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A következő három év 
Ottawa, Ontario, Kanada - 2014. november 30. 

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2014%20downloads/download_ottawa_14.html ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Ez egy biztonságos hely. A velünk lévő kísérettel együtt teremtjük meg az itteni energiát, hogy egy olyan 
"szeretetbuborékkal" vegyünk körbe benneteket, amit kellemesnek fogtok érezni. Így az információ, amit hozunk, belétek 

ivódik. A nektek szóló Isteni szeretet miatt tökéletes és szinkronizált. Ez nem lesz egy hosszú közvetítés. Amit helyette 

tenni szeretnék az az, hogy az információ intenzitását adjam át nektek. 
 

Kedveseim, átnéztük veletek az új energia lehetőségének az időzítését, és úgy adtuk át nektek azt, ahogyan arra 
szükségetek volt - minden egyes pontot, szép sorjában. 2010-ben kezdtük el, jellemezve a 2012-es tapasztalatot, és 

tudtotokra adva: ne féljetek. 2012-ben elkezdtünk a 2013-as átkalibrálásról beszélni nektek, és arra kértünk benneteket: 

ne féljetek. Ahogy elértétek 2014-et, szintén elmondtuk nektek, hogy a 2013-as energia elhalasztódott és közületek 
néhányan még mindig az átkalibrálásban vannak. Az energia nem követi a naptári éveket, de továbbra is át fogjuk adni 

nektek az elkövetkezendő három év lehetőségeit. A dolgok elkezdenek gyorsan történni. Nos, van egy olyan energia, ami 
a következő három évben teljessé válik, és ez a te folyamatod energiája, kedves emberi lény. Azt mondjuk, hogy további 

három évet fog igénybe venni az, hogy hozzászokjatok ehhez az új energiához. Van időtök rá. Ez egy kritikus tanulási 
időszak az öreg lelkek számára. Ezek a változások mélyenszántóak. Szükséges, hogy meglássátok és lassan megértsétek 

őket, hogy megtanuljátok mik is ezek, és hogy ténylegesen a tiétekké váljanak. De ezen három év elteltével, egy új 

paradigma veszi kezdetét. A szobában lévő kvantumasztrológus ezt a képletekben vagy ábrákban fogja meglátni, mert 
mélyenszántó, pontos és igaz.  

 
Hadd vizsgáljuk meg először a számmisztika véletlen egybeesését. Tehát, talán látni fogjátok, hogy mi is az, amit a 

számok megmutatnak. Újra és újra az első évnek azonosítottuk be 2014-et. 2014 az új emberiség lehetőségének az első 

éve. 2013 volt az átkalibrálás éve, egyszerűen csak hogy hozzászokjatok a változáshoz és ahhoz, hogy mi történhet meg. 
Hogy hozzászokjatok a tényhez, hogy csakugyan elhagytátok a jelzést és az valós volt. Elkezdtétek megérezni ezt. 2013, 

ami közületek néhánynak nehéznek bizonyult, az önelemzés éve volt. Talán a tanulásé, talán egy gyógyulásé. Viszont 
2014 egy olyan folyamattal indult el, amit az "első évnek" nevezünk. Nos, épp most azonosítottunk be három 

elkövetkezendő évet - a paradigmaváltás miatt fontos évet. Tehát, ezeket második, harmadik és negyedik éveknek fogjuk 
elnevezni. 

 

Nos, mindegyik év számmisztikájára vethettek egy pillantást, és bizonyos dolgokat tallózhattok belőle. A 2-es a dualitás, a 
3-as a katalizátor, és végül a 4-es a rendszer. Amikor összeadjátok őket, 9-et kaptok, ami a teljesség. Ez a három év az 

emberi lények egy ciklusát fogja teljessé tenni, de különösképpen az öreg lelkekét. A Föld számára is egy ciklust fog 
befejezni, még azoknak is, akik nem öreg lelkek. Meg fogjátok látni, hogy mit is jelent ez. Az emberi tudatosság 

ténylegesen el fog kezdeni egy nagyobb lépték szerint megváltozni, távolodva attól, ami volt, azzá, ami lesz. Ne 

számítsatok megvilágosodott népességre három éven belül, kedveseim. Egy olyan váltásról beszélek, amit képesek 
lesztek meglátni, amely főáramban fog a bolygón zajlani, az elkövetkezendő három év végére. 2015-ről, 2016-ról és 

2017-ről beszélünk. Ha összeadjátok őket, akkor ne lepődjetek meg, ha 9-et kaptok. (Kryon nevet) Ismételten, ez az, 
amiről beszélni szeretnénk nektek. 

 

Az, amit szinkronicitásnak, vagy a számok "véletlen egybeesésének" neveznénk, mindannyian 9-ek. Ez azt kellene 
elmondja a számotokra, hogy az eljövendő három év valami nagyszerűt képvisel. Mivel, amikor számos helyen 

meglátjátok a 9-est, akkor fel fogjátok ismerni, hogy a befejezés maga a ciklus - gyakran a tanulásé - befejezése. Mivel a 
számmisztika energia, és ebben az adott esetben azt mondjuk nektek, hogy az emberi lény energiája, ez a tanulás 

lezárását fogja képviselni. Elkezdtek a kirakóson dolgozni és három éven belül készen fogtok állni arra, hogy 
továbblépjetek. Most át szeretném tekinteni a régi és az új paradigmát veletek, így látni fogjátok, hogy miről is beszélünk. 

 

Egy öreg lélek számára a létezés régi pradigmája a bolygón olyan, mint azzal az energiával szembemenni, ami nincs 
arányban a sajátotokéval. Bármerre is mentek, bármit is tesztek, erőfeszítésbe telik. Erőlködtök a józanész ellen, 

erőlködtök a családotok ellen. A munkatársaitok ellen, a bolygó fő vallásai ellen, mindezen dolgok ellen, bármerre is 
jártok, erőlködtök. Az egyik dolog, amihez hozzá kell, hogy szokjatok, az az új paradigma. Nos, a "következő három év" 

egy 3-ast képvisel, a 3-as pedig a katalizátor. Ezért mondjuk azt kedveseim, hogy három évig a befejezés energiája 

katalitikus lesz. Vagyis mondhatni, ez aztán mindent meg fog változtatni maga körül. Az új paradigmában a három év 
katalizálja az öreg lélek energiáját. El fogjátok kezdeni meglátni és elhinni azt, amit mondunk nektek. Itt az ideje 

munkához látni. 
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Mi az új paradigma? Nincs többé erőlködés... semmi ellen. Kedveseim, el szeretném mondani nektek, hogy mi következik. 

Ez nem követi a naptárat, így ne számítsatok arra, hogy 2015. január 1-én váltás lesz. Ez mindenki számára különböző. 
Az, amit átadunk nektek, az a sokak számára fennálló lehetőség. Nem kell, hogy erőlködjetek. Kedveseim, hány olyan 

életen mentetek már keresztül, ahol mindaz, amit csak tettetek, az a régi energia elleni erőlködés volt? A válasz az, hogy: 

mindegyikben. Mindegyikben. Mindegyikben! Mit gondoltok, mennyi időbe fog telni, hogy megváltoztassátok azt, amit 
"Akasha pszichének" fogok hívni? (Kryon nevet) Az, amire számítotok, és amitek volt újra és újra meg újra, illetve, amit 

az Akashátokba hoztatok, arra fogtok ismét számítani. Nos, ez az, amit újra kell, hogy írjatok. 
 

Tehát, a régi Akasha minta újraírása egy hároméves folyamat lesz. Ez a paradigmátok más életeitekben a régi energia 

ellen erőlködve próbál előre jutni. Az, ami régesrég történt veletek, felelős a jelenben az öreg lélekként megtapasztalt 
önértékelési gondjaitokért. Semmi baj nincs veletek. Ez a régi energiával való erőlködés azon tetőpontja, ami visszahat, 

és nem tudtok mit kezdeni vele. Hány évig kellett keresztülmenjetek ezen, mielőtt mostanra felébredtetek és azt 
mondjátok: "Itt van újra". Van egy része a testeteknek, ami azt mondja: "Tudom, hogy milyen erővel kell 
nekiveselkednem, mielőtt tudnám, hogy nem kell erőlködni többé", mivel a régi energia moccanni sem fog. Nem számít, 
hogy mennyi fényt sugárzom, azt mondhatjátok: "Még mindig jelen van a kapzsiság és a korrupció, még mindig 
problémák vannak a kormányzatomban. Olyan, mintha összeesküdtek volna a fényem ellen." - és ha így gondolkodtok, 

akkor igazatok is lesz... egészen mostanáig! A második, harmadik és negyedik évben egy új paradigma van ébredőben. 
Arra invitálunk benneteket, hogy osztozzatok ebben a pompás váltásban! Elhagytátok azt a bizonyos jelzést, és tudjátok, 

hogy a dolgok más irányba fognak elmozdulni. De, ha életek százaiban olyan gondosan erőlködtetek, és csak egy 
bizonyos irányba, akkor ugyanezt a dolgot folytatva léptek be ezekbe az évekbe.  

 

Tehát, itt van a felhívás: írjátok újra annak a programját, amihez hozzászoktatok, mert amit mondani fogok nektek, az a 
következő: a régi energia haldoklik. Haldokolnia kell. Meg fog változni. Nem valami mássá fog átváltozni, hanem 

egyszerűen csak el fog tűnni. Az emberi tudatosság apránként önmagára fog tekinteni és kitakarítja a háza táját. A 
helyénvaló és nem helyénvaló dolgok kulturális bölcsességgé és viselkedéssé fognak válni. Tegnap este egy közvetítésben 

azt mondtuk, hogy múlt januárban azt tanítottuk nektek, hogy az emberi lelketek evolúciója olyan, mint a játszótéren 
lévő gyerekek, akik évszázadokig csak terrorizálták és ütlegelték egymást, bandákat alakítottak ki, és a saját ifjú 

szemszögükből közelítették meg az életet. S ahogy a saját gyermekeiteket látjátok, amint kinőnek ebből és fiatal 

felnőttekké válnak, tegnap este azt mondtuk, hogy hasonlóképpen ez az eljövendő paradigmaváltásnak a része. 
 

Érettség. Bölcs viselkedés. Tolerancia. Könyörület. Ezek vannak lassan érkezőben. De, amit még nem mondtunk el nektek 
ezekben a szavakban az az, hogy ezekkel a változásokkal együtt, a régi energia el fog kezdeni eltűnni, és valami olyannal 

fogja helyettesíteni önmagát, amire nem igazán számítottatok - ez pedig egy új eszköz. A bolygón lévő új energia, elkezd 

arányossá válni a teremtő képességetekhez. Hadd fogalmazzam ezt át társam, hogy jobban ki tudd fejezni magad. (Kryon 
nevet) Lesz segítségetek. Mondtuk már ezt korábban, de soha nem adtuk meg az idővonalát. A kettes, hármas és négyes 

években el fogtok kezdeni segítséggel rendelkezni ahelyett, hogy a régi energiával szemben erőlködnétek. A szél a 
hátatok mögé kerül. A dolgok, amikkel próbálkoztok, akkor fognak működni, ha eldobjátok a kudarcra várakozás mintáját. 

Ezt fogjátok meglátni. S hogy mit tegyetek? Kezdjetek el a sikerre számítani, amikor a családotokkal foglalkoztok, amikor 

a bolygón lévő egyéb dolgakkal törődtök - olyanokkal, amiket évekig nem voltatok képesek elérni - beleértve a 
szenvedélyetek követését, bizonyos programok fejlesztését... Az itt jelenlévőkhöz beszélek, akik a könyveket írják. Nem 

tudjátok, hogy honnan jön a finanszírozás, nem tudjátok, hogy ki fogja látni, nem tudjátok, hogy hogyan is csináljátok. 
Na és akkor mi van? Miért nem hívjátok ezt az enegiát, amiről beszélek, ami társ-teremtést és szinkronicitást fog 

létrehozni a számotokra? Mivel ez a szándékotok, olyan helyekre küldhettek egy jelzést, amikről még csak nem is 
tudjátok, hogy léteznek a bolygón, ebben az energiában, hogy azok együttműködjenek veletek és előre mozdítsanak 

benneteket.  

 
Néhányan közületek meg fogják ezt látni és dolgozni fognak vele. Páran pedig nem, mivel ez nehéz dolog - megváltozni. 

Hány olyan életet kellett áterőlködnötök, amik megteremtették azt az érzést, hogy semmi sem elég jó. Hogy soha nem 
juttok el sehová, hogy senkit sem érdekeltek, senki sem figyel rátok... újra és újra és folytathatnám a sort. Azért vagyok 

itt, hogy elmondjam nektek: ennél sokkalta nagyszerűbbek vagytok. Óh, de még mennyire! Miért halmoznátok fel a régi 

energia ereklyéit, amikor az öreg lélek itt ül, csodákkal a zsebében? Kedveseim, ti vagytok azok, akik elindítják ezt a 
hógolyót a lejtőn lefelé, és azok, akik meghallják ezt az üzenetet. Együttműködésekre fogtok szert tenni olyan helyeken, 

ahol szükségetek lesz rá. Ez néhányak számára jelentőségteljes lesz, páraknak pedig nem, de az időkapszulák megnyílnak 
és elkezdik kiontani az információt, amely át fogja helyezni magát a Halókba, és ez végül azt fogja okozni a számotokra, 

hogy jó érzésetek legyen önmagatokkal kapcsolatban. 
 

Mágneses, Kristály és Gaia. Ezek a bolygó akció hálói, amiket megvitattunk, amikről tanítottunk, és ezek azok, amelyek 

segítenek. Ezek azok az eszközök, amelyek veletek együtt élnek. Ismerik az új energiát, azért vannak itt, hogy 
támogassanak, segítsenek benneteket, és hogy működjenek, kivéve akkor, ha nem hisztek bennük. Ez még mindig 

szabad választás kérdése, kedves emberi lény. Mit fogtok ezzel kezdeni? Az időkapszulák jóval aktívabbak lesznek a 
második, harmadik és negyedik években. Közületek néhányan olyan mértékben érezni fogják ezt, hogy azt mondják 
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majd: "Páratlan szerencse-sorozatban van részem". (Kryon nevet) Ez a szinkronicitás teremtéséről szóló régi energiás 

jellemzés. A három év végére derengeni fog, hogy ti teremtettétek meg és ez nem volt véletlen. 
 

Nos, mik ezek a dolgok, amiket megteremthettek? Óh, ezek eltérőek. Miért jöttetek ide? Hallgató, miért figyelsz? Igazán, 

valóban, miért vagy a székben? Mit akarsz? Öreg lélek, ha itt maradsz a bolygón és dolgozni fogsz ezen a kirakóson, 
akkor az, ha beteg vagy, senkit nem fog szolgálni, hallasz? Azt akarom, hogy fontold meg ezt egy pillanatra! Nem azért 

jöttetek ide, hogy betegek legyetek. Hogy lehetsz kiegyensúlyozott és hogyan tudsz dolgozni a kirakóson, ha gyötrődsz és 
rendellenes a sejtműködésed? Itt az ideje foglalkozni ezzel. Annak egy része, amiről beszélünk, páratlan és új csodálatos 

gyógyító energia, amelyet a testetekbe fogtok hozni és a Veleszületettetek először fog hallgatni mindarra, amit mondtok, 

olyan figyelmesen, hogy érezni is fogjátok! 
 

Második, harmadik, negyedik év. Azt szeretném, ha elkezdenétek aktívan beszélni a testetek sejtjeihez - hangosan 
kimondva - a szépség megerősítéseivel. Azt szeretném, ha a megerősítések az "én vagyok" lenne, az "azt szeretném" 

helyett. Az "én vagyok" az, amire a Veleszületett válaszol: "Egészséges vagyok", "Vagyok, aki vagyok", "Mester vagyok", 
"...vagyok". Minden "én vagyok"-ot felkap a Veleszületettetek és utasításokként kezeli őket a test számára, majd elkezd 

egy olyan folyamatot, amiről már egy évtizede beszélünk. Csak most fogjátok elkezdeni megérezni a támogatást. Nem 

vagytok egyedül önmagatokban többé, hanem veletek van az energia többi része, ez hajt és végig segít benneteket. 
Ahogy az idő halad előre, úgy leszek egyre konkrétabb, de szeretném ezt kellő megvilágításba helyezni. Nem hallottátok 

még korábban, mert nem voltatok itt azelőtt. Nem igazán. 25 éve adom át nektek ugyanazt az üzenetet, más szavakkal. 
Azt mondtam, hogy kitartás. Uralmatok van a testetek felett - mondtam. Hosszú ideig élhettek - mondtam. Kitartás! 

 

Hiretelen arról kezdünk el információt átadni nektek, hogy hogyan is csináljátok ezt. Az információ azt közli veletek, hogy 
van segítségetek. Már ideje volt. Tényleg azt gondoltátok, hogy ebben az új energiában mindent egyedül kell tennetek? 

Ezt gondoltátok? Ha igen, akkor csupán lemásoljátok és visszatükrözitek azt, amit korszakok óta csináltok. Ez egyáltalán 
nem az új energia! Itt jelenlévő gyógyítók, figyeljetek! A dolgokat, melyekkel a főár ellen úsztatok, nagyszerűbb módon 

kezdik majd el elfogadni. Bevonják a logikát. Megfontoltság, könyörület. Jobban elfogadják majd a dolgok lehetőségét, 
ami ezidáig nem állt arányban a főáramú elképzeléssel. Mindezt azért mondjuk, hogy keressétek a titeket segítő változást 

és lökjétek be azokat az ajtókat, amiket örökké zártnak gondoltatok. Ne lepődjetek meg, ha valaki a másik oldalon 

láthatatlanul megnyitja azt, amit belöktök. Hát ilyen érzés lesz ez. 
 

Most figyeljetek! Mindannyian rendelkeztek a képességgel, hogy tisztán lássátok, mit is tegyetek legközelebb, azon 
jelzéseken alapulva, amiket a Szellemtől kaptok. Ha erőltettek valamit és az ellenáll, akkor hagyjátok azt abba! Azonban, 

ne hagyjátok örökre abba az erőltetését! Másnap, a következő és az azutáni héten ismét próbálkozzatok, hogy 

meglássátok, megváltoztak-e az energiák! Évekkel ezelőtt átadtuk nektek ezt az információt. Az emberi lények egy 
mintázatot követnek: megpróbálnak valamit, az nem sikerül és soha többé nem próbálják meg újra. Az az elképzelésetek, 

hogy ha egyszer nem sikerült, akkor ezért sohasem fog. Milyen lineárisak vagytok! Ha ellenállásba ütköztök, akkor 
várjatok, és aztán később próbálkozzatok újra, és talán kissé másképp! Várjátok meg, amíg kinyílik az ajtó - ki fog! 

Kedveseim, talán jelképesen beszélek, metaforikus információkat adok át nektek, de ennek a beszélgetésnek az a 

lényege, az esszenciája, hogy ezekben az elkövetkezendő években az energiával kapcsolatosan segítséggel rendelkeztek. 
Ez egy új paradigmát nyit meg és ezután ez a dolog csak még jobbá válik. Öreg lélek, azt szeretném, ha megtanulnád 

ezt! 
 

Néhányan nagyon sikeresek lesznek ebben, páran pedig nem. Azok, akik nem, egyszerűen csak kicsit tovább fognak várni 
és tanulni. Egy kicsit tovább fog tartani, de tudni fogtok róla. Hogyan határozzuk meg ezt számotokra, ahogy befejezzük 

az üzenetet? "Kryon, az leszek, akinek sikerül, vagy az, akinek nem - ahogy az előbb mondtad: Néhányan sikeresek 
lesznek, páran pedig nem?" (Kryon nevet) A Szellem ezt nem tudja. Nem közvetíthetek a számotokra, mert az új energia 
egyik tulajdonsága a változás. Közületek hányan állnak készen arra, hogy most megtegyék ezt a változást? A 

gondolkodás új paradigmái bonyolultak lehetnek. Néhány ezek közül kultúra-függő lesz. Vagyis, lesz pár olyan kulturális 
közeg, ami sokkal gyorsabban fog erre törekedni, mint mások. Ez nyilvánvaló és magától értetődő lesz. Az egyik nem 

könnyebben fogja ezt elsajátítani, mint a másik. De mi a helyzet veletek? Befogadtok-e egy ilyenfajta változást, vagy 

"ugyanazzal a régivel" fogjátok elhagyni a szobát?  
 

Kedveseim, azokhoz az öreg lelkekhez beszélek, akik figyelnek erre az üzenetre: "Mindannyian rendelkeztek a 
lehetőséggel, hogy újraírjátok az általatok ismert valóságot és elmozduljatok abba az energiába, ami segíteni szeretne 
nektek olyan dolgokat megtenni, amelyek fényt fognak teremteni önmagatok és mások számára a bolygón." Beszélni a 
Veleszületetthez, megkapni a gyógyulást, amiért jöttél, helyzetek vagy változások, amiknek értelme van és amit kértél - 

ez mind lehetséges. Az elkövetkezendő három évben foglalkoztok a számmisztikával, megértitek a lényegét, tudjátok, 

hogy az energia helyes és még a matematika is a ti oldalatokon áll. Ez a megfelelő idő. Már éppen ideje volt. Mostanra az 
első év már véget ért és a második, harmadik és a negyedik kezdte meg a hármas ciklust. A részei lesztek vagy sem? 

Tudjátok, hogy nincs ítélkezés, ha nemet mondtok, de miért tennétek így? Ez az, amiért eljöttetek, hogy megtegyétek. Ez 
az, amiért itt vagytok, hogy megcsináljátok. Azt akarom, hogy ezt tisztán lássátok! Minden leélt életetek ezt a célt 

szolgálta, ennek a célnak az alátámasztása. 
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Nos, megadtuk számotokra az utasításokat. Elmondtuk nektek, hogy van segítségetek, hogy az időkapszulák megnyílnak, 

így a Veleszületett figyel. Tulajdonképpen azt mondtuk, hogy "kezdődjön a gyógyulás"! Néhányan a teremben 
kifejezetten tudni fogják, hogy hozzájuk beszélek. A későbbi hallgatók közül néhányan tudni fogják, hogy kifejezetten 

hozzájuk beszélek. Ez azért van, mert tudom, hogy ki hallja ezeket a szavakat. Ha engeditek, akkor mindezek a dolgok 

tökéletes módon összeérnek. Ne erőltessétek túlságosan, amikor ellenállást éreztek, de sohase hagyjátok abba! Ez a mai 
nap üzenete. Dicsőséges, csodálatos és nektek szóló. 

 
És ez így van. 
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