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S láskyplnou vzpomínkou
V letech 2003 a 2004 jsme ztratili dva skvìlé pøátele. Oba byli
léèitelé a duchovní prùvodci. Velmi je postrádáme.

Roger LaChance
Roger a jeho ena Karen vyvinuli metodu LaChance  druh
léèení, který dodnes pouívají mnozí léèitelé. Je to rychlé
uvolnìní starých vzorcù, umoòující èlovìku posunout se dál
a uzdravit se sám. Roger a Karen pøednáeli spolu
s Kryonovým týmem pøi mnoha pøíleitostech v poèátcích
Kryonových pøednáek po celých Spojených státech.
Rogerùv smích byl nezamìnitelný!

Halé Makua
Makua (jak se mu øíkalo) byl Havajský duchovní vùdce,
domorodý dìd, moudrý mu a uèitel nás vech. Mnozí z tìch,
kteøí se pøipojili ke Kryonovì plavbì po Havaji v roce 2003, si
tohoto laskavého a starostlivého èlovìka zapamatují navdy.
Pøedstavil nás svým pøedkùm na okraji kráteru sopky na svém
milovaném ostrovì. Nyní se pøipojil k této skupinì Lemuøanù.
Makuo, nikdy na tebe nezapomeneme!

Vìnováno
Luise Hansenové
naemu andìlovi
v
Japonsku

Uspoøádání:
1.

Obecný stav èi rozdìlení vìcí; konkrétnì: systém pøíkazù
a závazkù regulující lidské záleitosti.

2.

Specifické provedení èi naøízení, zejména od prozøetelnosti
èi pøírody.

Nové uspoøádání

5

Obsah
Pøedmluva ...................................................................................... 9
Channeling  Lee Carroll ............................................................ 39
Vzestup a síla lidského vìdomí (kapitola první) ......................... 51
Filadelfie, Pensylvánie

A tak to zaèíná (kapitola druhá) ................................................... 73
Santa Fe, Nové Mexiko (Kryonova Letní svìtelná konference)

Nové uspoøádání (kapitola tøetí) .................................................. 95
Karibik  Tøetí kadoroèní Kryonova plavba

Vysvìtlení spolutvoøení  (Zpívání v chóru) (kapitola ètvrtá) ... 117
Toronto, Ontario, Kanada

Co se to dìje? (kapitola pátá) ..................................................... 141
Bedford, New Hampshire

Na rovinu (kapitola está) ........................................................... 161
Dallas, Texas

Co je a co není nové (kapitola sedmá) ....................................... 183
Illinois, Wyoming a Utah

Zkuenost z Mt. Shasty (kapitola osmá) ................................... 203
Mt. Shasta, Kalifornie

6

Nové uspoøádání

Sebeúcta (kapitola devátá) .......................................................... 225
Del Mar, Kalifornie  Kryonova kadoroèní léèitelská konference

Frustrace  èást I. (kapitola desátá) ........................................... 245
Toronto, Ontario, Kanada

Interdimenzionální vesmír (kapitola jedenáctá) ....................... 267
East Rutherford, New Jersey

Frustrace  èást II. (kapitola dvanáctá) ..................................... 289
Newport Beach, Kalifornie

Otázky a odpovìdi (kapitola tøináctá) ........................................ 311
z Kryonova webu

Pøíloha A (jména vrstev DNA a jejich hebrejská výslovnost) .... 379

Nové uspoøádání

7

Tato kniha se zabývá jednou z velkých otázek: Pøi ví té nové duchovní energii  proè to právì teï vypadá tak patnì? A vìnuje se také více
tomu, jak se stát interdimenzionálním a jak dosáhnout esence mistrovství
a vzestupu. Jedna z mých oblíbených kapitol je channeling o sebeúctì (kapitola 9), kde nám Kryon popisuje kroky, které nám s tímto velkým problémem pomohou.

Pøedmluva pøekladatelky
e jsme na prahu nové éry, bylo patrné ji z pøedcházející Kryonovy
knihy, vak se také jmenovala Nový zaèátek. V této ji Kryon pøikraèuje
konkrétnìji k dalím krokùm. A na co se mùeme tìit?
Napøíklad se zde dozvíme, co se zmìnilo a jakým zpùsobem (v kapitole Co je nové a co ne). Pomocí metafory se také hloubìji ponoøíme do
oblíbeného tématu spolutvoøení  nelze pøedat jeden návod, který by platil
pro vechny, ale po pøeètení ètvrté kapitoly by nám to mìlo být jetì jasnìjí. Ba co víc, mìli bychom díky tomu lépe rozpoznat vhodné pøíleitosti
a tvoøit ji zlehka a pøirozenì.
Za velmi silné a uiteèné povauji také kapitoly, které se vìnují sebeúctì a frustracím pracovníkù svìtla  a to obojí jsou témata, se kterými
se trápí vìtina starých duí, tak si zde nejspí i vy najdete to své
Vìøím, e vás i tato Kryonova kniha pohladí a jetì intenzivnìji rozzáøí vae ji tak záøivé vnitøní svìtlo. Tìím se na vidìnou opìt pøítì.
Marie Kuchaøová
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