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Az újraszületés tulajdonságai - 1. rész 
Élő közvetítés - 2021. december 1. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2021/k_channel21_Reincarnition-pt-1.html ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Kedveseim, az egyik legmélyebb folyamat vagy rendszer, amit az emberi lények együtt használnak az egész bolygón, az 
az, amit ti reinkarnációnak hívtok. Ez a közvetítés egy négyrészes leckesorozatot indít erről, és ez az első a négy részből. 

A másik három mindenki számára elérhető a társam weboldalán, ahol az összeset együtt találjátok meg, végül mindenki 

számára elérhetővé téve. (www.kryon.hu/kozvetitesek.php - a szerk.) 
 

Ebben a négy leckében a reinkarnáció pár jellemzőjét fogjuk átadni nektek. Néhányan már hallottatok párat ezen 
tulajdonságok közül, néhányan viszont még nem. Eme tulajdonságok némelyike ellentmondásos, mert azt hiszitek 

tudjátok, hogy hogyan is működik - pedig nem. Ezt még egyszer el fogjuk mondani. Más leckékben már elmondtuk 

nektek, hogy a dolgok úgy változnak, ahogyan ti is. Ahogy ez a bolygó sok tekintetben felemelkedik, és ahogyan sok 
tekintetben több fény van jelen, ez új eszköztárat ad az öreg lélek számára. Ez egy új eszköz a lelketek szépségéhez való 

hozzáféréshez. 
 

Kedvesem, neked egyetlen lelked van és azzal az örökkévalóságig rendelkezel. Ennek az egy léleknek vannak olyan 
kifejeződései, melyek jönnek és mennek a Földről, amit ti előző életeknek vagy a reinkarnáció folyamatának neveztek. Ezt 

el fogjuk mondani még egyszer, mert mindig adunk egy áttekintést. A reinkarnáció gondolata a bolygó első csoportos 

hitrendszerén (vallásán) belül jelen volt, és intuitív volt mindazok számára, akik részt vettek benne. Világosan látták azt, 
hogy ez egy olyan hit, ahová jöttök, és ahonnan mentek. Ez még sok bennszülöttben és a hiedelmeikben is jelen van. A 

bolygónak akár a fele is hisz ebben a rendszerben jelenleg, ha esetleg kíváncsiak lennétek rá. A reinkarnáció intuitív 
spirituális tudatosság, és mindenhol megtalálható. 

 

Ez egy gyönyörű rendszer, és én még a reinkarnációt is át fogom nevezni "családi rendszernek". Ha semmi mást nem 
kaptok ebből a beszélgetésből, szeretném ha megértenétek, hogy ez szeretetben történik! Ez nem egy véletlenszerű 

rendszer. Nagyon sokan vannak, akik csodálkoznának: "Mi történik, ha átmész a másik oldalra, és tartasz egy tervezési 
ülést, majd visszajössz? Valaki odafent kockát dob, hogy kitalálja, hogy hol leszel? Vagy van valamiféle rendszer, ahol 
amit nem tapasztaltál meg, azt a következő életedben meg kell tapasztalnod, illetve amit nem tanultál meg, azt vissza kell 
jöjjél és újra kell tanuljál? Más szóval, ez egy büntető vagy jutalmazó rendszer?" 
 

Kedveseim, ezeknek a kérdéseknek a felépítése a mai modern vallási rendszeretek eredménye, ahol Isten megbünteti az 
embereket, mert valamit nem helyesen tettek. A valóságban ez NEM egy büntető rendszer, kedveseim. Ez egy SZERETET 

rendszer. 
 

A reinkarnáció előfeltétele 

 
Íme az egész előfeltevés kedveseim. Az energia iskolájában vagytok ezen a Földön - a fény és a sötétség iskolájában. 

Azért jöttök a bolygóra a lehető legjobb módon, a lehető legkedvesebb, legkényelmesebb módon, hogy folytassátok ezt 
az iskolát. Ezen a bolygón van egy reinkarnációs rendszer, amely hozzátok tartozik, és amely egyedülálló a Földön élő 

emberek számára. Valóban vannak más rendszerek más bolygókról, amelyeknek ti is részesei voltatok, de az a rendszer, 

amelyről ebben a négy leckében beszélünk, a ti tapasztalataitokra vonatkozik ezen a bolygón. Még a Teremtés 
Barlangjáról is beszélni fogunk nektek - ez később következik. Elmondjuk majd, hogy hol tárolják a kristályotokat - ez is 

később következik. Minden, amiről most beszélünk, az erre a bolygóra jellemző tulajdonságokra vonatkozik. 
 

A múltbeli életetek energiája a Föld része. Amikor átléptek a túlvilágra, a következő inkarnációtokat, a következő 
kifejeződéseteket a körülöttetek lévőkkel együtt tervezitek meg, a kényelmetek és a tanulásotok érdekében. Néha még 

vissza is tértek és folytatjátok azt, amit előző életetekben csináltatok. Figyeljetek kedveseim, az egész jövés-menés célja 

az, hogy leckéről-leckére, kifejezésről-kifejezésre egy magasabb tudatosságot fejlesszetek ki az életek tapasztalatain 
keresztül. 

 
Gondoljatok egy nagy iskolára, ahol jöttök és mentek, és a tudatosság különböző szintjein mozogtok, ahogy 

reinkarnálódtok! Így amikor visszatértek, akkor ott folytatjátok, ahol az előző leckénél abbahagytátok. Ha ez egy iskola, 

akkor az első inkarnációk során ti olyan szintem megtanultatok már sok mindent, hogy több osztállyal magasabban álltok, 
mint egy másik olyan ember, aki csak most érkezett ide, és még nincsenek előző életei. Néha egy számotokra 

kényelmesebb kultúrába mentek, és tanultok tőlük. Aztán lehet, hogy olyan kultúrába mentek, amelyik nagyon keveset 
tud, de még így is sok mindent megtanulhattok tőlük. 
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Átadok pár tulajdonságot, de mindkettő ellentmondásos lesz. Ezt azért teszem, mert ezeket a tulajdonságokat sokaknak 

elmondtam már az évek során, akik erre reagálva azt mondták: "Micsoda?" vagy "Tényleg?" Néhányan azt mondják: "Ezt 
nem hiszem el". Ezért fogjuk tehát itt kezdeni. 

 

Az első jellemző 
 

Mi lenne a legkényelmesebb dolog, amit a Szellem adhatna nektek, vagy amit terveznétek, mikor reinkarnálódtok? 
Gondoljatok erre! Mi lenne a legkényelmesebb dolog, amit kérhetnétek, mikor visszaérkeztek ebbe a világba? A válasz a 

legtöbbek számára az, hogy ugyanolyan neműek legyenek. Gondoljatok arra, hogy milyen nehéz lenne más nemet váltani 

a következő alkalommal. Bármilyen nemű is vagy most, garantálom, hogy visszatérve nem akarsz a másik nemű lenni! 
 

Kedveseim, megértjük, hogy jól érzitek magatokat a saját testetekben, és úgy gondolkodtok, ahogyan gondolkodtok, 
azzal a nemmel, ami a tiétek. Hozzászoktatok ahhoz, hogy azok vagytok, akik vagytok, különösen azok, akik már sokszor 

jártak itt. 
 

Tehát sokak elképzelése az, hogy a reinkarnációs forgatókönyvben van valami véletlenszerű nemváltoztatási rendszer. 

Nincs benne. Ez nem így van. Ne feledjétek, hogy a reinkarnáció a családnak van tervezve, és szeretettel adják nektek! 
 

A terv az, hogy ugyanazzal a nemmel érkeztek meg újra és újra, amíg el nem jön a váltás ideje. Más szóval, nem csak 
úgy átváltotok egyik nemből a másikba. Ez nem csak, hogy kényelmesebbé teszi számotokra a testetekben létezést, de 

segíti a tudatos tanulást is. Nem azért vagytok itt, hogy egy másik nemről tanuljatok. Öreg lélek, te már mindkét nemű 

voltál. Azonban általában az általad leélt életek - a legtöbbjük - egyetlen nemű volt, sok kifejezésen átívelően, mielőtt a 
rendszer ezt megváltoztatta volna. 

 
Itt van hát az az információ, amit hallanotok kellene, amit sokan nem akarnak meghallani a kultúrátok stigmái, vagy azon 

téves információk miatt, melyek az igazságotokká váltak, vagy csak azért, amit elmondtak nektek. 
 

Amikor az egyik nemről a másikra váltotok, még mindig hordozzátok a másik nem azon tulajdonságait, melyeket oly 

sokszor megélhettetek már. Tehát lehet, hogy tizenöt életen keresztül egyetlen neműként éltetek, majd váltotok. Aztán 
jön és megy két-három olyan élet, amikor mindkét nem tulajdonságait hordozzátok. Van ennek értelme a számotokra? Ez 

azért van, mert a tapasztalataitok életről-életre szállnak, és abban a két-három életben, ahol nemet váltottatok, arra 
létezik egy emberi kifejezésetek: meleg vagy homoszexuális. Ez hogy tetszik eddig? 

 

Kedveseim, teljesen normális, hogy ilyen tulajdonságokkal rendelkeztek. A bolygó akár 10%-a mindig a nemváltás ezen 
állapotában van. Ez egy gyönyörű dolog, és teljesen normális. Azt jelenti, hogy abszolút minden öreg lélek, akivel most 

beszélek, aki már sok életen át itt volt, átélte ezt a tapasztalatot. Mindannyian voltatok már melegek! Lesznek olyanok, 
akik a fejüket rázzák, mert még mindig egy régi energiájú felfogásban élnek, vagy egyszerűen csak nem tetszik nekik, de 

ez így működik. 

 
A második jellemző 

 
Ezen következő a legpozitívabb olyan tulajdonság, amit valaha is adhatok nektek arról, hogy mi történik jelen pillanatban 

a bolygón, és hogy mindennek köze van a következő megnyilvánulásotokhoz. 
 

Egy kérdést szeretnék feltenni különösen azon öreg lelkeknek, akik most mennek át a VÁLTÁSON - valami, olyanon, ami 

most zajlik. Íme a kérdés: "Szeretnél visszajönni?" 
 

A legtöbbetek azt fogja mondani: "Nem, nem jövök vissza. Elvégeztem a munkámat. Nem jövök vissza." Erre én azt 
mondom: "De igen, visszajössz!". 
 

Itt az ok, hogy miért. Az energia 2012 óta nagymértékben átváltott ezen a bolygón. A bolygón lévő öreg lelkek egyfajta 
kozmikus eszköztárra tesznek szert. Ezekről az eszközökről közvetítünk, de alapvetően olyan dolgokról van szó, melyek 

több fényt és megértést fognak teremteni a bolygón. A dolgok mások lesznek, mikor visszatértek, mert a Föld is más lesz. 
Ezt sokaknak nagyon nehéz megérteni, mert megrekedtek egy régi elképzelésben arról, hogy mi a karma, és hogy a 

reinkarnáció valójában mire való. Van néhány információm, ami talán megváltoztatja a véleményeteket a visszatéréssel 
kapcsolatban. 

 

Ebben az új energiában kedveseim, mikor visszatértek és elkezdtek felnőni, akkor magatokkal fogjátok vinni azt, amit 
eddig ezen a bolygón megtanultatok. Készen álltok? Soha többé nem kell ugyanazokon a problémákon 

keresztülmennetek. Az energia sokkal magasabb, akár hiszitek, akár nem. A fény elkezd megjelenni, akár hiszitek, akár 
nem. Így amikor visszatértek újra fiatalon, akkor soha többé nem kell ugyanazokat a hibákat elkövessétek. Legyen szó 
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akár szerelemről, kapcsolatokról, munkáról, bármiről - semmit sem kell majd újra megtanuljatok. Ez azért van, mert 

tudatában lesztek, és tudni fogjátok. 
 

El tudjátok képzelni, hogy felgyorsul a spirituális növekedésetek anélkül, hogy újra át kellene mennetek ezeken a 

kérdéseken? Ez egy ígéret. Változtat ez a válaszotokon, hogy vissza akartok-e jönni? Szuperlélekké váltok, ha így 
akarjátok nevezni. 

 
Olyan lelkek vagytok, akik a Földön jártok. Ez azt jelenti, hogy semmit sem kell újra tanulnotok - minden megragad. Ez 

újdonság! Ezt kellett ma hallanotok, és ez kedveseim, a szeretet és a család rendszere. 

 
A következő három hétben többet is át fogok adni nektek a reinkarnáció tulajdonságairól. Ez a rendszer tele van 

szeretettel és néhány olyan dologgal, amire nem számítottatok. 
 

Áldottak azok az emberi lények, akik önként és tudatosan végigmennek ezen a kifejezési rendszeren, és oly sok mindent 
felajánlva térnek vissza ezen bolygóra. 

 

És ez így van. 
 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 


