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جریانی از عوالم برتر
یک پیام سیاره ای از طرف هاتورها از طریق تام کنیون  51 /اوت
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در آخرین پیام سیاره ای مان به نام "آئتریوم"  ، Aetheriumیک مراقبه صوتی با شما به اشتراک گذاشتیم در راه یاری به شما
در عبور از سطوح هرج و مرج جهانی کنونی که همچنان رو به تشدید هستند ،که از طریق کاهش میزان استرس و افزایش انسجام
و هارمونی در جسم و ذهن شما عمل می کرد
در این پیام به شما یک مراقبه صوتی دیگر تقدیم می کنیم به نام "جریانی از عوالم برتر" A Stream from the Higher

 . Worldsهدف از این پشتیبانی صوتی کمک به شماست در راه سم زدا یی و پاک سازی درونی منفی گرایی های بسیار عمیق و
ریشه ای روحی روانی و احساسی شما
همینطور که جهان شما به درون یک گره مغشوش هرج و مرج هر چه بزرگتری وارد می شود  ،به همراه آن افزایش متناظر
درخصومت و تضاد نیز بیشتر می شود .حقیقتا این مسمومیت عاطفی آنقدر می تواند شدید و واگیر باشد که حتی پیشرفته ترین
روح های معنوی در میان شما را تحت تاثیر خود قرار دهد
قبل از اینکه به دستورالعمل در مورد نحوه استفاده از این مدیتیشن بپردازیم ،ما می خواهیم به یک مفهوم بسیار مهم اما پیچیده
اشاره کنیم  .و به خاطر اختصار ،ما سعی می کنیم در کوتاه ترین نحوه و فضای ممکن این کار را انجام دهیم.

گرایش های ابعادی
هر زمان که شما درگیر یک واکنش قوی عاطفی و فرم های اندیشه متناظر با آن می شوید ،شما به یک بعدی خاص از آگاهی وارد
می گردید .این یک حوزه ارتعاشی انرژی است که به طور مستقل از شما نیز وجود دارد و توسط همه ی موجودات هم آفرین
دیگری که همراه شما در حال تجربه احساسات و افکاری مشابه هستند ایجاد گردیده و پشتیبانی می شود  --از جمله خودتان.
اجازه دهید ما دو احساس را به عنوان مثال بررسی کنیم  :خشم و نفرت .از منظر ما شما هم اکنون به صورت جمعی در حال تجربه
گرایش های بسیار شدید قطبی می باشید  .اگر شما نسبت به اتفاقی خشم را تجربه کنید ( به دلیل درک خاص خودتان از آن
رخداد ) ،واقعیت نورونی عصبی و شیمیایی جسمی شما تغییر می یابد .و اگر این پاسخ خشم در شما شدت یابد و به نفرت تبدیل
گردد ،آنگاه شما وارد یک واقعیت بعدی بسیار سمی می شوید ،و با توجه به ماهیت همبسته واقعیت های ابعادی ،شما همان نوع
انرژی و عواطف را با دیگر موجوداتی که همانند شما آنها را ایجاد و تجربه می کنند سهیم می گردید.
ما می خواهیم در باره این موضوع بسیار دقیق سخن گوییم  .هیچ اشکالی با خود احساس خشم وجود ن دارد .و حقیتا در بسیاری از
مواقع خشم پاسخ صحیح به یک وضعیت است و قادر است حد و حریم های مورد نیاز را مشخص نماید .لیکن هنگامی که خشم
شدت یابد و به احساس نفرت تغییر یابد ،آنوقت به یک سم بسیار مضر برای طبیعت روحی روانی و معنوی شما مبدل می گردد
منظور ما از "تمایالت ابعادی" این است که همه انسان ها (و همچنین بسیاری از حیوانات ) دارای عادات ادراکی /عاطفی بسیار
عمیق و ریشه ای هستند – همانی که به آن"گرایش" می گویید .و این گرایش ها می توانند شما را به سوی یک نوع پاسخ های
عاطفی همیشگی سوق دهند که در واقع عادات شما می شوند  ،مثل افسردگی ،خصومت ،و یا نفرت – و در اینجا فقط به سه تا از
ابعاد عاطفی "منفی" از گنجینه وسیع تجربه انسانی اشاره کرده ایم.
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چالش همراه با تمایالت ابعادی این است که اینها می توانند زندگی شما را با فرم های خاصی از اندیشه و پاسخ های عاطفی رنگ
بزنند که شما خودتان "آکاهانه" متوجه آفریده شدن آنها نیستید  .زیرا که آنها توسط نیروهای "نا آگاه" (همانند عادات) در ذهن
ناخودآگاه شما هدایت می شوند.
تمایالت ابعادی دیگر همانند تمایل به مهربانی ،شفقت ،و عزت نفس – اینها تاثیراتی مثبت به همراه دارند .ما دراین باره در پیام
های آینده بیشتر خواهیم گفت .اما در حال حاضر مایل به تمرکز بر روی تاثیرات منفی گرایش های ابعادی هستیم  ،تا شما بتوانید
نسبت به آنها در خودتان "آگاه" شوید.
گرایش های ابعادی همچنین مسری هستند و می توانند به دیگری سرایت کنند .مثال اگر کسی در گریبان نفرت گرفتار شده باشد،
هر شخص دیگری با همان گرایش ابعادی به تنفر – هر آنچه دلیل آن باشد  -مستعد شعله ور شدن توسط وی خواهد بود
از منظر ما جهان شما بسیار سمی گشته و با سموم عاطفی روحی روانی فوران کرده است  .هدف مراقبه صوتی " جریانی از عوالم
برتر" این است که به شما یاری بخشد در یک کار بسیار واجب و حیاتی  -از دیدگاه ما  .اینکه شما خودتان را از سموم عاطفی و
معنوی عمیق شخصی خودتان پاکسازی کنید
این تاثیرات و برداشت ها طی تجربیات منفی متعدد زندگی در شما انباشته شده اند (و همچنین همه زندگی های قبلی دیگرتان ).
کلیت تاریخچه زندگی کنونی /و زندگی های قبلی تان در حافظه سلولی جسمی /ذهنی شما و /یا میدان انرژی شما کد گذاری شده
اند .این مراقبه صوتی تولید شده با بهره گیری از صدای جریان آب ،و همچنین کدهای صوتی که ما (هاتورها ) از عرصه نور پدید
آورده ایم ،به همراه صدای مریم مجدلیه که او نیز کدهایی صوتی ازعرصه نور ایجاد کرده و با خود به ارمغان می آورد .این ترکیب و
ارکستراسیون خاص ،خلق شده تا به آرامی و عمیقا در رها سازی سموم عاطفی روانی ریشه ای عمیق شما بهتان کمک کند.
این مراقبه دارای دو جنبه می باشد :شخصی و جمعی .ما مایل هستیم ابتدا به صحبت در باره استفاده شخصی از آن بپردازیم.

نحوه کار با این مراقبه صوتی
 2روش برای کار کردن با این مدیتیشن صوتی وجود دارد :منفعالنه و فعاالنه .روش منفعالنه برای زمانی است که شما بیش از حد
خسته باشید و متمرکز ساختن توجه برایتان مشک ل باشد .در این روش شما به سادگی به اصوات و موسیقی گوش فرا می دهید و
اجازه می دهید آنها شما را به هر کجا که مقدور باشد ببرند.
فرم فعاالنه گوش دادن به این مدیتیشن قوی ترین روش کار با این مراقبه است.
تصور کنید که در باالی سرتان یک الماس بر روی تاج سر شما وجود دارد  .الزم نیست که شما آن را ببینید .فقط آن را به هر روش
که به نظر تان طبیعی می رسد تصور کنید.
همانطور که شما به جریان صدای آب گوش فرا می دهید  ،تصور و احساس کنید که یک جریان روشن کریستال مانند از نور مایع
سفید رنگ ،از طریق الماسی که بر روی تاج سر تان موجود است به درون بدن تان جاری می شود  .اجازه دهید این جریان نور به
پایین سرازیر گردد ،از سرتان به درون تمامی بدن تان ،و بگذارید این جریان از کف دست و کف پاهایتان خارج شود.
تصور کنید که ا ین جریان نور در تک تک ارگان های بدن شما جاری می شود و رخنه می کند ،به درون هر سلول و هر بافت
بدنتان ،حتی در تک تک اتم هایی که بدن شما را تشکیل می دهند .ممکن است ریلکس شدن به همراه هر بازدم به شما کمک
کند ،به این ترتیب که اجازه دهید هر بازدم از بازدم قبلی آرام تر و رها تر باشد .ایده اصلی این است که خود را در جریان و کدهای
صوتی رها سازید .آنها خودشان کار را انجام می دهند  .شما فقط ریلکس کنید و به جریان و اصوات اجازه دهید به درون سطوح هر
چه عمیق تری از وجودتان نفوذ کنند.
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مدت زمان این مدیتیشن  8دقیقه و  44ثانیه است .لیکن اگر شما فضا و زمان بیشتری در اختیار داشته باشید می توانید چندین
بار پشت سر هم به این مراقبه صوتی گوش فرا دهید  ،برای تجربه تصفیه سازی و رهایی و ترمیم و شفا در سطوحی باز هم عمیق
تر .کار با این مراقبه صوتی به صورت منظم به شما کمک خواهد کرد  ،به خصوص اگر شما از آن به صورت متناوب به همراه صوت
آئتریوم  Aetheriumکه قبال به شما داده ایم استفاده نمایید

به کار گیری این مدیتیشن برای منفعت جمعی
آن عده از شما که احساس همسویی با کار انتقال دهی یک میدان انرژی خالص و آرامش بخش در حیطه جمعی دارید  ،ما از شما
دعوت می کنیم که از این مدیتیشن نه تنها برای ارتقای خودتان ،بلکه در راه یاری به ارتقا همه بشریت استفاده کنید  ،به سود و
منفعت معنوی همه موجودات ذی شعور  -از آنجا که همه موجودات ذی شعور از احساسات و فرم های اندیشه انسانی تاثیر پذیر
می باشند و می توانند از آنها بهره ببرند و یا نیز آسیب ببینند.
متوجه باشید که استفاده از این مدیتیشن در راه جمعی یک جایگزین نیست برای کار با آن بر روی خودتان به طور شخصی  .به
این دلیل که شما نمی توانید آنچه را که خودتان ندارید به دیگران بدهید .شما باید اول خودتان بتوانید سطحی از آرامش و وضوح
را به دور از عناصر سمی در درون خودتان حفظ نمایید ،تا بتوانید در راه خدمت گذاری جمعی نیز عمل کنید و مفید واقع شوید.
حال که در این باره با شما سخن گفته ایم ،در اینجا دستورالعمل روش استفاده از این مدیتیشن را برای بهره مندی آگاهی جمعی
با شما سهیم می شویم.
کره زمین را در مقابل خودتان مجسم نمایید به هر روشی که شما احساس می کنید برایتان راحت و طبیعی است  .دیدگاه شما
ممکن است دیدگاهی نزدیک به کره زمین و یا با فاصله از آن باشد .این مهم نیست .تصور کنید که یک الماس بزرگ بر روی قطب
شمال قرار گرفته .همینطور که صدای جریان آب آغاز می شود ،اجازه دهید یک جریان از نور سفید روشن از طریق این الماس
بزرگ به درون محور مرکزی زمین فرود آید ،و از طریق قطب جنوب به بیرون فوران کند .و اجازه دهید که این جریان نور  ،به
همراه کدهای صوتی اش ،در دورتا دور محور زمین به درون تمامی سیاره در سراسر کره زمین انتقال یابند و اثر پاکسازی و آرام
بخش خودشان را سهیم شوند.
پس از آنکه این مراقبه را چه برای خودتان و چه برای دنیا و کره زمین تکمیل کردید ،ما به شما پیشنهاد می کنیم که در صورت
امکان برای دقایقی استراحت کنید ،به منظور اجازه دادن به انرژی های ظریف تا بتوانند در جسم و ذهن شما نشست کنند .این کار
اثرات بسیار مفیدی به همراه خواهد داشت  .بنابراین پیشنهاد ما این است که فوری از مراقبه به بیرون نیایید.

مدیتیشن صوتی جهانی
فراخوان ما برای ایجاد یک مراقبه صوتی جهانی است  ،با استفاده از صوت "جریانی از عوالم برتر" به عنوان یک وسیله برای تاثیر
گذاری آرامش بخش و خالص کننده در حیطه جمعی ،که بتواند مستقیما همانند یک پادزهر بر روی مسمومیت روحی روانی که
هم اکنون همانند طاعون در سیاره شما در حال حرکت است عمل کند.
نقطه مرکزی این مدیتیشن جهانی در نیویورک خواهد بود در تاریخ  2اکتبر در یک همایش به نام " نهر های درونی :عوالم التیام"
 The Inner Streams: Worlds of Healingگروهی که برای این رویداد یک روزه گرد هم خواهن د آمد ،سی دقیقه آخر این
گرد هم آیی را در مراقبه جهانی که در باال شرح داده ایم سپری خواهند کرد.
در طول این مراقبه صوتی یک نسخه توسعه یافته از صوت "جریانی از عوالم برتر" برگزار خواهد شد ،و ما (هاتورها ) با مریم مجدلیه
به طور متناوب این کدهای صوتی را با آواز همراهی خواهیم کرد .همکاری و همسویی این نیروهای سه گانه صوتی و روانی با
یکدیگر ،انرژی تصفیه گر و شفا بخش آرامی را در سیاره تان ایجاد خواهد کرد.
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دلیلی که مریم مجدلیه در این اتفاق به ما ملحق شده بسیار ساده و منطقی است .سلطه جویی بر زنان و تابعیت زنان از مردان باید
در دنیای شما پایان یابد .نیروی زنانه باید برخیزد و با انرژی مردانه متعادل گردد .نماد کیمیا گرایانه قرص کامل ماه باید در تعادل
در کنار و همراه خورشید باشد .البته این اشاره به نماد درونی روح و روانی است و نه اجرام آسمانی.
گردش انرژی این مراقبه اولیه ،برای بیست و چهار ساعت ادامه خواهد داشت  .این بدان معنی است که شما می توانید به طور کامل
در این نخستین گردش انرژی در هر زمان در طول این دوره بیست و چهار ساعته در هر کجا که باشید شرکت جویید
هارمونیک دوم به مدت چهل روز به طول خواهد انجامی د .اگر شما در خودتان احساس ندای عمیقی می کنید (و توانایی و شکیبایی
این کار را دارید) که در خدمت به نیروی برتر در این راه با ما همراهی کنید ،ما از شما درخواست می کنیم که در طول مدت این
چهل روز در مراقبه جهانی شرکت جویید ،در هر زمان که برایتان ممکن باشد ،با توجه به برنامه زندگی شخصی خودتان.
لیکن فراموش نکنید که در طول مدت این چهل روز  ،اول این مدیتیشن را برای خودتان انجام دهید  .به عبارت دیگر ،قبل از اینکه
این مدیتیشن را برای جهان انجام دهید ،خودتان را پاکسازی کنید
مورد سوم برای کسانی از شماست که استاد و خبره در همسویی می باشند و یا افرادی که در آستانه تبدیل شدن به این حیطه
هستن د .شما از طریق حس شهودی درونی تان (دانش مستقیم خودتان ) خواهید دانست که چه زمان هایی بهترین و پر فایده ترین
خواهند بود برای تعامل و همراهی با این مدیتیشن جهانی.
برای بعضی از شما این عملکرد برای ماه ها یا سال ها ادامه خواهد یافت.
جزئیات بیشتری در باره زمان این مراقبه جهانی در زیر داده شده .از جمله یک لینک مستقیم به مراقبه صوتی آن.
ما در باالترین عرصه وجودیمان ،که شامل "آهیتوس"  Aethosنیز می شود  -عرصه فرا دوگانگی آگاهی جمعی تمدن مان  -و
در عمیق ترین عرصه درون قلب هایمان – می دانیم که این عمل برای شما و تمام موجودات زنده در سیاره تان سودمند و پر بهره
خواهد بود
ما به شما  ،هم آفرینان و سازندگان سرنوشت خود تان ،تعظیم می کنیم.
باشد که نور آگاهی و حقیقت برتر خودتان راه را برایتان روشن سازد
هاتورها
 51اوت 2152

افکار و مشاهدات تام کنیون
من فکر می کنم دستورالعمل هاتورها در مورد نحوه به کار گیری این مراقبه صوتی غیر معمول  ،کامال روشن و واضح باشد .تا به
حال بعد از چندین و چند بار گوش دادن به آن  ،من به این نتیجه رسیده ام که موثر تر ین روش کار با این مراقبه صوتی این باشد
که تمرکز و توجه خود را فقط و فقظ بر روی آن نگاه دارید .با این یکی از وسوسه انجام کارهای دیگر به همراه گوش دادن به آن
اجتناب نمایید!
من همچنین دریافته ام که گوش دادن به این قطعه صوتی ،چندین بار پشت سر هم در یک جلسه ،قادر است شما را به سطوح
بسیار عمیق تری از پاکسازی و تصفیه سازی سوق دهد  .یکی از تناقض های این مدیتیشن صوتی این است که اگر چه اثرات آن
می توانن د بسیار عمیق باشد ،لیکن این اتفاق به شیوه ای عمیقا آرامش بخش و همایت گر و پرورش دهنده صورت می پذیرد.
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وقتی که برای اولین بار هاتورها از من خواستند که این مراقبه صوتی را ارائه دهم  ،هنگامی که هنوز زمان زیادی از ارائه صوتی
آئتریوم  Aetheriumنگذشته بود  ،من کمی عقب نشینی کردم  .اما سپس وقتی آنها به من اطالع دادند که این یک همسویی
انرژتیک در هم افرینی خواهد بود ،یک همکاری بین آنها و مریم مجدلیه ،من جذب شدم و از آنها جزئیات بیشتری خواستم .به
من گفته شد که هدف مراقبه صوتی "جریانی از عوالم برتر" یک پاکسازی آرام و عمیق جسمی  /روانی است از سموم عاطفی ریشه
ای منفی  ،با ترویج یک انرژی منحصر به فرد از " عرصه های باالتر نور ".آنها همچنین به من گفتند که مریم مجدلیه مستقیما
ضبط این اصوات را زیر نظر خواهد داشت.
تا آنجا که مربوط به ضبط این مدیتیشن صوتی می شود  ...ضبط صدای جریان آب در پس زمینه آن در یک مکان دور افتاده در
جزیره اورکاس انجام شده ،جایی که من در آن اغلب حضور ارواح طبیعه را تجربه کرده ام .صدای اصلی که شما می شنو ید متعلق
به مریم مجدلیه می باشد ،و صداهای همراه آن صدای هاتورها هستند .هسته اصلی این کاتالیزور تکاملی در واقع از یک مراقبه
صوتی کوتاه برگرفته شده که در طول کارگاه "مسیر حلزون پیج معراج"  The Spiral of Ascensionدر سال  2151انجام
پذیرفت .تجربه من این بوده که این بافت شگفت انگیز از اصوات ،در حوزه انرژی ظریف وجود من دریچه ها یی را باز کرده است
برای ورود انرژی های تصفیه کننده و شفا دهنده از عرصه ها و ابعاد باالتر
در حالی که تجربه من از این مراقبه حقیقتا عمیق بود ،با این حال من از درخواست هاتورها و مریم مجدلیه مبهوت گشتم ،برای
ایجاد یک مراقبه صوتی جهانی در طول گردهم آیی و کارگاه یک روزه ما در نیویورک در تاریخ  2اکتبر در سالن "فضای سمفونی"
 Symphony Spaceتحت عنوان " نهر های درونی :دنیاهای التیام" .Inner Streams: Worlds of Healing
هنگامی که من تصمیم به انجام این گردهم آیی کردم – از چندین ماه قبل – احساس من این بود که انرژی های بسیار قوی و
شفادهنده ای به سود کسانی که در کارگاه نیویورک شرکت خواهند کرد منتشر خواهند شد  .اما من اصال تصور نکرده بودم که
هاتورها بخواهند انرژی خودشان را به این رویداد اضافه نمایند  ،و بخصوص اینکه"م" ( Mآنطور که من مریم مجدلیه را خطاب می
کنم) بخواهد انرژی خودش را با آنها ترکیب کند برای ارائه و تقدیم آن به جهان
پس از گفت و گوهای بیشتری ،مشخص شد که هم هاتورها و هم "م"  Mبا یکدیگر هم نظر هستند که جهان ما زیادی منفی گرا و
خصومت زده گشته است ،و ما در آستانه خود نابودی می باشیم  .به همین دلیل آنها به عبارتی نیروهایشان را متحد ساخته اند
برای پخش یک انرژی تصفیه کننده و شفا بخش در حیطه جمعی انسانی .این عمل به نفع همه ی موجودات زنده و شعورمند در
کره زمین انجام می شود  ،نه فقط برای انسان ها  .و این یک انرژی نیست که به بشریت تحمیل گردد ،بلکه یک انرژی تصفیه
کننده  ،رهایی بخش  ،و ترمیم دهنده است ،که همه افراد و موجودات می توانند از آن بهره ببرند  .به نظر من این یک جنبه بسیار
مهم از این مراقبه صوتی جهانی است .همانطور که همیشه در تأمالت جهانی گذشته نیز که در زیر نظر هاتورها انجام شده ،هیچ
چیز بر حیطه جمعی و یا فردی تحمیل نمی شود  .بلکه تنها یک حوزه انرژتیک تصفیه کننده و شفا دهنده در سراسر جهان ایجاد و
صادر می گردد و همه افراد آزاد هستند که از ای ن انرژی سودمند و مفید بهره ببرند و یا نبرند.
در این پیام ،هاتورها به مشارکت بسیار غیر معمول "م"  Mدر این مراقبه صوتی اشاره کرده اند ،اما من می خواهم چند نکته دیگر
را نیز به این مقوله اضافه کنم . .بسیاری از مشکالتی که جهان ما با آنها روبرو می باشد ،نتیجه مستقیم مردساالری است و سلطه
جویی بر نیروی زنانه ،در تمام سطوح وجودی مان .از گردونه اقتصادی و رفتار اجتماعی مان با زنان گرفته تا دیدگاه کمتر بودن آنها
در اغلب (اگر نه بیشتر) مذاهب و ادیان و سنت های معنوی مان.
در یک سطح نمادین و سمبلیک ،زمین مادر ماست ،و در حیطه جمعی ،انسانیت دائما مشغول به تجاوز به اوست.
اقیانوس های ما به طور فزاینده ای سمی گشته اند و خود بافت اصلی اکوسیستم ما در آستانه گسستگی و سقوط است ،همانطور
که توسط تعداد فزاینده ای از دانشمندان زیست محیطی جهان گزارش شده .در حالی که بسیاری از چالش های فیزیکی برای ادامه
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زندگی بر روی سیاره مان توسط فرآیندهای فیزیکی از طریق انسان ها پدید آمده اند ،یک نیروی ظریف تر و عمیق تری نیز در
اینجا وجود دارد که در حال عمل است  .من آن را تنزل ارزش فلسفی  /مذهبی  /و نمادین اصل زنانه می خوانم ،در تمام اشکال و
سطوح و تجلی های مختلف آن.
این فقط تجلی بیولوژیکی زنانه نیست که بی ارزش گشته و حتی در برخی موارد به طور فیزیکی سرکوب و به آن حمله شده .بلکه
ابراز و حضور درونی و روانی حیطه زنانه ما نیز در جهان پدرساالرانه فعلی مان مشکوک محسوب می شود .منظور من از حیطه زنانه
شیرازه روانی ما انسان هاست ،که ک ارل یونگ آن را "آنیما"  animaنامیده است  .آنیما (حیطه زنانه درونی ) هم در زنان و هم
درمردان وجود دارد ،همانطور که حیطه مردانه درونی " ،آنیموس"  animusنیز همچنین در هر زن و هر مردی حضور دارد.
اینها نیروهای پویایی هستند که انتخاب های ما انسان ها را به صورتی واقعی تجت تاثیر خود قرار می دهند.
به نظر من  ،تا زمانی که آنیما و آنیموس درونی ما انسان ها به یک تعادل با هم در روان ما نرسند ،ما از انتخاب های نامتعادل مان
دست نخواهیم کشید که به بی توجهی و پست سازی جنبه زنانه در جامعه مان ادامه خواهد داد .این سرکوب و اذیت نسبت به
جنبه های بیرونی و درونی زنانه مان  ،هم خودمان و هم دیگر اشکال زندگی را به طریقی خطرناک و منفی تاثیر گذاشته است.
هم زنان و هم سیاره مان از تاکید بیش از حد فرهنگی مان بر روی انیموس (اصل مرد) رنج می برند ،که به طور جدی در فلسفه
های غالب ما ،ادیان ما ،و سیستم های اجتماعی و اقتصادی ما ریشه دارد  .اما این تنها زنان نیستند که از این عدم تعادل رنج می
برند  .مردان نیز رنج می برند .چرا که ما (مردان) نیز از طیف وسیعی از پتانسیل های شگفت انگیز انسانی همانند عمق احساسات و
دانش بصری مان محروم گشته ایم و آنها را تکذیب کرده ایم.
برای آن دسته از خوانندگان که آشنایی ندارند با "همان" مریم مجدلیه ای که وزن معنوی اش را به مراقبه صوتی جهانی ما اضافه
خواهد کرد ،من پیشنهاد می کنم شما به بخش مریم مجدلیه  Mary Magdalenدر وب سایت ما مراجعه نمایید برای آشنایی
بیشتر و حس کردن عمیق تر این حضور قدرتمند زنانه .ا ین مریم مجدلیه آن کس نیست که از وی به عنوان یک فاحشه در قسمت
عهد جدید  New Testamentکتاب انجیل یاد شده ،که بسیاری از مسیحیان نیز آن را باور دارند
اگر شما عالقه مند به دریافت جزئیات بیشتری در مورد بحران های زیست محیطی می باشید که سیاره ما با آنها مواجه است ،و یا
اینکه راقب اطالعاتی جالب هستید در مورد روند صعود در رابطه با آنچه که به نام " عملیات افزایش دهنده ترتیب" شناخته شده
” ،“operations of increasing orderشما می توانید به بخش مقاالت ما بروید و بر روی واژه "مسیر حلزونپیج معراج –
جزوه های کالس"  The Spiral of Ascension—Class Handoutsکلیک نمایید
حال بازگردیم به مراقبه صوتی" .جریانی از عوالم برتر" یک بافت ظریف از انرژی توانمند می باشد ،برای تصفیه سازی و ترمیم
شخصی  ،و نیز برای حیطه جمعی انسانی  ،زمانی که با این نیت و هدف از آن استفاده شود

دستورالعمل برای مراقبه صوتی جهانی در روز  6اکتبر6152
مدیتیشن صوتی جهانی در روز  2اکتبر  2102در ساعت  8011شب به وقت نیویورک  EDSTیا در نیمه شب بین اکتبر  2و 3
به و قت ( GMTزمان گرینویچ) آغاز خواهد شد ( .به سایت ساعت زمان جهانی  World Time Clockمراجعه نمایید برای
تعیین زمان دقیق در منطقه خودتان )  .گروهی که در نیویورک حضور خواهند داشت به مدت  31دقیقه در مراقبه خواهند بود.
در طی این مدت ،یک نسخه توسعه یافته از " جریانی از عوالم برتر" پخش خواهد شد ،در حالی که همزمان با آن من به عنوان
یک کانال معنوی ،اصوات هاتورها و مریم مجدلیه را انتقال خواهم داد .انرژی های ایجاد شده از نیویورک به سرعت در سراسر
سیاره حرکت خواهند کرد و تاثیر آنها برای بیست و چهار ساعت ادامه خواهند داشت.
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این به این معنی است که شما مجبور نیستید همزمان با تجمع ما در نیویورک در مدیتیشن بنشینید .شما می توانید در هر زمان
در این دوره بیست و چهار ساعته آن را انجام دهید و باز هم به طور کامل در نیت و هدف مورد نظر آن شرکت داشته باشید  ،که
این است که یک انرژی مالیم پاکسازی و التیام بخش در حیطه جمعی انسانی پخش گردد.
اگر شما انتخاب کردید که در طول این پنجره زمانی  24ساعته به مراقبه صوتی جهانی ما بپیوندید ،به شما پیشنهاد می کنم که
ابتدا فقط برای خودتان  2بار به آن گوش فرا دهید ،با توجه به دستورالعمل توضیح داده شده توسط هاتورها در قسمت " نحوه کار
با این مراقبه صوتی"  .و سپس  2بار دیگر به آن در راه منفعت جمعی گوش دهید – همانطور که هاتورها در باال در قسمت " به کار
گیری این مدیتیشن برای منفعت جمعی" توضیح داده اند  .هر وقت شما  4بار این مدیتیشن صوتی را انجام دادید –  2بار برای
خودتان و  2بار برای جمع جهانی – آنوقت برای چند دقیقه استراحت کنید (یا بیشتر ،اگر شما زمانش را داشته باشید ) تا به این
انرژی های ظریف اجازه نشست در جسم و ذهن خودتان بدهید.
لطفا از طریق وب سایت ما به این مراقبه صوتی گوش ندهید و آن را بر روی کامپیوتر شخصی تان دانلود نمایید.
در آن حیطه از آگاهی که این مدیتیشن صوتی جهانی برمال می گردد ،هیچ "جدایی" در میان ما وجود ندارد  -از دید زمانی و
مکانی  .بنابراین شما می توانید در هر کجا که زندگی می کنید به طور کامل در این مراقبه شرکت جویید ،و یا در هر شرایط فردی
که ممکن است در آن باشید .همانطور که شما در این مدیتیشن صوتی شرکت می کنید ،شما به یک حوزه از وجود ورود میکنید
که فراتر از محدودیت های وجودی جسمانی ما می باشد .خطاب به کسانی که از راه دور در این مدیتیشن صوتی جهانی با ما
ملحق خواهید شد ،من در تصدیق از شما عمیق تر ین قدردانی و سپاسپذاری ام را به شما تقدیم می کنم
در آخر ،من فکر می کنم باید به یک جنبه مهم دیگر در این اتفاق نادر اشاره کنم .همانطور که برخی از شما که تا کنون با من کار
کرده اید می دانید ،من اغلب قبل از این نوع رویدادها یک احساس کلی انرژتیک نسبت به آنها را دریافت می کنم  .بر اساس
برداشت شهودی خودم از این همایش در نیویورک در روز  2اکتبر ،من احساس می کنم هنگامی که هاتورها و مریم مجدلیه
انرژی هایشان را به هم پیوند بزنند ،هم در طول این رویداد و هم در زمان مراقبه صوتی جهانی ،آنها حوزه های انرژتیک بسیار
توانمندی را ایجاد خواهند کرد که می توانن د تجربه های بسیار عمیق و تغییرات بزرگی را در زندگی های شما پدید آورند
بخصوص برای کسانی که به طور فیزیکی در محل با ما حضور خواهی د داشت .به عبارتی دیگر ،اگر شما زمان و امکاناتش را دارید
که حضوری در این رویداد در نیویورک شرکت کنید ،به طور جدی انجام این کار را در نظر بگیرید
برای کسب اطالعات بیشتر در باره این رویداد ،اینجا کلیک کنید  , click hereو یا به تقویم ما در وب سایت ما مراجعه نمایید:
www.tomkenyon.com
برای گوش دادن به و یا دانلود کردن صوت "جریانی از عوالم برتر"  A Stream from the Higher Worldsاینجا را کلیک
کنید click here :از این طریق شما به صفحه موافقت نامه ما وصل خواهید شد .پس از موافقت با شرایط استفاده از اصوات ما،
شما دسترسی کامل خواهید یافت به تمام فایل های صوتی در بخش شنوداری ما ،که فقط برای استفاده شخصی شما ارائه شده اند
©  2152تام کنیون .همه حقوق محفوظ است www.tomkenyon.com
شما می توانید این پیام را کپی کرده و آن را توزیع نمایید ،تا زمانی که پولی بابت آن دریافت نکنید ،آن را به هیچ وجه تغییر
ندهید ،و تمامی نوشتار کپی رایت آن را شامل پیام محفوظ نگه دارید.
لطفا توجه داشته باشید که شما نمی توانید مراقبه صوتی "جریانی از عوالم برتر" ، A Stream from the Higher Worlds
و همچنین دیگر فایل های صوتی در بخش شنوداری ما را  ،بر روی هیچ سایت دیگری ارسال نمایید یا به اشتراک بگذارید ،از این
رو که همه اینها حق کپی را یت دارند و مالکیت معنوی شخصی محسوب می شوند.
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