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                                      فوكوشيما
  2013  نوامبر  26پيام هاتورها  از طريق تام كنيون  /  

و قسمت دوم  فعلي شماست هاي مغشوشاوج گرفتن گره مرتبط با  ين قسمت. اولكرده ايمپيام را به دو قسمت تقسيم اين ما 
  .  ژاپن است Fukushima مربوط به تاسيسات هسته اي در فوكوشيماي

  :فعلي Chaotic Nodesگره هاي مغشوش  گيرياوج 

ست. از ديدگاه ما، دليل اوليه براي اين موضوع غير قابل پشبيني شديدا دورهپيشين، اين  هاي مغشوشگره  مقايسه بادر 
 بامرتبط مستقيما كنوني  گره هاي مغشوش اوج گيريشماست. درحقيقت  تغييرات در ميدان مغناطيسي خورشيدمربوط به 

هايي در اين فاز از  . ناهنجاريمي باشداست،  وقوعدر حال هم اكنون كه شما  خورشيدميدان مغناطيسي قطب هاي  جاييجاب
عجيب  هايدرمورد داليل اين رفتار تاندانشمندان حاضر كه در حالجايي ميدان مغناطيسي خورشيدي شما وجود دارد جاب

پس از درست زمان  كه، گرددمي  خود وارد فاز پويا تري از واژگوني مغناطيسي شما. همچنانكه خورشيد شده اند گيج 
پيش را كنوني  گره هاي مغشوشبيشتر هر چه  اوج گرفتن، ما نيز در بر مي گيردرا جابجايي قطب هاي مغناطيسي خورشيد 

ي فني يا سيستم بيولوژيكي كه از ميدان هاي الكترومغناطيسي استفاده مي كند در معرض اختالل  بيني مي كنيم. هر وسيله
  .مي باشدمغناطيسي خورشيد  هاي در طي اين فاز معكوس شدن قطب

متعجب نشويد. به عنوان دهند، مي متغير از خود نشان  ياگر كامپيوترهاي شما و دستگاه هاي ارتباط از راه دور رفتار
در معرض استرس هستيد و بسته به ميزان  ،خاص كنوني مغشوش يهاگره ، شما دائما توسط نيز يارگانيسم هاي بيولوژيك

در خواب، نوسانات عاطفي، ناهماهنگي شناختي، مشكالت حافظه و عدم توانايي  در حساسيت شما، ممكن است دچار اختالالت
   .گرديد(به شكلي كه قبال آن را انجام مي داديد)  ولتانمعم ذهنيترتيب زنجيره ي 

در راستاي ورود خورشيد به  ،هم اكنونقبلي خود برشمرديم، گمان مي كنيم كه  هاي همانطور كه ما اين اختالالت را در پيام
بالفاصله اين موضوع  .شما افزايشي را در اين پديده ها مشاهده خواهيد كرد اش،جابجايي در ميدان مغناطيسي حيطه ي 

  را نيز شامل مي شود. دنصورت گيرمغناطيسي  هاي قطب كاملزماني را كه معكوس شدن 

 "گره هاي مغشوش چالش هاي شناختي و احساسي در خالل"تهت عنوان به شما پيشنهاد مي كنيم به پيام قبلي ما 
Cognitive and Emotional Challenges During Chaotic Nodes د در حين يك روش ساده كه مي توان و مراجعه كرده

  كمك كند را فرا گيريد.به شما  خاص اوج گيري اين گره ي مغشوشعبور از ميان فازهاي 

  فوكوشيما:

 موضوع دربرگيرنده ياين  .است گرفتهخود قرار  بركناريژاپن در يك فاز حساس از  يتسهيالت هسته اي در فوكوشيما
جاي تأسف است كه چنين واقعه بسيار . مي باشد ه ي آنراديواكتيو از يكي از راكتورهاي آسيب ديد شديداميل هاي  برچيدن

اين ذات دوگانگي است و گريزي از آن نيست.  ليكن مي باشد.كنوني شما در حال وقوع  اوج گيري گره ي مغشوشاي در طي 
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درست مهار  هو اگر اين راديواكتيويت ،شمار مي روداقيانوس آرام به  ي ا يك تهديد اصلي و بزرگ براي كل حوضهمفوكوشي
بسيار بغرنج و جدي و . اين يك شرايط دهدمورد تهديد قرار را زمين  ي تمامي اكوسيستم كل سيارهمي تواند ، سرانجام نگردد

  .مي باشداي پيچيده 

(در اثر خرابي دستگاه شدند  خود ، سه تا از راكتورها دچار فروگداخت هسته هاي مركزي2011سال  ي در طي زمين لرزه
). هنوز هيچ تكنولوژي وجود ندارد كه بتواند اين مقدار از منجر شده است رها شدن تابش خطرناك كه بههاي سرد كن 

آب راديواكتيو نگهداري مي در آنها ذخيره اي در فوكوشيما كه  انبارهاي. عالوه بر نشتي از و مهار سازدرل نتراديواكتيويته را ك
 3 ي اين به واسطه جريان دارنداقيانوس آرام سوي فوكوشيما به ناحيه ي كه از زير نيز زير زميني آب ريان هاي شود، ج

  اند.  گشتهآلوده اتمي فروگداخت 

خاص به مديتيشن صوتي از ديدگاه ما اين واقعه عواقب وخيمي را به دنبال دارد. بدين منظور ما پيشنهاد استفاده از يك 
اين  برچيدنبحراني و خطرناك  كارحمايت از انسان هايي كه با  در راه، را داريممنطقه  ه ياز ارواح طبيع پشتيبانيمنظور 
با اين  كه بتواند تكنولوژي فن آوري هاي جديد ي در زمينه جويي الهام تقويتدرگير هستند و همچنين براي روبرو و مركز 

 طوالني مدتبراي  تان سياره ت گذاري بهاز شماست كه به خدم دستهآن براي  مراقبه ي صوتي. اين نمايدبحران مقابله 
  .هستيدآماده  و متعهد

مگر اينكه فن آوري  .آينده ادامه خواهد داشت ي به مدت دو تا سه دههحداقل در فوكوشيما در اشكال مختلف كنوني وضعيت 
هاي زير زميني  آببا فروگداخت هسته ي مركزي و آلودگي بتوانند  كه پديد آيندشناخته نشده اند كه تاكنون  يهاي جديد

كه اين  صوتي طنينو با  ما احساس مي كنيد كه با اين هدفاگر ش .نمايندمقابله به درستي ، دارندكه به اقيانوس آرام جريان 
  .اي بپيونديدسياره  خدمت، ما از شما دعوت مي كنيم كه به اين هستيد و همسو همراستا مديتيشن را تشكيل مي دهند

، خلوصست داراي بر روي اين وضعيت، شما مي بايو براي داشتن اثري مثبت  مراقبه ي صوتيبراي مشاركت كامل در اين 
   .مي باشد مهارت معنوي باال در شرايط وخيم به  فراخوان يك اين باشيد.پشتكار و  ،بردباريارتعاش شهامت و 

  ضروري است بپردازيم. انجام اين كاراييد به اين سه ويژگي كه براي بيحال 

  خلوص 

 انسان هايي و خالقبه عنوان موجوداتي شما كه  رسيده باشيد تشخيصواضحا به اين  اين است كهدر اينجا مورد نياز خلوص 
اين  نتايج را تغيير دهيد.اين توانايي و حق را داريد كه ، )جمعي صورتخصوصا به روي اين سياره زندگي مي كنيد (بر كه 

 با همراهي آنهاو  ، نيتانديشه و  پيوست .پذيردمي خلوص نيت و خلوص احساسات انجام  توسطتوانايي در تغيير نتايج 
   .كرده و پديد مي آوردرا ايجاد  تاثيركه مثبت ترين  مي باشداحساسات منسجم 

  بردباريشهامت و  ارتعاش

شاهد فروپاشي تمدني كه از يك طرف  .هستيد جهاني شناور كيتسونامي انرژيك  آوارهاي باقي ازشما در ، اي به بيان استعاره
و  نبنياديدگرگوني  اينچنينيكي از نتايج  ليكنتولد تمدني جديد هستيد.  ديگر شاهد ياز طرف ومي باشيد مي شناختيد 

  آمدن ترس است. پديددر چنين مدت زمان كوتاهي،  ناگهاني
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موقتا فراتر از ترس هاي خود بتوانيد يست اين شكل از خدمت به سياره، شما مي باجهاني و  ي منظور شركت در اين مراقبه به
  .گرديدجهاني موثر واقع  ي مراقبهدر اين بتوانيد شويد تا وارد يك وضعيت بسيار منسجم احساسي بتوانيد شما بايد رويد. 

  پشتكار

كار ب دركوتاه مدت  ي برنامه ، اين يككه وضعيت فوكوشيما به شكل هاي مختلف براي سال ها ادامه خواهد داشت ين رواز 
مسئوليت  .بازگرديدوضعيت به اين در مراقبه اين است كه شما بارها و بارها  كارمعنوي نيست. الزمه ي اين  هاي مهارت گيري

نيازمند تمامي ) از طريق وضعيت احساسي منسجم و خلوص نيت وضعيت در فوكوشيما متحول سازي( پذيري اين وظيفه
 كرديد كه، هرزمان كه احساس يافتيددرمراقبه را  اينپس از اينكه شما ديگر،  يبه عبارت. را داردتوجه شما به دفعات و همت 

ادامه جمعي گردد، اين كار در فوكوشيما به طور كامل رفع و تا زمانيكه وضعيت  مجددا وارد آن شده ،به آن خوانده مي شويد
  .يافتخواهد 

  مراقبه

انرژي هاي شفا بخش  ، ازفوكوشيما را محاط كردهكه ي منطقه ا را در هارواح طبيع اصواتي كه اين مراقبه را تشكيل مي دهند،
هسته اي اين مركز برچيدن بحراني و خطرناك  كاربه كه انسان هايي  ازحمايت در اين اصوات همچنين  .بهره مند مي سازند

  .بر مي آيند درگير هستند

كه  گرديدمي بااليي وارد حالت رزونانس ارتعاشي شما  در صورت مطلوب مي دهيد،فرا گوش مراقبه ي صوتي  زمانيكه به اين
در تمام طول مدت كه درحالي .نماييديا قدرداني توصيف  سپاسو ، بي قيد و شرط، عشق شعفممكن است آن را به عنوان 

نها به هر شكلي كه آبراي فوكوشيما نتايج مثبت را  ،هستيدباقي احساسي منسجم  تمامي اين حاالتيا  يكدر شما مراقبه 
   كنيد.مي تصور  نمايان مي سازندشما  ررا ب شانخود

، مي باشيدت منسجم از بودن اين نوع حاال باتجربه كسب و خواهان  احساس شعف گرديداگر شما نمي دانيد كه چگونه وارد 
 يروشكه نمائيد مطالعه Ecstasy and the Heart "و قلب شعف"به شما پيشنهاد مي كنيم كه پيام قبلي ما را تحت عنوان 

  .مي دهدتوضيح را آگاهي از ساده براي ايجاد اين وضعيت 

قدرداني). يا  سپاس، بي قيد و شرط، عشق (شعفحالت منسجم آگاهي استفاده كنيد كدام از خيلي مهم نيست كه شما اين 
تا  دست يابيدت بااليي از انسجام به حاالواقع شدن، بتوانيد براي موثر در طول مدت اين مراقبه، كه ست اما اين بسيار ضروري

  بتوانيد از ترس فراتر رويد.

خود را  واضح نيتست كه ، فقط كافيشدد نفراهم خواهفوكوشيما در اوضاع بهبود براي شرايط چگونه  بدانيددقيقا بدون اينكه 
برطرف مي شود. اين  ،ين سيارهروي ابر بهبود زندگي  در راستاي ،در فوكوشيماكنوني كه وضعيت : ايناين موضوع نگه داريد بر

مي آورد. هدف اين  وجودرا به  quantum field effect تاثير و حركت در حيطه ي كوانتوم يك گروهي نيت و توجه
  براي مقابله با اين وضعيت است.  كارسازفن آوري هاي جديد و راه هاي كشف الهام بخشي براي  ، كيتانرژحركت كوشش و 

  ثانيه است. 28دقيقه و  3طول مدت اين مراقبه 
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  حفاظت شخصي

 "نور داروهاي"به شما پيشنهاد مي كنيم كه به پيام قبلي ما تحت عنوان  ،اقيانوس آرام زندگي مي كنيد ي اگر شما در حوضه
Medicines of Light بكار مي گيرد،تر شما را ارتعاشي براست كه ابعاد  ي/روحي/جسمينمائيد. اين يك فرايند ذهن مراجعه 

  شما (بدن فيزيكي شما). يبيولوژيك تجسماز محافظت  در راه

   نتيجه گيري 

. اگر شما براي شركت در اين نوع از خدمت مي باشدسياره اي و خاص  مصر گذاري خدمتنوعي  برايفراخوان يك اين پيام 
 وجودسرزندگي در به همراه نوعي  ،ذهن خودو  ، چرا كه پاسخي را در قلبمي شويدمتوجه خود به سياره فراخوانده شده ايد، 

اهي در آگ گرفتنكار ، هنر براه جوي معنويسفر يك " تكرار مي كنيمخود احساس خواهيد كرد. ما قبال نيز گفته ايم و باز هم 
براي آن را بدست مي آوريد.  معنوي و استادي ست كه شما مهارت باالترآگاهيدانسته ها و  بردنكار . از طريق ب"ستزندگي
، ما عميق ترين ديفراخوانده شده اخاص اين نوع از خدمت سياره اي شركت در د براي ياز شما كه احساس مي كن تعداد

  .داريمقدرداني را سپاس و 

 توصيه هاي تام كنيون :مشاهدات و 

را درفوكوشيما  Daiichi "دايچي"  ايدر ژاپن، كه به شدت تسهيالت هسته  2011مدت كوتاهي پس از زمين لرزه ي سال 
تخريب كرد، من در مراقبه بودم كه ناگهان خود را روي صخره اي فرضي يافتم كه از باال به جزيره ي ژاپن نگاه مي كند. يك 

خيلي "در كنار من نشسته بود. او اشاره كرد كه  Yabsong Rinpoche "يابسونگ رينپوچه" بت به نامبودايي اهل ت يالما
هم اكنون كه  بودبه نظر مي رسد كه كلمات او پيش بيني غم انگيزي اينطور  "دنيا همانند ژاپن رنج خواهد كشيد. يزود تمام

  .مي باشددر حال تبديل شدن به واقعيت 

اصال در محدوده يا هدف اين پيام نيست كه به بحث در مورد بسياري از نشانه هاي خطرات اكولوژيكي كه متوجه فوكوشيما 
به طور سطحي به تبادل مي گردد، كه  ها مي تواند فراتر از مطالبي كه در رسانه باشداست بپردازد. هر كس كه عالقمند 

ي از اطالعات موجود بپردازد و ادر ميان انبوه فزاينده در باره ي اين موضوع، جو اند، به جست همرتفع كردن اين بحران پرداخت
 ،"Fukushima radiation" ،" Fukushima core meltdown"مطالب بسياري را در اينترنت با جستجوي واژه هاي 

 "Fukushima debris field" .بيابد  

باشيد چرا كه اطالعات نادرست و اغراق آميز بسياري و عاقل آگاه در رابطه با اين جستجو به شما توصيه مي كنم كه  شخصا
به  هاي بي اساس  گمانه زني به بدون نياز به رفتن حقايق خود به تنهاييدر جريان است.  اينترنتنيز در مورد اين واقعه در 

 بنام،دانشمندان  يگزارش ها كه پيشنهاد مي كنمبه شما  روشنيهستند. براي حفظ خلوص و  ترسناك كافي ي اندازه
 .نماييد مطالعه راو علوم دريايي است  ،هايي كه تخصصشان در حوزه ي انرژي هسته اي، اكولوژيخصوصا آن

گزارشات موثقي  ،فعاليت مي كنند epidemiological researchكه در حوزه ي تحقيقات اپيدميولوژي نيز همچنين كساني 
كه به بررسي افزايش بيماري هاي مرتبط با تابش  مي باشند پژوهشگرانيمنظور (. گذارنددر دسترس مي را در اين زمينه 

  )پرتوها و سرطان در جمعيت هاي مختلف از جمله ژاپن و شمال آمريكا مي پردازند.
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ا به صحبت آنهشخصا و  جايگزين توصيه مي كنمخبري همچنين من برخي از منابع خبري موثق را نيز به عنوان گزينه ي  
      www.enenews.com( Energy News( :اين منابع خبري عبارتند از برخي از . به عقيده ي منبهاي بيشتري مي دهم

)www.huffingtonpost.com( The Huffington Post، )www.fukuleaks.org( Simply Info،  

)www.theguardian.com( The Guardian و )www.greenpeace.org(Greenpeace   

 .نمي باشندم ه امحدود به مواردي كه من عنوان كرداينها د و ندار وجود موثق ديگري نيزخبري البته مطمئنا منابع 

  

  Fukushima Sound Meditation توضيحي در مورد مديتيشن صوتي فوكوشيما

از اين رو كه يك شكاك  ، اين مراقبه ي صوتي شوم رسانگر در راه كمك به اين بحرانتا  نداز من خواستهاتورها پس از اينكه 
 بديهيست كهرا تغيير دهد.  تواند مسير چنين مصيبت سنگينيباين مراقبه ممكن است كه چگونه  آنها پرسيدماز  ،هستمابدي 

باالي  ي اشكال زيستي از جمله ما انسان ها كه خودمان را در پله اقلب، براي مي شودنوع تابشي كه از فوكوشيما ساطع 
  .است)، به شدت سمي و مخرب ستبي ثباتيار نردبان تكاملي نشانده ايم (كه از نظر من يك موقعيت بسي

  :اشاره كرده اند به آنها در پيامشاندر باال باشد كه روي سه حوزه متمركز مي  كه اين مراقبه ي صوتيها توضيح دادند آن

خطيري در چنين  ي ) ياري رساني به انسان هايي كه در حال انجام چنين وظيفه2منطقه،  ه دربه ارواح طبيع ي) ياري رسان1
هستند تا به كار به ساير انسان هايي كه در بخش هاي علوم و فن آوري مشغول  بخشي) الهام 3و  مي باشندشرايط هولناكي 

را  دباش در فوكوشيما پيش آمده استكه  فاجعه ايهمانند قادر به رويارويي با چالش هايي  كه يبتوانند فن آوري هاي جديد
  آورند.كشف كرده و پديد 

، دننمايرا مديريت  اتبر اين باورند كه عالوه بر فن آوري هاي جديدي كه بتواند اين تشعشعجالب توجه است كه هاتورها 
خواهند بود و توسط زيست شناسان علوم سلولي و  "زيست بنيان" كه كشف خواهند شد جديد تكنولوژي هايبرخي از 

آنگاه استدالل مي كنند كه  هاتورها اينطور د آمد.نمي كنند به دست خواههمچنين توسط محققاني كه روي قارچ ها تحقيق 
 نمايندايجاد مي  حركت در حيطه ي كوانتوم يكعمال ، مي دهندمراقبه به درستي انجام شود، كساني كه آن را انجام  كه

quantum field‐effect  كه مي تواند نتايج احتمالي آينده را در اطراف فوكوشيما تغيير دهد. در اصل، كساني كه اين
   انجام مي دهند. Jumping Timelines "در خطوط زماني يپرش"هاتورها مراقبه را انجام مي دهند به قول 

. در ذهن فراهم مي سازدن مراقبه را اي ترتيب عملچرا كه فهم تئوري چگونگي  است اطالعات بسيار مهماين درك به نظر من 
مي تواند چنين شرايط وحشتناكي را در واقعيت سه بعدي تحت تاثير  لطيفيي زودگذر و  چگونه چنين مراقبهحقيقتا اينكه 
 "پرش از خطوط زماني" عنوان تحت هاتورهاقبلي قرار دهد. بنابراين من به  شما پيشنهاد مي كنم كه اگر تاكنون پيام خود 

Jumping Timelines   سايت ماطالعه نكرده ايد، حتما آن را بخوانيد. (نكته: مي توانيد روي لينك باال كليك كرده و يا در مرا 
www.tomkenyon.com  دسترسي  پيام هاي هاتورها تمامي بدين طريق به آرشيو  كرده كهمراجعه  "هاتورها"قسمت به
را مطالعه  Jumping Timelines "پرش از خطوط زماني" پيامساده به پايين صفحه رفته و  پيدا خواهيد كرد. سپس خيلي

   نماييد.)
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بر من چه گذشته اين اصوات بط ضدر طي روند كه گمان مي كنم برخي از خوانندگان ممكن است عالقمند باشند تا بدانند 
اگرچه اگر بخواهم رك بگويم، كلمات از بيان وسعت سرسام  .تا تجربيات خود را شرح دهم مي كنمرا ، و من تمام تالشم است

مسائل نوع عرضه مي شود، قاصرند. اگر اين به بشريت در اين گذر پرمخاطره اكنون هم كيهاني كه  رساني آور انرژي ها و امداد
قسمت من زير و بم چگونگي  آندر  مراجعه نماييد كه "مراقبه"به زيرعنوان  ونيست، از اين قسمت رد شده  جالببراي شما 

  انجام اين مراقبه را توضيح داده ام.

  هبوط نور 

اصلي و  track تراك كه بعدا تبديل به channeling نخستين انتقال اطالعات مربوط به در همان اولين يادداشت هاي
راكتورهاي فوكوشيما و سوي از نور سفيد را از فضا به  عظيم فرود برجي شهودي در حالتيضبط شد، من صوتي اين بنيادي 

   كردم.و مشاهده محيط اطراف آن احساس 

تغيير مي كرد، كه من اين  بنفش ي شعلهبه نوعي از  محيط نوراغلب را ضبط مي كردم، اصوات انتقالي  كه من ساير زماني
 يتفسير كردم. همچنين من به وضوح رنگ هاي ديگرحاكم شرايط دشوار انرژتيكي  نوعي تالش براي تبديلرا به عنوان  اتفاق

متعدد كه ارواح  نشانگر اين بودتنوع اين رنگ ها و  - خصوصا طالئي، نقره اي، آبي و بنفش - كردممي از طيف نور را احساس 
  . در حال وقوع مي افزودنديند آامداد خود را به فر ،نور يحيطه هاي ارتعاشاز  ديگري

كه جريان  زماني، مرحله ي بخصوصيك در در نخستين ساعات بامداد اتفاق مي افتاد، بعضي اوقات كه ، ضبطاين طي در 
ارواح  به سوي Devic Kingdom "دويك"قلمروي  زميني ياعناصر و انرژي هاي  ظريف قلمرويحيطه ي  از اصوات انتقالي

احساس نااميدي  درمن  لحظاتي. براي قوطه ور گشتم ترحمحس تاثر و  در اشديدفوكوشيما آغاز شد، من  ي ي منطقهطبيعه 
اين احساس اينقدر زياد بود كه من مجبور شدم ضبط را قطع  غرق شدم. بر مي خواستكه از ارواح طبيعه ي منطقه  يمطلق

بتوانم به كانال  بدينگونه را مجددا پيدا كنم و خود تا بتوانم وضعيت تعادل احساسي سازمكنم و خودم را مجددا جمع و جور 
channel ادامه دهم.خود  بودن  

 تشخيص داده و بشنويد.از هم صداي مجزا را  3مي توانيد شما ، احتماال اصوات پخش زمان پس از شروعدر حدود يك سوم 
 High Devas بهتهاي بلند مر "دوا" تا از 3 اصواتمركز استريو. اين ها در يو و رسمت راست استبه يو، ربه سمت چپ است

انرژي هاي ارتعاشي ظريف  مرز بينقرار دارند،  ييباال يح ارتعاشوسطبه معني موجوداتي كه در (به بيان من  مي باشند
Astral و اتريك Etheric به  مي باشند،معنوي  و قدرت ، بردباريشهامت احساسات گونه اي از) براي من اين صداها حامل
  شفقت لطيف و ماليم. نوعي همراه 

كردند ارواح طبيعه ي منطقه و همچنين انسان هايي از خود را متوجه حمايت و انرژي العاده تمامي قصد  خارقاين موجودات 
  .مشغول مي باشندكه به كار بحراني و خطرناك برچيدن اين مركز هسته اي 

  مراقبه
بودن هر چه براي شفاف ليكن ثانيه است. اگرچه هاتورها مراقبه را به خوبي شرح داده اند،  28دقيقه و  3 اين صوتطول مدت 

  م:نيز شرح مي دهدر اينجا باري ديگر ، مراحل آن را بيشتر
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به شكل  .يا شعف قدرداني، سپاس، عشق بي قيد و شرط و منسجم شويد همانند احساساز احساسات  يوارد حالت - 1
، آنطور كه براي شما گرديدمنسجم مثل قدرداني، سپاس، عشق بي قيد و شرط و/يا شعف احساسات  اينآگاهانه وارد 

كه  منسجم نوع حالت احساسيساده ترين . براي بيشتر افراد احساسات گرديداز كه چگونه وارد اين نوع  شودميسر مي 
، به ميل مهارت يافته ايد كاراگر شما در اين اما قدرداني ساده است. حس ، آن گردندوارد راحت  طور اراديبه بتوانند 

. اما براي اينكه وارد آن گرديد  ونماييد را انتخاب ديگر از حاالت احساسي منسجم پيچيده تر  هر كدامخود مي توانيد 
مراقبه را موثر سازد.  تا كافيستكامال احساسي منسجم قدرداني ساده براي ايجاد حالت  احساسباشد،  روشنمطلب 

ر يك حالت د بايد بتوانيد، واقع شويدهمانطور كه هاتورها به وضوح بيان كرده اند، اگر مي خواهيد در اين مراقبه موثر 
  .مي باشدترس  هر نوع حس يفرا كه قرار گيريد منسجم يو احساس يذهن

  .باقي مي مانيدوضعيت منسجم احساسي اين در حاليكه در به مديتيشن صوتي گوش فرا دهيد  - 2

وضعيت ، مي رسد، تصور كنيد كه از طريق مسيرهاي خيرخواهانه ي زندگي طبيعيبه هر شكلي كه به نظر شما متعارف و  - 3
  .مي گرددبرطرف رفع و در فوكوشيما 

علم از طرف ما نيست. اين بيهوده  خيالپردازييك  افقط يك اميد واهي يا صرف knowingness دانش و آگاهياين نوع از 
همان  نيرومند گشتهمنسجم و خلوص ذهن. اين خلوص  اتاحساس اتحادوصل و از طريق است،  "نيتقصد و مهندسي "

براي در باره اش مي آورد كه هاتورها  فراهمرا  quantum field effectحركت يا تاثير در حيطه ي كوانتومي ست كه چيزي
  وجب كمكي واقعي به اين شرايط شود.ها پرسيدم كه چگونه چنين مراقبه اي مي تواند مآن وقتي من ازتوضيح دادند من 

يا  حركتبا هم شروع به ايجاد يك ، ما  ردازندمي پاين مراقبه به از ما در سراسر جهان  همانطور كه افراديبه بيان ديگر، 
 د.نشو منجر مثبت تر جديد و ينتايج پديد آمدند به نمي توان شانجمعدر تكه مي كنيم  در حيطه ي كوانتومانرژي  جريان

واقع موفق ما تالش گروهي توسط مديتيشن ما . اما اگر استحدس و گمان  خواهند شد فقطاينكه چگونه اين نتايج نمايان 
  شود، من انتظار دارم تا نيك بختي  و راهكارهاي خالقانه در مورد حل مشكل فوكوشيما فزوني يابد.

. پديد آيدمختلفي از اين مديتيشن  ( تجمع معنوي)، گونه هايي جهاني ما  Sangha "سانگها"در  كهحدس من اين است 
عده از شما كه در آن . باشدشما طبيعي و ممكن  برايبه گونه اي كار كنيد كه اين مديتيشن مهم اين است كه با  ي لهئمس

بايد انجام كه بايد چه  خواهيد دانست، بدون شك يافته ايدمديتيشن مهارت  يذهننتايج از طريق حاالت مهندسي پديد آورند 
تا دهيد  زمانمن اين است كه به خود  ي توصيه براي آن دسته از شما كه تازه با اين نوع از مراقبه آشنا شده ايد، اوليندهيد. 
خود شما اجازه همانطور كه و اجازه دهيد احساس منسجمي كه انتخاب كرده ايد شما را كامال در بر گيرد.  جا بي افتيد در آن

 خوديك احساس قوي شهودي در ظهور ، سرانجام متوجه رها مي سازيدانسجام احساسي كه انتخاب كرده ايد  را در آن
گونه از طريق تخيل خالق چ خواهد داد كهو به شما نشان  بر مي خيزداين نوع شهود از قلب و ذهن خودتان  خواهيد شد.

انسجام وارد شويد و قصد خود را براي حالت كافي به  يعمق دررويد. به عبارت ديگر زماني كه شما خود عمل كنيد و پيش 
  .پديد مي آيندخود به خود در ذهن شما و جقه ها به حركت درآوريد، ايده ها  راه حليك  يافتن
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يكي از بيشمار مواردي كه من در مورد اين مدتيشن صوتي تحسين مي كنم اين است كه كوتاه و موثر است. اين مديتيشن 
ن م آه ا، و به دليل مدت زمان كوتاه آن من توانستسوق مي دهدمن را به سرعت به يك وضعيت كامال پذيرنده  يوضعيت مغز

  بگنجانم. ي زندگي خودرا به راحتي در برنامه ي روزانه 

 آنانجام  فعال برايهر زماني كه شما براي انجام آن انتخاب مي كنيد انجام شود.  دراين مديتيشن مي بايست توسط خود شما 
  .برنامه ريزي نشده استانجام دهيم را مديتيشن  اين همزمانهيچ برنامه ي جهاني كه ما همه با هم  

جواب انجام دادن با يك بار فقط اين است كه اين مديتيشن كاري نيست كه  بسپاريدنكته ي مهمي كه بايد آن را به خاطر 
مديتيشن توسط بسياري از ما در سرتاسر دنيا به اين ، الزم است كه واقع شوددهد. اگر اين تجربه در آگاهي قرار است كه موثر 

براي آن دسته از شما كه اين نوع خدمت به  اانجام شود. حقيقتبا تعحد ي چند دهي) دفعات متعدد ظرف چندين سال (يا خت
معنوي است. بعالوه، اين سطح از كار در لحظه  داشتن ، اين مديتيشن يك فراخواني عميق به حضورمي كنيدسياره را انتخاب 

  .باشدبراي بيشتر ما بي سابقه شايد از شكيبايي معنوي (روحي) و پشتكار است كه  ميزانينيازمند 

  تفكر آخر

  آلبرت انيشتن "د.گردحل  است همان سطح از آگاهي كه آن را ايجاد كرده در نمي تواند هيچ مشكلي"

مادامي كه به هيچ وجه  به اشتراك گذاريد. كپي تهيه كرده و آن را در هر رسانه اي كه تمايل داريد اين پياممي توانيد از شما 
نسبت آن  ي نويسنده را بهحقوق كامل  آن  نيد، ودر قبال آن پولي مطالبه نكو ، يدپيام تغييري به وجود نياور اينمطالب در 

شخصي شماست و  ي كپي رايت را در آن لحاظ كنيد. مديتيشن صوتي فوكوشيما فقط براي استفاده ي و كل اطالعيه ،دهيد
  نبايد در هيچ سايت اينترنتي گذاشته شود.

  :نمي باشندكه مستقيما به اين پيام مربوط  گردي ياطالعات

  مديتيشن صوتي فوكوشيما بلند تر (طوالني تر)نسخه ي 

پس از اينكه چندين بار با مديتيشن صوتي فوكوشيما كار كردم، متوجه شدم كه دلم مي خواهد به نسخه ي طوالني تري از 
 "دويك"دنياهاي آن گوش فرا دهم. اين به اين دليل بود كه من اين مديتيشن صوتي خاص را دريچه اي عميق به سوي 

Devic   الهه ها انينوردنياهاي و Angelic realms of light قدري من يك نسخه از آن را كه مدت زمانش . بنابراين  يافتم
 Passage into Devic and "گذر به دنياهاي هاي دويك و الهه ها" آن رارا تهيه كرده و  مي باشداز يك ساعت  بيش

Angelic Realms .ناميدم   

بدون نياز به و ، مي باشدثانيه  28دقيقه و  3مديتيشن صوتي كه  اين ي اصلي كه نسخه سازمروشن كامال مي خواهم 
با اين موثر  كارست كه شما براي آنچيزيتمام ، داردما قرار روي وب سايت بر براي دست يابي به آن هيچ هزينه اي پرداخت 

 .ديگري نياز نداريدهيچ صوت به براي اين كار شما به آن نياز داريد. مديتيشن 

فقط به  Passage Into the Devic and Angelic Realms  "گذر به دنياهاي هاي دويك و الهه ها" در حال حاضر
  .باشدمي در دسترس بوده و قابل دانلود  mp3صورت 
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كليك كرده   Click here to order Passage Into the Devic and Angelic Realmsروي اين لينك آن بر براي سفارش 
  )www.tomkenyon.com( نماييدمراجعه  The Storeبه قسمت ما و يا روي وب سايت 

  The Arcturian Anthology ها ي از آركتوريانياهگزيده 

حاوي مديتيشن  CDيك همراه به كتاب اين رسيده و آماده ي تحويل است.  "ها آركتوريان از ييگزيده ها"كتاب چاپ دوم 
در آن  Arcturian Re-genesis Chamber "پيدايش دوبارهاتاق " ، كه اصواتي ازارائه مي گردد ها هاي صوتي آركتوريان

لينك  اين روي اينترنتي ما مراجعه نماييد و يا اينكه بربه فروشگاه اين كتاب . شما مي توانيد براي سفارش  گنجانده شده است
Click here to order the Arcturian Anthology with Companion CD.  كنيد. كليك 

  اضافه شده است: ما به سايت كه Magdalen(e)"ماگدالن"جديد قسمت

 Mary Magdalen "ماري ماگدالن" ما با كارپايه ي  بر ما كه يك بخش جديد در سايت نماييماعالم هستيم  ما مفتخر
، ما موجود استو ساير منابع  Magdalen Manuscript "نوشته هاي ماگدالن" بهشده است. عالوه بر لينكي كه  افزوده

را نيز در سايت قرار داده ايم، كه حاوي مطالب  Conversations with Magdalen "گفتگو با ماگدالن"دسترسي به 
در دسترستان قرار گرفته  براي استفاده ي شخصي شماكامال رايگان منتشر نشده. اين مطالب قبال هرگز جديدي است كه 

ه شما مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد يا باجازه ي گذاشتن اين مطالب بر روي سايت هاي ديگر داده نمي شود. . است
  . نماييدكليك  Mary Magdalene "ري ماگدالنما"گزينه ي روي برويد و  www.tomkenyon.com سايت ما

 بتوانند آنتا موتورهاي جستجو هاي مختلف تايپ مي كنند نوشته ايم  سايتوب در  ديگران همانجوريكه وي رانام (نكته: ما 
 Magdalenاست كه امالي نام او را  در خواست كردهكه ما با او كار مي كنيم از ما  موجوديليكن .  بيابندرا به راحتي 

در دسترس  هاي ديگرتا اطالعاتي را كه او از طريق تام به ما مي دهد با ساير اطالعاتي كه از طريق كانال  ) بنويسيمe(بدون 
فقط براي اينكه نيز امال مي كنند، ما  "Magdalene"اكثر افراد نام او را جا كه از آن .قابل تميز باشد دنگذاشته مي شو

تا قسمت  نماييدكليلك اين لينك بر روي  .نوشته ايم را همينگونه اين نامدر سايت آن را پيدا كنند، بتوانند موتورهاي جستجو 
 Click here to view the new Magdalene section of theمشاهده نماييد. ما را در سايت  Magdaleneجديد 

website.  

  قسمت جديد اظافه شده به بخش شنيداري

 برايتام زنده ي صوتي را به قسمت شنيداري روي وب سايت اضافه كرده ايم. اين ها از سخنراني جديد ما همچنين دو فايل 
شهر در به صورت زنده  2011در سال كه  Association for Higher Awareness (AHA) "مجمع آگاهي برتر يا آها"

عصبشناسي سخنراني درمورد اين ضبط شده اند. محتوي صورت پذيرفت  Morristown, New Jerseyنيو جرسي  موريستون
بوده و  Neuropsychology of Mystical States and Self‐healingمرتبط با حالت هاي معنوي و خود درماني 

براي سهولت  ،. از آنجا كه مدت زمان هر فايل ضبط شده نزديك به يك ساعت استمي باشدشامل بخش هاي صوتي متعددي 
كه اين فايل هاي صوتي، همانند تمامي  توجه فرماييد. لطفا ه استبه دوقسمت تقسيم شداين سخنراني در دانلود آن 

mp3در دسترس شما شخصي شما به صورت رايگان  ي ، براي استفادهما موجود هستند در بخش شنيداريديگري كه  هاي
  به اشتراك بگذاريد.و روي سايت هاي ديگر قرار دهيد ها را نمي باشيد كه آنشما مجاز اما . اندقرار داده شده 
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  كليك كنيد. Click here to play and/or download the Lecture بر روي اين لينك  براي اجرا يا دانلود فايل سخنراني

، شما به تمام ماشرايط و ضوابط  تقبلهدايت مي شويد. پس از در وب سايت ي ما توافق نامه ي ابتدا شما به صفحه  نكته:
تا به  مراجعه نماييدصفحه پايين  به ست كهيافت. فقط كافيدسترسي خواهيد سايت فايل هاي صوتي در قسمت شنيداري 

 Neuropsychology of Mystical States and "عصبشناسي مرتبط با حالت هاي معنوي و خود درماني" قسمت

Self‐healing .برسيد  

 اين واژه، مي باشيد ي ما عالقمند به دريافت اطالعيه هاي آينده از ما دريافت نكرده ايد واگر شما اين پيام را مستقيما  نكته:
 را "دريافت پيام ها" هب مربوطگزينه ي و برويد  Contact واژه ي رويبر يا در وب سايت و  نمودهكليك  click hereرا 

  به اشتراك نخواهيم گذاشت.را با ديگران ما آدرس ايميل شما توجه داشته باشيد كه . نماييد  كليك
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 اينكه اين اصواتمديتيشن، استفاده نماييد و يا و يا شما مجاز نمي باشيد از موسيقي هاي من در هيچ اثر ويدئويي، گرافيكي، 
يا هر سايت اينترنتي همگون به آن قرار  "يوتوب"كپي نماييد.  شما مجاز نمي باشيد موسيقي هاي من را در  آن آثاررا بر روي 

اجازه ي كپي يا كامال دهيد. خود اين پيام مي تواند كپي و به اشتراك گذاشته شود، ليكن موسيقي هاي من نمي توانند. من 
همه ي موسيقي هاي خود را محفوظ به خود دارم و اينها مجاز نمي باشند به هيچ صورتي استفاده يا پخش يا  "كپي رايت"

  كپي گردند.
  

You may not use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You 
may not post my music on You Tube or any such media. The message itself may be copied 
and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used, 
distributed, or copied in any way in any medium.  

  

  

  


