A Földön az életben az emberekben bekövetkező változások!
A Hathorok Planetáris üzenete – Ádám András
közvetítésében
2019-03-09
Üdvözlünk benneteket drága testvéreink, Hathorok vagyunk a ti idősebbik testvéreitek!
Újra fel szeretnénk hívni a figyelmeteket arra, hogy a bolygón az életben az emberiségben
változás fog bekövetkezni. Többször adtunk át üzenetet, segítséget, hangfrekvenciát ezeknek az
eseményeknek bekövetkezésének elfogadásához.
Ezt az üzenetet is azért adjuk át, mert a változás folyamata zajlik.
Az emberiség elköveti azt a hibát, hogy magát okolja a bolygón beálló mindenféle változásért.
Például: klímaváltozás, földrengések, vulkánkitörések, árvizek, stb. Pedig ez nem így van.
Valóban nagyon sok esőerdőt, termőföldet, folyót, tavat pusztít el az emberiség, ami egy-egy
adott helyen igen komoly változást eredményez. De mi úgy látjuk nem is ez a fő probléma. Most
arról szeretnénk beszélni, hogy az ember mit tesz hibásan.
Az első helyen a túltermelés áll!
Nagyon sok a pazarlás, nagyon sok a szemét! Tele szemeteli az ember az élővilágát, a folyókat,
tengereket, óceánokat. Továbbmegyünk: a Földbe ássátok ezeket. Elégetitek ezeket a szabadban,
már elkezdtétek a világűrbe kihordani. A bolygó körül, sok szemét kering az űrben, a térben.
Hatalmas kizsákmányolás zajlik a vizekben, az életben.
Tudnotok kell, hogy Gaia nélkületek is átmegy ezen a váltózáson. Ilyen energiaváltás időszerűen
történik a létezésben. Még az ember ittléte előtt is sokszor történt energiaváltás a Földön, ami
viharokat, tűzhányók kitörését, földrengést okozott. Ezt hívhatjuk természetes átalakulásnak
Gaia energiarendszerében.
Hogy miért történik ez? – Kérdezhetitek jogosan.
Azért történik mindez időciklusonként, mert a Földön egy – egy területen energiatúltengés van.
Nincs egyensúly a létezésben. Mint mondtuk az ember létezése előtt is történtek már ilyenek.
Más élőlények, más energialények voltak jelen a Földön, akik közül csak azoknak sikerült a
váltás, egy magasabb energiaszintre, akik összekapcsolódtak egymással, az élettel, Gaiával. Most
újra egy ilyen energiaváltás történik a Földön, és a rajta élő élőlényekben. Az nyugtasson meg
mindenkit, hogy nem kell bárkát építeni. Még nem késő meghozni a döntést, hogy az ember
részese akar lenni ennek a változásnak, ezáltal egy magasabb tudati, érzelmi és energiaszintre
kerülni. Gaia mindenféleképpen át fog kerülni egy magasabb energiaszintre. Ez volt a második
helyen lévő ok: az ember döntéshiánya!
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A harmadik: A Szeretet hiánya!
Az ember kezd elfelejteni szeretni, és ez nem most kezdődött, hanem évezredekkel ezelőtt.
Bátran kimondhatjuk, hogy a szeretet érzése nélkül bármit tehetsz nem sikerül a váltás. A
szeretet nem merül ki abban, hogy szeretsz egy embert, vagy kettőt, vagy hétmilliárdot, vagy egy
tárgyat, vagy az életet. A szeretetnek teljesnek kell lenni, és szereted ezt az egészet, beleértve
elsősorban önmagadat és a saját életedet. Ezt az embernek most újra meg kell tanulnia és
emlékeztetnie kell önmagát erre. E nélkül nem fog sikerülni.
A média, a hírek, a világ vezetői, hatalmai pont ez ellen dolgoznak. Az a céljuk, hogy az emberek
ítélkezzenek, háborúzzanak, pusztítsák el a természetet, és a mi véleményünk szerint az egyik
legrosszabb az, hogy féljenek egymástól és mindentől, mert ők csak így tudnak uralmon
maradni. Az, hogy vannak ilyen uralkodó energiák, az mindig is volt. Mert ezt így kértétek. Mert
az írt történelmetek előtt is jártatok már itt azért, hogy eljátsszátok a felemelkedési procedúrát,
játékot. Mert igazából ezt játékosan kéne felfognotok. Itt rátérnénk a négyes hibaforrásra: A
nagyon sokszor túl komolyan veszitek az egészet. Pedig higgyétek el nekünk, tapasztalatból
mondjuk - hiszen mi is játszottunk ilyen játékokat, - még most is játszunk ilyen játékokat, csak
azzal a különbséggel, hogy a mi kultúránk a Hathor kultúra, már magasabb dimenzióban játssza
ezeket a játékokat. Tehát a tanácsunk az, ne görcsöljetek rá az életre. Bárhol tart most az ember,
bármilyen helyzetben van is most. „Hogy miért?” Mert elérkeztetek egy olyan energia
szakaszhoz (ponthoz), amit mindenki előbb – utóbb át fog lépni, ha akarja, ha nem, mert maga az
élet, Gaia időszerűen fog átmenni ezen a ponton, és amit görcsösen, akaratból, egóból akar az
ember bevonzani, megvalósítani az életébe, azt lehet, hogy megkapja, de nem sokáig lesz az élete
része. Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan fog távozni. Ha sok ilyen csalódás éri az embert, és
nem tanul meg szeretetben az elfogadásban élni, a fizikai test jelezni fog, akár betegség
formájában, és idő előtt távozhat a bolygóról, holott úgy van az ember tervezve, hogy több száz
évig éljen. Ezért tanácsoljuk azt tapasztalatból, legyetek hálásak, legyen meg bennetek a
nagyrabecsülés energiája, a tisztelet, az elfogadás, a szeretet energiája. Elsősorban magatok felé,
a saját életetekbe.
Az ötödik hibaforrás: Nincs összefogás az életért! Pedig ti, drága testvéreink, életfenntartók
vagytok ezen a bolygón. Gaiaval van egy szerződésetek, hogy fenntartjátok az életet ezen a
bolygón. Sok olyan ténykedés zajlik a Földön, amit emberek végeznek az élet nevében, de
valójában sokkal többet ártanak az életnek, az élővilágnak, és e mögé bújtatják az ő
haszonszerzésüket. Ne felejtsétek el, hogy mennyi háború történt (zajlott) és mennyi ember halt
meg Isten nevében. Ezek az információk igen, lehetnek számotokra szomorúak, és ezt meg is
értjük, elfogadjuk.
Mivel kértétek a 80-as években, hogy legyünk mi is újra veletek, segítsünk, adjunk tanácsokat,
mint ahogy azt megtettük Lemúriában, Atlantiszban, az Ősi Egyiptomban, és örömmel tettük
meg akkor is, és most is örömmel tesszük meg, mert mi is azt szeretnénk, hogy boldogok,
szabadok legyetek. De nélkületek, a döntéseitek nélkül nem fog sikerülni. Hiszen semmilyen jós,
mágus, gyógyító, sámán, közvetítő, tudós nem tudja helyettetek megoldani, rendbe tenni a ti
életeteket. Hiszen ő is azon dolgozik, hogy az övé is egyensúlyban legyen.
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Az összefogáshoz egy praktikus tanács: Ne valami vagy valamik, ne valaki vagy valakik ellen
fogjatok össze, hanem valamiért! Például az életért. Ehhez még egy olyan segítséget nyújtunk
nektek, hogy átadunk olyan hangfrekvenciát, ami át fogóan fog nektek segíteni abban, hogy a
felsorolt hibaforrások megváltozzanak.
Egy pár tanács a hibaforrásokhoz:
1. Túltermelés, pazarlás:
- Ne vásároljatok, ne halmozzatok fel olyat, amire valójában nincs is szükségetek!
2. Emberi döntések hiány:
- Tudatosan szokjatok le arról, hogy halogattok döntéseket.
3. A Szeretet hiánya:
- Tudatosan hozzátok meg a döntést, hogy nem rendelitek magatokat alá senkinek,
hogy több figyelmet fordítotok magatokra, hogy végre szeretitek, tisztelitek,
becsülitek önmagatokat.
4. Túl komolyan veszitek az egészet:
- Vigyetek több lazaságot, nevetést az életetekbe.
5. Összefogás hiánya:
- Amint már elmondtuk, hogy ne valami vagy valamik és ne valaki vagy valakik ellen,
hanem az életért gyűljetek össze, és mélyüljetek el a szeretetbe, az életbe.
Ezekről a dolgokról még fogunk átadni üzeneteket, gyakorlatokat, hangfrekvenciákat.
Mert nem csak ennyi az egész!
Az emberiség egy új úton van rajta. Egy sokkal emberibb élet (világ) van kialakulóban.
De most még a régi összeomlása zajlik. Hiszen ismeritek a mondást. „ Ha egy új templomot
akarsz építeni, ahhoz először a réginek még az alapjait is el kell tüntetni.” Ez zajlik most
bennetek, és körülöttetek. Ezért vannak számotokra furcsa időjárási jelenségek mind Földön,
Vízen, Levegőben. Egy picit tovább mennénk. Az Űrben is. Ne tévesszen meg senkit. Nem a
térben, az űrben, és itt konkrétan a Föld körüli eseményekre gondolunk. A Galaxisotokban zajló
folyamatokra és eseményekre. Amik szintén hatással vannak rátok. De erről egy későbbi
üzenetben szeretnénk kitérni.
Szerető testvéreitek és lélektársaitok!

A Hathorok
2019. március 9.

3

Információ a hanganyaghoz.
A hanganyag két részből áll. Az eleje olyan rezgéseket tartalmazz melyek sejt és DNS szintű
aktiválást, ébresztést indít el, be. Természetesen mindenkinél máshogy. Más- más intenzitással,
mert mindenki máshol tart. A második fele pedig egy harmonizáló energiát tartalmaz. Abban
segít ez a hanganyag, hogy békésebben tudjuk kezelni, elfogadni a világban és a bennünk zajló
változásokat. Azt, hogy a régi sémák kezdenek megszűnni, átalakulni. A tanács a kérés az a
hanganyag meghallgatásával kapcsolatban, hogy fejhallgatón hallgassátok meg, és csak
magadnak adj engedélyt arra, hogy kapd meg mind azt, amire szükséged van. Hunyd le a szemed,
dőlj hátra és csak élvezd a belső repülést. A sejtjeid a DNS-ed táncolni fognak. A hanganyag
háromféleképen lesz megadva. Egyszer 11:49 perc, egyszer 23:34 perc, egyszer 35:18 perc. A
tanács az, hogy mindenki a 11:49 percessel kezdje. Minden nap egyszer ajánlott meghallgatni. Ha
már legalább ötször meghallgattad, akkor lehet áttérni a 23:34 percesre, és öt meghallgatás után
a 35:18 percesre. A meghallgatások között legyen egy-két nap szünet! Lehetőleg mindenki töltse
le a saját gépére.
A 11:49 percig tartó verzió:
https://www.dropbox.com/s/xsnbqaq6psvsd0w/Hathorok%20harmoniz%C3%A1ci%C3%B3%201x.m
p3?dl=0
A dupla verzió:
https://www.dropbox.com/s/dr2evvhps0wedpb/Hathorok%20harmoniz%C3%A1ci%C3%B3%202x.m
p3?dl=0
A tripla verzió:
https://www.dropbox.com/s/agj0gcrlyv6a1nt/Hathorok%20harmoniz%C3%A1ci%C3%B3%203x.mp3
?dl=0

Ha van kérdése valakinek, megteheti az andras.hathorok@gmail.com email címen!
A közvetítéssel és a hanganyaggal kapcsolatban az a kérésünk, hogy oszd meg nyugodtan, de ne
vágj, ne ollóz ki belőle semmit! Így egyben kezeld mindig!
Köszönjük szépen!
További szép napot!
Namaste
©Ádám András 2019. Minden jog fenntartva. Másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen
médián, amennyiben nem változtatod meg, és feltünteted a szerzőt, és a Hathorok webcímét:
www.hathorok.hu

4

