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Podìkování

T

ato kniha je druhou èástí Kryonovy trilogie, která pøedstavuje
tematicky seskládané informace z Kryonových channelovaných
zpráv, jak je pøijal Lee Carroll. Díky partnerství mezi Leem

a Kryonem se mnoha lidem zásadnì zmìnil a zlepil ivot. Dìkuji ti, Lee,
e jsi pøed dvaceti ètyømi lety øekl Kryonovi ano a e jsi ze sdílení tìchto
hlubokých poselství se svìtem uèinil smysl svého ivota.
K této knize pøispìly i dalí nádherné due a obohatily mùj ivot mnoha zpùsoby. Dìkuji ti, Kahuno Kaleiiliahi [Kalei]. Kalei v sobì nese havajskou a lemurijskou rodovou linii. Její komunikace se starodávnými a její
moudrost a znalosti coby havajské vysoké knìky jsou darem pro nás
vechny. Døíve byla tato znalost vyhrazena pouze muským Kahunùm.
V této nové energii vidíme jako knìku poprvé enu, která navíc sdílí tyto
starodávné zpùsoby s nedomorodými lidmi. Doufám, e se vám budou
Kaleiny channelované zprávy také líbit.
Dr. Amber Wolfová byla tak laskavá, e se se mnou podìlila o svùj
domov, podporu a zasvìcené komentáøe, kdy jsem tuto knihu skládala dohromady. Dìkuji ti za nádherný èas, který jsme spolu strávily, a za pøíleitost zaít tvou øízenou meditaci k dolování Akái. Dìkuji i tobì, Peggy
Phoenix Dubrová. Tvá energetická práce zmìnila mùj ivot. Dìkuji ti, Laurie
Reyon Andersonová. Tvé láskyplné zprávy od velryb a delfínù i nadále inspirují vechny, kdo je ètou.
A takzvanì za pìt minut dvanáct mne synchronicita (prostøednictvím emailu) dovedla ke skvìlé editorce, která mi nabídla redigování této
knihy. Dìkuji ti, Lourano Howardová, za korekturu této knihy a za tvou
stálou podporu Kryonovy práce.
Lidská Akáa
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Také bych chtìla podìkovat svým vydavatelùm  Ariane Editions. Jsem
poehnaná, e mne mùe zastupovat spoleènost s vysokou úrovní vìdomí
a touhou pomoci urychlit veliký posun, který se na planetì odehrává.
A koneènì, drazí ètenáøi, bych ráda podìkovala vám. Zatímco vae
oèi putují po tìchto stránkách, zvu vás, abyste ucítili energetické objetí,
které vám vìnuji  objetí, které pøichází i od Kryonova doprovodu a rodiny!
Monika Muranyi, 2014
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Pøedmluva

V

ítr s sebou nese pocit blíící se zkázy, jak se opírá do plachet 
straidelný hlas, který námoøníci znají tak dobøe. Slaná sprcha
z oceánu nás bodá do tváøí, zatímco stojíme v iku a pevnì

na houpající se døevìné palubì a pøipravujeme se, e budeme èelit svému
osudu. Na pohyb naeho dlouhého plavidla jsme zvyklí, ale v posledních
nìkolika okamicích jetì zesílil. Nae váleèná loï smìøuje dál k napadení
nepøítele.
Vichni se bojíme  je nám zima a bojíme se. Mnozí kolem mne
se v tichosti modlí. Vidím pohyb jejich rtù, jak eptají svá poslední slova
k Bohu. Nìkteøí vyndali drobné pøipomínkové pøedmìty  vzpomínky
na jejich eny a dìti  a pevnì je svírají
nì

ale nikdy neodkládáme své zbra-

nikdy. Nìkteøí breèí, ale nikdo to nijak nesoudí. Mnozí z nás pùjdou

brzy na smrt a mezi bojovníky nejsou pro tyto poslední chvíle ádná pravidla. Jsou to osobní chvilky a kadý mu má svùj vlastní zpùsob, jak èelit
smrti.
Rozkaz k bitvì je nevyhnutelný. V pøítmí ranního rozbøesku vítr duje
nad vlnami a naráí do plachet lodi, zatímco my i nadále setrváváme
v pozici, abychom se mohli okamitì pustit do boje s neviditelným nepøítelem, který je velmi blízko, ale skrývá se v mlze. Plachty se vzdouvají
a kapitán bojující s vìtrem se snaí odhadnout pozici nepøítele. Stojíme proti
vìtru a kapitán nám tak zajistil bitevní výhodu. Oceán k nám znovu promlouvá, zatímco vlny ze severu naráí na bok lodi, kterým budeme pøistávat. Voda støíká na palubu a naznaèuje, e se blííme k bitevní linii.
Knihy jsou plné tìchto okamikù  oslavují je a dìlají z nich jakýsi
druh dobrodruství. Ale vìtina lidí nikdy nepozná to naprosté ticho, které
Lidská Akáa
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zaíváme pøed bitvou mezi mui na moøi. Lodì se musí pøiblíit zpùsobem,
který umoní nalodìní, pøesto musí do posledního moného okamiku zùstat mimo dostøel velkých zbraní, které jsou na obou plavidlech. Nikdo
nekøièí povely ani není slyet bojový pokøik. Místo toho zachováváme mlèení, aby bylo moné pøes zvuky vìtru a vln slyet kapitánùv klidný a neemocionální hlas, jak dává pokyny pro kormidelníka a pøíkaz ke koneènému staení plachet. Plavèíci jsou na ráhnoví, spoleènì s lukostøelci
a hlídkami. Na palubì je nás více ne stovka, tøímáme svou zbroj a jediné,
co slyíme, jsou ty straidelné, a nadpøirozenì znìjící hlasy vydávající
povely a vrzání lodì, která sténá ve vzdouvajícím se moøi. Obì lodì
okamitì ztratí rychlost, aby bylo moné se nalodit, a tak pomalu klouou
vedle sebe. Sledujeme, jak zuøivì stahují plachty. Dìláme toté.
Kdy vystøelí kanony obou lodí, exploze jsou ohluující. Øev z obou
stran propukne takøka zároveò a paluba se okamitì nakloní pod naima
nohama, jak nae elezná obrnìná loï ucítí nápor salvy na trupu. Vìtina
kanonù je namíøena na trup té druhé lodi, ale nìkterá mení dìla míøí na
ráhnoví. Výsledkem pokození je chaos na obou palubách a my jsme uprostøed toho veho.
Musíme se soustøedit, abychom zùstali na ivu a obrnili jsme se pøed
vlastním strachem. Padající ráhnoví se øítí na palubu, kde stojíme, a vlhká
a tìká lana nás obtáèejí jako útoèící hadi, kteøí nás mají spoutat a zabránit
nám v boji. Nyní u nestojíme v øadì, títy zdviené vzhùru. Uhýbáme pøed
létajícími úlomky a rychle pøebíháme.
Pak pøicházejí na øadu ípy. Nae hlídka to vidí, a tak je vydán rozkaz,
abychom dali títy pøed sebe. Vidíme jejich lukostøelce pøipoutané k ráhnoví na pøídi jejich lodi, co jim umoòuje první volbu, zatímco se jejich
loï pøibliuje k naí. Pøipoutání muù tímto zpùsobem upevní jejich snahu.
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Mnozí tam zemøou; budou pak viset na tìch popruzích jako hadrové panenky a pomalu zbarví plachty do ruda. Sledujeme, jak se nai lukostøelci
snaí pøekonat ty jejich. Slyíme výkøiky bolesti na obou stranách, jak ípy
zasahují své cíle. Pak kolem mne zaèíná pøicházet smrt. Mui padají vude
kolem. Soustøeï se! Dìlej, co ses nauèil! Sleduj, odkud se blíí ípy, a tím
smìrem namiø svùj tít. Poslouchej a sleduj!
Rychle pøichází pøíkaz pøesunout se k pravoboku, kde byla odstranìna
velká èást zábradlí v oèekávání bitvy. Musíme být rychlí! Døevìné naloïovací rampy byly vyzdvieny do vzduchu, co umonilo èásteènou ochranu
pøed detìm ípù a kopí, které na nás stále dopadají. Mnoho muù padlo
a my se pøesouváme vpøed na jejich místa. Soustøeï se! Nepomáhej padajícím kamarádùm. Nedívej se na nì! Pokud to udìlá, bude dalí na øadì.
Uplynula ménì ne minuta od prvního výstøelu z dìla a z naich hrdel
se øine hrozivý bojový øev, jak se hromadnì eneme na palubu té druhé lodi.
To je ná protokol. Nai velitelé nám øíkají, e hluk dìsí nepøítele, ale my
víme, e ná øev má hlavnì pøehluit výkøiky bolesti tìch, kteøí kolem nás
padají a klopýtají stieni hroznými zranìními, na která se nemáme dívat.
Nedívej se! Soustøeï se!
Dìla znovu zahømí a má smrt je tím, èemu mí nadøízení øíkají hloupá
smrt. Není v ní ádná èest. Ve vem tom chaosu, hluku a zmatku si uvìdomuji, e jsem v tu chvíli stál na nástupním mùstku. Setrvaènost z koordinovaných výstøelù naich vlastních kanonù mne srazila z mùstku a shodila
mne do chaosu a vøavy, kde se nae dvì lodì srazily. Musel jsem být rozdrcen a zároveò jsem se utopil. Nikdy jsem se nestøetl s nepøítelem a nikdy
jsem nehájil svou zemi. Bylo to naprosté selhání. Oceán se mi vysmíval,
kdy se uzavøel nad mými oddìlenými èástmi a polapil mou dui. Nikdo
neslyel mùj køik.
Lidská Akáa
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***
Probudil jsem se v loui potu. Zase ten sen! Proè se mi ten sen tak
èasto vrací? Byl to film, který jsem vidìl, nebo kniha, kterou jsem èetl?
Bylo to tak skuteèné! Slyel jsem ty zvuky!
Zatímco se pøipravuji na práci, proèítám si emaily a posílám po telefonu zprávu pøíteli, pøemýlím o tom vem. Je moné, e tato vzpomínka
je nìco, co jsem skuteènì zail? Moná to vysvìtluje mùj strach z moøe.
Celý ivot si ze mne pøátelé dìlají legraci, protoe bych nikdy nevlezl do
oceánu. Bazény jsou fajn, jezera jsou fajn, ale nikdy oceán. Není to nijak
opodstatnìné, ale strach pøeci není logický. Uvìdomuji si, e jetì pøed
èasem jsem oceán nejen nemìl rád. Já ho nenávidìl. Nenávidìl jsem pocit,
který jsem z nìj mìl, jako by mì nìjak znal. Nezajímalo mì, jestli v nìm
plavu nebo ne. Prostì jsem ho nemìl rád  a pokud jde o plavbu, zapomeòte na to! Nikdy! Nìkteøí mi navrhovali terapii, ale já mìl svou vlastní
odpovìï a ta fungovala. Prostì jsem bydlel tak daleko od moøe, jak jen to
lo.
Cestou do práce poøád cítím zbytkový strach a úzkost ze svého snu.
Nastartuji auto a vydávám se na cestu. Usmívám se a uívám si svou kadodenní poklidnou jízdu do práce po rozsáhlých pláních Texasu, ve velkém bezpeèí pøed moøem.

***
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Od Leeho Carrolla
Pøedchozí pøíbìh není mùj, ale mohl by být. Kryon nám øíká, e tyto
neuvìøitelnì skuteèné sny mohou být vyjádøeními naich minulých ivotù,
které si neseme v té záhadné energii zvané akáické záznamy. Urèité minulé ivoty, které jsou obzvlátì plodné na drama, jsou zdá se velmi silnì
vryty do samotného naeho bunìèného pøediva. Mohou nás ovlivòovat
i dnes? Neseme si tyto zbytky dál a ovlivòují ná zpùsob ivota a rozhodování? Odpovìï zní ano. Potenciály mìnící ivot jsou velmi silné.
Tato kniha je o tìchto úasných akáických energiích, jak o nich hovoøil Kryon v uplynulých dvaceti ètyøech letech. Nicménì zachází jetì dál
ne jen k jednoduchým informacím o zkuenostech z minulých ivotù.
V této nové energii po roce 2012 je nám øeèeno, e skuteènì mùeme hlubokými zpùsoby pracovat se svými vlastními akáickými energiemi. Mùeme dokonce pøepsat strach a úzkost minulých zkueností a vyhnout
se dramatu. Co takhle dolování svých vlastních minulých talentù a tìlesných
atributù? Je moné je pouít v naem souèasném ivotì? Koneckoncù 
pokud je to v nás, tak proè by ne? Zajímá vás to?
Toto je druhá tematicky ladìná kniha od autorky a Kryonovy archiváøky Moniky Muranyi. První kniha Vliv Gaii byla výsledkem jejího peèlivého zkoumání veho, co kdy Kryon øekl o Gaie. Byla tak dobøe pøijata, e
Monika vìdìla, e musí sestavit a napsat jetì dvì knihy o dvou dalích
tématech. Kniha, kterou nyní dríte v rukách, je èíslo dvì v sérii.
Akáa je komplikovaná a èasto mylnì pochopená. Monika tedy znovu
dává dohromady ve, co kdy Kryon o tomto tématu øekl, a doplòuje to
o vysvìtlení a komentáøe. Navíc také Monika poloila Kryonovi mnoho
otázek, aby nám pomohl lépe vysvìtlit urèité atributy. Tyto otázky se nikde
jinde neobjevují, pouze v této knize.
Lidská Akáa
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Uijte si tuto cestu do tématu, které se zabývá vaí vlastní rodovou
linií na planetì Zemi
Lee Carroll
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Úvod

M

á pøedchozí kniha, Vliv Gaii, byla souborem moudrosti a uèení
od Kryona, týkajících se Gaii. Vyprávìla pøíbìh o hlubokém
vztahu mezi lidstvem a planetou Zemí, Gaiou. Tato druhá kniha

(v Kryonovì trilogii) pojednává o lidské Akáe. Existuje kruh ivota
a velkolepý systém. Kadý èlovìk má Akáu, do které mùete vstoupit,
aby zlepil svùj souèasný ivot a zmìnil energie potenciálù svých
nadcházejících ivotù. Vliv Gaii byl pozváním, abyste obnovili svùj vztah
s Gaiou. Tato kniha je pozvánkou k obnovení vaeho vztahu se sebou
samými a k probuzení vaeho mistrovství.
Mnozí lidé u tady na planetì byli døíve. Mají za sebou mnoho ivotù
naplnìných nepøedstavitelnými událostmi a zkuenostmi. Kdo doopravdy
jste? Jaké talenty máte? Proè jste si vybrali urèitou práci? Bez èeho nemùete ít? Jaké jsou vae nejvìtí strachy? Odpovìdi na tyto otázky jsou
pro kadého jedineèné. V kadém z nás sídlí nae tìko uchopitelná Akáa, která v sobì nese informace o tom, kým jsme.
Pøemýlejte o své Akáe jako o duchovní nádobì. Je v ní ve, co s vámi
souvisí. Kdy ji otevøete, zaène z ní proudit moudrost kadého ivota, který
jste kdy proili. Duchovní nádoba je metaforou pro duchovní uèení obsaené ve vaí Akáe. To znamená, e se nemusíte uèit vechno znovu
od zaèátku. Jednodue ji musíte jen otevøít a znovu probudit své duchovní
znalosti. Take jak tuto duchovní nádobu otevøít? U jste zaèali  tím, e ètete
tuto knihu. Duch vidí vá zámìr! Zatímco ètete následující informace, konkrétnì Kryonovy channelingy, mùete zaívat pocit rozpomenutí. Rozpomínáte se na svou duchovní moudrost.

Lidská Akáa
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Po vìtinu svého ivota byla mou vání pøíroda. Stále tomu tak je,
ale jinak. Tato touha mne dovedla na univerzitu, kde jsem bakaláøské studium z aplikované vìdy zakonèila èerveným diplomem. Vìdecký výzkum
a s ním související cesty na dechberoucí místa pro mne byly dokonalým
rájem. Po univerzitì jsem zaèala pracovat coby ranger pro národní park
v Canberøe. ivot byl skvìlý. Dostávala jsem zaplaceno za nìco, co jsem
milovala. Ani mi to nepøipadalo jako práce. Více ne 15 let jsem pracovala
v nìkolika národních parcích po celé Austrálii a Novém Zélandu. Ani bych
si to uvìdomila, moje Akáa mne umístila tam, kde jsem se cítila nejpøíjemnìji

v pøírodì s Gaiou. Byla jsem spokojená a astná, e jsem ob-

klopená nádhernou scenérií a výhledy, daleko od shonu mìsta.
Kdy v roce 2005 skonèilo mé manelství, na povrch vyplulo mnoho
problémù. Tato událost byla pøímo spojená s mou hlavní ivotní lekcí, i kdy
jsem to v té dobì vùbec netuila. V pomalém procesu duchovního probuzení (pomalém, protoe jsem tvrdohlavá) jsem pozvolna zaèala objevovat
zcela nový aspekt sebe samé. Moje citové zhroucení bylo katalyzátorem,
který mne mìl dostat z reimu pøeívání. Vyjádøila jsem zámìr dozvìdìt
se víc. V prùbìhu toho procesu jsem otevøela svou duchovní nádobu. Pomalu se z ní zaèaly vynoøovat znalosti a duchovní moudrost, které mne
dovedly k energetické práci Peggy Phoenix Dubrové a channelovaným zprávám Kryona pøedávaným Leem Carrollem.
Má duchovní cesta se i nadále odkrývá. Jako mnozí z vás mám stále
své strachy a výzvy. Líbilo by se vám je pøekroèit? Chtìli byste identifikovat vzorce staré energie, které u vám neslouí a zbavit se jich? Proè zároveò
nevyzvednout talenty a schopnosti toho, kým jste bývali?
Pokud by se vám to líbilo, pak je tato kniha napsána pøímo pro vás.
Jejím úèelem je pomoci vám pochopit lépe sebe a umonit vám pøístup
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k moudrosti a boství ve vaem nitru. Také vám mùe pomoci pochopit
ostatní lidi. Napsání této knihy bylo motivováno Kryonovými channelingy. Kryona lze popsat jako láskyplnou andìlskou bytost, která pøedává zprávy o míru a zmocnìní pro lidstvo. Lee Carroll je pùvodním Kryonovým
channelerem a pøedává zprávy od Kryona u déle ne 24 let. Lee je autorem tøinácti Kryonových knih a spoluautorem knih Indigové dìti, Indigová
oslava a Indigové dìti o deset let pozdìji. Tyto knihy byly pøeloeny do více
ne dvaceti ètyø jazykù.
Po celém svìtì Lee Carroll prezentoval své uèení o lidské Akáe. Nicménì Lee pravidelnì mìní své lekce, aby udrel dynamiku nových informací od Kryona. Pokud vás Leeova lekce o lidské Akáe zajímá, mùete ji
shlédnout online za malý poplatek na: www.kryon.com/lectures.
Vìtina informací, které Lee o Akáe pøedává, je obsaena i v této knize
 pochopitelnì s Leeovým svolením  aby i ostatní mohli objevit hluboké
pravdy o dokonalém akáickém systému. Tato kniha nabízí soubor veho,
co je nám o Akáe známo do roku 2014. Navíc nám Kryon poskytl i hluboké
odpovìdi na více ne tøicet otázek souvisejících s tématy v této knize, co
nám umoòuje nový vhled a detailní vysvìtlení fungování akáického
systému. Kryonovy channelingy pouité v této knize jsou dostupné v podobì
audio souborù na webu Leeho Carrolla: www.kryon.com/freeaudio.
Je pro vás Kryonova práce nová? Moná jste o Kryonovi nikdy neslyeli, ale nìco vás pøitáhlo k této knize. Buïte pøipraveni, e se zde doètete
o vìcech, které vám mohou pøipadat neuvìøitelné. Je zde zahrnuto nìkolik
témat. Jméno kadé kapitoly naznaèuje, jaké informace jsou v ní obsaeny.
Pokud jsou pro vás nìkteré výrazy nové, jako tøeba Lemuøané a Plejáïané,
podrobnìjí informace naleznete v mé pøedchozí knize  Vliv Gaii.
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Kdy se pustíme do témat, která jsou zakódována v naí Akáe, jako
je karma a ivotní lekce, mìníme svou vlastní vibraci a tím i vibraci planety Zemì. Zaséváme semena pro mír a spolutvoøení ivota naplnìného osvícením. Individuálnì se otevíráme zcela nové úrovni svobody. Kolektivnì
otevíráme dveøe k vytvoøení vzestoupené planety. Hluboce vám dìkuji za to,
e jste zde na planetì. Váím si vaí odvahy vydat se na cestu sebeobjevení
a osvícení. Není to vdy snadná cesta, ale odmìna je nesmírná.
Nakonec jetì dodávám, e úplnì ve, co se lidské Akái týèe, nebylo
moné do této knihy zahrnout. Doplòkové kapitoly jsou na mém webu:
www.monikamuranyi.com v sekci Extras. (Pozn. pøekl.: a najdete je také
pøeloené na èeském webu: www.kryon.webnode.cz/knihy/lidska-akasa).
S láskou a poehnáním
Monika Muranyi
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