?Who Are the Hathors

هاتورها كه هستند ؟

نوشته اي از تام كنيون

ّبتَضّب ذَزضبى ضا ثِ ػٌَاى گطٍّی اظ هَجَزاتی زضٍى ثؼسی  ٍ inter-dimensionalزضٍى وْىطبًی inter -galactic
هؼطفی هی وٌٌس وِ ثب هصطیبى ثبستبى اظ عطیك هؼجس الِْ ی ّبتَضّ ٍ ،وچٌیي ثب تؼسازی زیگط اظ فطٌّگ ّبی پیص اظ تبضید
هطتجظ ثَزُ اًس .
زض اٍاذط زِّ یٌّ ،1980گبهی وِ هطغَل هطالجِ ثَزم ،آًْب ثب هي اضتجبط گطفتٌس ٍ ضطٍع وطزًس ثِ آگبُ وطزى ٍ تؼلین زازى هي
ًسجت ثِ عجیػت اضتؼبضی جْبى ٍ ،استفبزُ اظ ٌّسسِ ی همسس ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای تحطیه فؼبلیت هغعً ٍ ،یع استفبزُ اظ اصَات
ثطای ایجبز تجطثیبت هؼٌَی ٍ زگط ثؼسی .
ضوي ایٌىِ هي جصة اعالػبت آًْب ضسُ ثَزم ،لیىي ثب هٌطب ٍ ٍجَزیتی وِ اظ ذَزضبى ثیبى هی وطزًس ضاحت ًجَزم ٍ ایي وبهال
ثطاین ثیگبًِ ثَز  .ثِ ّط حبل هي یه ضٍاى وبٍ حطفِ ای ثَزم وِ زض آى ظهبى ًیع زض تحمیمبت هطتجظ ثب هغع فؼبلیت زاضتن  .ثِ عَض
ذالصِ ،هي هؼتمس ثِ فلسفِ ی هٌغك (ػمل گطا) ثَزم ٍ ایي هَجَزات ّ -ط وی وِ ثَزًس ٍ اظ ّط وجب وِ آهسُ ثَزًس  -ثب ًگبُ
آًطٍظُ ی هي ًسجت ثِ ٍالؼیت ّوبٌّگ ٍ هٌغجك ًجَزًس .
ثؼس اظ تمطیجب  20سبل اظ اٍلیي اضتجبعوبى ،هي هىطضا "تىٌَلَغی ّبی زضًٍی" ” “inner technologiesآًْب ضا اهتحبى ٍ
استفبزُ وطزُ ام ٍ ّویطِ ّن ضٍش ٍ ّن زیسگبُ آًْب ضا تؼبلی زٌّسُ یبفتِ ام  .زض حبلی وِ ّبتَض ّب اعالػبت ض ا ثِ صَضت ظثبًی
ًیع اضائِ هی زٌّس ،لیىي ػوسُ تطیي ضىل اضتجبعی آًْب ثِ صَضت هسل ّبی صَتی تسطیغ زٌّسُ ٍ تسْیل وٌٌسُ (وبتبلیعٍض) است
 .ایي اصَات اظ عطیك تبضّبی صَتی هي زض عی هطالجِ ّبی صَتی وِ هي هؼوَال زض عی وبضگبُ ّب ٍ ثبظ آهَظی ّب اضائِ هی زّن ،
وبًبل پیسا هی وٌٌس  .هي ضرصب ایي ضا جبلت زاًستِ ام وِ زض عی سبل ّبیی وِ زض حبل وبض وطزى ثب ّبتَضّب ثَزُ ام ،زاهٌِ ی
صسای هي (ثِ ّوطاُ شٌّن ثبیس اضبفِ وٌن ) گستطش یبفتِ است  .زض اثتسا ،زاهٌِ ای زض حسٍز  3اوتبٍ زاضتن وِ ّن اوٌَى تغطیجب
ثِ  4اوتبٍ ضسیسُ است ٍ ،جبلت تط ایى است وِ افعایص زاهٌِ ی آٍائی هي تٌْب زض عی ثطلطاضی اضتجبط ٍ اًتمبل اصَات اظ اثؼبز زیگط
ضخ هی زّس .
زض وتبة " اعالػبت ّبتَضّب"  Hathor Materialوِ هي ثب ّوىبضی" ٍیطجیٌیب اسطُ" ًَ Virginia Essereضتِ امّ ،بتَضّب
ذَزضبى ضا ایٌگًَِ هؼطفی هی وٌٌس :
"هب ّبتَضُ ا ّستین  .هب ثب ػطك هی آیین ٍ ثب آٍایی اظ ضٍیبیی اظ ٍالؼیتی جسیس ثطای ظهیي ضوب  .اگط ضوب آهبزُ ّستیس وِ زًیبی
جسیسی ثسبظیس ،اظ ضوب زػَت هی وٌین وِ زض سفط شّي ٍ للت ثِ هب ثپیًَسیس " .
"هب ذَاّطاى ٍ ثطازضاى ثعضگتط ضوب ّستین  .هب ثطای هست هسیسی زض عَل سیط تىب هلی ضوب زض وطُ ی ظهیي ثب ضوب ثَزُ این  .هب
زض گصضتِ ّبی زٍض ًیع ثب ضوب ثَزُ این – زض ضٍظّبیی ثسیبض زٍض ٍ فطاهَش ضسُ  ،لجل اظ ایٌىِ ّیچ اثطی اظ هب زض تبضید حبل ضوب
هَجَز ثبضس ".

"عجیؼت ذَز هب اًطغتیه ٍ زضٍى ثؼسی هی ثبضس  .هب زض اصل اظ جْبى زیگطی آهسُ این ٍ ،اظ عطیك ستبضُ ی ولت اوجط (آلفب)
 Siriusوِ زضٍاظُ ی ٍضٍزی ثِ جْبى ضوبست ثِ جْبى ضوب آهسُ این ٍ ،اظ آًجب سطاًجبم ثِ هٌظَهِ ی ضوسی ضوب ٍ اثؼبز ظطیف
 etheric realmsسیبضُ ی ظّطُ (ًٍَس)  Venusضاُ یبفتِ این".
"زض گصضتِ هب ثرصَظ اظ عطیك الِْ ی ثبضٍضی هصط ثبستبى اضتجبط ٍ فؼبلیت زاضتِ این  .هب ّوچٌیي ثب الهبّبی تجتی Tibetan
 lamasزض ظهبًی وِ ثَزیعم تجتی زض حبل تطىیل ثَز زض اضتجبط ثَزُ این  .اگطچِ هب ثب ثؼضی اظ فطٌّگ ّبی اٍلیِ ی وطُ ی
ظهیي زض اضتجبط ٍ تجبزل ثَزُ این  ،اهب توسى هب هیبى وْىطبًی هی ثبضس ،ثب حضَض هب زض ثرطی گستطزُ اظ هحسٍزُ ی وْىطبى
ضٌبذتِ ضسُ ی ضوب ٍ ًیع فطای آى ".
"هب زض ثؼسی ٍجَز زاضین وِ هوىي است آى ضا توسًی ثطتط یب فطا تط  ascended civilizationثٌبهیس  .گطٍّی اظ هَجَزات زض
پٌْۀ اضتؼبضی ذبظ هی ثبضینّ ،وبًغَض وِ ضوب ًیع زاضای اثط اًطغتیه ٍ اضتؼبضی ذبظ ذَز هی ثبضیس  .ثِ صَضتی سبزُ هی
تَاًین ثگَیین وِ اضتؼبش هب اظ ضوب سطیغ تط است  .لیىي هب ّن ّوبًٌس ضوب ٍ ّوِ ی هَجَزات زض ذلمت ،ثرطی اظ "ضاظ"
 mysteryهی ثبضین  .ثرطی اظ ػطمی وِ توبم وبئٌبت ضا ثِ ّن هتصل هی سبظز ".
ة سَی هٌطب ّط آًچِ وِ ّست صؼَز هی وٌین  .هب ًیع هثل ضوب زض ضبزی ٍ زض غن
"هب ّن هثل ضوب ضضس وطزُ این ٍ ّوچٌبى ُ
ضضس وطزُ این ٍ پیص ضفتِ این  .اظ لحبػ گستطزگی ٍجَزی ،هب یه همساض زض هطحلِ ی ثبالتطی اظ َّضیبضی اظ ضوب ثط ضٍی گطزًٍِ
ی آگبّی لطاض ٍ حضَض زاضین  .ثٌبثطایي هی تَاًین آًچِ ضا وِ یبز گطفتِ این ثب ضوب ثِ ػٌَاى زٍست ،هطضس ٍ ،هسبفطاى ّوسَ زض
هسیط آگبّی ثِ سَی زٍثبضُ یبز آٍض ضسى ّط آًچِ وِ ّست ،زضهیبى گصاضین ٍ ضطیه ضَین ".
"هب هٌجی ًیستینً ،بجی ّن ًیستین ٍ ،هطرصبً هی ذَاّین اظ ایي تصَیط ثِ زٍض ثوبًین  .هیل زاضین هدا عت هب ثساًس وِ هب ثِ
سبزگی فلظ ثطازضاى ٍ ذَاّطاى ثعضگتطی ّستین وِ آهَذتِ ّب ٍ ازضان ذَز ضا زض حس تَاًبیی ذَز ثِ ضوب ػطضِ هی وٌین .ضوب
هی تَاًیس آًْب ضا لجَل وطزُ ٍ یب ضز ًوبییس  .ثِ ّط حبل ایٌْب آظازاًِ ٍ ثسٍى اًتظبض زض اذتیبض ضوب لطاض هی گیطًس ".
"اظ زیسگبُ هب ایي ثبٍض ٍ تفىط وِ هَجَزات هرتلف َّضیبض غیط ظهیٌی ضوب ضا ًجبت ذَاٌّس زاز فمظ یه اضائِ ی شٌّیت ثططی
هی ثبضس  .ایي اهیس وِ وسی یب چیعی ثیبیس ٍ ضوب ضا ًجبت زّس ثسٍى ایٌىِ ضوب زض ذَزتبى تغییطی ایجبز ًوبییس ٍ هسئَلیت پصیط
ضَیس ،زیسگبّیست ثسیبض غیطهٌغمی  .ثبٍض ثِ ایٌىِ ضوب هی تٍاًیس زض حبلت ضذَت ٍ ًبآگبّی ذَز ثبلی ثوبًیس ٍ ثسٍى ّیچ تالضی
اظ سَی ذَز ،تٌْب ثب زضیبفت اعالػبتی وِ ثِ ضوب زازُ هی ضَز زگطگَى گطزیس ،ذغبی هحض است ٍ ّطگع چٌیي اتفبلی ًوی تَاًس
ثی افتس  .حبل ثبضس وِ هَجَزات َّضیبض غیط ظهیٌی هتؼسزی زض سیبضُ ی ضوب پبی هی گصاض ًس ،وِ ایي اهط حمیمتب اتفبق هی افتس .
لیىي آى زستِ اظ اًسبًْب وِ ثط ضٍی زیگطاى حسبة هی وٌٌس وِ ثبػث صؼَز ٍ گستطش آگبّیطبى گطزًس ،ثسٍى ایٌىِ ّیچ تالضی
اظ عطف ذَزضبى هیسط ضَز ،ثسیبض هتبسف ٍ سطذَضزُ ذَاٌّس ضس  .فطآیٌس صؼَز (ػطٍج)  ، ascensionفطآیٌس ذَزآگبّی ٍ
چیطگی ثط سغَح هرتلف ٍجَز است ٍ ًیبظهٌس ثِ تطلی ّوۀ سغَح ٍجَز ثب ّن هی ثبضس  .ایي عطیمیست وِ هب ّعاضاى سبل
هطبّسُ وطزُ ،تجطثِ وطزُ ٍ ،اًجبم زازُ این ".

" لیىي ثب زض زستضس گصاضتي پیطٌْبزات ٍ یبضی ذَز ،لصس هب ایي ًیست وِ ثب زیگط ضاّجطاى هؼٌَی ،زیگط اضتجبعبت ویْبًیٍ ،
آى ثبٍضّبی زیٌی وِ ثِ ضوب یبضی هی ثرطٌس ٍ ،یب زض ٍاثستگی ّبی سبظهبًی وِ ثِ ضوب پطتیجبًی هی زٌّس زذبلت ًوبیین .
هؼعاله ثسیبض زاًستِ ّب ّستٌس وِ هیل زاضین ثب ضوب ضطیه ضَین".
هب ثب "سبًبت وَهبضا"  Sanat Kumaraثِ ذَثی آضٌبیی زاضین ٍ .ی وسیست وِ اظ هب ثطای ٍضٍز ثِ ایي وْىطبى زػَت ًوَز.
ثِ ػٌَاى یه هطضس اضتمب یبفتِ ،سبًبت وَهبضا هسئَلیت ّبی ثسیبضی زض اضتجبط ثب اضتمب سیبضُ ی ظهیي ٍ ایي هٌظَهِ ی ضوسی ثط
ػْسُ گطفتِ است ٍ .ی ّوبًٌس هب زض ضاُ تحَل آگبّی زض ایي هٌظَهِ ی ضوسی فؼبلیت هی وٌس ".

