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  خورشيد درون
   2014نوامبر    11هاتورها  از طريق تام كنيون  /  جهاني پيام يك 

 يهمان چاكرايا ( solar plexus) در شبكه ي خورشيدي ما  sekhem "سكم"به نقل قول هاتورها، نيروي حيات ما (يا 
عين تشعشع پيدا مي كند در حالي كه در ما اين نيروي حيات ظريف در تمامي جسم  اين ناحيهاز  .مي يابد "تولد"سوم از پايين) 

جايي كه تبديل به قدرت اوليه ي ما در راه صعود و نيز انرژي  ، مي يابدو جريان نزول نيز به سوي چاكراهاي دوم و اول  حال
  .مي گردد جنسي ما

شبكه ي خورشيدي شما را تقويت كرده و همچنين به صورتي ماليم كيفيت نيروي حيات را در شما  خاص ، اين مديتيشن صوتي
  .مي گذاردبهبود و افزايش مي بخشد كه تاثيري مستقيم بر آگاهي شما 

صورت پذيرفته است، مغناطيسي خورشيد  هاي واژگوني قطبي واقعه كه  NASA از طرفتأييد انتشار مدت كوتاهي پس از طي  
 كارگاهدر طي يك آن را  قبالكه  كردند صوتي ي و گوش دادن به يك مراقبه اصواتبه بازديد از آرشيو هاتورها من را تشويق 

  .ندبود كردهارائه  2009در سال  هاري هاتو فشرده

كه اين  اظهار داشتندو  ،آن بخش مياني با نگه داشتن،  نمودند اين مراقبه هدايتاصوات  يو پايان يهقسمت اولويرايش  در مراآنها 
جايگاه خصوص در حال حاضر كه ب واقع مي شوند ،سودمند  بسيارخورشيدي  ي الگوهاي آهنگين خاص در هنگام كار با شبكه

  . شده اندتعويض مغناطيسي خورشيد  هاي قطب

 درهميشه ايفا مي كند  يتحول آگاهي انسان درمحوري نقشي اين ايده كه خورشيد  ، هاتورهامن با و كار  تعاملي از همان ابتدا 
  .استبوده  موجود آنها و تدريس ها صحبت

تاثير ما  ي آينده بر يوسيع صورتبه  ، در زمان كنوني مغناطيسي خورشيد قطب هاياخير جابجايي كه  هستندآنها بر اين عقيده 
  .مي باشدخورشيدي) ي (شبكه ن ماخودخورشيد درون ايده آل براي كار با  يزمان هم اكنون، و استگذار 

ي  هو بررسي رابطدر خود  حياتكه مايل به تقويت نيروي مي باشد قوي براي كساني از ما  هامييك خاص  ي صوتي اين مراقبه
  .هستند خود و روح و روان  ،ذهنجسم،  ميان تنگاتنگ

  مراقبه ي خورشيد دروني

  شامل چند مرحله مي باشد. اين مراقبه
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موجود ديافراگم  مجاورت در و معده پشت در سينه جناغ زير در كه خورشيدي ي شبكه محل در را خود توجهدر ابتدا  -1
 .است سوم چاكراي جايگاه و عمده عصبي ي شبكهيك  همچنينمنطقه  اين قرار دهيد. ،مي باشد

  

را رنگ  طاليي ينآتش گوي اين مي توانيد .كنيد تصورمنطقه  اين كوچك در خورشيديك  ماننده ييطال نور از گوي يك -2
 .دارد وجودصورت تصويري ه ب "ديدن" به ينياز هيچ. نماييد مجسم  رسد مي طبيعيشما  نظر به كه يروش هر به 
 

احساس مانند ه منسجم احساسي حالت يكبه  ،نگه داشته ايد  نور گوي اين روي بر را خود توجه شما كه همانطور -3
 ملحق سپاس و قدرداني احساس با طاليي نور را بر روي گوي خود تمركز شما كه هنگامي. شويد واردقدرداني سپاس و 

 .و نيرو مي بخشيد تقويت را مديتيشن اين تاثير كثيري حد تا ، سازيدو همراه مي 

  

تان از روي گوي و يا يذهنتمركز  كه هنگامي. است دقيقه 4:40 طول آن كه نماييد صوتي ي قطعه به دادن گوش آغاز به -4
 ي كهمنسجم احساسات وخود  درون خورشيد به را تان دوباره توجه ،مي گردد  سرگردان قدرداني احساسات سپاس و 

 .آنها را گرفته ايد باز گردانيد با كار به تصميم
 

 ي شبكه كه طاليي نور همان گوييعني ، دهند "ماساژ"شما را درون خورشيد، صوتي الگوهاياين  دهيد اجازه  -5
 وقوع حال دررا  ييها پديده انواع است ممكن افتد، بي اتفاق اين ديده مي اجازه كه همانطور. شما باشد خورشيدي

 هاي اندازه و اشكال به گوي نور شكلگيرييا  و تانبدن سرتاسر در طاليي نور ي ازشديد جريان جمله از ،مشاهده نماييد
 مي اتفاق اين كه هنگامي. بر گيرد  جسمتان را در يتمام و يابد گسترش تاندروني خورشيد است ممكن نيز. گوناگون

 فرد به منحصر هاي ويژگي كه گرددمي  غوطه ور تاندرون خورشيد طاليي نور ي ازحمام در شما بدن سلول هر ، افتد
 .به همراه داردرا  و شفا بخشي آفرين تحول

 

 اي را لحظه چند ،بيروني خود باز گرديد هاي فعاليت به اينكه با عجله از قبل ،مي رسيد مراقبه پايان به شما كه هنگامي -6
كه  خوبيستي  ايده اين ،داشتيد مراقبهي را در اين بخصوص قوي ي تجربه شما اگرمخصوصا . وفق دهيد خودتان به

 ، طاليي نور گويهمان  ، شما درونخورشيد  كه صورتي در ويژه به. دهيدببه خود استراحت و تامل  براي زماني را
 احاطه كرده باشد . را شما بدن يتمام و انبساط يافته باشد و  گسترش

   
   Click here . كنيد كليك را اينجا درون خورشيد صوتي مديتيشن دانلود وبراي گوش دادن 

به  پيام اين اگر. موجود نمي باشد  ديگر هاي سايت در صوتي ي مراقبه اينارائه ي  ناكام كه باشيد داشته توجه لطفا
 ي صفحه در Hathors به قسمت هاتورها كه كافيست  كند، نمي كارآن  لينك و هشد فرستاده شمابه  FWصورت 
. نماييد مراجعه  The Inner Sun درون خورشيد عنوان هاتورها تهت پيام به و برويدوب سايت ما  اصلي

ما  سايت وب در  Listeningبه اصوات   دادن گوش ي صفحه در ي صوتي را مراقبه اين توانيد مي شما همچنين
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 www.tomkenyon.com بيابيد .

   
   www.tomkenyon.comحقوق محفوظ است  ي تام كنيون همه 2014 ©

آن تا زماني كه  ،نماييدتوزيع اي كه مي خواهيد و به هر شيوه و آن را در هر رسانه را كپي كرده اين پيام  مي توانيدشما 
اعتبار نويسنده و ، دريافت نكنيد  ايآن هزينه  در اختيار گذاشتن، براي  در آن دست نبريدو  ديدهرا به هيچ وجه تغيير ن

  . نيز مي گردد شامل اين اعالن كپي رايت را محفوظ نگه داريد كه 
  

 هيچدر  نيست مقدور،  ، همانطور كه قبال اشاره شد خورشيد درون صوتي ي مراقبهخود لطفا توجه داشته باشيد كه 
 ديگري ارائه گردد.سايت 

  
  : نمي باشند به اين پيام مرتبط به طور مستقيم  ي متفرقه كهاطالعات

   
من در  ي آينده  sabbaticalدر مورد فرصت مطالعاتي داده شده اطالعات   و 2014 براي من يآموزش هاي برنامه

 تقويم قسمت به  مراجعهشما مي توانيد با  است .  نوشته شده www.tomkenyon.comسايت ما 
Calendar   سايت ما به اينها دسترسي يابيد  درwww.tomkenyon.com 

  
، من به دور خواهم بود از آموزش براي مدتي  و كه براي خود خواهم داشتفرصت مطالعاتي اين در طول در حالي كه 

سايت ما  در به روال هميشگيكه  هاتورها ادامه خواهم داد سياره ايهاي كانال پيام 
www.tomkenyon.com  در گذشته بوده است همانطور كه ،خواهند شدو ارائه نوشته  .  

  
خود هاي از جمله روند  بنويسم ،وسيع از مقاالت در مورد موضوعات مختلف  ي يك مجموعهعالوه بر اين من قصد دارم 

در نيز  اين مطالب را ي من قصد دارم همه.  روانشناسي كوانتوميو ، راديكال بوديسم ،  معنوي -دهي ، تحول رواني شفا
 بگذارم .شما ن در اختيار در وب سايت ما articles مقاالت قسمت

 
 اين از پيشكه گذشته  مختلف آموزشي هاي كارگاه از صوتي هاي ضبط ، سايت وب اين طريق از مي خواهم نهايت در

  بگذارم. دسترس در نشده اند را منتشر هرگز
  

 ، خواهم گذاشت مطلع گرديد سايت وب در من  كه يجديد موضوعات در باره ي ايميل توسط ميل داريد شما اگر
دريافت  وهاتورها  پيام دريافت"واژه ي  و برويدوب سايت ما  اصلي ي صفحه در  Contact تماس به قسمت كافيست
 .ديگر سهيم نمي شويم كسي با را شما اطالعات مااطمينان داشته باشيد كه . را انتخاب نماييد "ديگر اطالعات

 


