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Podìkování

N

ejprve chci podìkovat Leemu Carrollovi za vechny Kryonovy
zprávy, které lidstvu pøedává ji déle ne 23 let. Aèkoli je
po celém svìtì mnoho rùzných channelerù, právì Kryonovy

zprávy pøedané Leeovým prostøednictvím se mnou rezonují ze vech nejvíc.
Ve, o èem Kryon hovoøí, má velkou duchovní logiku. Chci cítit lásku Boha
a zároveò touím po informacích a znalostech o tom, jak vesmír funguje.
Take pro mne osobnì pøináejí Kryon a Lee úplný balíèek duchovního
osvícení, který mohu pouít ve svém kadodenním ivotì. Jaký smysl by
to vechno jinak mìlo? Jak mùete nìkomu pomoci, pokud neaplikujete to,
co víte? Dìkuji ti, Lee, e jsi mne povzbuzoval a podporoval pøi psaní této
knihy. Dìkuji, e jsi mi dal svolení, abych zahrnula Kryonovy channelingy,
a pøidal jsi odpovìdi na otázky, které jsem Kryonovi v této knize pokládala.
Byla jsem poehnána nìkolika lidmi, kteøí ke psaní této knihy pøispìli
svou moudrostí a znalostmi. Ráda bych vyjádøila svou hlubokou vdìènost
Michelle Karen, e se podìlila o své nezmìrné znalosti z oblasti astrologie;
Laurie Reyon, e se podìlila o svùj pøíbìh a dar mezidruhové komunikátorky; Jorgemu Bianchimu za inspiraci pro mylení mimo obvyklé hranice
a jeho znalosti o záchranì 33 horníkù v Chile; Kahunì Kaleiiliahi za to,
e se podìlila o svou moudrost a znalosti jménem starodávných; Intai Aguirre Farias za poskytnutí informací o Raices de la Tierra; Betthi Black za její

hluboké znalosti Systému nastavení èlovìka (Human design system =
speciální technika urèující, co je u koho posílené èi otevøené a co uzavøené); Peggy Phoenix Dubro za vytvoøení nástrojù nové energie, které mi
Vliv Gaii
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pomohly urychlit mùj vývoj; a Januszovi Grabowskemu za poskytnutí hodnotných informací a znalostí o kvantové fyzice. Dìkuji vám za vekerou
práci, kterou odvádíte. Zvlá dìkuji také Louranì Howard za úpravu celého rukopisu!
Také chci podìkovat vydavateli, Ariane Editions. Dìkuji vám, e jste
sdíleli mou vizi pomoci ostatním nalézt jejich duchovní pravdu. Dìkuji
vám, e jste tuto vizi pøemìnili na realitu.
Mé veliké díky patøí také kadému, kdo mne podporoval na mé cestì.
Zatímco píi tuto knihu, mnoho pracovníkù svìtla z celé planety mne povzbuzuje a øíká mi, e se opravdu tìí, a si ji pøeètou! Vy víte, kdo jste,
a já jsem hluboce poctìna vaimi mylenkami, slovy a láskyplnou podporou. Ano, mnohé se díky nim zmìnilo.
A koneènì chci podìkovat také vám, drazí ètenáøi, e jste se rozhodli
pøeèíst si právì tuto knihu. Tím, e to dìláte, jasnì ukazujete, e hledáte
duchovní znalosti a vìci, které sytí vai dui. Vae pøítomnost na planetì
umoòuje mnohem vìtí zmìny, ne se vám kdy snilo. Jsem vdìèná za to,
co dìláte. My vichni kolektivnì pozvedáme vibraci planety!
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Pøedmluva
Lee Carroll

N

a okamik jsme vichni stáli nehybnì v nìmém úasu. Vzduch
na vrcholu hory byl neobvykle klidný, ale silný mrazivý dech
Mt. Aconcaguy v jihoamerických Andách se brzy otoèil naím

smìrem. Tie jsme zírali na majestátní výhled pøed námi. Mt. Aconcagua je
nejvyí hora And a v oné chvíli se zdálo, e se témìø mùeme dotknout
a nadpozemského, snìhem pokrytého vrcholu, který se leskl ve sluneèním
svìtle pøed námi. Pak se chladivý vítr dotkl naich tváøí  lehounce, jako
jemný posvátný vzkaz pro nai malou skupinku.
Sedìl jsem na balvanu

malá pauza a zaèal jsem

Zdravím vás,

drazí, já jsem Kryon z magnetické sluby.
Kryonovo poselství z toho dne je na stránkách této knihy, stejnì jako
mnoho dalích jedineèných Kryonových zpráv, které nikdy nebyly pøepsány,
tedy a dosud. Mnoho z nich bylo pøedáno na nìkterých z nejposvátnìjích
míst planety. Jejich spoleèným jmenovatelem je to, e Monika byla jim
vem osobnì pøítomna.
Monika strávila celý svùj profesionální ivot ponoøena v pøírodì coby
ranger pøírodních rezervací v Austrálii. Jak se probouzela do duchovnosti
a více ezoterických témat, její váeò se obrátila smìrem k hledání nových
informací o Gaie, vìdomí planety. Kdy objevila Kryona, svìtlo se rozsvítilo. Monika chtìla udìlat nìco, co nikdy døív nikdo neudìlal: vytvoøit knihu konkrétnì zamìøenou na ve, co Kryon channeloval ohlednì Gaii, a nejen
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to. Chtìla odpovìdi na otázky, které mohou odhalit nádherné fungování
energie Gaii, se kterou byla tolik v kontaktu.
Co je to krystalická møíka a jak se sem dostala? Jaký je ná pøíbìh
stvoøení a kdy si vìdomí Gaii uvìdomilo lidstvo? Co si Duch myslí o vymírání ivoèiných druhù? Co jsou to portály, uzly, nuly, víry, vortály
a vzestoupená pùda? Její otázky byly hluboké a bylo jich hodnì. V této
knize jsou desítky dotazù, které pøedloila Kryonovi, s odpovìïmi, které
nikdo nikdy nevidìl. Velmi rád jsem na nich pracoval, protoe jsou to otázky, které nikdy pøedtím nebyly poloeny.
Na naí planetì probíhá zásadní posun a domorodá proroctví o roce
2012 nám vyprávìla, e Jiní Amerika je jednou z nejzásadnìjích oblastí,
kde lze tento posun pocítit. Take v pøípravách na tuto knihu se Monika
pøestìhovala z Austrálie do Chile, nauèila se panìlsky natolik, aby mohla
celý rok ít sama v Santiagu, a zaèala sbírat podklady pro knihu, kterou
nyní dríte v rukách. Chtìla být pøímo uprostøed energie posunu GAII!
Probírala se stovkami Kryonových audio channelingù, z nich vìtina
nebyla nikdy pøepsána. Pøeèetla kadou Kryonovu knihu, která by mohla
obsahovat informace o Gaie, a úèastnila se vìtiny Kryonových událostí
v Jiní Americe. Její práce vyvrcholila pøi Kryonovì Kundalini Tour na
konci roku 2012. Tuto 19denní cestu strávila nae skupina na posvátných
energetických místech jako Mt. Aconcagua, Machu Picchu a Ostrovì Slunce
v jezeøe Titicaca.
Za 23 let mého channelování Kryona nikde nevznikl soubor toho, co
Kryon channeloval o kterémkoli konkrétním tématu. Pøestoe jsem vydal
14 Kryonových knih, které byly pøeloeny do 23 jazykù, nikdy jsem neposkládal knihu, která by se toèila kolem jediného tématu, tak jako tato.
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Nyní máte ve svých rukách ten druh knihy, který jsem já nikdy nedokázal vytvoøit.
Dìkuji ti, Moniko, za tyto velmi úplné informace o naí nádherné planetì.
Lee Carroll
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Pøedmluva
Monika Muranyi

U

 jako dítì jsem milovala pøírodu. Navzdory tomu, e jsem ila
v domku s malým dvorkem na pøedmìstí Canberry v Austrálii,
mìla jsem velké mnoství rùzných zvíøecích mazlíèkù, kteøí pøili

a zase odeli z mého ivota. To zahrnovalo kachny, ovce, morèata, králíka,
elvu, koèky a psy. Má láska ke psùm zpùsobovala, e jsem èasto pøila
domù s nìjakým zatoulaným psem, k hrùze mé matky. Tito tuláci nikdy
nezùstali dlouho, ale bylo to dost dlouho na to, aby si nali nìjaký jiný
domov. Také jsem milovala konì a vechna ostatní hospodáøská zvíøata.
Které dítì si nepøeje poníka? Coby mladá dospìlá jsem si svou fantazii
splnila. Bìhem svých vysokokolských studií jsem zaívala úasné chvíle
pøi jízdì na koních, shánìní dobytka, dojení krav a vychutnávání si
venkovského farmáøského ivota.
Chodila jsem na univerzitu, abych získala bakaláøský titul z aplikované vìdy se zamìøením na technologii ochrany pøírody. Tato univerzita byla
v Lismoru v Novém Jiním Walesu, co znamenalo, e se nae cesty do
terénu èasto odehrávaly v nádherném detném pralese nebo na pøekrásných
pobøeních pláích a v pøilehlém okolí. Mým oblíbeným tématem byla technika v ochranì ivoèiných druhù, co zásadnì ovlivnilo mé rozhodnutí
ohlednì dizertaèní práce. Úèelem této práce bylo zkoumat populaèní dynamiku pùvodních australských druhù hlodavcù. Ano, skuteènì jsem kadé
tøi týdny vyráela k pastím a vysvobozovala jsem domorodé krysy známé
jako krysa tunneyova (Rattus tunneyi). Tyto krysy jsou mnohem pøáteltìjí
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ne bìné krysy v divoèinì a já opravdu vìøím, e nìkteré z tìch, které
se chytily vícekrát, si mne pamatovaly.
Po absolvování studia a jeho zavrení èerveným diplomem jsem vykonávala nìkolik rùzných profesí na poli ivotního prostøedí, ne jsem se
vrátila zpátky do svého domovského mìsta Canberry, kde jsem se nakonec
stala ochránkyní v pøírodním parku u ACT Parks and Conservation Service. Bylo to víc ne práce, jak vám ostatnì øekne kadý v tomto odvìtví.
Dìlala jsem nìco, co byla moje váeò, a byla jsem bìhem tìch let poehnána mnoha záitky. Také jsem mohla coby ranger pracovat s ministerstvem
pro ochranu pøírody na Novém Zélandu a parkem Victoria v Austrálii.
Mnoho programù, kterých jsem se úèastnila, souviselo s ohroenými
druhy a novì vznikajícími programy na záchranu tìchto druhù pøed vyhynutím. Po celém svìtì najdete vládní agentury, skupiny dobrovolníkù
a soukromý prùmysl zamìøený na snahu zachránit ohroené druhy. Také
existuje vìtí povìdomí o tom, jak je dùleité zajistit, aby divoké rostliny
a ivoèichové byli vyuíváni udritelným zpùsobem. Èasto jsem se divila,
proè mezi lidmi a pøírodním ekosystémem panuje taková nerovnováha.
Zanícení pro pøírodu a práce v oblasti ivotního prostøedí mají za výsledek uvìdomování si mnoha problémù ivotního prostøedí a výzev, kterým dnes nae Zemì èelí v dùsledku toho, co lidé dìlají. Zneèitìní, odlesòování, neudritelné pìstitelské a chovatelské praktiky, vymírání druhù a co
je nejhorí ze veho  pøelidnìní!
Byla jsem pøesvìdèená, e pokud jde o nai planetu Zemi, lidé jsou
koøenem vekerého zla, a pokud nebudeme opatrní, znièíme planetu
a nakonec i sebe. Pøedstavte si mé pøekvapení, kdy jsem zjistila, e nemùu
být dále od pravdy.

Vliv Gaii
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Nyní naí planetì Zemi  GAIE  rozumím mnohem lépe. Toto
pochopení dalece pøesahuje mou akademickou kvalifikaci a roky strávené
prací coby ranger. Nicménì abych odemkla tajemství Gaii, bylo nezbytné
vstoupit za závoj. Ale co to znamená vstoupit za závoj? Co ta fráze
znamená pro vás? A co je dùleitìjí  jak je moné za ten závoj vstoupit?
Odpovìdi se budou pravdìpodobnì liit podle toho, s kým mluvíte. Pro mne
je to nìco, èeho dosáhnete, kdy odloíte 3D logiku svého mozku. Vimnìte si, e jsem øekla 3D. Stále potøebujete duchovní inteligenci. Pak ale
umonìte, aby se aktivovaly i vechny ostatní smysly. Otevøete své srdce.
Dovolte si cítit a vnímat své emoce. Poslechnìte svou intuici a své nejniternìjí mylenky. Umonìte svému vlastnímu vìdìní, aby k vám hovoøilo. To je nejlepí zpùsob, jakým to mohu popsat, ale moná vám nebude
dávat smysl, pokud nedokáete vystoupit ze 3D mylení a logiky. Hádám,
e vás to dovede k touze vìdìt víc. K èistému zámìru objevit boství, které
máte ve svém nitru.
Kadý má svùj vlastní pøíbìh o tom, jak zaèal jeho proces probuzení
a jak zahlédl druhou stranu závoje. Myslím, e u mne to bylo dost ovlivnìno tím, jak jsem tvrdohlavá a mám extrémnì logický mozek a vìdeckou
mysl. Potøebovala jsem nìco ponìkud dramatického, aby to získalo mou
pozornost. Kdy skonèilo mé manelství, bylo to neuvìøitelnì mocné osobní
trauma, které mne srazilo na kolena. Zdánlivì pøes noc se mi zhroutil svìt,
který jsem znala, a já se cítila sama, oputìná a nemilovaná. Uvìdomila
jsem si, e nic doopravdy nevím a e nièemu nerozumím. Ocitla jsem se na
velmi temném místì. Teprve tehdy jsem byla otevøená pomoci z vesmíru.
Temnota, ve které jsem se ocitla, se zaèala mìnit, kdy jsem absolvovala tøi sezení u velmi talentovaného pracovníka svìtla. Ve skuteènosti, jako
dùkaz mého odporu a tvrdohlavosti, mùj logický mozek tuto zkuenost témìø
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odmítl. Souhlasila jsem s jediným sezením, protoe mi mùj kolega a pøítel
Rod neustále doporuèoval, velmi jemným a láskyplným zpùsobem, abych
se setkala s jeho enou Lyndou kvùli duchovnímu léèení. Pokadé, kdy
mne Rod vidìl, velmi jemnì mi øekl: Mìla bys zajít za Lyndou. Evidentnì
vidìl, jak jsem vystresovaná a zoufalá. Dosáhlo to bodu, e pokadé, kdy
jsem Roda vidìla a on opakoval svou radu, ve své mysli jsem køièela: Dobrá, pùjdu za ní, a u je to za mnou a ty mi to pøestane poøád opakovat!
Koneckoncù, myslela jsem si: Nic se nestane! Má situace u nemohla
být horí. Nemìla jsem co ztratit.
Nadeel den mého sezení a já si pamatuji, e jsem si myslela: A je to
tady. Tak a u to mám za sebou. Ale jakmile jsem prola dveømi, celá má
realita se zaèala posouvat. Ne jsem si to uvìdomila, zaèala se ze mne øinout záplava slz. Co zpùsobilo tento náhlý výbuch emocí? Byl to pohled do
Lyndiných oèí, ve kterých jsem vidìla tolik lásky a soucitu. Potkala jsem
nìkoho s velkými duchovními znalostmi a hlubokým vhledem. Ne jsem
toho dne odela, domluvila jsem si s Lyndou dalí setkání. Otevøela mi
dveøe k uèení a chápání ezoterických vìcí. Byla jsem pøipravená, aby Duch
vstoupil do mého ivota a ukázal mi víc.
Jak jsem se tomu postupnì otevírala a odkládala jsem své døívìjí domnìnky o ivotì a Bohu, zaèala jsem si stále více uvìdomovat duchovní
mylenky. Zjistila jsem, e tyto duchovní pravdy koexistují spoleènì s vìdou
 a pøitom jsem je vdy povaovala za dvì zcela oddìlené vìci. Nakonec
mi dolo, e se neuèím moudrosti a znalostem, ale e se na nì rozpomínám.
Objevila jsem uvnitø sebe boskou jiskru. V kadièké lidské bytosti je boství. My vichni jsme kouskem Boha, který se nalézá v naí DNA.
A co kdybych tuto duchovní pravdu nenalezla? No, nejspí bych se na
planetu Zemi stále dívala skrze svùj 3D filtr a vnímala bych pouze viditelné
Vliv Gaii
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èásti skládanky. Nebyla bych schopná pochopit elegantní uspoøádání
a systém, s jakým funguje vztah mezi Gaiou a lidstvem. Byla bych zaseklá
ve svìtì, kde rozumím pouze jednotlivým kouskùm systému, ale nikdy bych
nepochopila roli, kterou sama hraji pøi vytváøení ivota podle svých pøedstav.
Tato kniha je urèena pøedevím lidem, kteøí jsou na své duchovní cestì. A u jste právì zaèali anebo po této cestì kráèíte u mnoho let, naleznete tu pro sebe nìco pøínosného. Informace zde uvedené jsou ezoterickým
studiem Gaii, naí planety Zemì, a spletitého vztahu, který má s lidstvem
a vesmírem. Tyto zápisky jsou z velké èásti zaloeny na channelovaných
zprávách od Kryona, které pøijal Lee Carroll. Kryona lze popsat jako láskyplnou andìlskou bytost, která pøedává poselství o míru a zmocnìní lidstva. Lee Carroll je pùvodní Kryonùv channeler a pøedává Kryonova
poselství u více ne 23 let. Lee je autorem dvanácti (pozn. pøekl.: v dobì
pøekladu této knihy ji ètrnácti) Kryonových knih a spoluautorem knih Indigové dìti, Indigová oslava a Indigové dìti o deset let pozdìji. Tyto knihy
byly pøeloeny do více ne 20 jazykù.
Pokud jste Kryonovým fanoukem a pøeèetli jste knihy Leeho Carrolla,
vìtina informací zde prezentovaných vám mùe být známa. Nicménì tato
kniha je syntézou vech informací souvisejících s Gaiou ve zhutìné formì,
abychom odhalili hluboké pravdy o lidstvu a planetì Zemi. Navíc nám Kryon
poskytl zásadní odpovìdi na více ne 40 otázek souvisejících s tématem této
knihy. Kryonovy channelingy, které jsme v knize citovali, jsou dostupné
v podobì audio nahrávek na webu Leeho Carrolla www.kryon.com.
Pokud je pro vás Kryonova práce nová, nebo jste o Kryonovi dokonce
nikdy neslyeli, ale máte otevøenou mysl a srdce, buïte pøipraveni, e budete
èíst o vìcech, které vám mohou pøipadat neuvìøitelné. Tato kniha se zabývá mnoha tématy. Název kadé kapitoly poukazuje na druh informací v ní
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obsaených. Aèkoli je tato kniha urèená k pøeètení od zaèátku do konce,
nìkteøí ètenáøi se mohou rozhodnout pøeèíst si pouze ty kapitoly, které jsou
pro nì zajímavé.
Informace obsaené v této knize jsou smìsí vìdeckých a ezoterických
(duchovních) informací. Je to tak zámìrnì, protoe tak vìci fungují. Èím
rychleji dokáeme vyvrátit názor, e Bùh a vìda jsou dvì oddìlené vìci,
tím rychleji mùeme dojít k novým objevùm a osvícení. Nemùete pøedávat vysokou vìdu bez osvícení. Samotný fakt, e jste se rozhodli pøeèíst si
tuto knihu, je dobrým dùkazem, e u na své cestì k osvícení jste, a tudí
potenciálnì smìøujete i k vyímu vìdeckému vìdomí! Vesmírem se rozléhá radost a oslava, e si pøeètete tato slova a uslyíte poselství, která pøila z druhé strany závoje.
Ale co skeptiètí ètenáøi, kteøí se rozhodli pøeèíst si tuto knihu èistì ze
zvìdavosti? Moná vám ji dal pøítel, který velmi dùraznì trvá na tom, abyste
si ji pøeèetli. Moná jste fyzik nebo astronom, kterého nezajímají ádné
ezoterické informace. Chcete jen holá fakta a vìdu, která vám mùe pomoci k pøítímu vìdeckému prùlomu. Chci se vás na nìco zeptat. Jak byste
popsali lásku? Pouijete vìdu? Nebo jde o nìco jiného? Co kdybyste odloili svou víru a to, o èem jste pøesvìdèeni, e znáte  jen na okamik, zatímco
budete èíst nìkteré z Kryonových channelingù? Dokonce by moná stálo
za to poslechnout si nìkteré z mnoha audiozáznamù na Leeovì webu. Co
tím mùete ztratit? Slova jsou pøeci jen slova

nebo ne?

Dovolte, abych vám to vysvìtlila. Jak byste se cítili, pokud by se na vás
náhle obrátil cizí èlovìk na ulici, pohlédl vám do oèí a øekl vám: Miluji
tì? Cítili byste nìco, nebo jsou to pro vás jen slova? A teï to porovnejte
s tím, jak byste se cítili, pokud by vám to øekl nìkdo, ke komu cítíte urèité
pouto. Nìkdo, komu naprosto dùvìøujete. Nìkdo, kdo otevøel vae srdce.
Vliv Gaii
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Co to cítíte, kdy vám pohlédne do oèí a z celého srdce vám øekne: Miluji
tì? Cítíte v tom nìjaký rozdíl oproti tomu, kdyby to øekl nìkdo cizí? Slova jsou pøeci jen slova!
A tak skuteèným smyslem za vemi tématy této knihy je poskytnout
vám informace, které zaehnou rozpomenutí na moudrost a znalosti, které
u v sobì máte. Abyste vìdìli, e existuje milující Bùh, laskavý vesmír
a e my vichni jsme souèástí nádherného systému.
Mùete se sami sebe ptát, jestli je tato kniha o Gaie nebo o lidstvu. Je
o vesmíru nebo o Bohu? Jakmile si uvìdomíte, e vechny tyto vìci jsou
vzájemnì propojené jako polévka energií, e jsou ve vzájemném propletenci, zjistíte, e je nemùete oddìlovat a rozkatulkovávat do rùzných kategorií. Je mou nadìjí, e ty, ètenáøi/ètenáøko, dokáe vechny tyto informace slouèit a uvìdomit si osobní vzkaz, který je zde jen a jen pro tebe. Jsi
velkolepým kouskem Boha a VE, co dìlá, ovlivòuje Gaiu a lidstvo.
Jak øíká Kryon: Poehnaná je lidská bytost, která bere tento duchovní
ivot vánì. Není to doplnìk vaí biologie. To vae biologie je doplòkem
vaí duchovní podstaty.
Nakonec jetì dodávám, e nebylo moné zahrnout do této knihy ve,
co se Gaii týèe. Doplòkové kapitoly jsou na mém webu
www.monikamuranyi.com v sekci Extras. (Pozn. pøekl.: najdete je také
na èeském webu, ji v pøekladu: www.kryon.webnode.cz/knihy/vliv-gaii.)
S láskou a poehnáním
Monika Muranyi
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