Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon
25 juni 2010
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)
(We kregen al vaker van Tom Kenyon de boodschappen van de Hathors.
Wie is Tom Kenyon?
Tom Kenyon is een psychotherapeut, musicus, liedjesschrijver, zanger, sjamaan en schrijver.
Wie zijn de Hathors?
De Hathors zeggen dat zij een groep van interdimensionale, intergalactische wezens zijn die in het
oude Egypte verbonden waren door de Tempels van de Godin Hathor, maar ook in verscheiden
andere pre-historische culturen waren. Onderaan Tom’s website. Winny)
Toenemende Intensiteit van de Chaotische Knoop: De Golf van Mexico
Jullie gaan een heel moeilijke doorgang in van deze fase van de Chaotische Knoop. Er werd gevaar
geschapen door menselijke arrogantie, hebzucht en stompzinnigheid. We spreken hier over de ramp
in de Golf van Mexico. Jullie is door de media of door je regering niet de gehele waarheid verteld over
de situatie. De situatie is ernstig en er zijn veelvoudige mogelijke tijdslijnen die dit gebeuren
doorkruisen.
We zullen enkelen hiervan bespreken, maar verschuiven dan onze aandacht naar jou, de individuele
mens. Deze tijdslijn-mogelijkheden waar we over spreken zijn kneedbaar, veranderbaar. Ze zijn niet in
steen geschreven, zoals het gezegde luidt. Er zijn zoveel factoren betrokken bij de ecologische ramp
die zich ontvouwt in de Golf, het is moeilijk om het feitelijke resultaat te voorspellen zoals die in jullie
drie-dimensionale werkelijk zal verschijnen. En zoals we al eerder hebben gezegd, dingen kunnen
radicaal veranderen, zelfs ter elfder ure.
De olie en gasreserves die zijn aangeprikt zijn enorm, en als dit niet wordt bedwongen zal het zich in
diverse mogelijkheden ontvouwen.
Een van die extreme mogelijkheden is het uitsterven van veel (of alle) zeeleven in de Golf regio en
een verder voeren van de verontreinigingen in de Atlantische Oceaan door de Golfstroom naar de
kust van Europa, waar een hoog niveau van giftigheid negatief het oceaanleven zal beïnvloeden in die
regionen van de Atlantische Oceaan. Als dat gat niet wordt afgedicht, zal de vervuiling van de gehele
Atlantische Oceaan een duidelijke mogelijkheid worden, en uiteindelijk zal de rest van de
wereldoceanen in gevaar worden gebracht. Hoe verder weg van de Golfregio hoe minder giftigheid er
zal zijn. Maar een duidelijke mogelijkheid is een eventuele verontreiniging van alle oceanen van de
hele Aarde.
In een nog slechter wordend scenario, kan het methaangas, de natuurlijke gassen in dit veld,
uitbarsten en door de oceaanvloer breken en een tsunami scheppen van een immens vernietigende
kracht maar ook met loslaten van giftige gassen in het gebied.
Een volgend slecht scenario kan zich ontplooien als de scheur in de oceaanvloer groot genoeg was
om een tektonische verschuiving te creëren die omhoog rijst uit de Golf naar de Mississippi en naar de
Grote meren. Dit zou een rampzalig scenario zijn nog veel verder voorbij wat je je kunt voorstellen.
Opnieuw, de huidige situatie in de Golf is een direct resultaat van menselijke arrogantie, hebzucht en
stommigheid van corporaties die betrokken zijn bij dit incident en vanwege nalatigheid van de
regering. De voornaamste waardering waarmee de belangen van deze corporaties worden
aangedreven is profijt, en dus werden er risico’s genomen die nooit zouden genomen zijn als de
onschendbaarheid van leven in de andere kant van de vergelijking was meegenomen, maar dit was
niet het geval. Droevig genoeg is dit de handelswijze van de tijd die jullie nu gaan verlaten, en jullie
zijn getuige in eerste hand van de smaad van de wateren van de Aarde door een cultuur die
afhankelijk is van olie en van belangen van een corporatie die het gebruik van andere technologieën
tegenhoudt, en dit alles in naam van profijt.
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Wat zal jullie geld waard zijn als het leven wordt gecompromitteerd? Deze eenvoudige intelligentie test
schijn gefaald te hebben. Jullie staan letterlijk aan de rand van de ineenstorting van de oude wereld
en een chaotische geboorte in het nieuwe.
De Chaotische Knooppunten hebben jullie bereikt met een steeds toenemende intensiteit. Wij
beschouwen dit als geboorte weeën, de geboorte van een nieuwe Aarde. En terwijl de geboorte van
de nieuwe wereld zich voor jullie ontvouwt, kan het gevangen raken in een van de weeën behoorlijk
moeilijk zijn.
In onze ogen is er geen plek op Aarde die niet zal worden beïnvloed door planetaire veranderingen,
natuurlijke veranderingen en die welke veroorzaakt worden door de mens. Sommige gebieden van de
wereld zullen minder intens worden aangeraakt, maar alles zal radicaal worden veranderd. Het leven
op jullie planeet is een onderling verbonden weefsel.
We raden degenen die heden in de Golf regio wonen aan, dertig km in het binnenwaarts vanaf de
kustlijn om mentaal, emotioneel en spiritueel voorbereid te zijn. Dit is een tijd voor geslepen intuïtie en
instinct. Als je de intuïtie voelt om het gebied te verlaten, zal dit een intelligentie test zijn. Wie er zal
doorgaan en wie er zal falen is eenvoudigweg de onpersoonlijke kracht van de evolutie die op handen
is.
Als het Golf incident doorgaat zonder matiging, dan zal dit een tijd zijn van immense uitdagingen voor
de gehele planeet. En dus ook al woon je niet bij de Golf, dit is een tijd voor intuïtie en instinct. Ons
advies is om deze talenten in jullie op scherp te zetten en om te handelen volgens de onthullingen die
naar je toe komen. Ieder van jullie zal op de plek, in de omstandigheid en in de tijd zitten die
gebaseerd zijn op jouw niveau van evolutie en waarvoor je naar de Aarde kwam om te ervaren.

Hoe akelig jou ook een situatie mag toeschijnen, we willen graag duidelijk deze boodschap
doorgeven: Jij bent de mede-schepper van jouw werkelijkheid. Ga hoger op in je bewustzijn, zelfs als
degenen rondom jou naar beneden zakken. Als de situatie slechter wordt zal het een moeilijke tijd
worden waarin massa hysterie zal toenemen, en zullen jullie je centrum pad moeten vinden, de nauwe
doorgang die omhoog voert. In het verleden hebben we suggesties gegeven over hoe je je bewustzijn
moet omhoogwerken. We zullen daar nu niet meer ingaan. Jullie kunnen ze in de Archives (Archieven)
vinden.
Nu is het tijd om in je spirituele autoriteit te stappen als je dat al niet gedaan hebt. Er wordt een
verdelende lijn getrokken door de evolutie. De planeet antwoordt op menselijke hebzucht, arrogantie
en stompzinnigheid. Gaia zal dit overleven. Het is niet duidelijk of de massa van de mensheid dat zal
doen.
Maar zelfs midden in deze bewegende donkerte zijn er voortreffelijke gelegenheden om omhoog te
gaan in bewustzijn, als individu en als culturele creatieve/samenwerkende menselijke
gemeenschappen.
Jullie kunnen ook een voortdurende verslechtering verwachten van jullie financiële stelsel. Het
schijnbare herstel was het resultaat door een kaartenhuis te schragen maar dat kaartenhuis begint
opnieuw te schudden.
Onze suggestie is om niet beangst te worden door deze veranderingen die jullie bereikt hebben, maar
om ze te herkennen als scheuren in de muren van een gevangenis die om jullie heen werden
opgericht. Stap door die breuken de vrijheid in. Jullie zijn schepper goden en godinnen. Jullie hebben
een immense macht in je handen, maar jullie hebben geslapen en waren je onbewust van de
immensiteit die je bezit. Misschien door de crisis in de Golf, zullen meer van de mensheid ontwaken
en een eind eisen aan de oude manieren die alle leven bedreigen.
The Hathors
June 23, 2010

Tom’s eigen Gedachten en Observaties
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Persoonlijk vind ik dit best een krachtige boodschap. Terwijl enkelen misschien denken dat deze
communicatie op angst is gebaseerd denk ik dat hij op intelligentie is gebaseerd.
Sommigen van ons in de menselijke beweging (specifiek velen van ons in dat hoekje die vaak het
etiket kregen van ‘New Age’) denken dat door niet te kijken naar mogelijke problemen, die problemen
op de een of andere manier wonderbaarlijk zullen verdwijnen.
Ik word ook steeds wat dit betreft daar aan herinnerd door mijn hond Merlin, die ook dacht door niet
naar problemen te kijken dat dit een manier was om er mee om te gaan. Zie je, Merlin was deels een
bloodhound en hij was 1 m. 80 van snuit tot en met zijn staart en woog ongeveer 165 pond. Hij was
ook een erg geëvolueerd wezen waarvan ik dacht dat hij echt helemaal niet een hond was, meer als
een engel in een hondenlijf. Op een dag hoop ik een eer te bewijzen aan Merlin door enkele kleine
wonderen te beschrijven die hij in onze levens schiep. Maar hij was ook een hound en hield ervan om
in hertenpoep te rollen. Soms gebeurde het als de hertenpoep met het vet van zijn huid combineerde,
en dat was verschrikkelijk. Voor hem was het de meest heerlijke cologne terwijl het voor ons een
werkelijk afschuwelijk aroma was. Ach, het relatieve van perceptie tussen mensen en honden!
Bij die toegenegenheid voor hertenpoep hield Merlin ervan om op de sofa te zitten en met ons naar de
TV te kijken. Maar na zijn hertenontmoetingen wilden we helemaal niet dat hij bij ons zat, of
potverdorie naast ons ging liggen.
Als hij zichzelf besmeerd had met wat… ah… hertencologne, trok hij zich terug en probeerde hij naar
de bank te sluipen. Het grappige was dat hij niet naar ons keek als hij zachtjes, zo heel langzaam zijn
vleesklomp naar de bank schoof. Hij was er van overtuigd dat als hij ons niet kon zien, we hem niet
zouden zien. Onvermijdelijk zou iemand van het gezin op een afkeurende manier tegen hem zeggen:
“Merrrrrllin!!” En iedere keer trok Merlin een gezicht van uiterste schok en verrassing alsof hij zei:
“Hoe konden jullie me zien!”
Velen van ons mensen zijn ook zulke begenadigde artiesten van ontkenning. Als iets te moeilijk is om
mee om te gaan, doen velen van ons net alsof het helemaal niet gebeurt. Ook al biedt dit enige
waanvertroosting, is het toch juist dat – waan.
Het is veel beter denk ik, om je bewust te zijn van de feiten in een situatie, het doet er niet toe hoe
ernstig, zodat je er intelligenter mee om kunt gaan. En dat is het wat ik denk wat de Hathors nu
brengen met deze boodschap.
Let wel, ze zeggen NIET (ik herhaal: ZEGGEN NIET) dat een van die verschrikkelijke scenario’s die
ze beschrijven in feite een werkelijkheid zullen worden. Maar ze zeggen dat dit werkelijke
mogelijkheden zijn, en we moeten onze intuïtie en buikinstincten aanscherpen als we die veelvoudige
en veel-dimensionale effecten tegenkomen van de Chaotische Knooppunten (die zij essentieel
beschreven hebben als steeds toenemende niveaus van chaos).
In een gesprek met hen nadat ze deze boodschap gaven, wezen de Hathors op de Golf crisis als een
kritiek moment van creatieve mogelijkheden. Hiermee bedoelen ze dat er veel mogelijke resultaten
tegelijkertijd bestaan, en welke hiervan opduiken als de voornaamste in een drie dimensionale
werkelijkheid dat moet nog bepaald worden.
Hopelijk zullen degenen die de leiding hebben op de een of andere manier een weg vinden om deze
laatste aanval op Gaia te herstellen. Maar de hele situatie herinnert me aan een Nederlandse
uitdrukking die ik specifiek toepasselijk vind als regeringen en media samen praten – mushroom
treatment. Paddestoelen behandeling. Met enkele uitzonderingen geven ze ons allemaal een
paddestoelen behandeling – ze houden ons in het duister en voeden ons met poep! Het is echt een
tijd om onze intuïtie en onze instincten aan te scherpen om voorbij de rookgordijnen te kijken en vast
te stellen welke juiste koersen of handelingen er nodig zijn.
De Hathors noemden ook in het voorbij gaan, de Archieven, waar men sommige van de methoden
kan vinden die ze gedeeld hebben om bewustzijn omhoog te werken en om de ascentie te beginnen.
Om je tijd te besparen hiernaar te zoeken, heb ik directe linken gezet aan het eind van mijn
commentaar.
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Ten slotte wil een persoonlijk in de war makertje te vertellen wat me enige tijd geleden overkwam. Ik
zat in een hoog oprijzend gebouw en duwde op de liftknop om naar boven te gaan. De deuren gingen
dicht, maar er gebeurde niks. Ik duwde weer op de knop, en weer, de lift weigerde wat te doen. Ik riep
wat obsceens tegen het geval en begon erop te slaan, alsof het daardoor ging werken. In ieder geval,
keek ik uiteindelijk naar de knop waar ik op had geduwd… en die was voor de verdieping waar ik op
zat! Toen ik mijn kalmte terugkreeg, duwde ik zachtjes op de knop voor de bovenste verdiepingen en
voila! de lift ging omhoog naar de verdieping die ik wilde.
Terwijl ik mijn persoonlijke komedie van vergissingen aan de kant zet, denk ik dat dit verhaaltje heel
veel lijkt op onze beschaving van dit moment. Ik denk dat velen van ons weten dat we naar een
hogere verdieping moeten, metaforisch gesproken (als individu en als cultuur) maar we blijven
onbewust steeds dezelfde knop indrukken.
We moeten veranderen wat we aan het doen zijn, als we deze doorgang willen overleven.
Linken naar de Archives:
Sommigen heb ik vertaald, als je die niet hebt, dan mail me even. winnyd@stralendetoekomst.nl

Ecstasy and the Heart
HathorEcstasyHeart05apr18 vertaald
Een gesprek over exstatische staten en verrukking als evolutionaire katalysatoren. Vreugde is het
pad.

The Holon of Balance
HathorHolonEvenwicht (vertaald)
Instructies hoe je de octahedron gebruikt als een object van voorstelling om je bewustzijn te
stabiliseren.

The Holon of Ascension

Kijk naar de Nederlandse vertaling op Tom’s

website.
Instructies hoe je de Holon van Ascentie kunt creëren voor een versnelde beweging in bewustzijn.

Evolutionary Opportunities Within Chaotic Nodes
A discussion of Dimensional Attunements as psychoacoustic catalysts for accelerated evolution.
The Pineal Dimensional Attunement
Geluiden die je kunt halen uit zijn website.
Een geluidsmeditatie voor de activering van de ongebruikte mogelijkheden van de Pijnappelklier.

The Heart Dimensional Attunement
Geluiden die je kunt halen uit Tom’s website
Een geluidsmeditatie voor het Hart Chakra als een energetisch anker voor een nieuwe Aarde.

Note: If you received this message indirectly, you might not be able to access the links above. In this
case, simply go to www.tomkenyon.com and go to the Hathor section on the website. Go to the
Archives and scroll down to find the articles mentioned above.

Een Interessant Toeval: het enige Hathor gebeuren in dit jaar in de Verenigde Staten.
Na het lezen van de Hathor boodschap ging ik naar onze kalender om te zien wat ze vertelden over
het komende Hathor Intensieve Stuk, Het Kristallen Paleis Binnen en het openen van de Hallen van
Amenti, in Seattle, Washington (29-31 oktober 2010). Een zin trok specifiek mijn aandacht toen ze
over dit gebeuren spraken:
“Het is een sleutel naar het hogere creatieve denken, en door dit aspect van bewustzijn is het dat
nieuwe oplossingen voor persoonlijke, sociale en wereld problemen kunnen worden gevonden.”
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Dit wijst op het Kristallen Paleis (de pijnappelklier en zijn ongebruikte mogelijkheden) maar ook op de
actie om de Hallen van Amenti te openen (en dat geeft toegang naar iemands Hoger Denken). Toen
ze mij vroegen om dit gebeuren te brengen, dacht ik dat het interessant zou zijn om te zien hoe de
poorten naar ons Hoger Denken werd geopend omdat zo’n actie in ons inspiratie zou brengen, en ons
(en de mensheid) toegang zou geven naar nieuwe soorten kennis die nuttig zouden zijn voor het
leven. Weinig weet ik dat deze actie om de Hallen van Amenti te openen zo’n ontnuchterende
toonzetting zou brengen – als wij nu onder ogen zien, wat, een van de grootste ecologische rampen in
de menselijk geschiedenis kan zijn.
Omdat dit gebeuren ook een grote Hathor Planetaire Activering zal zijn, zal er gelegenheid zijn om van
afstand deel te nemen aan deze Intentie. Aan hen die niet in staat zijn om stoffelijk aanwezig te zijn,
zullen richtlijnen worden gegeven via deze website over hoe je deelneemt aan het werk dat we in
Seattle gaan doen. Als je ingeschreven bent om de Hathor boodschappen te krijgen, zul je
automatisch deze informatie verkrijgen als die beschikbaar is. Bezoek anders dan weer de website om
de instructies te lezen als ze daar gepost zijn – waarschijnlijk in september.
Om de hele beschrijving te bekijken van dit gebeuren klik dan hier: click here, of ga naar de
kalender pagina van de website.
© 2010 Tom Kenyon All Rights Reserved. You may copy and distribute this message in any media so
long as you do not alter it in any way, do not charge for it, credit the author and include this copyright
notice. www.tomkenyon.com
To subscribe: If you received this posting as a forward and you would like to receive Hathor Planetary
Messages in the future, please go to http://tomkenyon.com/contact and follow the directions to “opt in”
and join the Hathor mailing list.
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