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Pøedmluva pøekladatelky
Jsem velikou obdivovatelkou Kryona a také jeho spolupráce s Lee
Carrollem. Nejene znám vechny jeho channelingy, které jsme s kolegy
pøeloili do èetiny, ale slyela jsem i vìtinu nepøepsaných a nepøeloených MP3 nahrávek. Pøesto mohu zcela upøímnì prohlásit, e informace
v této knize povauji za pøekvapivé a také velmi pøínosné pro duchovní cestu i kadodenní ivoty nás vech.
Ano, Lee sám pøiznává, e se do Kryona definitivnì zamiloval a od
Knihy Dvì a e tohle byly jeho úplné zaèátky. Je to trochu znát. Pøesto 
nebo právì proto  si zaslouí pøinejmením pochvalu a obdiv, protoe jeho
pøeklad channelovaných informací byl u tehdy hodnì èistý a pøesný.
Informace v této knize byly pøijaty ji pøed mnoha lety a po roce 2012 se
vìci zmìnily. A Kryon ji tehdy vìdìl, e knihu budou obdivovat ètenáøi
jetì dlouhou dobu a tak je tato kniha stále velmi aktuální, i kdy nìkteré
koncepty pozdìji vysvìtlil pøesnìji a hloubìji, jakmile na to dozrál èas (mám
na mysli napø. andìly a prùvodce). Pokud vak budete tuto knihu èíst bez
pøedsudkù a oèekávání, vìøím, e i vám pøinese mnoho hlubokých vhledù.
Kryon zde pøedstavil sebe a svou práci pro Zemi, vysvìtlil také, kdo
jsme my, v èem spoèívají nae lekce a jakými zmìnami prola nae planeta
a duchovní systémy. Velmi zajímavá je napøíklad i kapitola o Jeíovi. Za
zcela zásadní povauji zejména informace o léèení, zruení karmy
a nalezení vnitøní rovnováhy.
Prosím, pøistupujte k této knize s otevøenou myslí i srdcem a nedìlejte
ádné závìry, dokud ji nepøeètete celou. Po jejím úplném pøeètení nìkteré
vìci mnohem lépe do sebe zapadnou.
Marie Kuchaøová
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
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Kryonova kniha Jedna
a duchovní rùst èlovìka
Kniha byla napsána na poèátku devadesátých let, v dobì, kdy se na
naí planetì skuteènì zaèaly mìnit energie a poèaly tak pøípravy na uskuteènìní velkolepého kvalitativního posunu v dìjinách nejen lidstva, ale
i planety jako takové. Byla to doba, kdy Zemì a Lidstvo byly jetì dost
zatíeni energiemi starého paradigmatu a uspoøádání lidské spoleènosti.
Nicménì, ji existovali první lidé, kteøí nesli novou moudrost a zaèali tuto
moudrost pøedávat ve svém okolí a s rozvojem internetu pak i po celém
svìtì. Vznikaly první skupinky lidí, kteøí se probouzeli do své duchovnosti, tak jak si to stanovili ve svých ivotních plánech na úrovni duí a jak také,
na úrovni duí se zavázali Stvoøiteli. Tito lidé a tyto skupiny vnesli na planetu
s novým poznáním novou moudrost. A také jak pracovali na svém duchovnì-energetickém oèiování od nánosù nízkovibraèní minulosti vèetnì energií strachu, nabírali do svého bytí nové èisté energie Svìtla a Lásky a spolu
s tím rovnì zvýili své vibrace. A díky tomu se na planetì zaèaly pozvedávat vibrace lidského Vìdomí.
Mezi tìmito prvními lidskými prùvodci vyím poznáním byl a je i Lee
Carroll, jen byl osloven v osmdesátých letech Kryonem a proel pak sám,
pod vedením Kryona, prùpravou na tuto svou èinnost, která dle plánu
i závazku pøed ním stála coby ivotní úkol.
Mùete tedy namítnout, e energeticky kniha vznikla v této døívìjí
dobì a tudí vám ji nemùe pøedat takovou energetickou hodnotu, jakou
potøebuje dneek. Ale to by byl opravdu velký omyl. Duchovní rùst neprobíhá lineárnì tak, jak probíhají, zdánlivì nae fyzické ivoty, jak nám Kryon øekl v této knize, ale pak i v dalích, následných poselstvích, pøedáva-
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ných tøeba i v souèasné dobì. Duchovní rùst není funkcí èasu, ale je funkcí
zvládnutých lekcí a dosaených vibrací na vnitøní úrovni. V závislosti
na tom, se èlovìku otevírají monosti irího vnímání skuteènosti i chápání
a umoòuje se mu také, aby k nìmu mohlo pøijít dalí, vyí poznání. To je
klíèem.
A jak to souvisí s otázkou èasu vzniku knihy a její vhodnosti pro souèasnou dobu? Velmi. Kniha obsahuje toti poznání, které èlovìk na duchovní cestì se potøebuje dozvìdìt, potøebuje je vnitønì zpracovat, ukotvit
v sobì, aby se jeho vibraèní úroveò zvýila. Bez tìchto základních poznatkù o pùsobení duchovních energií, o jejich základních vazbách, o karmických energiích a monosti vyvázání se z pùsobení energií karmy a pøijetí
monosti ití v neutrálním energetickém pásmu, bez karmy, o monostech
zpracování rùzných vrozených resp. na úrovni due vìdomì pro inkarnaci pøijatých a nastavených pøekáek, omezeních apod, o monostech léèení a sebeléèení a øady dalích, duchovnì silných informací by u èlovìka
nemohlo dojít, do doby ne by tato poznání naèerpal, k vytvoøení kvalitních základù èistých duchovních energií jeho Vìdomí. Prostì, nìco by scházelo a stále by omezovalo monosti dalího rùstu.
Ti, kteøí se k tomuto druhu poznání nedostanou, a ji prostøednictvím
této knihy a Kryonova uèení, èi uèení pøedávaných jinými vysokými bytostmi èistého Svìtla a Lásky, tak stanovili ve svých plánech na úrovni duí,
nebo se bìhem ivota rozhodli jinak. Není nyní jetì jejich èas pro vysoká
uèení. Kadý, kdo k takovému vyímu typu uèení pøijde má monost postoupit dál. Je na kadém, zda svou anci vyuije a jak. Princip svobodné
vùle platí beze zbytku.
Ladislav Mlèák
koordinátor Kryonova èeského týmu
Konec èasu (Nové informace pro osobní mír)
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Pøedmluva
Jakmile planeta Zemì dosáhne dimenzionálního posunu a zmìny, je
dùleité si pamatovat, e vesmír (který známe jako Boha) nás nikdy neopustí.
Jedním ze zpùsobù, jakými s námi Zdroj sdílí svou lásku, je prostøednictvím
vìdomých inteligencí, které se vtìlily coby duchovní uèitelé. Dalí zpùsob
je prostøednictvím láskyplných channelerù, kterým mùeme dùvìøovat,
e nezkreslí nebo nezneuijí tuto tolik potøebnou podporu. Channelované
informace nám poté pomáhají pochopit a uèinit osobní zmìny klidnì a lehce.
Poselství od Kryona v tìchto èasech zmìny jsou intelektuálnì stimulující a nádhernì vyjádøená s bezpodmíneènou láskou. Lee Carrolla
i Kryona znám osobnì a oba velmi respektuji. Lee je vìrný a oddaný channeler Kryonových slov. Já osobnì pracuji a uèím na poli metafyziky ji
pìtadvacet let a tyto informace vnímám jako èisté a podnìcující k pøemýlení. Uèení, které nám Kryon pøináí, je velmi vhodné právì pro ná mìnící
se svìt. Láskyplná energie Kryona vás zcela naplní. Já Kryonova slova
doporuèuji svým studentùm a pouívám je i pøi svých hodinách. S velkým
nadením oèekávám dalí informace od Kryona a dalí knihy publikované
Lee Carrollem.
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