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A véletlen áldozatai vagytok? 
Élő közvetítés - 2022. május 18. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2022/k_channel22_Victim.html ) 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Ezen hónap - sőt részben a múlt hónap témája is - az időzítés. Az időzítés, amiről most beszélünk, inkább személyes 

jellegű, mint sem áttekintő. Ebben a konkrét közvetítésben olyan dologról szeretnék beszélni, ami valóban a mindennapi 
életetek és létezésetek része. 

Sokszor beszéltünk már az elvárások energiájáról, és a gondolkodásmódotokról - mind a pozitívról, mind a negatívról. Ez 

a téma azzal foglalkozik, hogy mi történik, mikor a tudatosságot valami felé irányítjátok. Most az időzítésről és a 

szinkronicitásról fogunk szót ejteni. 

Konkrétan azok az energiák, amikről jelenleg beszélni szeretnénk, azok a tulajdonságok, amik elhozzák nektek azt, amit 
meg szeretnétek teremteni. Ezt az energiatípust nevezhetitek annak, aminek csak akarjátok, de a működésének módja 

nagyon mélyreható. Néhányak számára szinte túlságosan is mélyreható, mert azt fogják mondani, hogy ez lehetetlen. 

Hogyan gondolkodik a legtöbb ember az életről? 

Ha meg tudnátok kérdezni a legtöbb embert a bolygón az életről, akkor azt mondanák nektek, hogy leszülettek ide, és ha 
szerencsétek van, túlélitek. Ha szerencsések vagytok, akkor nem érnek olyan balesetek, amelyek véget vethetnek az 

életeteknek, vagy amik megnyomoríthatnak benneteket - feltéve, ha szerencsések vagytok. Persze, ha nem vagytok azok, 
akkor pont az ellenkezője történik, és nem élitek túl. Tehát valamilyen szinten a véletlen áldozatai vagytok. A legtöbben 

azt mondanák, hogy ez teljesen igaz. Végül is, miért ne lenne az? Nem irányíthatjátok a jövőt. 

Hát lehet, hogy a jövőt nem tudjátok irányítani kedveseim, de a jelent igen. Beszéltünk nektek arról, amit egyesek a 

"vonzás törvényének" neveznek. Ez az, amikor valahogy energiát helyeztek el önmagatok elé, így amikor megérkeztek 
arra a helyre, ahová ezt az elvárás vagy szándékenergiát elhelyeztétek, akkor szinkronicitást kaptok. A szinkronicitás azt 

jelenti, hogy történik valami olyan, ami megváltoztatja az utatokat. Ezt egyesek szerencsének hívják. 

Szóval menjünk vissza, és beszéljünk erről egy kicsit többet! Van valami ezen a bolygón a tudatosság energiája körül, ami 

nem feltétlenül ezoterikus. Ez fizikai dolog, és úgy hívják, hogy a "Mező". Ez egy többdimenziós energialeves, ahol az 
emberi gondolkodás és cselekvés tudatossága egyfajta mezőként tartózkodik. 

Ezt az egész elképzelést - bármilyen furcsán hangzik is -, olyan sok szinten tanulmányozzák és igazolják, hogy egy napon 
olyan elnevzést fog kapni, ami sokkal jobb lesz annál, mint a Mező. Emellett a kísérletek azt is meghatározzák, hogy a 

tudatosság képes-e befolyásolni a véletlenszerűséget. Más szóval, megteremthetjük-e a saját "szerencsénket"? A válasz 
az, hogy IGEN! 

Azok számára, akik jó dolgokat várnak el, a várakozás és a szándék energiáját helyezik el a Mezőbe. Számukra a 
szinkronicitás túlságosan gyakran kezd el megtörténni ahhoz, hogy azt szerencsének nevezzük, így ezek az emberek 

sokkal jobban irányítják saját útjukat. 

Hadd fogalmazzak így! Amikor ismeretlen utakon autóztok, akkor nem tudjátok, hogy hol vannak a kátyúk, a sziklák, és 

hol vannak a sima területek. Így van ez az életben is. Mintha bekötött szemmel járnátok, és előfordulhat, hogy 
megbotlotok egy sziklákban vagy beleléptek egy kátyúba. Ezt hívják véletlennek és szerencsének. 

Aztán jövök én, és elmondom nektek, hogy ha az autózási útvonalatok energiáját a sima területekre vetítitek rá, akkor 

lesz valami olyasféle energia, ami el is vezet oda benneteket. Ez lenne hát a szinkronicitás. Valóban, egyesek csupán 

szerencsének hívják a szinkronicitást! "Öregem, micsoda szerencse, hogy találkoztál azzal a fickóval" - mondhatják. Én 
még tovább megyek, ezt "megteremtett szinkronicitásnak" fogom elnevezni. Az pedig egyáltalán nem a szerencse volt. 

A szándék küldése mindkét irányba működik 

A szinkronicitásnak nem kell mindig pozitívnak lennie. Korábban már beszéltem veletek valamiről, amit nem lehet elégszer 
hallani. Ha mindig negatívak vagytok, ha abba fektettek bele, hogy ez a bolygó áldozattá tett benneteket, és hogy soha 

nem fogtok előre jutni, akkor ezzel a saját szinkronicitásotokat teremtitek meg. Valójában olyan energiát építetek 
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magatoknak, ami egyenesen belevisz abba, amit kimondtok. Minden létező kátyúba beleléptek. Értitek ezt? Aztán valaki 

máshoz fordultok, és azt mondjátok, hogy a bolygó áldozatai vagytok. Mi hát az igazság? Az, hogy ezt a saját 
"étlapotokról" rendeltétek. 

Ez nem a jövő megteremtése 

A jelenlegi valóságotokat úgy teremtitek meg, ahogy járkáltok. Nem feltétlenül a jövőtöket hozzátok létre, hanem a 

jeleneteket. Magatok elé helyezitek a MOST-otok szinkronicitásának elvárását, és így egy pozitív fordulatot adtatok 
számára. A tudatosság energia, és ez most már be is bizonyosodott. Most tanuljátok meg használni ezt az energiát, a 

Mezővel együtt. Úgy is mondhatnátok, hogy a Mező az, ami információt ad nektek ahhoz, hogy intuíciótok legyen arról, 
hogy hova is menjetek annak érdekében, hogy azokkal találkozzatok, akik ott vannak a számotokra. Ne feledjétek, hogy 

minden dolog, ami jelenleg történik, az a Mezőben van! 

"Kryon, ez a pozitív gondolkodás? Ez csak valami, amiben reménykedünk?" 

Ha a szinkronicitásról van szó, azt nem a reménykedés hozza létre kedveseim. Korábban már adtunk át nektek 

információt arról, hogy ez a várakozás energiája szinte olyan, mintha étlapról rendelnétek. Ha napi szinten jótékony 

dolgokra számítotok, akkor azok be is fognak következni. Most még mindig vannak olyanok, akik kételkednek ebben, és 
azt fogják mondani: "Nos, ez abszurd dolog, mert ha van egy problémám, és nem ismerem a megoldást, akkor hogyan 
tehetem magam elé azt, amit nem is ismerek Kryon?" 

Szóval, óh lineáris barátom, hadd adjam meg erre a választ! Itt van a kivetítésed. Itt van egy minta a megerősítésedből: 

"Ahogy haladok előre, mindig abba lépek bele, ami megoldást ad a problémáimra." 

Más szóval, nem kell magatok elé tennetek abszolút minden részletét annak, amit szeretnétek, kerestek, vagy elvártok! 
Ehelyett nézzétek meg, hogy mi a legjobb a számotokra, hogy mi az, amit a pillanat szinkronicitása el fog hozni! 

"Kedves Szellem! Hadd járjak mindig a fényben!" 

"Kedves Szellem! Helyezz el engem a legjobb helyekre, ahol csak lehetek!" 

Nos, ezekben a megerősítésekben és szándékokban olyan dolgokat is adhattok magatoknak, amikre az emberek csak 

ritkán gondolnak. 

Néhány helyzet, amiről tudni kell 

Mit gondoltok, milyen kontrollt tudtok gyakorolni ezzel a módszerrel? Hadd tegyek fel egy kérdést! Volt már olyan 

élményetek, amikor valamire készültetek, valami olyanra, amit talán elterveztetek, amire vártatok, vagy amire 
számítottatok... és megállítottak benne titeket? Gondoltatok már arra, hogy ez válasz lehet a szándékotokra? Mi van 

akkor, ha létezik valami jobb számotokra annál, mint amiben most vagytok? 

Ha azt kértétek, hogy legyen megteremtve a szinkronicitás hozzá, de valami olyan van előttetek, ami nem megfelelő, 

akkor az intuíció megállíthat benneteket ebben, ha ráhangolódtok. 

Megmondom én, hogy mi áll az útjába kedveseim. Az, amikor valamire elszánjátok magatokat - bármi is legyen az -, de 

mindenféle ezoterikus jeleket, jelzéseket és megérzéseket kaptok, akkor talán várnotok kellene! "Hallgattok" rá, vagy 
csak szántotok előre, mert akarjátok? Majd aztán azonnal továbbléptek, képletesen szólva, beleléptek egy kátyúba! Azt 

hiszem, néhányatoknak volt már ilyen tapasztalata. (Kryon mosoly) 

Ez az egyik legjobb új eszközötök 

Az egyik legnagyszerűbb eszközről beszélünk ebben az új energiában, és ez folyamatosan fejlődik. Közületek 

néhányatokkal - akik most tanulják, hogy ez hogyan is működik -, többször is megtörténtek ezek a csodálatos dolgok. 

Néhányan közületek, akik értik, hogyan is működik mindez, elvárják a dolgokat, és tudják, hogy milyen érzés, ahogyan 
ezt teszik, és minden nap használják. 

Felébredtek reggel, és azt mondjátok: "Nem számít, hogy mi történik velem ezen a napon, ki fogom vetíteni azokat a 
dolgokat, amik megoldják azokat. Nem fogom tudni, hogy mik azok, de arra leszek vezetve, hogy a megfelelő helyen 
legyek a megfelelő időben ahhoz, hogy találkozzam a megfelelő emberekkel, és hogy ráhangolódjak arra a 
szinkronicitásra, amit látnom kell." 
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Vannak olyanok, akik kezdenek megérteni valami nagyon különleges dolgot. Azok, akikkel útközben találkoztok, nagyon is 

lehet, hogy rendelkeznek számotokra valamivel - még ha nem is tűnik úgy. Azok, akikkel az út mentén találkozhattok - 
akikkel általában csak összeköszöntök majd továbbmentek -, azok lehet, hogy olyan mélyreható információval vagy 

útmutatással szolgálnak a számotokra, ami megváltoztatja az egész életeteket. Ez tehát azt jelenti, hogy másképpen kell 

vizsgálnotok azokat a helyzeteket, amiket a Szellem hoz elétek, mert ti kértétek őket! Egyszerűen csak nem ismertétek 
fel, hogy mik is azok. 

Ez több mint szinkronicitás. Most olyan ajándékokról beszélünk, amiket valójában előrevetítettetek, kértetek és amikről 

néha lemaradtok. Minden az időzítésről szól. Gyönyörű gondolat, nem igaz, hogy talán te, mint emberi lény, irányíthatod 

az életedet vagy a szerencsédet? 

Szeretném, ha egy pillanatra velem együtt elgondolkodnátok, és talán még egy kicsit előre is vetítenétek az utatokat! Ott 
ültök. Néhányatoknak ez újdonság, és talán szeretnétek egy kicsit jobban megérteni, hogy miről is beszélek. Szóval, 

menjünk végig rajta! 

Nagyon fontos, hogy megértsétek, hogy ez megvalósítható! Több mint megvalósítható, ez olyasvalami, amit már most is 

tudtok használni. Ez olyan mindennapi, gyakorlatias, ezoterikus információ, ami működik. 

"Kedves Szellem! Bizonytalan vagyok a jövőmet illetően." 

"Kedves Szellem! Lehet, hogy ez vagy az a bajom." 

Ezután tervezzétek meg hogyan szeretnétek, hogy ez kibontakozzon! Mondjátok: "Hadd vetítsem magam elé azt, hogy 
mire van szükségem ahhoz, hogy az életem zökkenőmentes legyen!" 

Ezt önmagatokért tegyétek, ne másokért! Nekik saját maguknak kell megtenniük önmagukért, hiszen ez egy "ember-

specifikus" dolog. De a folyamat során mások meglátják bennetek, amit tettetek, így ez nekik is segíthet. 

"Kedves Szellem! Engedd meg, hogy belesétáljak a megoldásaimba!" 

"Kedves Szellem! Hozd el nekem a megfelelő forgatókönyveket, a megfelelő embereket és a megfelelő kapcsolatokat, 
amikre csak szükségem van ahhoz, hogy előrehaladjak a szeretetben!" 

...és - a legjobbat már sokszor elmondtuk nektek: 

"Kedves Szellem! Mutasd meg nekem, amit tudnom kell!" 

Ha van bátorságotok kimondani ezt, akkor legyen bátorságotok arra is, hogy elutasítsátok annak részleteit, amit elvártok! 

Mi van, ha "A"-t vártatok, és helyette "B"-t kaptatok? Mi van, ha a "B" sokkal értékesebb volt, mint az "A", de annyira 
ragaszkodtatok az "A"-hoz, hogy az "A" útjára léptetek, és kihagytátok a "B"-t? 

Ezek olyan dolgok, amelyekhez hozzá kell szoknotok! Elutasítani az elvárásaitok részleteit, és beletörődni valami jobba. 
Soha nem tudhatjátok, hogy mit fog adni nektek a Szellem, különösen mikor nyitottabbak vagytok azon szeretetre és 

szépségre, mint amire egyáltalán számítottatok. 

Csodálatosak vagytok. Isten annyira szeret benneteket, annyira hajlandó megragadni a kezeteket, és elvezetni titeket 

abba a szinkronicitásba, amit megérdemeltek. De a szabad választásnál a ti szándékotok a KIRÁLY! 

Nem a véletlenek világában éltek, ha úgy döntötök, hogy ezt az eszközt használjátok fel a simább út érdekében 

kedveseim. Nem mondanám el ezeket a dolgokat, ha nem lennének igazak. Most már sokan vannak, akik pontosan 
megtapasztalták ezt, és már a mindennapi életük függ tőle. 

Áldott az az emberi lény, aki megérti, hogy valójában milyen hatalma van a mindennapi élet és a mindennapi események 

felett! Nyugodjatok meg ebben, kedveseim! 

És ez így van. 

 

Kryon 
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