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Az újraszületés tulajdonságai - 4. rész 
Élő közvetítés - 2021. december 22. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2021/k_channel21_Reincarnition-pt-4.html ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Ha követtétek ezen hónap (december) közvetítéseit, akkor a családról van szó. Ez nagyon illik az ünnepi időszakhoz. De 
ez a családról, mint egy másik szóról szól - a reinkarnációról. 

 

Az elmúlt három közvetítés során a reinkarnáció számos jellemzőjét adtuk át. Ezen tulajdonságok némelyikét ismeritek a 
korábbi közvetítéseimből, némelyik pedig újdonság. De ezek egy olyan folyamatról, egy olyan rendszerről szólnak - ha így 

akarjátok nevezni őket -, ahol egy lélek különböző kifejeződésekben újra és újra visszatér erre a bolygóra. A "kifejeződés" 
az a szó, amit arra az emberi formára használunk, amit felvesztek, és ami azt a lelket képviseli, akik vagytok. 

 

A reinkarnáció tulajdonságai 
 

Leírtuk egy kicsit a reinkarnáció működésének történetét, meghatároztuk, hogy mi történik a nemváltással kapcsolatosan 
és hogy milyen gyakran történik, valamint átadtunk néhány egyéb szempontot is. 

 
Azt is elmondtuk nektek, hogy a bolygón belüli rendszeretek sajátos és különbözik a többi bolygóétól. Elmondtuk, hogy 

van időzítési különbség abban, hogy milyen gyorsan tértek vissza, attól függően, hogy milyen tudatosságot értetek el. 

Valamit, hogy mindez befolyásolja azt a formát, amit a személyes reinkarnációtokban vesztek fel. Amikor azt mondom, 
hogy a forma, akkor ez alatt azt értem, hogy amikor a másik oldalra mentek, és egy vagy két életet leéltetek ezen a 

bolygón, akkor az messze-messze különbözik egy öreg lélektől, aki talán több százszor volt már itt. 
 

A tudatosság iskolája 

 
A reinkarnációs rendszert a Föld iskolájához hasonlítottuk, ahol az öreg lelkek életről-életre haladnak, leckéről-leckére 

tanulva, és kifejeződésről-kifejeződésre, hogy végül eljussanak egy olyan helyre, ahol tudatosabbak és jobban ismerik a 
bolygó dolgainak működését. Ez egy másik szintre helyezi őket, mikor azon lélektervezésről van szó, amiről az előző 

közvetítésben beszéltünk. De van még valami jobb is! Van valami újdonságom, amiről még sohasem beszéltünk, de 
óvatos akarok lenni, hogy helyesen mutassam ezt be. 

 

Reinkarnáció: egy "készlet" rendszer? 
 

A reinkarnációról sok spirituális rendszerben gyakran úgy gondolják, hogy az fix, vagy egy "kőbe vésett" rendszer. Talán 
olyasvalaki mondta ezt nektek, akiben igazán megbíztok, akit tiszteltek és szerettek: "ez így működik". Aztán jövök én, és 

azt mondom nektek, hogy ez másképp van. Az embereknél nagy az ellenállás, mikor valahányszor úgy tűnik, hogy bárki 

átírja vagy megváltoztatja a spirituális tanítás energiáján belüli tulajdonságokat. 
 

Ismét vannak olyanok, akik azt mondják: "Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát Kryon, ne gyere és ne 
változtasd meg ezt!" 
 

Nem tettem kedveseim, és soha nem is fogom. Ne feledjétek, ez a történet rólatok szól! Ez a ti utatok, a ti történetetek - 
az emberiség tudatosságának története ezen a bolygón. Ez az, ami változik, és ahogy egyre több tudatosság válik a 

tiétekké, ahogy a dimenzionalitás növekszik számotokra, az Isten által számotokra felállított rendszer is elkezd változni 
arra reagálva, amit megtanultatok. 

 
Gondoljatok erre így! Egy alacsonyabb osztály az iskolában ugyanaz, mint mikor egy magasabb szintű osztályban 

vagytok? Még mindig szünetre jártok? Még mindig azon homokban lévő felszereléssel játszotok, amit 10-11 éves 

korotokban adtak nektek, vagy kicsit másképp? Valóban, most például tanulószobára mentek a szünet helyett. A 
tanáraitokkal való kapcsolatotok is megváltozott, hiszen sokukat ma már "professzornak" hívják. Szóval értitek, hogy 

miről is beszélek? Lehet, hogy az iskola ugyanaz, de az évfolyamok határozzák meg az iskolához való azon viszonyotokat 
és azon szabályokat, amiket követtek. Kedveseim, kezdtek megközelíteni egy felemelkedett osztályszintet ezen a bolygón. 

 

Egy diplomás Föld bolygó 
 

A bolygótok elkezd átmenni a tudatosság mesterkedésein. A folyamat során problémák merültek fel, és olyan dolgok, 
amelyekről soha nem gondoltátok volna, hogy lezajlanak és megtörténnek, de itt vannak. Vannak olyan döntések, 

amelyeket meg kell hoznotok és meg is fogjátok hozni. Most kezditek el meglátni, hogy hol van a tudatosság próbája a 

https://www.kryon.com/CHAN2021/k_channel21_Reincarnition-pt-4.html


www.kryon.hu  2/3 oldal 

középpontban, és látjátok, hogy a döntéseitek lesznek azok, amik a különbséget jelentik. Ez nem fog megváltozni attól, 

hogy Isten mennyire fog segíteni nektek. Ez a spiritualitás régi paradigmája volt. Az egy nagyon régi elképzelés volt arról, 
hogy Isten előtt kuncsorogjatok, és csak kérjetek és kérjetek. Most egy magasabb tudatossági fokozatban vagytok. Az 

elképzelés az, hogy mennyire tudtok felfelé nyúlni és megragadni azon információt, amit kaptok, és mindig is kaptatok. 

 
Most arról van szó, hogy tudatában legyetek az intuitív érzékeiteknek, és a lélek-éneteknek. Arról van szó, hogy annyira 

tudatában legyetek annak, ami körülöttetek van, hogy ki tudjátok szedni a válaszokat. Elkezdhetitek meglátni azt, hogy 
mit kell tennetek ahhoz, hogy előre tudjatok lépni ezekben a nehéz időkben. Amikor elértek egy bizonyos pontot, és 

mikor ez a bolygó elég olyan emberi lénnyel lesz tele, akik már több százszor születtek le ide és bölcs öreg lelkekké 

váltak, akkor történik valami. És ez a valami a reinkarnációs rendszer teljes és totális megváltoztatása. 
 

Felfedés a családról 
 

Amikor elkezdtük ezt a közvetítést, akkor azt mondtuk, hogy a családról szól, nem igaz? Hadd meséljek hát a családról! A 
család a lelkekre vonatkozik ebben az univerzumban, és nem csak a Földön élő lelkekre. Lehet, hogy ezt nem igazán 

értitek, de ha egy-két pillanatra hazavihetnélek benneteket, ha egy-két pillanatra átvihetnélek benneteket a túloldalra, 

akkor amit látnátok, attól elállna a lélegzetetek. 
 

Amit abban a hatalmas számú lélekben látnátok, az egy olyan család lenne, ami sokkal régebbi, mint amiről azt hiszitek, 
hogy ezen a bolygón rendelkeztek vele. Vannak olyan lelkek, akiket nagyon-nagyon jól ismertek, mert már a Föld előtt 

más bolygókon is együtt voltak veletek. Ez most nagyon ezoterikussá válik. Néhányan nagyon nehezen hiszik el, és 

néhányan még a szemüket is forgatják, de hadd mondjam el, mit jelent ez! Mielőtt idejöttetek kedveseim, sokkal, de 
sokkal több mindenen mentetek keresztül, mint amin itt. Szó szerint lelkek trilliói vannak, akik még soha nem voltak ezen 

a bolygón, és készen állnak arra, hogy ide jöjjenek. 
 

Föld - Egy nagyon lassú fejlődés 
 

Emlékeztek még arra, amikor arról beszéltünk, hogy az élet nagyon lassan indult el a bolygótokon? Míg a galaxisotok egy 

időben jött létre, addig a naprendszerek, amelyek életre képes bolygókat hoztak létre, nagyban különböztek egymástól. 
 

Az élet "szikrája", amely az önfenntartáshoz és a növekedéshez volt szükséges, a Földön többször elindult és többször 
leállt. Évmilliók teltek el, mire beállt azon szükséges egyensúly, amely jelenleg is megvan - oxigénnel, fotoszintézissel és 

természetes megfiatalodással. 

 
Miközben a Földetek ezen ment keresztül, voltak más, a tiétekhez nagyon hasonló bolygók, ahol az élet kezdetei azonnal 

működtek, majd gyorsan fejlődtek. 
 

Végül, amikor eljött az idő, megtapasztalták a saját "édenkertjüket", és a spiritualitás növekedni kezdett, ahogyan a 

Földön is. A sötétség és a fény egyensúlya ugyanazt tette a tudatlan bolygóval, mint a tiétek. Voltak háborúk és 
világégések, amelyek még rosszabbak is voltak annál, mint amit ti tapasztaltatok meg. Eközben, miközben mindez 

történt, a Földetek még mindig próbálta kifejleszteni az életet. 
 

Az itteni létezésetek - mindazzal együtt, amit modernnek érzitek - nagyon-nagyon régen más bolygókon történt meg. És 
hát a nagy kérdés? Ti ott voltatok. A lelketek NEM egy "földi lélek". Ez egy univerzális lélek, és ti csak az elmúlt 200.000 

évet töltöttétek el itt, mint egy kifejeződés a Földön. Volt egy olyan nagyon nagy lélekcsaládotok, akikkel sok mindenen 

keresztülmentetek, jóval a Föld előtt, akik vártak, hogy ide jöjjenek, egészen mostanáig. 
 

Eddig a reinkarnációs rendszer olyan volt a Földön, mint egy iskola. Lassan kezdődik, tanultok és tapasztaltok, és 
másként tértek vissza - több bölcsességgel. Végül érett, bölcs öreg lélekké váltok. Az öreg lelkek tanítanak más lelkeket, 

és ők is öreg lelkekké válnak. A bolygó tudatossági szintje lassan növekszik ebben az iskolában. Ez a lelkek családja, és 

hát így működnek a dolgok itt a Földön a reinkarnációval kapcsolatosan. 
 

A szuper lelkek 
 

Most hadd változtassam meg mindezt! Mi lenne, ha más lelkek - más diplomás bolygókról származó öreg lelkek - 
elkezdenének bejönni ide anélkül, hogy végigjárnák az összes fokozatot? "Micsoda?" - mondhatnátok. "A diplomásoknak 
el kell végezniük az iskolát! Nem jöhetnek be végzősként." De mi van, ha egy másik inkarnációs iskolában végeztek, ami 

ugyanolyan mélyreható, mint ez a Földön? 
 

Most első alkalommal az új energia által megengedve, olyan más univerzális lelkek, akik más bolygókon voltak, és akik 
sokszor átélték mindazt, amin ti most mentek keresztül... a szuperlelkek, most elkezdenek idejönni. 
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Pontosan tudják, hogy mi történik itt, mert máshol már átélték ezt, és a tudatosságuk már magas szinten van. Ezek a 

szuperlelkek inkarnálódnak és készen állnak. Szinte, mint inkarnálódott mesterek vannak itt, hogy mindannyiótokkal 
összekeveredjenek. Meg fogjátok ismerni és fel fogjátok ismerni őket, mert ragyogó fények lesznek a kultúrátokban, tele 

olyan nagyszerű új ötletekkel, amelyek látszólag a semmiből bukkannak elő. Ők semmit sem fognak tudni arról, hogy 

milyen szuper léleknek lenni, ahogyan ti sem tudtok majd arról, hogy milyen öreg léleknek lenni. De intuitíve fel fogják 
ismerni a családot (titeket), és egy kicsit kívülállónak is fogják érezni magukat a bolygótokon. Viszont ragyogóak lesznek! 

 
Olyan új kormányzási módokat fognak létrehozni, amelyekre soha nem is gondoltatok, és amelyeknek van értelme. Olyan 

megoldásokat találnak majd az évszázados problémákra, amelyekről nem gondoltátok volna, hogy lehetségesek. Azt 

fogjátok mondani: "Hogy történhetett ez meg? Honnan jöttek ezek?" Néhányan már itt vannak. Hogy tetszik? Túlságosan 
furcsa? 

 
Most már tudjátok, hogy miért tudok rátok nézni, és azt mondani, hogy van remény. Annyi minden történik a félelem 

takarója alatt, a szorongás jelenlegi takarója alatt, amit sokan közületek megtapasztalnak. Olyan sok minden történik 
olyan szinteken, melyeket nem is tudtok elképzelni - mert nem tudjátok, amit nem tudtok. 

 

Ezek az újabb reinkarnációs rendszerek elkezdenek átalakulni és megváltozni, hogy együttműködhessenek azon most 
aktivált Csomópontokkal és Nullpontokkal, amelyekről már beszéltünk nektek a múltban. Ezek a szuperlelkek az új 

tudatosság "gyorsítóivá" válnak, és elkezdenek veletek együtt dolgozni, ahogy megértitek, hogy ti vagytok azok, akik 
megváltoztatjátok ezt a bolygót. Ti vagytok azok, akiknek fel kell vállalniuk a kihívást és meg kell hozniuk a most 

szükséges döntéseket. Ők azért vannak itt, hogy segítsenek ebben. 

 
Szeretném, ha ezeken a dolgokon elgondolkodnátok, és megértenétek őket azért, hogy sokkal többet tudjatok arról, hogy 

mit jelent békét érezni a jövővel kapcsolatban! Ismét elmondom nektek az egyik dolgot, amit már korábban is 
közvetítettünk. Ne a múltban történtek alapján ítéljétek meg a jövőtöket! Ne nézzétek a helyzeteteket, és ne mondjátok, 

hogy: "Már megint ez jön!" Ne nézzétek az összes problémátokat, és ne mondjátok: "Hát, ez csak az emberi természet, 
és ugyanúgy fog történni, mint a múltkor!" Óh, nem, nem fog. Nem éreztétek még ezt? Egy új Földön vagytok. A 

szuperlelkek jönnek, úgyhogy álljatok készen rá kedveseim! 

 
Felismernek majd benneteket, amikor meglátnak titeket, és ti is felismeritek őket, amikor meglátjátok őket. Amikor ez 

megtörténik, csak kacsintani fogtok rájuk, és azt mondjátok: "Köszönjük család, hogy itt vagytok, mikor szükségünk van 
rátok!" 
 

Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. 
 

És ez így van. 
 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 


