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 انتقال نور : يادآوري 

   يك پيام يادآوري در باره ي مديتيشن جهاني هاتورها  از طرف تام كنيون

 ميالدي 2011/11/11مديتيشن جهاني در روز 

 10تا  9(آنطور كه گروه ما در شهر سياتل ايالت واشنگتن آن را تجربه خواهد كرد) از  "انتقال نور"زمان حقيقي مديتيشن جهاني 
صبح به زمان  6تا  5نوامبر از  12خواهد بود كه هماهنگ است با شنبه  PST "پاسيفيك"به زمان  2011نوامبر  11شب در روز 

  . GMT "گرينويچ"

هم وجودي از طريق صوت به سوي ما نور معنوي ساطع خواهند كرد . 12م تا 5ي زماني بخصوص هاتورهايي از ابعاد  در اين پنجره
هم ساكن مي باشند استادان كهن فرهنگ خود هستند. در برنامه هاي گذشته اي كه 12هم تا 9هاتورهايي كه در حيطه ي ابعاد 

م حضور دارند در آن برنامه ها شركت داشتند. ليكن در اين 8م تا 5كه در ابعاد  به همراه هاتورها داشتيم، آن دسته از هاتورهايي
هم به سوي ما اصوات و نور معنوي ساطع خواهند 12هم تا 9برنامه ي كنوني ، اين اولين باري خواهد بود كه هاتورهايي از ابعاد 

  نمود.

د ايده ي اصلي اين مي باشد كه طبيعت فركانسي يا ارتعاشي در حاليكه معقوله ي ابعادي يك موضوع پيچيده اي است، در اين مور
هر بعد باالتر از بعد قبلي اش ظريف تر و سريع تر مي باشد. هر چقدر ارتعاش ابعادي ظريف تر باشد، قدرت ذاتي پتانسيل موجود 

خواهد گرفت، من كامال انتظار در آن نيز قوي تر مي باشد. به دليل اين هماهنگي خاص چندين ابعادي كه از طرف هاتورها صورت 
  يك تجربه ي بسيار عميق و پرباري را براي همگي ما دارم.

اگر شما قصد داريد طي اين مراقبه ي خاص يك ساعته ، بر پهنه ي اين موج انرژتيك در اين ساعت بخصوص سير كنيد ، هاتورها 
دقيقه تا نيم ساعت در سكوت  20فرا دهيد و سپس براي بار متوالي گوش  7توصيه مي كنند كه به طنين ابعادي غده ي هيپوفيز 

بنشينيد در حاليكه توجه تان را در محل هيپوفيز نگه داشته ايد. اگر برايتان امكان داشته باشد، آنها همچنين توصيه مي كنند كه 
توضيح در باره ي چگونگي  سپس دراز كشيده و استراحت نماييد. (توجه: يك لينك به فايل صوتي طنين ابعادي غده ي هيپوفيز و

  استفاده از آن در آخر اين پيام قرار دارد.)

روز متوالي ادامه خواهند يافت. سرآغاز گشوده  3انرژي هاي دگرگون كننده اي كه در اثر اين مراقبه پديد مي آيند براي مدت 
ي كه ما با گروه حاضر در سياتل شروع به كار نوامبر به زمان ما خواهد بود، زمان 11شب در روز  7شدن اين درگاه زماني در ساعت 

بعد از ظهر ادامه خواهد داشت كه زمان پاياني اين  4نوامبر (به وقت ما) در ساعت  13خواهيم كرد. اين حيطه ي انرژتيك تا روز 
نجره ي بخصوص پنجره ي زماني خاص خواهد بود. كار با مراقبه ي طنين ابعادي غده ي هيپوفيز در تمامي طول اين دوره يا پ
بسيار قدرتمند خواهد بود. (اگر مي خواهيد تبديل زمان دقيق را براي محل سكونت خود پيدا كنيد به سايت 
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، كامال فراي ابعاد زماني و مكاني خواهند بود.  به زباني  روز 3ابعاد انرژتيك اين مراقبه و نيز گردهم آيي ما در سياتل در طول اين 
روز باز مي باشد ، شما مي توانيد در هر زمان كه بخواهيد با استفاده از مراقبه  3ديگر طي دوره اي كه اين پنجره ي زماني در اين 

بدون توجه به اينكه شما از لحاظ  ي صوتي طنين ابعادي غده ي هيپوفيز ، به حالت هايي عميق از آگاهي دروني دست يابيد ،
  فيزيكي در كجاي دنيا قرار داشته باشيد. 

ساعتي را كه كسي مزاحمتان نشود انتخاب كرده  1اگر شما پيشنهادات هاتورها را در باره ي اين مديتيشن دنبال كنيد ، مي توانيد 
 20) . سپس براي  mp3ق كامپيوتر يا پخش صوتي بار به طنين ابعادي غده ي هيپوفيز پشت سر هم گوش فرا دهيد (از طري 7و 
دقيه در سكوت بنشينيد ، با توجهتان در ناحيه ي غده ي هيپوفيز. و سر آخر اگر برايتان ممكن باشد دراز بكشيد و براي  30تا 

فاق براي شما افتاد مدتي استراحت كنيد. بسياري از ما بدون شك در اين زمان به خواب خواهيم رفت كه اتفاق خوبيست. اگر اين ات
  به شما توصيه مي كنم كه اجازه ي آن را بدهيد.

روزه ، بيشتر از يك بار وارد اين مديتيشن شويد ، خودتان  3چنانچه گرايش اين را داشتيد كه در طي اين پنجره ي زماني انرژتيك 
  كرده و استراحت كنيد.را بسنجيد. اگر بيشتر از حد معمول احساس عجيبي داشتيد، آنگاه  مديتيشن را قطع 

من انتظار تجربياتي عميق و متحول كننده براي همگي ما كه در اين مديتيشن شركت خواهيم كرد را دارم ، از هر كجاي جهان و 
جهاني ، به دور ميز ميهماني راز  Sanghaدر هر كجا كه باشيد . شخصا به همه ي شما در جمع معنوي جهاني مان ، سانگهاي 

  . The Table of the Great Mysteryمي گويم  بزرگ خوش آمد

باشد كه كه همه ي ما توسط دنياهاي نور معنوي كه بر ما باز خواهند شد سرشار و تغذيه گرديم. و باشد كه ارسال و دريافت اين 
  انوار معنوي به هر كس كه نسبت به آنها باز و پذيرا باشد صورت گيرد .

متوالي به اين فايل صوتي ، مي توانيد آن را بر روي كامپيوتر خود دانلود نماييد. لطفا به بار  7:  براي گوش دادن نكته
طور مداوم از روي وب سايت ما به آن گوش فرا ندهيد. چنانچه اگر افرادي بيش از حد معمول بخواهند اين كار را با 

عمال وب سايت ما را از كار خواهد انداخت در وب سايت ما انجام دهند ، اين كار   ”play“كليك كردن بر روي واژه ي
و فايل صوتي كال غير قابل دسترس خواهد شد و هيچ كس قادر به گوش دادن به آن نخواهد بود. خواهش مي كنيم كه 

اين فايل را بر روي كامپيوتر خود بريزيد. نيز توجه داشته باشيد كه نمي توانيد مستقيما اين فايل صوتي را بر روي 
  بريزيد و مي بايست اول آن را بر روي كامپيوتر وارد كنيد. MP3ش دستگاه پخ

براي خواندن توضيحات بيشتر در باره ي چگونگي استفاده از طنين ابعادي غده ي هيپوفيز همانطور كه قبال از طرف هاتورها ارائه 
  .  Click hereشده بود ، و نيز دسترسي به فايل صوتي رايگان آن ، بر روي اين واژه كليك نماييد 

  

  يك موضوع متفرقه اضافه بر مطلب:

يك فيلم مستند در باره ي زندگي تام كنيون و كار او با اصوات شفا دهنده در دست تهيه مي باشد. اگر مايل به ديدن يك قسمت 
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