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Rekalibrace
1.

Opravení mìøícího procesu pomocí ovìøení èi
znovunastavení po srovnání se standardem.

2.

Oprava nebo vyladìní procedury èi procesu.

3,

(Metafyzicky) Rozpoznání standardu toho, jak vìci byly,
a pøeladìní reality ivota na to, jak vìci mohou být. Zmìna
standardu, podle kterého jsou duchovnì mìøeny vechny
vìci. Pøenastavení normálu.

Na památku

Sida Wolfa
Mnohaletého èlena Kryonova týmu; mého léèitele,
mentora a také pøítele.
Side, dìkuji ti za to, e jsi mi ukázal, jak funguje tìlo
a e je moné i to, o èem jsem kdysi jen snil.
Dìkuji ti za to, e jsi byl tak úasnou souèástí Kryonova
týmu po více ne deset let.
Pøítì se opìt setkáme.
Spojení lásky zùstává

Steva Jobse
Nikdy jsme se vzájemnì nesetkali, ale kadá Kryonova
kniha bìhem tìch 23 let byla vytvoøena na poèítaèi
znaèky Macintosh.
Vechny letáky, pohlednice i webové stránky byly
vytvoøeny na mém Macu.
Vekerá má komunikace probíhá prostøednictvím
iphonu a ipad je senza!
Touto technologií jste tedy hluboce ovlivnil kadého
Kryonova fanouka, a ani jste o tom nevìdìl.
Bude mi chybìt jetì jedna vìc 
(Pozn. pøekl.: Steve Jobs pouíval tuto frázi velmi èasto,
taková odvolávka na klasickou vìtu poruèíka
Colomba.)
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Pøedmluva pøekladatelky
Lee Carroll napsal bìhem 20 let dvanáct Kryonových knih, ve kterých
nám spoleènì odhalili mnohé principy a systémy. Láskyplnì nás dovedli
k pochopení smyslu vekeré existence i naeho vlastního ivota, ukázali
nám vìtí obraz i nové nástroje, které máme k dispozici. Dali nám nahlédnout do naí DNA i budoucnosti, která se pøed námi zvolna zaèíná rýsovat
Teï jsme tady a pøed námi leí Kryonova kniha tøináct

A co od ní

mùeme oèekávat? Kompletní pøenastavení. Za dobu vekeré existence vìci
fungovaly urèitým zpùsobem, který u pozvolna zaèínáme chápat, ale
abychom mohli pøejít do dalího stádia

abychom my osobnì mohli po-

kroèit a stát se novým èlovìkem, je zapotøebí, abychom se opìt zmìnili.
Musíme projít pøenastavením, získat hlubí pochopení a nový, soucitnìjí
pohled na mnoho vìcí, protoe bez toho bychom setrvávali ve starí energii.
Pøirovnala bych to k pøechodu ze základní koly na støední. Odkládáme
plyáky a dìtský pohled áèka a zaèínáme se na svìt dívat oèima studenta,
který pøebírá zodpovìdnost za obor, který si zvolil, a za své studijní výsledky. Odkládáme staré uèebnice a uèíme se chápat souvislosti úplnì novým zpùsobem

jsou pøed námi roky velmi vzruujícího studia, nové ko-

níèky, nové vztahy i lásky

Dospíváme.

U se tìím na vidìnou u dalí Kryonovy knihy.
Marie Kuchaøová
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