Hathor Planetáris Meditáció Tom Kenyonon
keresztül
A Multiverzum Hang Meditáció
Ennek a hangmeditációnak a célja kétszeres: 1, elmélyíteni, és kiterjeszteni a
tapasztalataid a korábban átadott hangmeditációval, melyet Spatial Cognizance
(fordítói megjegyzés: az üzenetért magyar nyelven kattints ide), azaz Térbeli
Tudatosság hívtunk és 2, hogy felajánljunk Neked egy szonikus szövetségest a
Multiverzum felfedezéséhez, mely nem csak a te saját univerzumod tartalmazza,
hanem más számtalan univerzumot, amely a tudatosság párhuzamos dimenziójában
létezik.

A mi perspektívánkból, a ti univerzumotok lényegében a holografikus fény komplex
megjelenítése, amelynek forrása maga a tiszta tudatosság. Ebből a szemszögből,
önmagadról és a világodról alkotott tapasztalások alapvetően képzeletbeli, álomszerű
megjelenések, amelyeket a legtöbb érző lény tévesen a végső valóságnak tekint.

A Multiverzum Hang Meditáció az előző meditáció (Spatial Cognizance, Térbeli
Megismerés) visszhangja. A meditációnak az alább leírt módon való működtetésével
lehetővé válik, hogy feltárd a lét kiterjedt állapotát és mély belátást nyerj a saját veled
született tudat természetébe, mivel a tudat több dimenzióban létezik egyidejűleg.

Az a képesség, hogy tisztában legyünk saját magunk tudatának több dimenziós létével,
miközben a saját megtestesült valóságunk éljük, hasznos felismerés lesz, amint a világ
egyre gyorsabb ütemű, és erőteljesebb káosz csomópontokba kerül.
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A hangmeditáció
Ez az alap hangmeditáció 11:26 perc hosszú. Amint a hangtál megszólal, elevenítsd
fel a nagyrabecsülés, a hála érzését. Nem számít, hogy mi az érzés forrása, egészen
addig, míg hálát és nagyrabecsülést érzünk általa. A hála és a nagyrabecsülés magas
rezgésű érzései fontos tényezők, amik garantálják, hogy belépj a Multiverzum
magasabb szintjére.

Ne folytasd a hangmeditációt addig, amíg sikeresen be nem léptél a hála vagy a
megbecsülés érzelmi állapotába. (Megjegyzés: Ha nem tudod, hogy hogyan lépj be,
ezen érzelmi állapotok egyikébe Tom üzenetének a végén egy linken találsz egy rövid
cikket, mely segítségedre lesz)

Miután beléptél a hála, vagy a megbecsülés érzésébe képzelj el és érezz magad körül
egy nagy és nyitott teret. Fontos, hogy érezd ezt az elképzelt teret, mintsem, hogy
gondolnál rá vagy vizualizálnád, mivel az utóbbiak nem fogják meghozni a tér érzék
érzetét. A te kinesztetikus érzék érzeted lesz az, ami teljes mértékeben aktiválni fogja
az ebben a meditációban rejlő potenciálokat.

Miután csatlakoztál a hála vagy a megbecsülés érzéséhez, és a kinesztetikus érzék
érzetéhez egy nagy nyitott térnek, engedd meg a tágasság érzék érzetednek, hogy
kiterjedjen, és magába foglalja az egész univerzumot, és az összes többi számtalan
univerzumot a hatalmas és végtelen Multiverzumban. Képzeld el ezt a kiterjeszkedést
úgy, ahogy neked a legkényelmesebb. Míg a lelked a Multiverzumban van engedd meg
magadnak a teljes ellazulást a hála és a megbecsülés érzésében, hagyd, hogy
megkapd a rengeteg áldást, és energiákat, amelyek feléd áramlanak majd a
felemelkedett, és megvilágosodott lényektől, amikor tudatosan belépsz a
Multiverzumba, a megbecsülés, és hála magas rezgésű állapotában.

Ezt a meditációt annyiszor hallgathatod meg, ahányszor csak jólesik. Egyszerűen csak
ismételd meg. A fej, és fülhallgatókat javasoljuk a hallgatáshoz, hogy a külvilág ne
vonja el a figyelmed. Ne gyakorold ezt a meditációt, éberséget igénylő helyzetekben,
mivel a figyelmedet teljesen befelé kell fordítanod, ahhoz, hogy sikerrel járj.
Általánosságban elmondható, hogy a Multiverzum pszicho navigálása nem
lehetséges, ha a figyelmed megosztott a külső, és belső valóságok között.
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Tom megfigyelései, gondolatai

Úgy gondolom, hogy a Hathorok utasításai a hangmeditációt illetően egyértelműek,
ezért nincs szükség további értelemzésre. Azok számára, akik nem ismerik a magas
rezgésű érzelmi állapotok létrehozását, például nagyrabecsülés vagy hála, röviden
írtam egy cikket, amely bemutatja az ilyen állapotok elérésének alapvető módját. Ezen
folyamat elérésének a megismeréséhez látogass el a weboldal cikkek szakaszába, és
görgess le az „Appreciation and Gratitude: A Basic Primer”("Nagyrabecsülés és Hála"
címszóra: Alap Útmutató”), vagy kattints ide.

Bár a végső megjegyzéseimnek nem közvetlenül a hangmeditációval kell
foglalkozniuk, úgy gondolom, hogy ezek az információk létfontosságúak, időszerűek,
amiket most szeretnék megosztani veletek.

Kérlek, értsétek meg, hogy ezt a kijelentést nem könnyűen teszem. De újfent
tanácskozván a Hathor mentorommal, nyilvánvaló, hogy ők ezt a találkozó a
legfontosabb találkozónak tartják mely valaha megrendezésre került. Ennek több oka
is van. Egyrészt, köze van az emberiség sorsának időzítéséhez, amint az a hatodik
tömeges kihalásnak tűnik, másrészt a Hathorok „érzései” hogy az információk,
csakúgy, mint a módszerek, melyet átadnak majd ezen esemény során, óriási előnyt
jelentenek azok számára, akik navigálnak azon nehéz időkben, amelyekkel az
emberiség most szembesül, és amellyel a közel jövőben fog szembesülni.

Végezetül ez az ismeretanyag lesz a csúcspontja a tanításaiknak, amit rajtam keresztül
átadnak. Ennek eredményeként ez lesz az utolsó Hathor esemény, amelyet
elősegítek. Más szavakkal, ha szeretnéd a közvetítéseket és a hangkódokat
személyesen megtapasztalni, ami a leghatékonyabb módja annak, hogy megkapd
őket, akkor azt javaslom, komolyan fontold meg, hogy elgyere Seattle –be az „The Art
of Psycho-navigating Spatial Cognizance” a „Pszicho-navigáció térbeli tudás
művészete tanfolyamra”, melyet 2018. május 12-13.-án tartok. Az eseményről további
információkért látogasson el a weboldal Naptár részébe, vagy kattintson ide.
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Azok számára, akik nem tudnak részt venni személyesen a találkozón, de szeretnék
megkapni a csoport energiáját, azt javaslom, szánjanak magukra egy kis időt a május
12-13.-ai hétvégén, hogy többször is meghallgassák a Multiverzum Hang Meditációt.
Ha lehetséges hozz létre egy „mini elvonulást” ebben az időben, hogy megtapasztald
a Multiverzum felemelő erejét. Talán az áldásai és előnyei ennek a munkának
kiterjednek rád és kapcsolataidra, és minden érző lényre a létezés minden
dimenziójában.

A Multiverzum Hangmeditáció
Ha rá kattintasz a lenti linkre, akkor a Hallgatói oldalra kerülsz, és ha elfogadod a
hallgatói feltételeket azonnali hozzáférésed lesz a Multiverzum Hangmeditációhoz, és
a többi hang gyűjteményhez, előadásokhoz, interjúkhoz. Az összes ilyen tartalom
ingyenes, csak személyes használatra.
Kattints ide a Multiverse Sound Meditation meghallgatásához és / vagy letöltéséhez.

Információk nem közvetlenül ehhez az üzenethez
A műhely felvételei a legutóbbi Hathor rendezvényről most 6 CD vagy mp3 készlet
formájában érhetők el, a „Passage into The Infinite Mind” (Átjáró a végtelen tudatba)
cím alatt. Bővebben olvashatsz arról a rendkívüli felvételről, amely Maat istennő körüli
ősi egyiptomi titokzatos tanításokat egyesíti a neuropszichológia és a genetika modern
tudományaival, ha meglátogatod a webshop-ot, és rákattintasz a „CD Passage-ra into
The Infinite Mind” címre vagy kattints ide.

„The Numinous: Songs of Peace and Healing” „A Béke és Gyógyítás hangjai” nevű új
kis lemez érhető el mp3 formátumban, az Áruházban. Kattints ide, ha több információra
van szükséged a felvételhez, menj az webshopban, és kattints a címre, vagy kattints
ide.
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@ 2017 Tom Kenyon Minden jog fenntartva http://tomkenyon.com/
Ezen írott információkat bárkivel megoszthatják feltéve, hogy semmilyen módon nem
módosítják, nem kérnek juttatást érte, és beleteszik ezen, szerzői jogi figyelmeztetést.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzenet megosztása csak az írott részre vonatkozik.
Az oldal minden hangmeditációját, csak személyes használatra szánják, és azokat
senkivel vagy semmilyen médián keresztül nem szabad megosztani. Ha szeretné a
hangmeditációt barátai, rokonai, munkatársai figyelmébe ajánlani, kérem, irányítsa
őket a weboldalra.
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