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Elrejtve a szemünk elől 
Élő közvetítés - 2022. január 26. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2022/k_channel22_Hidden.html  ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Olyan sok minden történik veletek kedveseim. A Szellem ismer titeket és tudja, hogy min mentek keresztül. A Szellem oly 
sokféleképpen működik együtt, hogy segítsen nektek, és néha az álmaitok is ezek közé tartoznak. Ma néhányan az 

álmokról kérdeztek. (Az élő közvetítés kérdezz-felelek részében.) 

 
Ha még nem vettétek volna észre, az álmok eléggé többdimenziósnak tűnnek. Ez alatt azt értem, hogy sohasem 

lineárisak. Az álmokban olyan helyeken találjátok magatokat, amelyek a múltban léteztek. Gyakran találkoztok olyan 
emberekkel, akiknek nem kellene ott lenniük, vagy akik soha nem is ismerték egymást, illetve már el is hunytak. Az álmok 

tehát gyakran metaforái valami másnak, amivel a tudatalattitokban foglalkoztok. Néha elvonják a figyelmeteket, amíg 3D-

sebb dolgokon dolgoztok az elmétekben. Néha pedig közvetlen kapcsolatban állnak azzal, amit fénymunkásként tanultok, 
vagy amin keresztülmentek. 

 
Hányan álmodnak színes álmokat, vagy esetleg azt álmodják, hogy repülnek? Ezek olyan álmok kedveseim, amelyek 

világosan mutatják, hogy jó úton jártok. Talán ti is kívántatok már ilyen álmokat? Hadd adjak egy javaslatot! Mielőtt 
lefeküdnétek aludni, adjatok szándékot azoknak az álmoknak, amelyeket szeretnétek, és nézzétek meg, hogy mi történik! 

Azok, akiknek vannak olyan álmaik, amelyeket nem szeretnek, azokat is irányíthatják. Ismétlem, mielőtt aludni mentek: 

"Kedves Szellem, engedd meg, hogy a ma esti álmok fokozzák a nagyszerűségemet! Engedd meg, hogy felfrissülve 
ébredjek, és mosolyogjak azokon szép dolgokon, amelyeket az éjszaka folyamán bemutattak nekem!" 
 
Nagyon is uraljátok azokat a dolgokat, amelyekről talán nem is gondolnátok, hogy uraljátok őket. Egyikőtök sem rabja a 

rossz álmoknak. Totálisan és teljes mértékben irányíthatjátok őket, mint minden más olyan dolgot is, amiről azt mondtuk 

nektek, hogy ti irányítjátok. Ez a gyakorlat, amit most adtam át nektek, a pozitív emberi programozás egy olyan formája, 
amely megteremti a születésetek óta meglévő sok program feloldását. Ahol is azt tanították számotokra, hogy ezt vagy 

azt nem tudjátok megtenni. Olyan álmokat hoz létre, ahol a félelmeitek manifesztálódnak, vagy az aggodalmaitok 
felerősödnek. Ez egy olyan történet, amit elhisztek és megálmodtok, mert soha nem mentek oda, hogy megnézzétek, mi 

is következik. 
 

Szem előtt rejtőző dolgok 

 
Ez a negyedik közvetítés a négyből, a sorozat negyedik részében, amelynek a következő címet adtuk: "Elrejtve a szemünk 

elől". Ebben a sorozatban három másik címet és ötletet adtunk át nektek olyan dolgokról, melyek a szemünk előtt 
rejtőznek. Néhányan már tudtatok róluk, de nem voltatok tisztában a mélységükkel, vagy azzal, hogy valójában hogyan is 

használhatnátok őket. Azok számára, akik ezt olvassák, a másik három tulajdonságot könnyen megtalálhatják és 

megvalósíthatják. Ott vannak nektek, hogy meghallgassátok őket a társam honlapján. (www.kryon.hu/kozvetitesek.php - 
a szerk.) 

 
Ezt a tulajdonságot, amiről beszélek azért tartogattam az utolsónak, mert ez a leggyakorlatiasabb, és nem olyan 

ezoterikus, mint a többi. Miután meghallgatjátok, hogy mi is az, lehet, hogy nem értetek majd egyet, mondván: "Ez 
nagyon ezoterikus." Ha így gondoljátok, akkor egyszerűen csak nem mondtak el számotokra valami olyasmit, amit a 
bolygón lévő egyetlen spirituális szervezet sem mondott el még nektek. Itt van hát! Ahogy ott ültök és napról napra 

megtapasztaljátok az életeteket, megvan a képességetek arra, hogy irányítsátok a saját valóságotokat.  
 

Az emberi lények irányíthatják, hogy mi történik velük 
 

Amikor erről a témáról beszélünk, az intellektuális és logikusan gondolkodó emberek mindig ellenvetéseket kapnak. 

Azonnal azt mondják: "Ez csak fantázia. Az esélye véletlenszerű. Ez csupán szerencse. Ha lelépsz a járdaszegélyről, és 
egy teherautó elüt, na az véletlen. Erre nincs ráhatásod." Ez valóban jól hangzik, de van valami, amiről nem tudnak. 

Létezik egy mérhető, fizikai energia, ami képes megváltoztatni azt, amit "szerencsének" érezhettek. 
 

Hogyan tudnátok olyan dolgokat irányítani, mint a balszerencse esélye? Hogyan tudtok olyan valóságot teremteni, ahol 

nem léptek véletlenül egy teherautó elé? Ez az a pont, ahol a dolog jóra fordul. Hadd mutassak be nektek valamit! 
 

Ha nincs tudatosságotok az utatokkal kapcsolatban, más szóval, ha egyszerűen csak hagyjátok, hogy a véletlen 
megtörténjen, akkor az életetek valóban véletlen szerencseként fog alakulni. Képzeljétek el azonban, hogy előttetek áll 

egy olyan út, ami tele van kátyúkkal és veszélyes helyekkel! Tehát, ha beleléptek egy csomóba közülük, akkor képletesen 
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szólva, ezt nevezzük véletlennek. Namármost, gondoljatok csak bele egy pillanatra, hogy mi történne, ha tudatos 

energiával irányítanátok az utatokat! Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy ez olyan, mintha egy fényt helyeznétek 
magatok elé? De fizikai fény helyett intuitív fényt. Tehát, amikor ezt a tudatossági eszközt használjátok kedveseim, akkor 

egy olyan ösvényt kaptok, amelyen vagy nincsenek kátyúk, vagy ahol intuitív időzítéssel és szinkronicitással ki tudjátok 

kerülni őket. Nem lesztek abban a kereszteződésben, ahol a teherautó jön, mert ti azt kértétek, hogy ne legyen ott. Ez a 
dolog így működik. Tényleg így működik! 

 
A Mező 

 

Korábban már beszéltünk a Mezőről. Ez nem ezoterikus dolog! Ez az egész bolygón élő emberiség tudatosságának 
energiája - mérhető és valós. A Mező tartalmazza azon összes tudatosság energiáját, ami jelenleg zajlik, valamint a 

dolgok lehetőségeit, amelyek megtörténhetnek, vagy nem történhetnek meg. A Mezővel való kapcsolódás lehetővé teszi, 
hogy elkezdjétek magatokat ezen a tudatosságon keresztül olyan területekre irányítani, ahol nincsenek kátyúk, mert most 

már ti irányítjátok az utatokat. 
 

A kormányok évtizedek óta használják az általuk "távolbalátóknak" nevezett embereket, hogy segítsenek nekik felismerni 

mi történik a bolygó más részein. Ezek az emberek olyanok, akik nagyon jól meg tudják különböztetni, hogy mi is van a 
Mezőben. Ez nem egy titokzatos adottság. Ez hát az, amiről mi is beszélünk. 

 
A múltban a közvetítésemben egy olyan új pápáról adtam át nektek jóslatot, aki megváltoztatja az egyházat. 13 hónappal 

később megkaptátok őt, de a másik sem halt meg! Ez az információ mind ott volt a Mezőben, sokan tudták magasabb 

szinteken - de a Mezőben! 
 

Kedveseim, azt mondom nektek, hogy megvan a képességetek arra, hogy teljesen irányítsátok a valóságotokat, és ne 
legyetek a szerencse vagy a véletlen áldozatai. Hogyan tudjátok ezt megtenni? 

 
Kapcsolódás 

 

Az első lépés, amire feltétlenül szükség van az, hogy pozitív tudatosságot teremtsetek arról, hogy mit is vártok el! Ez 
megteremti az energiát ahhoz, hogy a többi megtörténhessen. Az életetekre vonatkozó szándékotok és megerősítéseitek 

elkezdenek új energiát teremteni, és elkezdenek oly módon együttműködni a Mezővel, ami nagyon is valóságos. De előbb 
meg kell változtatnotok a régi programozásotokat (a jelenlegi valóságotokat), és ez valóban megvalósítható. Úgy fogjuk 

ezt hívni, hogy "átformálni a történeteteket". 

 
Milyenek a jelenlegi elképzeléseitek arról, hogy mit gondoltok, mire vagytok képesek? Úgy gondoljátok, hogy a saját 

testetek, a saját elmétek képes arra, hogy biztonságos helyekre vetítse ki magát? Képesek vagytok-e valóban létrehozni 
egy olyan energiát, ahol azon megfelelő helyen és időben lesztek, ahol biztonságban vagytok, vagy olyasvalakivel, akivel 

találkoznotok kell? Mi történne, ha azt mondanátok: "Kedves Szellem, holnap hadd találkozzam azokkal az emberekkel, 
akikkel megfelelő módon kell találkoznom! Irányíts a megfelelő helyekre! Add meg nekem az intuíciót azokról a helyekről! 
Hozd el nekem ezt vagy valami jobbat!" Ez egyszerű imának tűnik, de nem arról van szó, hogy Isten különleges erőt 

adjon a számotokra. Ehelyett ez egy szóbeli szándék arra vonatkozóan, hogy elengedjétek a régi programozásotokat, és 
a tudatalattitok meghallja azt. Majd elkezdi megengedni az intuíció energiáját olyan módon, ami mindig is veletek volt, 

csak nem valósult meg. 
 

Ha ezt minden nap elkezditek csinálni, akkor egy olyan növekvő energia indul el, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb 

intuícióval rendelkezzetek. Ahol is ténylegesen "irányítjátok a véletleneket", és nem lesztek a teherautó előtt. Sőt, lehet, 
hogy olyan emberekkel találkoztok, akikkel találkoznotok kell ahhoz, hogy a következő szintre léphessetek - egy olyanra, 

amit előrevetítettetek magatok számára, de sohasem tudtátok elérni. 
 

Nem mondanám el ezt nektek, ha nem lenne igaz. Ezt az energiát ténylegesen mérik és látják mások, mint egy olyan 

életképes energiát, amit az emberek felhasználhatnak. Sok öreg lélek és fénymunkás vesz részt ebben. A szándékotok és 
a szavakkal való kifejezésetek olyan életképes energiát hoz létre, amit a múltban sohasem tekintettek valósnak. Ennek 

egyik oka az, hogy a tudatosságot most fizikai energiának tekintik, egy megfoghatatlan és nehezen magyarázható 
mentális tulajdonság helyett. 

 
Bevonzani a legrosszabbat 

 

Nos, a tudatotoknak ez a kreatív képessége rendkívül erős, és fordítva is működik. Sokszor elmondtuk már nektek, hogy 
nem vagytok ennek a bolygónak az áldozatai. Vannak azonban olyanok - és remélem, hogy néhányan közülük nézik és 

olvassák -, akik úgy érzik, hogy ők igenis azok. Ha ezek közé tartozol, és úgy érzed, hogy ennek a bolygónak az áldozata 
vagy, mert rossz dolgok történnek veled újra és újra, akkor hadd tegyek fel egy nagyon erőteljes kérdést! Mire számítasz 

legközelebb? A válasz gyakran az, hogy: "MÉGTÖBBRE UGYANABBÓL!" Ha kielemezitek a gondolataitokat és azt, amit 
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hangosan kimondtok, akkor kedveseim olyan áldozatnak fogjátok látni magatokat, aki azt mondja másoknak, hogy milyen 

rossz is a helyzet. Aztán gyakran azon kapjátok magatokat, hogy a félelmeiteket verbalizáljátok. "Tudom, hogy nem 
fogom ezt vagy azt megkapni, hiszen sohasem kapom meg". Így csupán azt az energiát bocsátjátok ki magatokból, hogy 

a dolgok nem mennek jól a számotokra! Aztán jön meglepetés! - nem is fognak. Ez erőteljes dolog! 

 
Ez te vagy? Te irányítod a saját életedet. A negatív dolgok folyamatos sorozatába irányítod magad az elvárás 

energiájával. Hadd mondjak neked valamit, amit már korábban is mondtam! Az elvárásaid verbalizálása majdnem olyan, 
mintha egy étteremben lennél, ahol egy étlapról rendelsz - és épp most rendeltél olyan dolgokat, amelyek olyan 

valóságot teremtenek számodra, ami miatt azt hiszed, hogy áldozat vagy. A legrosszabb dolgok, amiket csak el tudsz 

képzelni, jönnek ki a szádon, és még csak nem is vagy tudatában ennek! Ha megváltoztatod a szándékodat, és elkezdesz 
jó dolgokat elvárni, akkor elkezded megváltoztatni a valóságodat. Ez hát a módja ennek. Ez az emberi lény eszköze a 

tudatosságán keresztül, ami mindig is jelen volt. Ezt egyesek még törvénynek is nevezik. 
 

A Vonzás Törvénye egy 3D-s elnevezés, amelyet egy olyan folyamatnak adtak, ami ennél sokkal nagyobb. De valóban 
úgy tűnik, hogy ahogy a dolgokat odakint elhelyezitek, azok eljönnek hozzátok. Amint olyan dolgokat tesztek ki a 

menübe, amiket elvártok, hogy megtörténjenek, akkor sokkal pozitívabb módon kezdtek el kapcsolódni a Mezőhöz. A jó 

dolgok, a szinkronisztikus dolgok, a mások szerint lehetetlen dolgok, elkezdenek megtörténni veletek. Akkor tudjátok 
majd meg, hogy ez a dolog valóban működik. 

 
A társam ezt újra és újra látta a saját életében. Ez olyannyira valóságos dolog a számára, hogy még az életét is olyan 

dolgok elvárásain keresztül tervezi meg, amik még nem érkeztek meg - de mosolyogva tudja, hogy ez így működik. 

Sokan vannak, akik elkezdik megérteni a tudatosság valóságteremtő folyamatát, és szándékot generálnak arra, hogy a 
megfelelő helyen legyenek a megfelelő időben. Ez lehetővé teszi, hogy a megfelelő emberekkel találkozzanak, és a dolgok 

olyan pozitív mértékben történjenek, hogy azt hihetik, hogy maguk teremtették meg a jövőt. Ennyire erőteljes hát ez az 
egész! Vannak, akik még tanfolyamokon és konferenciákon is tanítják ezt. 

 
Útmutató a saját valóságotok megteremtéséhez 

 

Szeretném mindannyiótokat bevonni ebbe a fajta kivetítésbe! Talán most velem együtt, szánjatok egy pillanatot arra, 
hogy használjátok ezt az ajándékot, kövessétek a vezetésemet, és kifejezzétek a szándékotokat a következőkre: 

 
"Kedves Szellem, most már tudom, hogy nem vagyok a véletlen áldozata. 

Kedves Szellem, megértem, hogy ez az energiaajándék valóságos, és tudom is használni. 

Kedves Szellem, a nagyszerűségem segít megteremteni magamnak egy olyan valóságot, amely egészséges, pozitív, és a 
megfelelő helyre irányít. 

Kedves Szellem, nem vagyok a véletlen áldozata. 
Kedves Szellem, a legjobbat szánom magamnak, és tudom, hogy az ott van számomra. 

Kedves Szellem, engedd, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyek! 

Kedves Szellem, tudom, hogy ahogy pozitív gondolatokat hozok létre a Mezőn, az segít a körülöttem lévőknek is, és 
másoknak is, akik távol vannak. 

Kedves Szellem, szeretném, ha nagyszerűségemet a jövőbe tolnám, és meglátnám a megoldást minden olyan dologra, 
ami ma nem megfelelő az életemben! 

Kedves Szellem, ez az én örökségem. Tudatában vagyok ennek a bennem lévő energiának, és igényt tartok rá magamnak 
- tudva, hogy a fény ragyogni fog rajtam! Ez a saját lelkem fénye. Ez az a fény, amivel jöttem. Ez az a fény, amely 

mostantól kezdve mindent meg fog változtatni. Erőteljes a bolygó számára. 

Kedves Lélek, jó dolgokat várok el az életemben, minden nap."  
(www.kryon.hu/szandekok.php - a szerk.) 

 
Ha szeretnél egy áment odatenni a végére, hát csak rajta! Ez hagyományos dolog, és azt jelenti, hogy "legyen így". 

 

Valójában, ez egy megerősítés, egy ima, és megváltoztathatja a valóságotokat. Ezek a dolgok valóságosak kedveseim, és 
újra és újra be is bizonyosodnak. Némelyik még mérhető is, és ezek a "szemünk előtt rejtőző dolgok" közé sorolhatók. 

Ezekkel a dolgokkal egymagatok megváltoztathatjátok az életeteket! 
 

Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. 
 

És ez így van. 

 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 
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