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Apokalypsa
(z øeètiny  doslova nadzvedání závoje)
Výraz pouívaný pro odhalení èi zjevení urèitým osobám
nìèeho, co je lidstvu obecnì skryto.
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Pøedmluva pøekladatelky
Kdy Lee psal tuto knihu (v roce 2007), mìla být posílením a povzbuzením v dobì, kdy se ve svìtì dìly hrozné vìci a celá situace se zdála dìsivá a beznadìjná. V té dobì vak nejspí jen Kryon a ostatní láskyplné bytosti
za závojem vìdìly, co je teprve pøed námi. Co vechno se jetì stane
a bude dít  obìma smìry. Na jedné stranì srdcervoucí a snad jetì stranìjí události a na stranì druhé jeden soucitný, láskyplný a stateèný osobní
èin vedle druhého. A právì s pomocí tìchto  tøeba zdánlivì malých,
ale kadodenních  èinù a postojù spoleènì coby lidstvo tvoøíme laskavìjí a lepí budoucnost i pøítomnost. Den za dnem, hodinu za hodinou. A co
víc  pokud víme, kde hledat, je to ji stále patrnìjí i ve svìtì kolem nás.
A právì proto je tato kniha tolik aktuální, e to a bere dech
Vìtina z vás ètenáøù ji ví, jakou energii nese èíslo jedenáct  osvícení. Jedenáctka je také jedno ze dvou hlavních Kryonových èísel a tak zde
najdete mnoho informací, které vám pomohou hloubìji pochopit souèasné
dìní, ale také nahlédnout do smyslu Kryonovy práce. A tou Kryonovou prací
nemyslím jen to, co pøináí a vytváøí boská entita s tímto jménem, ale to,
co my vichni vytváøíme spolu s ní, protoe my vichni, kteøí cítíme spøíznìní s touto energií, jsme souèástí Kryonovy skupiny.
Uijte si dalí skvìlou Kryonovu knihu, která opìt nabízí mnohá odhalení, a u jde o pochopení vìtího (celosvìtového) obrazu èi o hluboce
osobní otázky. Na vidìnou opìt u dalí z Kryonových knih.
Marie Kuchaøová
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