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Hogyan működik az időzítés az életetekben? 
Élő közvetítés - 2022. április 20. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2022/k_channel22_How-Timing.html ) 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Ha a világ helyzetét nézzük, sokan vannak, akik a kezüket tördelik és azt mondják: "Látom a gonoszt körülöttem és az 
embertelenséget. Hogyan harcolhatnék a sötétséggel?" 

A válasz, amit mindig is adtam nektek kedveseim az, hogy soha nem kell harcolnotok a sötétség ellen! Mindössze annyit 
kell tennetek, hogy fényt teremtetek! Ez minden. A sötétség nem létezhet, ha van fény. Egyszerűen nem tud. Ez az a 

feltevés, amit évtizedek óta mutatunk be nektek. Azt állítja, hogy a fény körülöttetek, amit ti magatok teremtetek, sokkal, 

de sokkal hatékonyabb, mint gondolnátok. Ahelyett, hogy megpróbálnátok harcolni a sötétség ellen, a körülöttetek lévő 
fény megteremtése az együttérzés, a megértés és a kedvesség által, közvetlenül a Mezőbe megy, és a sötétség elkezd 

csökkenni ennek köszönhetően... magától. 

Ebben a hónapban egy négy közvetítésből álló sorozatot tartunk, melyek mind az időzítésről szólnak. Végül mindegyik 

ingyenesen elérhető lesz számotokra a társam honlapján. (www.kryon.hu/kozvetitesek.php - a szerk.) 

Eddig az időzítés két tulajdonságát adtuk át nektek két kategóriában, és ez a harmadik ülés. Ez személyesen nektek szól, 
most azonnal. Azon szent időzítésről szól az életetekben, ami kritikus és fontos a számotokra. 

Ezt a konkrét üzenetet a társam már évek óta tanítja. Azonban tudatában van annak, hogy az általa tanított üzeneteket 
néha nem látta az a sokaság, akik mostanában kezdenek el online lenni, felébredni a nagyobb igazságokra, és talán ma 

erre a konkrét üzenetre is ráhangolódnak. Ezért hát újra átadjuk nektek ezt az elképzelést. Szeretném, ha valóban 
megértenétek, mert annyira szokatlan és más, mint amire számítotok! 

A Szellemtől kapott üzenetek időzítése 

A mai téma az általatok bármilyen módon kapott szellemi üzenetek időzítésével kapcsolatos. Sokan közületek, akik most 

hallgatják a hangomat, nézik ezt a műsort, vagy olvassák, kaptak sejtéseket, intuíciókat, sőt közvetlen üzeneteket is a 
Szellemtől az életükkel kapcsolatban. Ezek üzenetek arról, hogy mire vagytok képesek a jövőben, vagy mit tudtok 

megteremteni önmagatok körül. 

Néha visszhangzotok ezekre az üzenetekre, és évekig úgy érzitek, hogy pontosan ezért jöttetek! Például: talán itt az 

ideje, hogy megírjátok azt a könyvet, vagy talán itt az ideje, hogy megnyissatok valamilyen spirituális központot vagy 
gyógyító gyakorlatot? Talán ebben az új energiában létezik egy olyan nagyobbfajta kommunikáció, amit fel tudtok 

ajánlani, vagy esetleg egy új gyógyítási mód? A "visszhangzó üzenet" alatt azt értem, hogy talán végig volt egy olyan 
megérzésetek, ami azt mondta: "Igen, mindig is ezt akartam csinálni! Tudtam! Igen, ez az, amiért tudom, hogy itt 
vagyok". Amikor jött, tudtátok, hogy ezek az ötletek a Szellem közvetlen üzenete. "Igen", gondoljátok, "Ez az, amiért itt 
vagyok. Köszönöm, Istenem!" 

Néha csodálatos érzés a megkönnyebbülés, mikor tudjátok, hogy igazatok volt az álmaitokkal kapcsolatban. Ha tehát 
olyan szerencsések voltatok, hogy megkaptátok ezt a fajta megerősítést, és feltétlenül úgy érzitek, hogy egy olyan jó, 

szilárd jelet kaptatok, ami megerősíti a gondolataitokat, majd erre azt válaszoljátok, hogy: "Igen, ezt kell tennem", akkor 
mi következik a számotokra? 

Nos, a válasz egyértelmű: csináljátok meg! 

A humanizmus elfogultságai 

Tegyük fel, hogy mindig is volt egy ötletetek, vagy arról álmodtatok, hogy valamilyen gyógyító központot indítotok el, 

vagy online programokat hoztok létre! Most jól érzitek magatokat ahhoz, hogy belevágjatok, ezért hát bele is vágtok. 
Talán anyagilag ambiciózus a dolog, és béreltek vagy lízingeltek egy helyet hozzá, vagy vásároltok sok mindent - bármi is 

legyen az, amire csak szükségetek van. Elkészítitek a terveket, kölcsönöztök pénzt, és belevágtok. ÉS ... nem működik. 

Valójában kudarcot vall, méghozzá elég gyorsan. 

Tehát, mi történt? 
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Sokan közületek már megtapasztalták ezt egy régebbi energiával, így tudják, hogy milyen érzés. Biztosak voltatok benne, 

hogy az nektek szólt, de semmi sem "passzolt". Voltak olyan energiablokkjaitok, ahol az emberek nem voltak megfelelőek 
a számotokra, vagy a finanszírozás nem volt megfelelő, vagy megpróbáltátok önmagatok finanszírozni, de nem működött. 

Mindez nagyon gyakori egy olyan előítélet miatt, ami mindannyiótokban megvan, és amiről egy pillanat múlva beszélek is. 

A spirituális cselekvés ilyen kudarca olyan, mint egy sebhely. Ez egy sebhely azon, amiről azt hittétek, hogy a spirituális 
célotok. Megpróbáltátok, és nem működött, annak ellenére, hogy kaptatok egy üzenetet, ami azt mondta, hogy működnie 

kellene. 

Mi történik ezután? Sokszor bűntudat vagy a "soha többé" vagy a "Szellem becsapott" érzései. Ezek mind az önértékelési 

hiányosságotok saját folyamatainak a megnyilvánulásai, és annak termékei, hogy nem értitek meg azt, hogy hogyan 
működik a Szellem. Itt az ideje egy teljes magyarázatnak arra, hogy mi is történhetett! 

Tegyük fel, hogy ez a forgatókönyv ráillik néhányatokra azok közül, akik most hallgatjátok és olvassátok ezt! A múltban 

kaptatok egy nagy üzenetet, hogy tegyetek meg valamit - meg is próbáltátok, de az nem működött. Van egy üzenetem 

számotokra, és ez az üzenet megmutatja azt az elfogultságot, amivel mindannyian rendelkeztek. Készen álltok erre az 
üzenetre? 

Ki mondta, hogy most kell megtennetek? 

A válasz, amit adnátok erre az egyfelől logikus: "Hát persze, hogy most kell megtennem! Az üzenetet most adták át." 
Figyeljetek ide! Itt kezd a dolog jó lenni, mert itt van az, ahol a linearitásotok és az emberségetek, a csodálatos spirituális 

üzenetek és tervek útjába állnak. 

Az életetekben kedveseim, bármilyen tekintélyes személytől származó jelzések - akár az iskolában, akár otthon - 

alakították ki a viselkedéseteket és a gondolataitokat. Ha a főnökötök a munkahelyeteken azt mondta nektek, hogy 
tegyetek meg valamit, akkor mit gondoltok, mikor kellene azt megtennetek? A nyilvánvaló válasz a most. Hiszen a főnök 

későbbre várt volna, ha az a tekintélyt parancsoló személy későbbre akarta volna a dolgot. 

Amikor az apátok azt mondta nektek, hogy "takarítsátok ki a szobátokat", vajon mikorra értette, hogy csináljátok meg? 

Lineárisan arra nevelték benneteket, hogy egy bizonyos módon reagáljatok arra, amit tekintélynek éreztek. Amikor 
azonban a Szellem mutat nektek valamit, ez nem így van. Itt van az az üzenet, amit ma igazán át akarok adni nektek 

arról, hogy hogyan időzítsétek ezeket a dolgokat önmagatok számára. Itt van hát az üzenet: 

Az első lépés, mikor ilyesfajta üzeneteket kaptok a Szellemtől, a következő: LEGYETEK TÁJÉKOZTATVA róla. Egyszerűen 

csak megerősítést kaptok a saját intuitív gondolataitoktól, vagy az Akashátok által közvetített gondolatoktól, a bolygóért 
végzett valódi munkátokról. Ezután elkezditek megtalálni azokat az ötleteket, amik a projektetekbe bele fognak kerülni, 

és amire szükségetek lesz a megvalósításhoz. Ezután ÁLLJATOK meg! 

Amikor repülőjegyet vásároltok egy két hónap múlva esedékes utazásra, akkor leszaladtok a repülőtérre, és megpróbáltok 

felszállni egy tetszőleges gépre? A válaszotok erre: "Természetesen nem, Kryon. Ez egy gyenge logikai példa." Még nem 
fejeztem be kedvesem. Tegyük fel, hogy vesztek egy repülőjegyet egy speciális légitársaságnál, ami értesíteni fog 

benneteket, amikor a gép készen áll. A légitársaság azt ígéri nektek, hogy bőven lesz időtök eljutni a repülőtérre. De 

lehet, hogy a légitársaság a megfelelő időjárásra vár, vagy (készen álltok?) a repülőgép még nem készült el. DE... a 
jegyetek még megvan, és a csomagjaitok már be vannak pakolva. Szóval, készüljetek fel! 

A teljes alapfeltevés az, hogy az időzítésnek megfelelőnek kell lennie a cselekvéshez, és mikor ez az időzítés megfelelő, 

akkor készen álltok. Azok számára, akik egy korábbi energiájukban megpróbáltak valamit - mikor úgy gondolták, hogy az 

időzítés megfelelő, és nem működött - nos nekik sokkal nehezebb újra megtenniük, mert most már úgy érzik, hogy 
elbuktak benne. Milyen lineárisak vagytok! (Kryon mosolyog) Mindössze annyi történt csupán, hogy az rosszkor volt! 

Honnan lehet tudni, hogy mikor van itt az ideje? 

A következő kérdés az, hogy: "Honnan tudom, hogy mikor van itt a megfelelő időpont?". Íme egy nagyszerű, 
szeretetteljes és intuitív válasz: Majd megmutatják nektek! ÉS... nem lesz kérdés, hogy az mikor is történik meg. 

Amikor eljön az idő, a szinkronicitás azt kiáltja majd nektek, hogy... GYERÜNK! 

Tegyük fel, hogy egy gyógyító központot szeretnétek megépíteni. Minden készen állt az indulásra, de semmi sem volt a 
helyén. Most ott ültök és azt mondjátok: "Elbuktam!". Aztán egy évvel később valaki odajön hozzátok, és azt mondja: 
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"Tudod, szeretnék veled egy gyógyító központot építeni, és minden forrásom megvan hozzá. Tudnál adni szakértelmet?" 
Ez így működik. 

Aztán elkezditek átlátni a nagyobb képet, és rájöttök, hogy várnotok kellett volna vele. Az intuíció és a szinkronicitás az 

üzenet hordozói. Legtöbbször "fejbe vág" az, hogy MOST van itt az ideje. 

Szeretnénk, ha megértenétek, hogy az emberi tudatosságnak szabad választása van! Még ha nektek egy gyógyító 

központot kellene is megépítenetek, vannak mások, akiknek talán vannak válaszaik rá, és ők még nem állnak készen. 
Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiknek a helyükre kell kerülniük, amelyek még nem készültek el. Sok-sok tényező 

van, ami beletartozik abba, hogy a Szellem milyen gyönyörű válaszokat tart készenlétben a számotokra. 

Sok ilyen jellegű dolog van, amit lassan bemutatunk nektek. Lassacskán, mert ezek ellentétesek az életetekkel 

kapcsolatos képzésetekkel, és így nehéz őket megvalósítani a 4D-s létezésedből. A Szellem annyira szeret benneteket, 
hogy nem hagyja, hogy csak üljetek és merengjetek. Ha mégis ezt tettétek, akkor feladtátok, és bezártátok az ajtót 

előttünk. Amikor van valami igazán jó elterjeszteni való dolgotok, ami terjeszti a fényt ezen a bolygón: olyan programok, 
amik működni fognak; órák, amiket megtaníthattok; dalok, amiket elénekelhettek; könyvek, amiket megírhattok, vagy 

gyógyító központok, amelyeket felépíthettek, akkor mindezekhez meg fogjátok kapni az intuíciót és a szinkronitást. Ezért 
vagy hát itt kedvesem! 

Várjátok ki a megfelelő dolgokat, és azok el fognak jönni. Meg fognak érkezni, mert a tehetségeteket és az intuícióitokat 
ezért kaptátok - nem azért, hogy ott üljetek és csak azon tűnődjetek, hogy vajon elbuktatok-e. 

Most, hogy tudjátok... 

És most a nagy dobás! A Szellem eléggé szeret benneteket ahhoz, hogy a második körre is elmenjen veletek azért, hogy 
megmutassa, mi történhet, ha egy nagyobb igazságra és egy nagyobb célra hangolódtok rá. Más szóval, próbáljátok meg 

újra, még akkor is, ha úgy érzitek, hogy az első alkalommal nem működött, és alkalmazzátok ezeket az új ötleteket, 

amiket most adtam át nektek! 

A Szellem eléggé szeret titeket ahhoz, hogy előre átadja nektek az információt - hogy megnézzétek, elgondolkodjatok 
rajta, hagyjátok érlelődni és növekedni. Aztán, amikor eljön az idő, hogy aktiváljátok azt, amiért tudtátok, hogy eljöttetek, 

teljesen készen álltok majd. 

Van annak értelme számotokra kedveseim, hogy ekkora szeretet létezzen? Ezeknek az életterveknek és 

megnyilvánulásoknak nem kell egyszerre megtörténniük ahhoz, hogy sikeresnek tekintsétek őket. Ne hagyjátok, hogy 
bármilyen lineáris gondolkodó rálépjen az álmotokra! Legközelebb, amikor egy csodálatos ötletetek támad, vagy esetleg 

megmutatnak nektek valami olyat, amiért valóban itt vagytok, csak álljatok meg, és mondjátok: "Köszönöm, Szellem, 
hogy megmutattad nekem ezt a szép jövőt számomra! Add meg nekem azt a kézfogást, amivel felismerem, ha eljött az 
ideje, hogy cselekedjek. Békében vagyok mindezzel." 

Tudjátok meg a következőt! A Szellemmel nem lehet sietni. Semmi sem sérül meg, ha a megfelelő időben lévő megfelelő 

dolgokra vártok. Az időzítés a kulcs kedveseim, és mi veletek vagyunk ezen időzítésben - teljesen. Ellátunk benneteket 

azzal, amire szükségetek van ahhoz, hogy elérjétek azon dolgokat, amikért eljöttetek. 

Van még több is, de mostanra... Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. 
 

És ez így van. 

 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 


