Een Hathor Planetaire Boodschap met Tom Kenyon

Evolutionaire Gelegenheden in de Chaotische Knoop
In deze planetaire boodschap willen we spreken over de toenemende breedte en omvang van de
Chaotische Knoop (Chaotic Node) die jullie zijn binnen gegaan. (de laatste boodschap hierover was
op 13 januari van dit jaar. w)
De focus van ons gesprek ligt op subtiele en niet zo subtiele effecten van jullie bewustzijn als resultaat
van de planetaire veranderingen die plaats hebben. Zoals we zeiden in onze vorige communicatie, het
wordt steeds moeilijker om met preciesheid seismische en vulkanische gebeurtenissen te voorspellen,
want jullie zijn een zeer vluchtige fase in gegaan.
In oktober van het vorige jaar voorspelden we dat jullie een Chaotische Knoop zouden binnen gaan en
dat dit zou resulteren in steeds toenemende niveaus van chaos, en dat jullie regeringen en instituten
problemen zouden krijgen in het worstelen met deze niveaus van chaos. En dit is inderdaad aan het
gebeuren tot en met de toename van extreem en grillige weerspatronen over de hele globe tot aan
een duidelijke vergrote aardbevingsactiviteit, tot aan de huidige IJslandse vulkanische uitbarstingen.
Deze diverse uitdrukkingen van de Chaotische Knoop zullen doorgaan te escaleren en wisselen op
creatieve en onvoorspelbare manieren met elkaar uit.
De focus van ons gesprek ligt niet op de stoffelijke problemen die jullie onder ogen zullen zien als de
Chaotische Knoop zijn omvang verbreedt, maar we willen liever ons richten op de evolutionaire
gelegenheden die op jullie wachten, als jullie klaar zijn die op te eisen.
Ten eerste laten we eerst een idee poneren dat misschien nieuw is voor sommigen, maar oude
informatie voor anderen.
Terwijl we kijken naar Aarde zien we haar net als we jullie zien, als een lichtende eivormige geometrie
van licht. Net als jullie heeft de Aarde kanalen voor subtiele energie. In jullie lichaam zijn deze
geleibuizen voor subtiele energie bekend als meridianen, die gerelateerd zijn aan de levenskracht
van jullie vitale organen, of nadi’s, een meer complex en subtiel systeem van kanalen die horen bij de
chakra’s.
De Aarde heeft haar eigen rooster of grid-werk van subtiele energiekanalen. Sommigen ervan worden
leylijnen genoemd. Dit zijn geleibuizen voor de stroom van subtiele energie door Aarde’s lichaam, die
lijken op jullie eigen subtiele energiekanalen. Maar, natuurlijk is de energie die door Aarde’s subtiele
energiekanalen stroomt veel massiever dan de energieën die door jullie lichaam gaan. Toch is er een
relatie tussen jullie meridianen/nadi’s en de leylijnen van jullie planeet.
Jullie planeet gaat een volgende fase in van haar Ascensie proces. En dit wordt aangekondigd door
veel factoren, sommigen die jullie kunnen opsporen, sommige ervan niet. Twee van deze factoren
hebben met aardbeving en vulkanische activiteit te maken.
Voor een aardbeving of een vulkanische eruptie uit, is er een massale beweging van subtiele energie
door Aarde’s leylijnen (in de omtrek van het seismisch gebeuren) Deze beweging van subtiele energie
vindt plaats voordat de eigenlijke tektonische verschuiving gebeurt. Tektonische verschuivingen zijn
de scheppers of generatoren van aardbeving activiteit zoals jullie wetenschap duidelijk heeft gesteld.
Maar de toevloed van subtiele energie door de meridianen (leylijnen) in de buurt van een aardbeving
vindt uren, dagen of zelfs weken eerder plaats voor de eigenlijke aardbeving en/of vulkanische eruptie
zelf. Dit zijn voorboden van het stoffelijke gebeuren. En dit subtiele energetische aspect van beving en
vulkanische activiteit daar willen we over spreken, want deze fluctuaties in Aarde’s meridianen of
leylijnen beïnvloeden jullie direct.
Velen van jullie ervaren een resonantie weerklank in je lichaam. Dit betekent dat als subtiele energie
die hoort bij een komende aardbeving of vulkanische eruptie door een van Aarde’s leylijnen loopt, er
een corresponderende beweging kan zijn in jullie eigen meridiaanstelsel. Het is alsof jullie een
barometer worden voor wat er gaat gebeuren. Sommige mensen zijn gevoeliger hiervoor dan
anderen, dus de effecten kunnen intenser zijn bij die mensen. Gevoelige mensen kunnen op die
subtiele energie van aardeveranderingen vóór het feitelijke gebeuren zelf, zelfs duizenden mijlen
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verder (dus anderhalf keer voor kilometers. w) antwoorden. Maar zelfs zij die minder gevoelig zijn
kunnen de effecten voelen. Vanwege het feit dat aardbeving en vulkanische activiteit groter worden,
zullen velen van jullie een toename beleven van die bizarre weerklank in je lichaam. En dat is waar we
onze aandacht nu op willen richten.
We begrijpen en waarderen de ernstige consequenties van aardbeving en vulkanische activiteit in
jullie drie-dimensionale werkelijkheid maar we willen dat jullie weten dat diezelfde gebeurtenissen
energetische openingen creëren, evolutionaire poorten die je kunt binnengaan.
Het zijn voorboden niet alleen van een verschuiving van landschap of stoffelijke aarde; het zijn
voorboden van de verschuiving van menselijk en planetair bewustzijn.
Laten we enkele stoffelijke en emotionele effecten beschrijven die deze aan seismisch gerelateerde
subtiele energie produceert. Denk er aan dat als een aardbeving of vulkanische eruptie aanstaande is
er een stroom van subtiele energie gaat door de meridianen of leylijnen van de Aarde in de omgeving
van het seismisch gebeuren. Er zijn, tegelijkertijd, resonantie weerklanken in jullie stoffelijk lichaam,
specifiek in hen die gevoelig hiervoor zijn. Als er een beweging van deze subtiele energie door je
persoonlijke meridiaan stelsel gaat, kunnen allerlei soorten vreemde fenomenen plaats vinden.
Die houden in, maar zijn er zeker niet tot beperkt, een toename van tijdelijke korte termijn geheugen
problemen, episoden van plotselinge lichaamswarmte en koude, onverklaarbaar stoffelijk ongemak en
zelfs pijn die schijnbaar zonder reden verschijnt en dan weer verdwijnt.
Je kunt ook korte momenten beleven van je denken wat je ‘op een rijtje zetten’ problemen kunt
noemen. (thinking and sequencing challenges). En episodes van plotseling verminderde energie
zullen toenemen. In deze vreemde energiestaten zal het lijken alsof je plotseling geen energie meer
hebt. We spraken hierover al in vorige boodschappen, maar meer en meer mensen zullen over
vermoeidheid klagen, over uitputting en tegelijkertijd niet in staat zijn om rustig te slapen. Er zal ook
een toename van episoden zijn van het gevoel dat je in slaap valt terwijl je wakker bent. Als je in een
omgeving bent waar je kunt gaan liggen, of minstens even je ogen kunt sluiten, dan is dat de beste
manier om met dat specifieke fenomeen om te gaan. Als dit overkomt dan is het meestal, maar niet
altijd een effect van de seismische stroom van subtiele energie door het energiesysteem van Aarde of
haar leylijnen.
Dit is een tijd waarin Aarde zelf haar niveaus verschuift van planetair bewustzijn, en jullie kunnen
‘meerijden’ op haar jaspanden, zogezegd. Daar de planeet haar bewustzijn zelf verandert kun je op
die momenten in diepe intense staten binnengaan van bewustzijn. Ons advies is om de wereld los te
laten en je over te geven aan de ervaring om in jezelf terug te vallen. Sommigen van jullie zullen
innerlijke werelden binnengaan van werkelijkheid wat immense healing en voedende effecten brengt.
Anderen zullen gewoon voelen alsof ze “bewusteloos” werden en herinneren zich niet wat er
gebeurde. Maar als je op deze momenten je zelf laat rusten, zelfs midden in je dagelijkse activiteiten,
dan zul je daar veel voordeel van hebben.
Soms kunnen enkelen van jullie ook een tegengestelde reactie beleven. Je kunt voelen alsof je
lichaam een hyper staat in gaat zonder enige reden, alsof het metabolisch verhaast is. Als je je bewust
bent van subtiele energieën, zul je merken dat dit het resultaat is van jullie subtiele energielichamen
(zoals het KA) die op een sneller tempo vibreert dan normaal voor je is. Dit versnellingsgevoel kan
korte periodes duren of enkele uren doorgaan. In deze hyper staten van bewustzijn kun je een
download beleven van kosmische informatie en/of spiritueel licht. Je kunt ook subtiele energiekanalen
ontdekken in je lichaam die spontaan opengaan met een resulterende versterking van subtiele
energiestromen door die kanalen. Zo vreemd als deze staten van lichaam en geest ook schijnen, het
zijn evolutionaire sprongen. Ongelukkigerwijs voor jullie dagelijkse lichaamsritme gebeuren deze
unieke staten van lichaam en geest vaak op ongelegen tijden. Als jij je er goed bij voelt en je realiseert
dat het evolutionaire geschenken zijn, kun je er groot voordeel uit halen.
Terwijl de Holon van Evenwicht en de Holon van Ascensie die we in vorige communicaties gaven
zeker nuttig zullen zijn voor jullie (en misschien tot groot voordeel gebruikt kunnen worden), is er geen
manier om te ontsnappen aan de stoffelijke effecten van die seismische gebeurtenissen op jullie
lichaam en bewustzijn. Dus ons advies is om ze liever aan te nemen dan er tegen te vechten. Bekijk
ze zoals ze zijn, evolutionaire gelegenheden.
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Met deze communicatie geven we de Hart Dimensionale Afstemming vrij. (Heart Dimensional
Attunement) Je zult een link vinden naar deze geluidsmeditatie aan het eind van deze boodschap. Dit
is een ongewone afstemming want hij komt uit de toekomst en van een energie van Aarde die nog niet
in onze huidige tijd is.
We stellen voor dat je hier naar luistert op een zelfde manier we je voorstelden om te luisteren naar de
Pineal Dimensional Attunement (de Pijnappel Dimensionale Afstemming) Zet je bewustzijn in je
hartchakra terwijl je luistert en stel je voor dat de geluiden die je hoort uit het hartcentrum komen.
Deze Ascensie code zal jullie helpen je hart te stabiliseren en om verlichting en gemak te
vinden vanuit een toekomstig aspect van jullie Aarde. Zijn doel is om jullie te helpen ondersteunen
door de chaotische en vluchtige gebeurtenissen heen die zich voor je ontvouwen. De geluiden zijn de
trillingsessentie van een nieuwe Aarde, een opgestegen Aarde. Het is de belofte van een nieuwe
wereld, en jullie dragen de zaden van die wereld in je eigen hart.
Uiteindelijk willen we de moeilijke tijden erkennen waar jullie binnengaan. Tegelijkertijd gaan jullie een
drempel over naar een buitengewone evolutionaire optilling.
Waar je ook woont op Aarde, of wat ook het station in je leven is, of de omstandigheden die je onder
ogen moet zien, indien je als evolutionair geschenk omhelst wat zich voor je ontvouwt dan zul je
omhoog gaan in bewustzijn en met genade en humor door het portaal heengaan dat de Chaotische
Knoop is.
The Hathors

April 15, 2010

Tom Kenyons Gedachten en Observaties
De Hathors vertelden me na de grote aardbeving in Haïti dat er meer schokkende bevingen zullen
komen langs de Ring van Fire (see Planetary Message entitled Haiti and the Chaotic Node (January
13, 2010). (is in het Nederlands)
Deze bevingen, volgens hen, zouden relatief dichtbij elkaar staan en zouden een belangrijke
energetische passsage betekenen in Aarde’s eigen Ascensie. (Merk op: “relatief dichtbij elkaar staan”
is zelfs meer dan een relatieve term als je weet dat deze wezens buiten onze zin van tijd en ruimte
bestaan, daar ze helemaal geen zin van lineaire tijd hebben die wij hebben.)Maar nadat ik dat heb
gezegd, gaven de Hathors aan me te kennen dat de 8.8 beving (van 27 febr. 2009) ook een van deze
schokkende bevingen was.
Ze vertelden ook dat de recente 7.2 beving in Baja California (16 maart 2009) die een groot gebied
beïnvloedde, inclusief L.A. weer een volgende van die schokkende bevingen was die, zoals zij het
zeiden een belangrijke energetische passage van Aarde’s eigen Ascensie betekende.
Zij die geïnteresseerd zijn in seismologie kunnen ook een commentaar van mij van enig belang vinden
bij het stuk van de Hathors direct na de Baja beving. Volgens hen was die aardbeving feitelijk het
middenpunt van een tektonische verschuiving die terugspoort naar de Imperial Valley en een beving
die daar plaats vond in 1979 (ook langs de VS/Mexico grens. Die beving was een 6.5 zoals vermeld
door het VS. Geologisch Onderzoek. De Hathors vertelden me dat het middelpunt van deze
tektonische verschuiving betekent dat er een toename (geen afname) van seismische activiteit in de
regio zou zijn. (Merk op dat ik slechts vermeldt wat zij me vertelden. Ik claim niet dat ik hun koppeling
begrijp van die 1979 beving in de Imperial Valley met de recente beving in Baja)
Zij zeiden ook meer bevingen te verwachten en niet alleen in dit gebied, maar ook over de hele
wereld, specifiek in de Ring of Fire (dit is een seismische hot zone die voorbij Azië, Indonesië,
Australië, Nieuw Zeeland verder gaat en dan omhoog naar de westkusten van Noord en Zuid
Amerika).
Kort na deze recente eerste eruptie van de vulkaan in IJsland zeiden de Hathors me dat dit zich zou
opbouwen in iets veel groters. En inderdaad, terwijl ik dit schrijf zijn er meer erupties geweest, de
meest recente die luchtverkeer afsloot in veel landen van Europa vanwege grote volumes vulkanische
as in de lucht, die jet machines ernstig kunnen beschadigen zodat ze zelfs kunnen falen.
Wij zijn duidelijk, tenminste in mijn geest, dat in het midden van de Chaotische Knoop die de Hathors
voorspelden terug in oktober van het vorig jaar, (see Planetary Message entitled Chaotic Nodes and
Dimensional Attunements, October 8, 2009 in the Hathor Archives).(vertaald. w)
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Volgens de Hathors zullen de huidige en opkomende seismische/vulkanische gebeurtenissen een
versnelling inluiden van het ascensieproces.
Ik snapte niet wat ze hier precies mee bedoelden maar het lijkt me nu duidelijk dat de Hathors
seismische en vulkanische activiteit zien niet alleen als duidelijk stoffelijke effecten hebbend maar ook
meer subtiele en minder zichtbare effecten op menselijk en planetair bewustzijn (betekent het
bewustzijn van mensen en de planeet zelf).
Ik, maar ook veel vrienden en metgezellen kunnen die vreemde afwijkingen bevestigen waarover de
Hathors spraken in die Planetaire Boodschap, inclusief vreemde voorbijgaande ongemakken in het
lichaam, slaapstoornissen, problemen met de korte termijn memorie en wat ik noem wazig-brein
syndroom – een tijdelijke afgang van iemands gewone stijl van denken, maar ook het logisch denken
en oplosvaardigheden. Bij deze vreemde en gelukkig kortstondige verschijnselen voel ik zelf alsof mijn
IQ tien punten naar beneden gaat en dan weer onverklaarbaar naar ‘normaal’ terugkeert.
En dan zijn er die plotselinge energie afnamen. Als dit gebeurt, voelt het net alsof ik uit een energie
stopcontact ben gehaald. Dan overkomt me een gevoel van vermoeidheid en/of slaperigheid. Als ik
iets moet doen kan ik mijn wens om te gaan rusten wel opzij zetten maar als ik niets moet doen dan is
er een intens intuïtief gevoel dat ik moet gaan liggen en wat er ook is door me heen moet laten rollen.
Medische Beschouwingen
Als je die soorten van stoffelijke ongemakken beleeft waarover de Hathors spreken in deze
boodschap, kun je te maken hebben met die resonantieweerklank in je lichaam zoals zij zeggen. Of er
is een medische situatie aan de hand. Als je eerder pijn voelt dan ongemak en als die pijn doorgaat in
plaats van uit eigen beweging te verdwijnen dan denk ik dat je dit moet afchecken met je
dokter/natuurarts, gewoon om zeker te zijn.
Als je een echt verlies van bewustzijn beleeft (zoals bewusteloos worden of ongecontroleerd in slaap
vallen) dan heb je misschien een serieus medische conditie inclusief en niet alleen een apnea. (he he!
zegt winny. Hij is wel erg serieus hoor, dat zou je dan al eerder weten…) Als dat zo is zou je medisch
advies moeten vragen. Om hier even duidelijk te zijn, het soort energie val waar de Hathors over
praten is een plotselinge, onverklaarbaar verlies van energie, een gevoel van slaperigheid en/of de
wens om in slaap te vallen. Daar de impuls erg sterk kan zijn is die toch te beheersen. Met andere
woorden, je zou in staat moeten blijven om “door te gaan met doorgaan” ondanks de sterke wens te
gaan rusten of te knikkebollen.
Langzamer Gaan en de Kunst van Je Overgeven
Ik heb erkend dat er voor mij geen punt is om tegen deze momenten van plotselinge geen-energie in
te vechten. En als ik de tijd kan nemen om te gaan liggen ga ik het gewoon even zat hebben dan voelt
het vaak alsof ik een soort slaap of semi-bewuste staat binnenga. Ik merk ook soms dat ik een vrije val
beleef door de innerlijke ruimte van mijn eigen denken in die geen-energie episodes, en dat is echt
een gek fenomeen.
Ik heb ontdekt dat als ik er gewoon in mee ga, die vrije val me meeneemt naar andere rijken van mijn
wezen waar ik gevoed en weer bijgevuld word. Deze innerlijke werelden van mijn bewustzijn
verschijnen aan me als levendige dromen en sommige ervan zijn echt buitengewoon en herstellend
van aard.
Notitie, er zijn ook tijden als ik een diepe staat inga van half bewustzijn en er dan weer uitga zonder
enig bewustzijn van wat er gebeurde. De hele affaire laat me denken aan een gezegde toegewezen
aan de Hopi over de eindtijden: als tijden sneller gaan, langzamer gaan.
De Hathors zeggen dat in die staten van geen-energie we vaak de inwerking hebben van
seismische/of vulkanische activiteit ergens op Aarde en dat een poort achter de sluiers tijdelijk is
geopend. Het is natuurlijk een persoonlijke keuze of we wel of niet door die deuren stappen en ook
wat we doen met wat we daar ontdekken.
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Als ik een geen-energie staat zie als een plotselinge onverwachte evolutionaire kans, alhoewel een
hele vreemde, dan bied ik veel minder weerstand.
Ik maar ook sommige van mijn vrienden en collega’s hebben ook de hyper staten beleefd van lichaam
en geest die de Hathors noemen. In feite, als ik dit stukje Gedachten en Observaties er bij zet, is het
nu 16:46 u. Ik werd gewekt door een van die opgekomen gevoelens die zei dat ik werk te doen had.
Soms echter sluiten die hyper staten het helemaal uit om iets te doen. Ze kunnen nogal intens zijn en
op zulke ogenblikken is alles wat ik kan doen gewoon rijden op die golven van energie
Soms schijnen die hyper staten te draaien op stromen van subtiele energie in me. Soms word ik
wakker uit een doodsslaap door een plotselinge manifestatie van lichtheid in mijn nadi’s (subtiele
energiekanalen die horen bij de chakra’s) En soms voel ik zoals de Hathors zeiden een download van
kosmische informatie en/of spiritueel licht. Voor mij vindt dit gewoonlijk plaats door de kruin of het
hartchakra, maar anderen zeiden dat het hen weer op een andere manier binnengaat.
We zijn allemaal unieke mensen en zo zal een kosmische download (zoals ik het noem) zich
uitdrukken en verschijnen op verschillende manieren. Uiteindelijk als ik me overgeef naar zo’n hyper
staat van lichaam en geest, voel ik mezelf vaak aangevuld door de toegenomen trillingsgraad van mijn
subtiele lichamen. Een centrale sleutel zoals bij die geen-energie staten die eerder genoemd werden,
is om ze te accepteren als een evolutionaire katalysator, geef je over aan het fenomeen en ga met de
stroom mee.
Veel van wat we ervaren in het leven wordt echt beïnvloed door hoe we er in onze geest over denken.
En dus voor mij, worden die geen-energie staten en de hyper staten meer en meer vreemde
energetische geschenken die de sluiers tussen de werelden in tweeën delen.
Afstemming door de Hart Dimensie
Dit thema van wat achter de sluiers is brengt me naar de Hart Dimensionele Afstemming, die is
genoemd in deze boodschap, dat, en het rare en grappige verhaal over hoe de Hathors dit naar voren
brachten. Toen de Hathors me informeerden dat ze wilden dat ik de Hart Dimensionele Afstemming
zou opnemen, zeiden ze dat de geluidscodes vanuit de toekomst naar me toe gebracht zouden
worden en deze specifieke ascensie geluidscodes zouden de luisteraar verbinden met een
toekomstige Aarde, en niet aan de Aarde van vandaag.
En ze zeiden dat ze die geluiden zouden voortbrengen zoals veel van hun recente geluiden, in de
vroege uren van de ochtend, rond 3 uur AM exact.
En zo was het dat enkele dagen later ze me om 3 uur wekten en begonnen de geluidspatronen te
downloaden in mijn studio. Het kostte ongeveer 5 dagen om het op te nemen en iedere sessie
eindigde net bij het eerste ochtendlicht.
Het rare was, behalve hun indringendheid dat die geluidscodes uit de toekomst kwamen, dat zes uit
mijn groep van dertien Hathors helderziend bij me aanwezig waren terwijl ik ze opnam en de tonen
mixte tot in hun uiteindelijke vorm. Dit is me nooit eerder gebeurd.
Toen ik me afstemde op de energiepatronen die ze in geluid wilden laten uitdrukken, stemden zij mijn
stem fijn af (finetuned) en vertelden me letterlijk om mijn vibrato hier te veranderen, de vocale geluiden
daar, enzovoorts. En weer dit was nog nooit eerder gebeurd. Om duidelijk te zijn, als ik geluiden van
een specifieke bron breng krijg ik de geluiden bijna tegelijkertijd om ze voort te brengen, maar normaal
ben ik niet in een constante dialoog terwijl ik dat doe en de wezens van die bron zijn dan ook “niet
precies daar” helderziend naast me en zeggen me ook niet hoe ik het moet doen.
Toen het tijd werd om de 16 vocale tracks te mixen in de uiteindelijke stereo track, werden ze weer
heel indringend. Er was een grappig moment voor me in dit alles, naast mijn echt vreemde indruk dat
er zes Hathors waren, en die zijn 3.60 tot 4.20 meter groot, gepropt in mijn kleine geluidskamer. Toen
ik wou beginnen om een EQ aan te passen, de plek van een geluid in het stereo veld, of het volume
van een specifieke track in relatie met de andere tracks, informeerden ze me dat deze recording door
hén esthetisch zou worden gecreëerd en níét door mij. Ze gingen verder uit te leggen dat de
geluidscodes letterlijk uit de toekomst kwamen, en daarom dat de Afstemming voor mij niet helemaal
goed voelde.
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Ik wilde de Afstemming veranderen zodat de geluiden bij mijn persoonlijke zin van esthetiek pasten.
Maar ze hielden vol dat de geluiden werden afgestemd in hun zin van esthetiek en voor een
toekomstige werkelijkheid op Aarde. Ze zeiden dat de Afstemming uiteindelijk wel goed voor me zou
horen, maar dat ik nu, op hen moest vertrouwen.
En zo schiep ik deze Afstemming naar hun zeer nauwkeurige aanwijzingen. Interessant was dat ik de
recording ongeveer zeven weken geleden afmaakte, voor dit geschrevene. De Hathors zeiden me
toen dat ze me zouden zeggen als het tijd was om dit vrij te geven en het vast te houden tot aan die
komende tijd. En voor hen zou dit vrijgeven van deze specifieke Ascensie geluidscode zou
corresponderen met een grote planetaire energie en degenen zou helpen die er naar luisterden om
zich af te stemmen op een nieuwe Aarde en een nieuw trillingspatroon van leven.
Als ik luister naar deze specifieke Heart Dimansional Attunement (Hartsdimensie Afstemming) met het
focus in mijn hart chakra, merk ik vaak complexe geometrieën die in mijn hartcentrum draaien. Een
portaal, als een wormhole (vortex) in ruimte en tijd, opent zich vaak voor me en ik merk een Nieuwe
Aarde die in de ruimte zweeft. En vaak word ik intens aangeraakt door de geluiden van walvissen die
een innig deel van dit geluidsstuk is en soms voel ik hen mijn hart wijd open blazen. Op weer andere
keren voel ik hun geluiden me verbinden aan een energetische lijn die van de Aarde is en van daar
verder voorbij.
Ik stel me voor dat andere luisteraars deze geluiden ervaren op manieren die weer uniek voor hen
zijn, want zoals in alle dingen is waarneming relatief voor de waarnemer.
Ik heb persoonlijk geëxperimenteerd door te luisteren naar de Heart Dimensional Attunement alleen
en in tandem met de Pineal Dimensional Attunement. De combinatie van het luisteren naar beide
Attunements achter elkaar (Heart Attunement gevolgd door de Pineal Attunement) is zelfs helemaal
krachtig. Maar besef dat als je veel luistert naar deze Attunements je misschien kunt ervaren wat ik
een psycho-spirituele ontgifting, die eigenlijk een reiniging is van beperkende gedachtevormen,
negatieve emoties en in sommige gevallen een vrijmaken van onderdrukte herinneringen. Ik heb pas
een artikel afgemaakt over een onderwerp van psycho apirituele reiniging en heb die bij de Articles
section van onze website gezet. Getiteld: Psycho-Spiritual Detoxification: Thoughts and Observations.
De Pineal and de Heart Attunements worden gratis aangeboden om persoonlijk te beluisteren op onze
website (hieronder de links)
Laatste Gedachten
Alleen de tijd zal het leren of we werkelijk in een planetaire Ascensie zitten zoals de Hathors denken.
Precies nu er zoveel “stront” in de ventilator zit is het moeilijk te zeggen of we in het proces van
Ascensie zitten en óf we eigenlijk wel ascenderen. Onze situatie op Aarde herinnert me aan een
verhaal over twee kinderen aan wie een pony beloofd was. In de schuur liepen ze op een dag en ze
keken om zich heen en zagen een reusachtige hoop paardenpoep liggen. Ze gilden van opwinding:
“Er moet hier dus ergens een pony zijn!”
Dus, met zoveel stront die rondvliegt, kan er inderdaad een pony in de vleugels zitten, zeg maar.
Natuurlijk voor mijn afgestompte persoonlijkheid, loop ik daarop vooruit als een ezel. Maar ik dwaal af
in mijn eigen scepticisme.
Ik biecht op dat het een eigenaardige situatie voor me is om een groep wezens te channelen die altijd
omhoog kijken naar de dingen en een visie bewaren van menselijke grootheid, die ik, als mens niet
altijd deel.
En toch weet ik ook dat midden in de immense chaos en het negativisme die we allemaal onder ogen
moeten zien, er wonderen gebeuren. Maar de meeste van deze wonderen van genade gebeuren in en
tussen individuele mensen. En het meeste ervan wordt niet gemeld in die hersenen-verdovende
hypnotische suggestie marathons die mainstream nieuws wordt genoemd.
Ik weet ook dat we leven in een vreemd en magisch universum waar nieuwe onvoorstelbare
mogelijkheden kunnen verschijnen en dat ook soms doen, als plotselinge onverwachte
werkelijkheden. En wat eens een schijnbare vaste werkelijkheid was kan snel van de radar af
verdwijnen om geschiedenis te worden.
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Aan het eind denk ik veel na over wat de mensheid gebeurt of dat veroorzaakt wordt door louter toeval
en willekeurigheid. Maar iets van wat er gebeurt voor ons is duidelijk een direct resultaat van wat we
denken en doen, individueel en collectief. En hier is het waar ik de grootste hoop voor ons vasthoud,
ondanks mijn afgestompte scepticisme en ondanks de voortdurende hersenverdovende manipulatie
waar we allemaal aan onderworpen zijn door onze gezamenlijke opperheren, onze regeringen, onze
instituten en onze godsdiensten.
Ik voel dat velen meer van ons op deze echt verbazende planeet wakker aan het worden zijn op
manieren die nooit konden worden bedacht door de Controllers. Ondanks al hun grote bronnen om
ons te hypnotiseren en te controleren door vrees, boos opzet en desinformatie, is magie aan de gang.
Er is een enorm toenemende massa van ons die wakker aan het worden is op oh zoveel manieren.
Sommigen van ons worden wakker voor de onzekere werkelijkheid dat onze politieke en economische
leiders ons blind geroofd hebben, ons beroofd hebben van onze mensenrechten en ons bestolen
hebben van onze spaarvarkens om hun eigen onverzadigbare wensen voor geld, status en macht te
voeden, zelfs tot nadeel van hen die ze gezworen hebben te dienen.
Weer anderen worden wakker voor de schokkende realiteit dat, met een paar uitzonderingen, onze
godsdiensten onze hoogste spirituele aspiraties gekaapt hebben. En door een rare ironie werden
velen van hen bronnen van kwaad in de wereld – als we kwaad definiëren als dat wat schade aanricht
in of tussen mensen van onze menselijke familie. Een snelle blik op de geschiedenis en de huidige
wereldwijde golf van fundamentalisme en op godsdienst gebaseerde intolerantie is meer dan genoeg
om dit duidelijk te maken.
Een groeiend aantal mensen, wereldwijd worden ook wakker voor de waarheid dat we deel zijn van de
natuur, er niet van afgescheiden zijn. En voor hen is het verlies van een soort een niet onbetekenend
iets. Leven is voor deze groep een heilige verantwoordelijkheid, en de noodzaak om voor Aarde en
haar grote ecosystemen te zorgen, is een zelf bewezen waarheid.
Anderen van ons worden wakker voor de trance van drie-dimensionale werkelijkheid om zich te
realiseren dat er veel, veel meer is dan ons leven en voor wie we zijn dan onze cultuur ons doet
geloven.
En dit zijn maar een paar gebieden waarin wij menselijke primaten wakker worden.
Misschien hebben de Hathors gelijk. Misschien is er een evolutionaire golf van energie die door de
hele ruimte trekt. En misschien, zoals ze zeggen, zitten we midden in een groot experiment – de
evolutie van bewustzijn in materie.
Maar welke de redenen ook mogen zijn, het schijnt me dat meer en meer van ons kiezen om niet op
de snoezel knoppen te drukken van onze Kosmische Wekker. En in plaats van door te gaan in ijdele
pogingen om onbewust te blijven, kiezen meer en meer van ons de radicale, moedige en gedurfde
daad om wakker te worden uit de Grote Slaap van Maya, en het miasma van onze beschaving.
Wat er zal gebeuren als de meeste op de wereld wakker worden, daar kunnen we naar raden.
Tom Kenyon
Orcas Island, Washington
Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Een notitie over de gratis mp3 op mijn website, inclusief de Heart en Pineal Dimensional Attunements:
Het zijn copyright intellectuele eigendommen. Ze zijn voor jou persoonlijk te beluisteren. Dat betekent
dat ik ze je aanbied, als individueel persoon, alleen voor jouw eigen persoonlijk luisteren. Je mag deze
copyright geluiden niet openbaar gebruiken. Je mag ze ook niet ergens op een site plaatsen, niet op
You Tube, Facebook, Friendster, My Space, Your Space, His Space, Her Space, Its Space or any
other Internet site or media format zonder mijn geschreven toestemming. Je mag deze geluiden ook
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niet gebruiken als achtergrond geluid gebruiken voor je eigen audio creaties. Als je dit soort dingen
doet tast je de wet aan en in mijn geest ook de grond ethiek en algemeen fatsoen.
Klik hier voor de audio’s:
Click here for the Heart Dimensional Attunement ©2010 Tom Kenyon
Click here for the Pineal Dimensional Attunement ©2010 Tom Kenyon
Opmerking: De Pineal en Hart Dimensional Attunements zijn twee van de zes complexe geluiden in
Toms nieuwste CD getiteld Ascension Codes. Om iets er van te horen ga dan naar
Store section of the website, www.tomkenyon.com.
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