óráig tart. A ford) Az Agyalapi Mirigy
Dimenzionális Hangolás meditáció ebben az időszakban különösen hatásos lesz. (Az időzónák
átszámítását megtalálod itt is: http://www.timeandate.com)
Az Agyalapi Mirigy Dimenzionális Hangolást az emberiség tudati felemelkedésének kedvező, még
el nem döntött végkifejletű pillanatában adjuk át. Abban a reményben tesszük ezt, hogy segíteni fog
visszaszerezni társ-teremtői önállóságotokat. Úgy véljük továbbá, hogy ez a Hangolás hosszú
éveken át fontos átalakító eszközként fog szolgálni benneteket.
Ezt tartjuk a legértékesebbnek az eddig átadott hangolásaink közül.
Létrehozása során interdimenzionális létezésünk ötödik dimenziójától egészen a tizenkettedik
dimenziójáig terjedő valóságok átalakító energiáiból származik és vele van átitatva.
Természeténél fogva ez a Hangolás finom, mégis erős evolúciós energiát hordoz. Sokatok
tisztábban fogja látni, hogy miként vesztek részt társteremtőként saját valóságotok
megteremtésének misztériumában. És ahogy a fizikai és a finomabb valóságokat elválasztó fátylak
eloszlanak, önmagatokról alkotott új látomásra ébredtek és ugyanígy kozmoszbeli helyetek újfajta
értelmezésére.
A Hathorok

Tom gondolatai és megfigyelései
A legjobb, ha ezt a különös hangolást sztereó fejhallgatón hallgatod. Ennek az az oka, hogy a
hangfelvétel sztereó hangmintái bonyolult finomenergia-örvényléseket hoznak létre. Az örvények
pedig ott forognak és pörögnek, ahová figyelmedet irányítod. Fejhallgató nélküli hallgatás során
tedd távol egymástól a hangszórókat, hogy minél jobban érvényesüljön a sztereó hatás.

Ne hallgasd a Hangolást vezetés közben vagy olyankor, amikor a teljes figyelmedre van szükség.
A Hathorok által említett mindkét módszert, az egyszerűt és a fejlettebbet is használtam. És ahogy
állítják, mindkettő nagyon hatékony.
A módszerek maguktól értetődőek, kivéve talán a fehér lótusz részt. Amikor elképzeled „az
agyalapi mirigyet egy lótuszvirágnak, amint egy nyugodt és végtelen, tiszta víztükör felszínén
lebeg”, úgy képzeld el a lótuszt és a víztömeget, ahogy számodra kellemes. Más szavakkal ez nem
egy vizualizációs gyakorlat. Ha hajlamos vagy dolgok belső vizualizációjára, akkor nagyon is
lehetséges, hogy erős képi benyomásod lesz a vízről és a lótuszról. De ha nem ilyen vagy, akkor
úgy fogod érzékelni, ahogy számodra a legkedvezőbb.
Személyesen tudom igazolni a Hangolás gyengéd erejét. Személyes tapasztalatom szerint
egyetértek a Hathorok többször ismételt javaslatával a saját kényelmi zóna megtalálásáról. Ez a
rövid hang-darab valóban alapos finom energiai tisztításra képes.
A Hangolással való munka alapján az a benyomásom, hogy a Hangolás megkérdőjelezhetetlenül a
finom energia örvénylését hozza létre agyalapi mirigyemben. Innen kiindulva pedig a finom
energiák spontán módon szétáramlanak az endokrin rendszeremben.
A Hangolás alapvetően megnyugtató, tápláló és mélyen gyógyító minőségű. Ám ha túl sokáig
hallgatom, erős tisztítási hatású. Ilyenkor úgy érzem, hogy a tűréshatáromon vagyok, hogy bosszús
lettem. Ez jelzi számomra, hogy túlléptem kényelmi zónám határát (ahogy a Hathorok nevezik,
energia-fészkem).
Amikor hallgatom ezt a Hangolást, mindig úgy érzem, mintha megnyitnám magam az
interdimenzionális fény éltető minőségeinek. Azt is megfigyeltem, hogy ezek az éltető energiák
felkavarják bennem a dolgokat. Az ilyen alkalmakra belső nagytakarításként gondolok. Nem
hagyom abba, csak azért, mert némi „por” került a levegőbe. Csak lelassítom magam. Türelemre
törekszem, mert végső soron ez az én belső házam, és rengeteg szoba szorul tisztításra.
Eddig is úgy láttam és most is úgy látom, hogy a Hangolás mélyen átalakító hatású.
Az egyik legérdekesebb számomra a tudat és az anyag közötti átmenet felfedezése, főleg saját
tudatom és a testemet alkotó anyag esetén. Hatalmas lehetőségeket látok a Hangolásban az
önfelfedezés és önmegismerés terén.
Úgy vélem ez a Hangolás elegáns és kiváló jármű a bennünk rejlő mélységek felfedezésére.
És szívből kívánok neked, a Szellem Argonautája társam mély és jutalmakkal teli utazásokat.
Tom Kenyon
Kattints ide az Agyalapi Mirigy Dimenzionális Hangolás meghallgatásához, vagy letöltéséhez
Megjegyzés: Ha a fenti linkre kattintasz Tom Kenyon honlapján levő Sound Gift ( Hangajándékok)
részre jutsz, ahol. A feltételek elfogadása után kedvedre hallgathatod, vagy letöltheted a zenét.
Akik érdeklődnek az energiatisztítás témája iránt hasznosnak találhatják a cikket: Pszicho-spirituális
Méregtelenítés
Akiknek új a felemelkedés koncepciója, olvashatja ezt a korábbi üzenetet: Az idővonalválasztás
művészete
Megjegyzés: Mindenképpen olvasd el a meditációt leíró szöveget. Ez a zenei file leírásában
található, azon a lapon, amelyiknek az alján található link az adott zenéhez vezet.
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