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Duality and the Matrix of Creation-Non  

  آفرينش دوگانگي و ماتريس فرا

  2012نوامبر    15تام كنيون  /   هاتورها از طريق طرف پيام جهاني ازيك 

دل از صحبت كنيم كه مي توانند در زمان و مكان  هاي مثبت خلق بازدهي چگونگي تضاددر باره ي خواهيم  در اين پيام مي
زمان و  ازشما كنوني درك  از حيطه ي كه ني باشندداراي طبيعتي  اينها چرا كه .د ندوگانه آشكار شو فراوضعيت هاي آگاهي 

  .است خارج مكان 

، سرچشمه و منبع آشكار شناسيم : خالء) مي  يعني( "هر آنچه كه هستمادر "دوگانگي آگاهي كه ما به عنوان  فراوضعيت 
ايجاد و خلق براي  شسكوي پربه عنوان  هدو گان حيطه ي اگاهي فرا. ما متوجه شده ايم كه استفاده از  واقعيت است يابي

  مي شود. منجر آفرينش مهارت يابي در عمل به ،نتايج مثبت 

 ذهني عصبيرا از طريق سيستم  حيطهدوگانگي وجود دارد اين است كه شما اين  فراوضعيت  دركيكي از تضادهايي كه در 
،  وقتي شما اين لغت ها را مي خوانيد يا مي شنويد حقيقتا.  عميقاً ريشه در دوگانگي داردخود مي كنيد كه  مشاهدهخود 

 ي دروني دوگانه يك الگويمطابق  را اين داده هادورن مغز و سيستم اعصاب شما  bioelectric نوسانات الكترو زيستي
  . تجزيه و تحليل و پردازش مي كنند

الكتريكي و  تبادل،  به حركت در مي آيندشما اعصاب   neuronsنوران هاي دورن سيستم در  پالس هاي عصبيهنگاميكه 
 ي ماتريس دوگانهيك هم زمان درون  ،هستند شما مسئول افكار و تاثيرات ذهني / عاطفي  ريز و دقيقي كهشيميايي زيستي 
  . موجود مي باشدشما  عصبيسيستم  ي دوگانه ي واقعيتحيطه دوگانگي خارج از  وضعيت فرا. اما  فعال وجود دارند

حيطه ي شما وارد  ، باالتري مي شود در ارتعاشوضعيت آگاهي يك شما وارد  ي/ مغز يذهنسيستم وقتي ،  به صورت عملي
كه  مي افتد اتفاق تانآگاهيابعاد در تغيير  و جريان، يك  منحصر به فرد ي خلسهدر اين وضعيت  . دوگانه مي شويد فراآگاهي 

  . كنيد تجربهرا  تان خود ي دوگانه فرامي توانيد طبيعت از طريق آن شما 

 فرا يو تجربه  نسبي روزمرهحسي  حيطه ي تجربياتهمزمان بطور شما مي توانيد  ، در وضعيت هاي آگاهي پيشرفته تر
 اليه هاي گوناگونبا را انيد دنياي حسي به عبارت ديگر، شما مي تو . و تجربه كنيد داشته باشيددر كنار هم را  گيدوگان

ه ي درونتان بسر مي بريد و و تمركز طبيعت غير دوگان عميق آرامشكه در  حالي، در  نماييدتجربه گانگي اش را ودي پيچيده 
نزديك  يذهن يجسم ي ، وقتي به اين محدوده است و بيشتر افراد يمغزذهني /  ي مهارت پيشرفتهيك اما اين  لنگر داريد .
  را پيدا مي كنند .يكي از آنها فقط در  بودنتمايل به  مي شوند ،

حيطه ي در  هستيد همزمانو قادر  دست يافته ايددر درون خودتان آگاهي  تر وضعيت پيشرفته به حاضراگر شما در حال 
در اين  بسر بريد ،) در زمان و مكان دوگانگي (آگاهي غير متمركز حيطه ي فراتان) و  تجسم يافته(زندگي  هدوگانوجوديت 

  . مي گوييم "آفرينشتضاد "برويد كه ما به آن  قسمتيجهش كنيد و به اين نوشته بعدي  قسمتصورت مي توانيد از 
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  آهيتوس 

به افراد اين امكان را مي دهد كه مراقبه  اين ارتعاشي صوتيكرديم چراكه طبيعت  معرفي را به شما "آهيتوس"در پيام قبلي 
 دست پيدا كنند.در درون خود دوگانه  فرابه وضعيت آگاهي 

كه آگاهي  درك كنيدمهم است گيريد مي  با آهيتوس ارتباط اكار مي كنيد يا مستقيم آهيتوس آوائي ي بهقوقتي شما با مرا
 تجسم يافته در دنياي حال حاضر شما راي بيشتر افراد. باز هم قرار دارند در دامنه هاي فركانسي متفاوتي آهيتوس شما و 

احساسي عاطفي پااليش عميق و  واكنش هاي پاكسازيدر نتيجه مي تواند باعث  وبااليي است بسيار داراي فركانس  آهيتوس
و به همين  سازيدآوائي هم گام  ي بهقبياموزيد كه خود را با مرابايد . شما به سادگي  گرددپايين تر  در سطوح فركانس هاي

آگاهي اليه هاي  دروندقيقه اي كار كنيد تا به درستي گذر از  5 صوت كوتاه تربا اول به شما پيشنهاد مي كنيم  نيزدليل 
  .شود ايجاد مي توسط آهيتوس كه  خودتان را درك كنيد

. هدايت مي كند در حالتي از خلسه تر نهايتاً شما را با موقعيت آگاهي ابعاد باال آهيتوسآوايي  ي بهقكار كردن مداوم با مرا
  .بي اندازيد خود  ي دوگانه فراحقيقت نگاهي به شما مي توانيد جايي كه 

آگاهي  ي دوگانه فراپايدارتري در موقيت به صورت و  مدت بيشتر براي شدكار كنيد قادر خواهيد  اين صوتبا  هر چه بيشتر
، آماده هستيد  برسيد آهيتوسآوايي  ي بهقمراو يا  آهيتوسكار كردن با استادي در  از . هنگاميكه به اين سطح باقي بمانيد

  . نماييدهاي مثبت استفاده  آفرينشپديد آوردن  ي به عنوان سرچشمه آنكه از 

حالت . براي ما تمامي  مي بينداز ديدگاه ما واب را متفاوت خيت خلسه و عوض كنوني شما عصب شناسيروان شناسي وعلم 
فقط به سادگي  ترباال و ارتعاشات ابعادبرگرفته از . وضعيت هاي خلسه نمي باشند آگاهي يكسان  هاي وضعيت درخلسه  هاي

د تا از يك كانال نمي دهرا امكان اين كه به شما  ي هستندذاتي انسان هاي تواناييجزئي از . اينها  نيستند ياعمال مغز نمايانگر
 شما كه خارج از محدوديت هاي دركي و شناختي گرديدبه جنبه هاي ديگر وجودي خود متصل  انرژتيك ي بخصوصمجرايا 

  . قرار دارنداز زمان و مكان 

در  يفعاليت هاي عصباز حيطه ي عمالً  ، ابعاد باالتر مي شويد در وضعيت خلسهيك به عبارت ديگر هنگاميكه  شما وارد 
 مغزي عصبي شماسيستم هميشگي  واقعياتمغز شما همچنان با  وذهن  ينكهبا ا. سيستم مغزي عصبي خود فراتر مي رويد 

مي  كانال "قسمت" ما به اين .وصل نمي باشد محدوديت ها  ديگر به ايننيز ، ليكن قسمتي از آگاهيتان  احاطه شده است
 قعي استاصحيح و و وصفيك  ديدگاهي ديگراز نيز و  مي باشد يكو سمبل اي استعاره يمجرا يك جوانباز بعضي  كه گوييم

 تر خودتان است كه شما را به طبيعت گسترده (مجراي انرژتيك بسيار ريز و ظريف) wormhole حقيقتا مشابه يكچراكه 
  .سازد متصل مي 

ه . يكي از نشانه هايي كمي شويد  متصلكانال اين  بهگوش مي دهيد  Aethos آهيتوس آوائي ي بهقبه مراشما هنگاميكه 
. به  ، احساس تعليق است ايد گشتهكه به وراي زمان و مكان هدايتتان مي كند ظريف  يكند شما وارد اين مجرامشخص مي 

،  مي باشيد آنها آگاهيكه همواره نسبت به در حال ، ديمي كنحس تان جدا ذهني  و تجربيات احساسي را از تانخودنحوي 
در كه  ، گويند dissociation "گسست"وضعيت حالت گاهي اين به . وصل نمي سازيد با آنها ليكن ديگر هويت خود را 
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. مجرايي كه از طريق  هدايت مي كندظريف كانال  سوي آنشما را به ي مغزذهني / ، اين وضعيت تيك انرژي ارتعاشمفاهيم 
  . ي زمان و مكانفرادست يابيد ، در به حيطه ي وجودي بسيار گسترده تري از خودتان آن شما مي توانيد 

. گذاريم پا فراتر خود چهارچوب درك و نگرش از اين است كه بتوانيم مثبت  پديد آوردن آفرينش هاي ي الزمهدر اساس ، 
  . دنمي انداز گيرمحدود و زمان از خطي  دركرا در  ماكه  مانمحدوديت هاي باورهاييعني همان 

 در، اما  باشد الزم و حقيقي تانتحول كنوني سطح  فيزيكي شما در تجسم از نظرشناخت از زمان ممكن است نوع درك و اين 
ابعاد وسيع تر از آگاهي را به  شما كه مجراآن اين است كه فقط . آنچه الزم است شما ضروري نيست  آگاهي برترابعاد حقيقت 

يك ايجاد  برايوسيله ايست  Aethos آهيتوس آوائي ي بهق. از اين نقطه نظر، مراكند را در يابيد  وصل مي تانموجوديتو 
  .شود ابعاد باالتر آگاهي كه از طريق آن امكان دسترسي به مجرا و كانال فراهم مي  در وضعيت خلسه

شروع به دقيقه اي  5در مقطع هاي زماني  Aethosآوايي  ي بهقمراكوتاه تر  از صوتبا استفاده  اول ميبه شما توصيه مي كن
. ورود به وضعيت خلسه يك مهارت مغزي است و مثل  خودتان تجربه كنيد را در آگاه اين حالت خلسه يتوانيد كار نماييد تا ب

هرچند كه  ، از خود نشان دهنددر اين زمينه توانايي بيشتري نسبت به بقيه مي توانند بعضي افراد ديگر مهارت هاي  ي همه
  . خود توسعه دهنددر را مهارت  قادر هستند اينهمه 

خلق و آماده براي آنگاه ،  گرديدكانال  واردچطور  ، وآگاهي شويد از مي توانيد وارد اين وضعيت  كه شديدوقتي شما مطمئن 
 زمان و مكان و احساس گستردهحيطه ي واقعيت محدوديت بين  خاص ، اين مقطع .مي باشيد ح عميق تري وسطدر  آفرينش

نمايان و نيز  يد عجيباتض ست كهينجاهمدر  .و جادو است معجزه حيطه ي سرآغاز فراي زمان و مكان ، خودتان تر از آگاهي
  .گردد آشكار مي 

  تضاد خلقت
به محض ورود به موقعيت هاي  ليكن .به اين حيطه پاي گذاشته باشيد  مشخصي پديد آوردن آفرينش نيتممكن است شما با 

 ترين ، در گسترده در واقع، نياز يا ميل به خلق واقعيت هاي مشخص كمرنگ مي گردد .  آگاهي گسترده تر از وجود خودتان
وضعيت باالترين به اين دليل است كه در اين . محو مي گردد  كردن پديده اي خاص تقريباخلق  براي و اراده ، ميل آگاهي حيطه از
بي و در اين وضعيت ذهني شما  ، يد كه وراي تمام پديده هاستخودتان در ارتباط هستحقيقي با طبيعت  شما ، وجودآگاهي  ي گسترده

 پديده خاصي نيسيد . به حضوروابسته ديگر نياز هستيد و 

متعالي طبيعت خودتان كه به چيزي نياز  واقعيت –زندگي مي كنيد  واقعيتدو عين حال در هر تضاد اين است كه شما در 
  . مي باشدنتايج مشخصي بوقوع پيوستن انساني كه در واقع نيازمند  فردو وجوديت جسمي تان به عنوان يك ، ندارد 

 عدم وابستگي حقيقي باشيد ،همراه با  ي خاصي . اگر شما قادر به خلق نتيجه آشكار مي شود هم اينجاست كه تضاد ديگري
مهارت بيشتري ادي و استشما  تان ، وجوديطبيعت متعالي وضعيت  ترين گسترده ترين وسرشار طريق  آفرينش از به معني

وجوديتان شما هيچ تنش و استرسي  تر كه در موقعيت گستردهاين به اين دليل است .  خواهيد داشت در خلق نتايج مشخص
   سازند .نيروهايي مي شود كه خالقيت را محدود مي نوع  پديد آمدنتنش باعث  . را خلق نمي كنيد
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پديد تنش  در ارتباط با آن، طبيعتاً يجه ي خاصي نيازمند هستيد نتاحساس مي كنيد به حقيقتاً اگر شما تضاد اين است كه 
اتفاق شما احساس نياز عميقي به خلق  حتي اگر. زي نهان است را اما همينجا نيز.  ستيانسان جزئي از طبيعت. اين مي آوريد 
 يبيشترشانس و وابستگي به آن ، احساس عدم نياز  پرورش، با  زندگيتان رخ دهدخط زماني كنوني در تا در داريد  خاصي را

  . مي باشد تضاد عجيبييك اين حقيقتا  !نماييد را ايجاد  آن نتيجه ي خاص كه ديد مي آوريدپ

دست آگاهي خودتان  از باالييح وسطبه ،  را مي خوانيدخطوط اين در حال حاضر كه بسياري از شما كه  متوجه هستيمما 
دوگانگي  فراي  قلب پديدهو به عمق و ،  اين حقيقت شده باشيد ه يجوهري متوجه   تا حال خودتانو ممكن است  يافته ايد

  .هنر آفرينش پي برده باشيد  در ارتباط با

 نتايج خاص آفرينشپيش از انتظار  آگاه در حالتدوگانگي) هوش  فرايعني ( قرار داريدآگاهي   يتشما در مركزكه وقتي 
  "يآگاه تيوضع در گذرا راتييتغ" به نام صحبت كرده ايم ديگريپيام قبلي باره در اين  . ما درمي باشد  موجود

Transition States of Consciousness 

 يمه ااشاره كردو چگونه مي باشد  the Voidيا خالي  خالءقرار گرفتن در حالت پس از مرگ كه  يما توضيح دادهدر آن پيام ما 
 فراخالء و حيطه ي از بي صبرانه سريعا به همين دليل احساس راحتي نمي كنند و  اين وضعيتدر  دافرا از كه بسياري

  . ديگر يبعداز  اي تجربهيا  فيزيكيدر بعد زندگي  ، چه يك خلق كنندا ردوگانگي خارج مي شوند تا زندگي جديدي 

. پس از مرگ در نيز مي باشند  مشابهبسيار در ضمن صحبت مي كنيم كه  از هم متفاوت ي بسيار دو تجربه ي اينجا ما درباره
. يكي  حق انتخاب هاي متفاوتي داريد،  وارد مي شويديا فرادوگانگي  the Void خالءحيطه ي  باوقتي شما  يانتقال ي مرحله

واقعيت فيزيكي چه در  يك واقعيت) چه در يك تجسم جديد( گرديد زندگي جديديك وارد  اسريعاز انتخاب ها اين است كه 
درك  كه به شما اين امكان را مي دهد كهدوگانگي است  فراانتظار و باقي ماندن در خالء يا  انتخاب ديگر.  آگاهي از يديگر

  .بعدي زندگي (وجوديت)  ي پيش از ورود به چرخه در يابيد و تجربه كنيد ،خود  عميق تر و گسترده تري از

. ما توصيه مي  وجود دارد ي خاصنتيجه خلق يك ياز به ن) بين وضعيت پس از مرگ و وضعيت هماهنگ يك رزونانس (طنين
وجوديت خودتان  ده ترور از طريق كانال به موقعيت گستريد چطياد بگير،  نتايج خاص به طور سريع آفرينشكنيم به جاي 

عجله نكنيد و  ساختن نتايج. براي آشكار نظر افكنيد به نتايج مورد انتظارتان ، و از آن حيطه  نماييدتامل  آنو در  دست يابيد
متوجه مي تامل مي كنيد  گستردهي آگاهي . وقتي در اين موقعيت ها مدتي باقي بمانيد آگاهي يافته ي بسطدر اين موقعيت 

 كلي زندگيتان و شرايط ناديده ي ديگرانرژتيك با نيروهاي  ي مورد انتظارتان خودشان را در رابطه نتايج چگونهشويد كه 
نوعي خرد و كانال  اين. به عبارت ديگر، گذر از نمايان مي سازند ، همانطوريكه شما مي خواهيد اين نتايج نمايان گردند 

و در اين وضعيت  دست مي يابيدزمان و مكان  فراي گسترده تر در يذهن هاي به وضعيتببار مي آورد كه از طريق آن آگاهي 
تا به نتايج دلخواه و پديد آيد از اينكه چه چيزي بايد رخ دهد  و درك عميق تري مي رسيد ديدگاهبه شما  گسترده ي آگاهي

  .  رسيدب زندگيتاندر واقعيت به صورتي هارمونيك خود 

در عمل استراتژي (راهكار)  يك به عنوانو استفاده از آن  وجوديت ، ده ينال و موقعيت هاي گستردليل ديگر براي ورود به كا
ه (دنيايي كه در حال دنياي دوگانيك در  آفرينش شمانتايج از اين رو كه .  است يا دوگانه قطب هاي مخالفحضور  آفرينش ،

 موجوديت پيدا مي كنند . بدين معني كه اصل قطبيت بنا بر اين در زير نفوظ  ، يابندمي تحقق حاضر در آن بسر مي بريد) 
  .، و هر چه تغيير اساسي تر باشد نيروي مخالف آن نيز قوي تر است  هميشه يك نيروي مخالف براي هر عملي وجود دارد
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تا  حيطه ي آفرينش هاي فرديگرفته تا  ذرات اتميحيطه ي از  ،ببينيد از وجود شما مي توانيد اين اصل را در هر سطحي 
فراتر زمان و مكان  ازشويد كه  تر خود اگر شما وارد طبيعت گسترده .و اجتمايي  شرايط فرهنگيتا تعامل با ديگران حيطه ي 

ك نتايج طبيعت انرژتي شما،  همانطور كه پيش تر گفتيم ي خود تامل كنيد ،هاو در آنجا در حال نگرش به خواسته است 
  بهتر درك خواهيد كرد .را با شرايط زندگيتان  ارتباط آنهاو  نظر خودمورد 

 به وقوع مي پيوندندبعدي  3واقعيت هنگام شكل گيري نتايج خواسته تان در را كه  ينيروهاي مخالفشما مي توانيد در ضمن 
دست مي در واقعيت  هايتان يافتن خواستهق حاصل تحق نسبت به بهتريشما به فهم و شناخت بدينگونه . مشاهده نماييد
تجسم در اطراف مي توانند كه  ياز نيروهاي مخالف يبيشترهر چه با وقار و ظرافت مي توانيد  تر عميق دركيابيد و با اين 

  . پديدار شوند اجتناب كنيد يابي خواسته هايتان

نتايج در زندگيتان  پديد آوردن ي را برايروشما  The Sphere of All Possibilities "نا محدود امكانات حوزه ي" در پيام
ارائه داديم و اينكه چگونه شما مي توانيد منابع و نيروهايي كه خارج  از مسير زماني شما وجود دارند را به سمت خود جذب 

  كنيد.

 درباره Dual states of Consciousness-The Aethos and Non "آگاهي فرا دوگانه وضعيتآهيتوس و "مان آخردر پيام 
ي ارتباط پليك به عنوان  Aethos آهيتوس صوتكرديم و نشان داديم كه چگونه با استفاده از  صحبت گيدوگان فرا منشا ي

  . گرديد هدوگان فراگاهي آحيطه ي  اردمي توانيد و شما

 ستفادهاتا بتوانيد از حيطه ي فرا دوگانگي به عنوان سكوي پرش  با هم مرتبط ساخته ايمرا قبلي در اين گفتگو ما دو پيام 
بهتر است ،  ببريدرا از اين پيام  بهينه ي . بنابراين براي اينكه بتوانيد استفاده تاندلخواه نتايج مثبت پديد آوردن در راه نماييد

و با  itiesThe Sphere of All Possibil "نا محدود امكانات حوزه ي". شما بايد با  بخوانيد و درك كنيدنيز دو پيام قبلي را 
 Dual -NonThe Aethos and "آگاهي فرا دوگانه وضعيتآهيتوس و " پيام كه در Aethos آهيتوس آوائيي به قمرا

states of Consciousness  به اندازه ي را  تمرين. وقتي اين دو  كار كنيدبنا به توصيه هاي داده شده ،  توضيح داده ايم
سوم يا  در راه ايجاد نيروياست  ي قبلدو نيرو هماهنگيكه ،سوم  ينيرواستفاده از براي  خواهيد بود، آماده  انجام داديدكافي 

از طريق  كهو وقتي ياد گرفتيد چگونه وارد كانال شويد  گيريد ،را بكار  گوي نامحدود امكاناتگرفتيد چطور . وقتي ياد گانه  3
  .از آفرينش ، شما آماده ايد براي اين سطح تان مي انجامد وجوديت آگاهي و گسترش به  Aethos آهيتوس آوائي ي بهقمرا

  را ساده و شفاف و مستقيم بيان كنيم : ماناجازه دهيد ما توضيحات

  اول : ي مرحله

 آهيتوس آوائي ي بهق. اگر احساس نياز به مرا دوگانگي مي شويد وضعيت فراكاربردي شما ابتدا وارد  ي در اين مرحله
Aethos مراقبه ي صوتياين . اگر به عنوان يك مجرا (مسير) انرژتيك احساس مي كنيد به  ، از آن استفاده نكنيد نمي كنيد 
از طريق مجرا ورود   - يكيست  هدفبه هر صورتي كه به آن دست يابيد ، .  استفاده كنيداز آن ، و كمكتان مي كند  نياز داريد

 . وجوديت خودتان را تجربه كنيد آگاهي وبسط و گسترش  آنابعاد باالتر كه در  در وضعيت خلسهبه 
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  دوم : ي مرحله

توضيح داده شد  The Sphere of All Possibilities "نا محدود امكانات حوزه ي"ه در پيام قبلي ك گوي نامحدود امكاناتاز 
  . پيام را مطالعه كنيدآن  تمامي، اما قوياً توصيه مي كنيم داده ايم در اين باره مختصري جا توضيحات ايندر .  استفاده كنيد

. مي شويد خورشيدي خود  يشبكه  متوجه ، باقي هستيدو آگاهي تان ي وجوديت  توسعهبسط و وضعيت حالي كه در  در
ه تان را در مقابلتان آيند خود. سپس گوي امكانات آگاه مي گرديد ،كه تماميت كائنات را در بر دارد  حضورسپس نسبت به 

 ي . وقتي يك اتصال بين شبكهمي باشد شما  نظرمورد  ي نتايج آينده در بر دارنده ي،  كنيد. اين خود آيندهمي جسم م
از انرژي بي پايان  انوارو  مي افتدگوي امكانات بكار ، كرديد تان برقرار ه آيند خودخورشيدي  ي شبكهتان و خورشيدي خود

خورشيدي  ي انرژي از شبكه منبع انوار نامحدوداين سپس د و نجريان مي ياب شماي خورشيدشبكه ي  سويبه سوي گوي 
  . دنمي شوجاري  تانه آيندخود خورشيد  ي شما به شبكه

.  سرعت مي بخشد به شدت ت و آفرينش راخلق كه فرآيندگشته ايد ،  آمادهبعدي  ي براي مرحلهشما است كه در اين مقطع 
اما  اشاره كرده ايم ،  اين موضوعبه خالصه به طور  The Sphere of All Possibilities "نا محدود امكانات حوزه ي"در پيام 

 آوردن پديداساسي در راه اين نيروي احساسي يكي از كليدهاي  د. كاربر آن بپردازيم اينجا عميق تر بهميل داريم در حال 
 .سازيم و اين آن چيزي است كه در اينجا مي خواهيم توجه شما را به آن معطوف  مي باشدنتايج مثبت 

  سوم : ي مرحله

  . جديد واقعيات مهندسيسپاسگذاري و 

. اولي بي طرفي كه مي توانند به درد خور باشند  هماهنگي وجود داردشيوه ي  3،  خلق نتايجنهوه ي در شناخت و درك ما از 
  احساسي و عاطفي. باربدون هيچ  ، را خلق كرد يكامالً ذهني نتايجاز طريق فضاي كه اين امكان وجود دارد  و حقيقتااست ، 

است تان يقدرت قلبكه به حد كافي از آن بهره نمي جوييد ، ،  شما هاي يكي از قوي ترين توانايي ، انسان يك اما به عنوان
جسمي شما را  سيستم ذهني واقعيتهستند كه  يي حقيقي. اينها نيروها همĤهنگ هاي انرژتيك همسو و ايجاد ميدان براي

  . ست شما تكه در مجاور محيط اطراف شما و ميدان كوانتوميواقعيات  ، به همراه تحت تاثير قرار مي دهند

. اين مجدداً دارند ، كامالً در مقابل هم قرار بكار گرفته مي شوند  خلق نتايج  در راهاحساسي كه اصلي و ميدان ارتعاشي د
  . اصل دوگانگي در عمل استهمان 

 ، چنانچه ميسر مي باشدترس روي احساس نتايج از  ايجادامكان  مسلما.  ، ترس است هماهنگي احساسيشيوه ي اولين 
و از ديگر مراجع و فرهنگ ها  بنا گشته اند ، ترس فرهنگي شما بر مبناي ترس واجتماعي  يساخته هاآفرينش وبسياري از 

  . . آنها به علت ترس ساخته  شده اند بهترين مثال هستندشما اسلحه هاي جنگي  جامع .

مي گوييم كه نتايج ليكن .  جود نداردودليلي براي ترس ، هيچ  گوناگونشرايط در مواجهه با رويارويي ها و ما نمي گوئيم كه 
  . مي باشند عشق  از رويكامالً متفاوت از نتايج خلق شده  ، ترس از رويخلق شده 
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 (فرا شخصي) "انهعشق بي طرف"آن را به عنوان شما كه ، هدايت مي كند را به دومين ميدان ارتعاشي احساسي  اين صحبت ما

impersonal love   مي گروه ديگري نوع و از بلكه كامال .  بين افراد نداردي عشقكشش ارتباطي به هيچ . اين مي شناسيد
 جزوكه  استگشته هماهنگ  بي طرفاز نوع عشق ارتعاشي پر وسعت است كه با ميدان  و بالغتحول م بازتاب يك قلبو  باشد

، اگر شما از طريق ارتعاش  (كاربردي). در اصطالح عملي  دنمي كن سيرشما  كه در جهانست پنهانيو ظريف  يالينفك نيروها
  . جذب مي كنيد به سمت خود  دل كائنات را از ظريف و پنهاني ي، نيروها وريدآبه وجود را  ينتايجبيĤفرينيد و عشق 

  ت :ميدان ارتعاشي اس 3اين كه شما در آن زندگي مي كنيد يك در هم آميزي از  جهاني ، از ديدگاه مابنابراين 

  عشقو  ، ، ترس بي طرفي 

  . نداريمدر اين باره در اين پيام ما فرصت توضيح بيشتر را  كه پر وسعتيستو بسيار پيچيده  يك موضوعاين و 

  پهنه ي انرژتيك
قلبتان درون  در كيتحقيقي انرژچرخه ي ، يك بكار مي گيريد خود  در آفرينشن ارتعاشي احساسي را يداشما مي زماني كه

كه از قلب  گونه موج انرژي پهنه اي از . ستيحقيق چرخشي انرژي يكبلكه .  ذهني نيست ي پديده. اين يك  ايجاد مي كنيد
اطرفتان به  محيط و دربدنتان  ، كه در تمامي تانو هم از چاكراي قلب قلب فيزيكيدرون هم از  به بيرون جريان مي يابد ،شما 

  .حركت مي افتد 
ثر موئقصد و نيت شما بازتاب بر كه به معني واقعي كلمه  ك بوجود مي آوردنوعي پنهنه ي انرژتي ، اين هماهنگي احساسي

 – شما ي هكيفيت ارتعاشي احساسات اولي، كه از دربردارنده ي نيت شما ارتعاشي شكل دادن به امواج  توسط واقع مي شود ،
  .تاثير گرفته اند   -  عشق يا ترس

به طور . اين  هميشه از عشق استفاده مي كنيمما .  براي خلق نتايج مثبت هرگز از ترس استفاده نمي كنيم ماندر روشما 
برتري مي باشد كه كه عشق قدرت  كشف كرده ايمكهن ما  هاي بس . از زمان استاقعبينانه وو يك انتخاب عملگرايانه  ساده

  . گرددمنجر به نتايج مثبت تري مي 

احساسي عشق  ارتعاش افزودنكه شامل  گذاريدمي پاي سوم  ي به مرحله ، آينده تانخود پس از خلق به طور عملگرايانه ، 
 به طور سادهگذاري سپاس. شود  گذاري تجربهسپاس گرامي داشتن و ياقدرداني و احساس  به صورت دمي توانكه  مي باشد ،

آينده تان تجربه مي  خود برايرا سپاسگذاري يا . وقتي شما احساس قدرداني و  قدرداني است اي از احساس شكل تقويت شده
يك  به عنوانرا  تان آيندهخود قدرت جذب و بنابراين  ، سازيدتقويت مي  وي را يناطيسغحيطه ي مبا قدرت قلبتان  ، كنيد
 ، تبديل مي گردد ذب مغناطيسياك جي بهتان ه آيند خودبدينصورت  . دهيدبه طور فزاينده اي افزايش مي  مغناطيس جاذب

و به به سمت خود  از حيطه ي زماني كنوني شما خارج هستند راهم اكنون ي كه ي كيهانمنابع و انرژي هاآن مي تواند كه 
  . نمايدجذب درون خط زماني حال 

،  طبق تجربيات ما . شودواقع مي مفيد  انجام دهيد تان مغناطيسي جاذببراي افزايش قدرت بتوانيد كار ديگري كه هر 
 .را بكار گيريد احساسي قدرداني ارتعاشي ميداناين است كه ،  مغناطيسي قدرت جاذب كارآمد ترين و موثرترين روش افزايش

سرعت  ، شما قدردانيبكار گيري حس تان) از طريق ه آينددر خود را تقويت مي كنيد (مثالً  تان جاذب مغناطيسي زماني كه
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كه تاثير گذار است  كار آنچناناين  حقيقتا.  به سمت خودتان افزايش مي دهيدخود  مغناطيسي توسط جاذبرا  وقايعجذب 
به اندازه ي . ما نمي توانيم  باشيد داشته را باشندنشده  پيش بينيكامال كه شعف  هايافزايش تجربه  ارظانتشما مي توانيد 

  . آخر تاكيد كنيم ي اين مرحله ي دربارهكافي 

ابعاد  در . اين مرحله پس از ورود شما به وضعيت خلسه كه پيشتر توضيح داديم ليانتقافاز گرديم به ازب باري ديگراجازه دهيد 
تر در اين وضعيت گسترده .  زمان و مكان فراي ارتعاشي وجودي گسترده تر خودتان در و ورودتان به كانال ، رخ مي دهدباالتر 
شما قادر خواهيد بود تا معني و مفهوم اين تنها نه بدينگونه .  پيدا مي كنيدنتايج مورد نظارتان فرصتي براي نظاره به ،  آگاهي

عميق تر نيز آن ها را  ي ثمره خواهيد بود بلكه قادر ،كنيد درك برانداز و بهتر بعدي (دنياي مادي)  3 واقعيتنتايج را در 
 نماييد ،مشاهده واضحا اوقات قادر خواهيد بود واقعيت وجودي خواسته ي مورد نظرتان را  از بسياري .نماييد  كاوشجستجو و 

  .آورده باشيد بعدي پديد  3آن را در واقعيت  هنوزبدون اينكه 

 يتجسمباعث بازگشت انسان به اقلب ما اين اطالعات را به اشتراك مي گذاريم چراكه از نظر ما خواسته هاي تحقق نيافته 
  . مرگ و زندگي گردونه ي يعني همان،  دنمي شو تناسخ) –(جسم پذيري ديگر 

مي هميشه اما  ، نداشته باشيدرا  نتايج يا خواسته هااز بعضي  ي امكان تجربههنوز ممكن است در شرايط حال حاضرتان 
جزئيات نتايج مورد كاوش دقيق  با.  نماييدي زمان و مكان تجربه تر وجودي در ورا گسترده هاي موقعيتها را در توانيد آن

در نظر آنچه كه مايل مي باشيد به  "بلي"مي رسيد كه  استنتاجاين يا به  ،آگاهي گسترده تر هاي  رتان در اين وضعيتنظ
حق . درنداريد را آوردن آن نتيجه ديگر احساس نياز به پديد  "خير"اينكه و يا  خشيد ،ندگي بزبعدي  3دنياي اين  داريد در
د نتر خواه نيز عميق تر و فرزانهشما  هاي ، انتخابباشد  ترگسترده شما فهم و بينش  و هر چه،  نهفته است يقدرت انتخاب

   . بود

با هدف  ، پاي گذاريدزمان و مكان  ورايخود  ي به طبيعت بسط يافتهما شما را تشويق مي كنيم تا از طريق كانال بنابراين 
  .خواهد كرد خدمت بزرگي به شما  اين توقف.  كنيدتامل . قبل از عمل  عمقت

كه  در خواهيد يافت تاملاين  حين . وجود دارد خرد و فرزانگيدر صبر و انتظار آگاه باشيد كه ،  خالقموجود به عنوان يك 
انتظار اين . تان كي مي باشد كنوني خط زماني نتايج مورد انتظار شما در پديد آوردن و دريافت براي  "مناسب"زمان و شرايط 

و  آنهايي كه دوستشان داريد ،،  براي خودتان ي رانتايج مثبتبتوانيد با استفاده از اين روش  شما ست كهو خواسته و آرزوي ما
  . وريدآ پديد جهانتان

دوگانگي  فرا هاي (وضعيتو   Aethos آهيتوس"و  "گوي نامحدود امكانات" را در رابطه باما  كنونيگفتگوي اين پيام 
كرده و  كامل The Sphere of All Possibilities and the Aethos (Non-dual States of Consciousness)آگاهي) 

  . نتايج مثبت در زندگي شما آفرينش ، به عنوان يك ابزار ياري دهنده در راه اتمام مي بخشد
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  :يوننو مشاهدات تام ك نظرات
. وضعيت خلسه وقتي  ابعاد باالتر بوددر سه لخ موضوع،  من را به خود جلب كردتوجه در اين پيام فوري يكي از چيزهايي كه 

كمتر به  ذهني و توجه يابدافزايش يا دلتا در آن و تتا  حضور امواجاتفاق مي افتد كه فعاليت امواج مغز به نحوي تغيير كند كه 
 . گرايش يابددورني  بينشو بيشتر به  گردد جلبدنياي احساسي بيروني 

، از  در اين حرفه فعال بوده ام سال 20به مدت كه  Erickson "اريكسون"به سبك  پزشك هيپنوتيزم شخصا به عنوان يك
  .يابمآگاهي دست  ي ازمنابع بيشتربتوانم به استفاده كرده ام تا  )و خودم(كمك به بيمارانم  و بارها برايوضعيت خلسه بارها 

ذهن و  ي ازغير معمول هاي دسترسي به وضعيتلب موجب غ، اآگاهي كه در طي خلسه معموالً اتفاق مي افتد  آن حالت سيال
اقع وارزشمند و مثمر ثمر بسيار د نمي توان ي غير معمولو من متوجه شده ام كه اين انرژي ها و بينش ها . مي گرددجسم 
 وقتيكه" –اينجا اين است  در . عبارت عملي و كاربرديوارد گردند زندگي فرد  در يكپارچه و منسجمبطور  وقتيكه ، شوند
  "وارد گردند.زندگي فرد  دريكپارچه و منسجم بطور 

،  گفت "از زمان درك نامناسب"چيزيست كه مي توان به آن بيفتد در حالت خلسه اتفاق كه ممكن است  يكي از پديده هايي
 .مي كنيم دنبال  درك ومعمول بيداري  به صورتي متفاوت از حيطه ي رازمان در وضعيت خلسه به اين معني كه 

برخورد  لحظاتيبا تا كنون گاهي  مي كنيد احتماالبه قشما زياد مرا و اگر،  مي شود يذهن ي خلسهموجب حاالت به قمرا
 ي خلسه هاي در وضعيت حقيقتا. حركت مي كند شما  معمول ي ندتر يا تندتر از تجربهكزمان  مي رسدكه به نظر  كرده ايد

تولد و مرگ  حتي مي توانيدساس آن شما  افسانه اي پيدا كند كه بر اتناسب هاي  مي تواند، زمان  بهقمرا ي همانندذهن
  فراتر رويد . يزمانمفهوم  و درك يا كامال ازو  را تجربه كنيدعالم تمامي 

اين دگرگوني در درك زماني كماكان در حاالت خلسه رايج است . اما هاتورها بسيار تاكيد دارند كه همه ي حاالت خلسه مثل  
فراي زمان و مكان به حيطه هاي وجودي ور ايجاد مي شود كه ظبدين منخاص هم نمي باشند . هنگامي كه حالت خلسه 

 پاي گذاشته ايم . ريگسترده تبه دامنه ي آنگاه ، دست يابيم معمول 

و  يمعمول ي ) در وضعيت هاي خلسهيمغز حاالت دگرگوني هايدرون مغز (به عنوان مثال  نورولوژيكفعاليت هاي با اينكه 
ي  طبق گفتهليكن هم هستند، به نسبتاً شبيه  higher dimensional trance statesابعاد باالتر  در وضعيت هاي خلسه

  . چشمگيري با هم دارندتفاوت اينها تورها ها

هدايت از آگاهي گسترده اي بسيار  حاالت شما به، higher dimensional trance states ابعاد باالتر در در وضعيت خلسه
 است كه خودتاني وجودي  بسط يافته فرا از مركزيت وضعيتاين زمان و مكان است. در ي فرا طبيعتشانمي شويد كه 

  .از ابراز و تجلي خود مي گرددباالتر  يحووارد سط آفرينشار ساختن و پديدي معجزه 

و بايد بگويم  ،ابعاد باالتر است در براي ورود به وضعيت خلسه  شنودي يا وسيله ي يك روش آهيتوس مراقبه ي صوتيروش 
  .يافته ام موئثربسيار  اين رابطه آن رادر شخصا كه 
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فرا ورود به وضعيت  اين انجام اين كار است وابزار براي  يك تنها مراقبه ي صوتياين  اشاره كرده اندهمانطور كه هاتورها ليكن 
  واقف گرديد.اين كار به نه اينكه چطور  ،است مهمكه مد نظر و  يستذهن دوگانگي

 عنوانبه  قرار گيرنداستفاده مورد  باالبسيار با كارآيي د نگاهي مي توانآ ي دوگانه فرا وضعيت هايهاتورها،  ي طبق گفته
  .ارائه دهدست كه اين پيام مي خواهد آن چيزياصل اين و نتايج مثبت.  آفرينش در راهسكوي پرشي 

  فرادوگانگي

  "آهيتوس و وضعيت آگاهي فرا دوگانگي" تحت عنوان پيامشانتا قبل از معقوله ي فرادوگانگي در گذشته در مورد هاتورها 
dual States of Consciousness-The Aethos and Non  يك  دوگانگي فرا، ترين صورتش ساده در .چيزي نگفته بودند

چيزي به عنوان .  ندارد) وجود آنچه كه مشاهده ميشودشاهد و ست كه در آن تفاوتي بين فاعل و مفعول (آگاهيوضعيت 
و زماني كه  يك حالت آگاهي بسيار غير معمول است (براي ما)، . اينوجود نداردمي كنيد  كه مناظرهآنچه جدا از  "شما"

يك آگاهي  تبديل بهتمامي اهداف و نيت هايتان شما با  و گردد دگرگون ميكامال عميقا وارد آن شويد، درك و هويت تان 
  جسماني/حسي و مادي. دركذره اي از است بدون  خودش "بودن"يا  "حضور"آگاه به  فقطمي شويد كه  خالصناب و 

مي  بيان  I Am That I Am» هستم كههستم  انمن هم«با عبارت  حالت از آگاهياين گاهي غرب،  سنن عرفاني برخيدر  
وجود ) آنچه كه مشاهده مي شود) و مفعول (شمافاعل (در آن كه  ، حالت بيداري روزمره،آگاهي معمول در وضعيت  شود.

معنوي،  يا مراقبه ي تامل حاالتعجيب به نظر مي آيد. اما در كماكان اين عبارت  .هستندمتفاوت هم از مشخصاً  2اين دارد، 
  تشريح مي كند.  گيدوگان فرا حالترا در  "بودن"يا  "خود"آشكار است و دقيقاً احساس واضح و به خودي خود  واقعه اين

دوگانگي  دانش فراهاتورها باشد، به ممكن است مختص  صوت آهيتوس دوگانگي از طريق وضعيت فرادر حاليكه روش ورود به 
تائو و ي  طريقههنديان باستان،  همانند جاودانههاتورها نمي باشد. فلسفه هاي به مختص منحصر و و اهميت آن قطعاً تنها 

،  Bon Po "بون پو"روش  نيز، و را نيز در بر مي گيرد Dozgchen lineage  بوديزم تبتي "دوزچن"سلسله ي يزم، كه بود
 وضعيت همين ي همه درباره ،كه اصليت آن به قبل از پيدايش بوديزم تاريخ مي خورد shamanic "شامان"يك سلسله ي 

  .به زبان هاي مختلف ، اگرچه اند گفتهسخن  يذهن

  كانال مجرا يا 

 معمولبعدي  3براي اتصال آگاهي   thresholdدرگاه يكدرباره اش گفته اند بارها و كه هاتورها بارها   conduitكانال و مجرا
  اين يك ديدگاه سمبليك است به يك تغيير وضعيت در آگاهي. است. از وجود غير متمركز وگسترده  محدود نا يك وضعيتبه 

را به وضعيت  منكه را  حقيقي يهيچگاه يك كانال و مجرام و ن روش استفاده مي كنياچندين ماه است كه من از هم اكنون 
در گاهي حال ند، ه اد. اما پس از استفاده از روشي كه آنها در اين پيام ارسال كر مه اوجوديم برساند تجربه نكرد ي گسترده
 هماننداين اتفاق شكلي حقيقتا دارم كه تجربه را  اينبعدي به آگاهي غير محدود  3 معمول از آگاهي حين دگرگونيلحظاتي 

اين انتقال من هاتورها  ي قبل از گفته كهجالب است  م. برايرا به خود مي گيرد wormhole "ي مارپيچ وار حفره"يك 
  تجربه نكرده بودم.بدينصورت را  ابعادي
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طي استفاده از اين تكنيك شما ممكن است يك مجرا يا كانالي كه شما را به وضعيت گسترده تري از آگاهي اينكه سرآخر 
بنابراين پيشنهاد من اين  .ي رسيدن به مقصد نيستمچطور به مقصد مي رسيد به مهسوق دهد تجربه كنيد يا نكنيد. اينكه 

  .حقيقي كاناليك يا بدون كانال با  – تجربه كنيدرا  وضعيت آگاهيتغييراز طريق آن  تاريد روشي را به كار ببكه است 

   Aethos مراقبه ي صوتي آهيتوس

بر فكر مي كنم بايد  ،هاي اخير ماهدر طي  Aethos صوتي آهيتوس ي بهقبه اشكال مختلف از مراي مكرر و  استفاده پس از
  نمايم : تاكيديكي از گفته هاي تورها در اين پيام 

در نتيجه مي تواند باعث  وبااليي است بسيار داراي فركانس  آهيتوس تجسم يافته در دنياي حال حاضر شما براي بيشتر افراد"
. شما به سادگي بايد بياموزيد گردد پايين تر  در سطوح فركانس هاياحساسي عاطفي پااليش عميق و  واكنش هاي پاكسازي

دقيقه اي  5 صوت كوتاه تربا اول به شما پيشنهاد مي كنيم  نيزو به همين دليل  سازيدآوائي هم گام  ي بهقكه خود را با مرا
  ".شود ايجاد مي توسط آهيتوس كه  آگاهي خودتان را درك كنيداليه هاي  درونكار كنيد تا به درستي گذر از 

قدرتمند است  ي يك كاتاليزور متحول كننده آهيتوسي صوتي ه قبمرا .حمايت مي كنمو هاتورها را تائيد  ي من اينجا گفته
 را مي گشايد. طبق گذشته نيز هستدوگانگي آگاهي  فراوضعيت  ي وجودي را كه در بر دارنده ي وضعيت گسترده درگاهكه 
  .زمان ببرد يا نبرددوگانگي ممكن است  فرا، سفر به  شما و سطح ارتعاشي حال حاضر شما ي

اين مراقبه گوش فرا دهيد. به همين دليل آنها به  حيطه ي آسايش خودتان در محدوده ياينجا اين است كه در راهنماي شما 
به چه صورت  آوايياين مراقبه ي بفهميد آنكه  تاگوش دهيد  اصواتبه اين دقيقه اي  5 كوتاه در مراحل كهپيشنهاد مي كنند 

  شما را تحت تاثير قرار مي دهد.و تا چه حدي 

آهيتوس و وضعيت "عنوان آخر پيام هاتورها تحت در و همچنين   Listening شنود با مراجعه به قسمت ما سايتدر  توجه :
ي اصوت مراقبه مي توانيد به شما   dual States of Consciousness-The Aethos and Non "ههاي آگاهي فرا دوگان

  دسترسي پيدا كنيد. Aethos Sound Meditation آوايي آهيتوس

  افكار پاياني

 در طي اين سالكه عزيزاني  ي . مي خواهم از همهبه موضوع ديگري معطوف سازم اي را چند لحظه تانتوجهخواهم  حال مي
. تشكر كنم در مراقبه هاي جهاني شان شركت كرده اندهاتورها  با) مامعنوي  اجتماع( ما جهاني sanghaي "اهسانگ"در ها 

اتحاد قلب ها و ذهن هاي ما در راه خدمت به سياره بسيار متحول كننده و الهام بخش بوده است، كه اين كمترينيست كه مي 
  توانم ابراز كنم.

به ترجمه ي اين متون به زبان هاي محلي با ارزششان زمان  دادن اختصاصبا  همچنين قصد دارم از مترجمين متعددي كه
مي و  از طرف شما مي باشدعشق  يحقيقتا يك خدمت گذاري حقيقي از روي. اين كار نمايمني خود همت گماشته اند قدردا

  . قدرداني نمايم سپاسگذاري و تالش مداومتان زحمت واز شما و  خواهم
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خود و كه در  با اميد اينكه همه ي ما راه با وقاري را از ميان اين تحول بزرگ كه هم اكنون به روي ماست بيابيم. با اين اميد
راز نعمت . با اين اميد كه با  اطرافيانمان شاهد حلول شجاعت ها و شهامت ها باشيم براي يافتن نهوه هاي نوين براي زيستن

 حس طنز گاههيچ . با اين اميد كه بي پايان است منتظرهمعجزات غير شوق و هاي غير مترقبه سرشار گرديم، جايي كه وفور 
با اين اميد كه اين آگاهي و رو كه گاهي مي تواند بزرگترين هامي ما باشد.  ، از آن دست ندهيماز و  نكرده  فراموشخود را 

باشد كه قاليچه ي خوش آمد  خودمان هستيم.كه آن كساني كه منتظر و چشم به راهشان بوده ايم گردد خجسته بر ما نمايان 
  ل ضيافت راز بزرگ در يابيم.پهن سازيم و جايگاه خود را در د شعف و شاديرا زير پاي خود در 

 تام كنيون


