Tectonic Pressure Along the Ring of Fire
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ّوبًغَس وِ دس پيبم لجلي اضبسُ وشدين  ،اهىبى افضايص فؼبليت ّبي لشصُ اي صهيٌي ثيطتش ضذُ است  .ايي اتفبق ّن اوٌَى دس سٍي
ضوبست .افضايص هطخصي اص تٌص دس هٌغمِ اي وِ آى سا "حلمۀ آتص" هي ًبهيذ ٍخَد داسد( .حلمِ اي وِ اص ًيَصلٌذ تب استشاليب،
اًذًٍضي ،طاپي ،ضوبل سٍسيِ ٍ ،سشتبسش پبئيي ٍ غشة لغت ضوبل ٍ ،لغت خٌَة وطيذُ ضذُ)  .ثِ دليل عٌيي داخلي صهيي ،خغش
صهيي لشصُ دس هٌغمِ اي وِ آى سا پبسن هلي "يلَستَى" هي ًبهيذ ّ ٍ Yellowstone parkوچٌيي دس سٍي خغَط گسل ثش
وٌبسُ ي ضشلي آهشيىب ٍ ًيض يًَبى ٍ تشويِ اداهِ پيذا هي وٌذ .
ثؼضي اص ضوب هوىي است هتَخِ اصديبد وح خلمي ٍ صٍدسًدي ،اختالالت دس خَاة ،خستگي غيشػبدي ،سشدسد ٍ ،حبلت تَْع ضذُ
ثبضيذ .وسبًي وِ حسبس تش ّستٌذ ،هوىي است دس سغح سلَلي ثذًطبى احسبس لشصش وٌٌذ.
ًوي گَئين ٍلَع صهيي لشصُ ّبي هْيت حتويست ،اهب احتوبل ٍلَع آًْب صيبد استّ .وچٌيي احتوبل فؼبليت ّبي آتص فطبًي صيش
آة ّب ٍ ،سٍي خطىي ّب ،صيبد هي ثبضذ .صًذگي ثش سٍي صهيي دس هشحلۀ حيبتي حسبسي است .هب هىشسا ثيبى وشدُ اين وِ چِ وبسي
ثشاي ثشگشداًذى تؼبدل ٍ هْبس ايي ًيشٍّب الصم است .پس ديگش دس ايٌدب دس ايي هَسد صحجت ًوي وٌين ( .پيبم ّبي لجلي سا ثش سٍي
سبيت هغبلؼِ وٌيذ) .
ثذاًيذ وِ پٌْۀ اًشطي خسويتبى دس پٌْۀ ثضسگتشي اص اًشطي صهيي الًِ داسد .ثٌبثشايي ٍلتي تٌص صهيي افضايص هي يبثذ ً ،طبًِ ّب
(ًطبًِ ّبي هشتجظ ثب ضوب) ًيض افضايص پيذا هي وٌٌذ .ايي يه ػىس الؼول صيستي است .پيطٌْبد هي وٌين ٍلتي وِ ًطبًِ ُ اي
ثبال سا تدشثِ هي وٌيذ ،فؼبليت ّبي سٍصاًِ ي خَد سا لغغ وٌيذ ٍ ثِ ايدبد احسبس ّبي هٌسدن ثپشداصيذ .ثبالتشيي دسخِ اص ايي
احسبسبت ٍ هؤثشتشيي آًْب دس فضب ،ضؼف هي ثبضذ  .هب سٍش ّبيي ثشاي ايدبد ايي احسبس (ضؼف) سا لجالً هغشح وشدُ اين .اهب اگش
ًتَاًستيذ ثِ ايدبد حس ضؼف ًبيل گشديذ ،حذ الل صهبًي سا ثشاي استشاحت ٍ ثشاي ثب خَد ثَدى وٌبس گزاسيذ .
اص ديذ هب ،ضوب ثبيذ الالل تب  10سبل آيٌذُ تَلغ افضايص چٌيي هَلؼيت ّبي ًبهتؼبدلي سا داضتِ ثبضيذ ّ .ذف هب اص ايي استجبط
آگبّي دادى دس هَسد فطبسّب ٍ تٌص ّبي صهيي است ّ ٍ ،وچٌيي تَضيحبت هنوٌي دس هَسد ثؼضي اص پذيذُ ّبي غيشػبدي فيضيىي
ٍ احسبسيّ ٍ ،وچٌيي ثشخي اص پذيذُ ّبي رٌّي وِ ّن اوٌَى دسگيش آى ّستيذ ٍ تدشثِ هي وٌيذ.
ثؼضي اص ضوب ضبيذ هتَخِ صهبى ّبيي ضذُ ثبضيذ وِ تفىش رٌّي دس آى سخت ثَدُ ،اًگبس وِ رّي ضوب لبدس ثِ توشوض هبًٌذ لجل
ًيست ٍ ،فىش وشدى ثصَست هشتت ٍ پي دس پي دضَاس هي ضَد .دس ايي هَالغًَ ،ػي سشدسگوي دس آگبّي رٌّي ٍخَد داسد .اگش ايي
اتفبق ثشاي ضوب پذيذُ اي خذيذ است ،احتوبالً ثِ دليل تٌص ّبي صهيي ٍ تغييشات هغٌبعيسي صهيي هي ثبضذ ،چشا وِ دس سيبسُ ي
ضوب ،تغييشاتي ػظين ٍ ًْبديي دس حبل صَست پزيشفتي است.
هب خَاستبس ايي ّستين وِ ثِ سٍضٌي دسيبثيذ وِ خبهؼِ ي ثطشي دس هيبى يه ٍضؼيت ثحشاًيست.

پيطٌْبد هي وٌين اص ّبلَى ّب ،وِ لجالً ثشاي ايدبد تؼبدل دس ٌّگبم فشآيٌذ دگشگًَي صهيي ثيبى وشد ُ اين ،استفبدُ وٌيذ  .چشا وِ
خلك آًْب ثسيبس سبدُ ٍ آسبى است.
دس اسبسً ،ىبت ضشٍسي دس هَسد ّبلَى تؼبدل ػجبستٌذ اص  :ايٌىِ خَد سا دس داخل ٍ دس هشوض خسن ّطت سغحي تصَس وٌيذ .ايي
ضىل ٌّذسي هتطىل اص ّ 2شم ثب پبيِ ّبي هشثؼي ضىل هي ثبضذ وِ اص پبيِ ثِ ّن ٍصل ّستٌذ  .ايي ضىل  3ثؼذي هتصَس سا
عَسي تٌظين هي وٌيذ وِ سش تبى دس ساس ّشم ثباليي ٍ ،پبّبيتبى سا دس ساس ّشم پبييٌي لشاس داضتِ ثبضٌذ  .فمظ آگبُ ثَدى ثِ
حضَس ايي ضىل ٌّذسي دس اعشافتبى ،يه اثش آساهص ثخص ّوشاُ ثب ثجبت ثشايتبى داسد .
اگش فشصًذاى ضوب ثِ دليل تغييشات صهيي احسبس ًبساحتي هي وٌٌذ ،ثِ ضوب پيطٌْبد هي وٌين وِ ثب آًْب ثبصي وٌيذ  ،ثذٍى خذيت
صيبد .ثب آًْب خَش ثگزساًيذ ٍ ثِ آًْب ووه وٌيذ تب ثِ صَست تخيلي حدن ّطت سغحي سا دس اعشاف خَد ثسبصًذ ٍ ايي وبس سا
ثيطت هَاسد آًْب احسبس آساهص هي وٌٌذ .
س
ضوب ّن ثب آًْب ثِ ػٌَاى يه ثبصي اًدبم دّيذ  .اص احسبسطبى دس داخل سغح ثپشسيذ .دس
ثِ آًْب ثگَئيذ وِ هي تَاًٌذ ايي ثبصي خيبلي سا ّش هَلغ وِ هي خَاٌّذ اًدبم دٌّذ  .آى سا هطىل ًسبصيذ ،چشا وِ ثذيٌگًَِ ضوب ثِ
آًْب اثضاس راتي هَئثشي هي دّيذ تب اص ٍضؼيت تغييش صهيي ػجَس وٌٌذ .خَد سا ًيض فشاهَش ًىٌيذ ٍ گَل سبدگي ايي ٌّذسِ س ا
ًخَسيذّ .شگبُ وِ احسبس ًبساحتي هي وٌيذ ،ايي ثبصي سا ثب خَدتبى اًدبم دّيذ .
دس آخش2 ،پذيذُ ّستٌذ وِ هي خَاّين دس هَسدضبى صحجت وٌين  .اٍلي ضجىِ ي اًشطتيه اثؼبدي صهيي ٍ ٍاوٌص آى ًسجت ثِ
تغييشات صهيي است  ٍ ، inter-dimensional grid-work of the earthدٍهي ضجىِ ي اًشطتيه اثؼبدي خسن ٍ آگبّي
خَدتبى هي ثبضذ  .inter-dimensional grid-work of your own consciousness and bodyاص عشفي ،ضجىِ ي
اًشطتيه اثؼبدي صهيي ،اص فشم ٍ سبختبس خَد صهيي ضىل گشفتِ است ٍ ،اص عشفي ديگش ،خَد هسئَل ٍ هَخت سبختبسّبي فيضيىي
صهيي است .ثِ ػجبستي ديگش ،ايي ضجىِ ّن دليل است ٍ ّن اثش.
فشم "حلمۀ آتص" ثِ هبسي ضجبّت داسد وِ دس حبل گبص گشفتي دم خَدش است  .ايي ثِ ػٌَاى "اٍسٍثَسٍس"  Oruborusدس
ويويبگشي ضٌبختِ ضذُ است ٍ ،هؼبًي ػويك ػشفبًي داسد .
ّوبًغَس وِ فطبسّبي فيضيىي صهيي دس اعشاف "حلمۀ آتص" افضايص پيذا هي وٌذ ،ضىبف ّبي اتشي يب ضيبسّبيي دس ضجىۀ اًشطتيه
صهيي پذيذ هي آيٌذ .اگش ضوب اص ًظش فيضيىي ًضديه ثِ يىي اص ايي هٌبعك ثبضيذ  ،ػويمبً هَسد تأثيش آى لشاس خَاّيذ گشفت.
ثِ غيش اص سشدسد ،حبلت تَْع ،سخَت ٍ ،سشدسگوي ،تبثيش ديگش ايي ٍالؼِ تدشثِ ي ضىبف هيبى خْبى ّب هي ثبضذ  .ثِ اصغالح
هوىي است ضوب ّوضهبى ّن ٍالؼيت  3ثؼذي فيضيىي صهييً ٍ ،يض ٍالؼيت ّبي چٌذ ثؼذي اًشطتيه آى سا تدشثِ وٌيذ.
ايي پشٍسِ ثسيبس هطبثِ هبسيست وِ دس حبل پَست اًذاختي ثبضذ ،آى صهبى وِ پَستِ اش ديگش ثشايص تٌگ ضذُ ثبضذ ّ .ويٌغَس
وِ هبس حسوت هي وٌذ ،تشن ّبيي دس پَست لذيوي اٍ پذيذ هي آيٌذ ،وِ ثشهال وٌٌذُ ي پَستِ ي خذيذ ٍي هي ثبضٌذ  .ثِ صَستي
سوجليه ،ايي ّوبى اتفبليست وِ ثشاي وشُ ي صهيي دس حبل ٍلَع است ،وِ تَسظ حشوبت ٍ اػوبل "حلمۀ آتص" يب "حلمۀ هبس
گًَِ" دس حبل صَست پزيشفتي است .

اص ديگش تأثيشات ايي تغييشات ايي است وِ فشا اص ايٌىِ دس وذام ًمغِ اص صهيي لشاس داضتِ ثبضيذ ،ضيبسّب ٍ ضىبف ّبيي اًشطتيه دس
ثذى ظشيف يب اًشطتيه ضوب ايدبد هي ضًَذ .ايي ضيبسّب هي تَاًٌذ ثَسيلِ ي اًشطي ّب ٍ فطبسّبي صهيٌي ايدبد گشدًذ ٍ ،يب ثذليل اص
ّن پبضيذگي ًبهؼمَل احسبسي ٍ ،يب يه ثيٌص ًبگْبًي غيش لبثل ّضن ثشاي ضوب پذيذ آيٌذ  .دس ايي لحظبت ،ضوب دٍثبسُ دس هيبى
خْبى ّبي هتؼذد ٍ هَاصي ثسش هي ثشيذ .خْبى فيضوي هوىي است ٍّن آٍس ٍ ثذٍى استحىبم ٍ ثجبت ّويطگي خَد ثِ ًظش آيذ.
ًگشاى ايي ًجبضيذ وِ ديگشاى چِ فىش هي وٌٌذ ٍ چِ حس هي وٌٌذ ً .گشاى ّيچ لضبٍتي ًجبضيذ .ثِ صًذگي ،افىبس ٍ ،احسبسبت خَد
ثپشداصيذ ٍ ،اًتخبة وٌيذ وِ دس حذ اوثش لزتي وِ هي تَاًيذ دس ايي ّشج ٍ هشج خلك وٌيذ صًذگي وٌيذ .
ايي ساّيست وِ صشفٌظش اص اتفبلبت اعشافتبى ضوب سا ثِ سوت ثبال ٍ صؼَد هي ثشد .
هاتورها

چنذ تفكر شخصي از تام كنيون
هي فىش هي وٌن ايي پيبم ثسيبس ٍاضح است ،ليىي چٌذ هَسد است وِ هي خَاّن تَخِ ضوب سا ثِ آًْب خلت ًوبين .
اٍليي ايٌْب دس ثبسُ ي ثيبًيِ ي ّبتَسّب دس هَسد ضؼف است ّ .بتَس ّب دسهَسد ضؼف ٍ ايٌىِ چگًَِ آى سا ثسبصين ثِ هب آهَصش دادُ
اًذ .هي فىش هي وٌن وِ پيبهطبى تحت ػٌَاى "ضؼف ٍ للت" ثسيبس سٍضي است ٍ ثِ سبدگي هي تَاى تَضيحبت ٍ سٍش آى سا
دًجبل وشد  .تٌْب ًىتِ ي ديگشي وِ هيل داسم اضبفِ وٌن ،دس ثبسُ ي يه سشي اعالػبت  3ثؼذي  3Dدس هَسد اص دست دادى حس
تؼبدل ٍ خْت يبثي است وِ ّبتَس ّب دس هَسد آى صحجت هي وٌٌذ ،وِ هي تَاًذ ًبضي اص فطبسّبي تىتًَيه صهيي tectonics
ايدبد ضَد .
ليىي ًَع ديگشي اص گيدي ٍ ػذم تؼبدل ٍخَد داسد وِ هي تَاًذ ًطبًگش يه حبلت خبظ پضضىي ثبضذ ،وِ ّوبى سىتِ است  .اگش
حس گيدي ٍ ثي تؼبدلي ضوب ّوشاُ ثب يه حس ضؼف ٍ يب دسد ًبگْبًي يب سشدسد ضذيذ ثذٍى دليل ثبضذ ،آًَلت ثبيذ سشيؼب ثِ
دًجبل هشالجت پضضىي فَسي ثبضيذ .
دس خصَظ هَاسد حس سشدسگوي وِ ّبتَسّب اص آى صحجت هي وٌٌذً ،طبًِ اي اص دسد خسوي ٍ يب وبّص تَاًبيي هغضي ٍخَد
ًذاسد .ايي گًَِ گوگطتگي ثِ خبعش تغييش هشوض تَخِ اص تدشثِ ّبي هؼوَل خْبى  3ثؼذي ثِ فضبي چٌذ ثؼذي پيص هي آيذ .دس
ايي لحظبت ،خْبى ثِ ًظش غيشٍالؼي هي سسذّ ،وچٌبى وِ رات ٍخَد فيضيىي ،حميمتب ثِ گًَِ اي يه تَّن ّن هي ثبضذ.
عجك گفتِ ي ّبتَسّب ،تدبسة حبصل اص توشيٌبت هؼٌَي يب حبصل اص عشيك اهَاج فطشدُ ي هتحَل وٌٌذُ ي ايدبد ضذُ تَسظ
فؼبليت ّبي تىتًَيهّ ،وگي تدبسة اٍليِ ي هؼشاج آگبّي ثِ ٍالؼيت ّبي چٌذ ثؼذي ّستٌذ  .ليىي دس ّيچ ًمغِ اص ايي فشايٌذ
صؼَد ،دسد ٍ يب اص دست دادى ػولىشد دس صًذگبًي ٍخَد ًذاسد .

