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Na památku

Martine Vallée
Vítr èasu stále duje

bez ustání. Nìkdy pøináí zázraky a svìest

a jindy je nevlídný. Je zkoukou staré due, aby dokázala pracovat
s obojím a aby se podle toho sehnula a nezlomila se.
Nìkdy se to snadnìji øekne ne udìlá.
Martine Vallée byla neuvìøitelnì záøivým svìtlem pro mne i mnoho
dalích lidí. Ona a její bratr Marc se stali naimi francouzskokanadskými dveømi do svìta. Více ne dvacet let pøekládali vechny
knihy s Kryonovou moudrostí do francouztiny a publikovali je.
Coby pùvodní partnerka v Ariane Publishing se Martine stala také
velmi zruènou v tom, jak mne vytáhnout z mé ulity  to ona mne
pøimìla, abych se pøi své první cestì do Evropy vydal do Francie.
Její odchod z tohoto svìta v záøí 2015 znamenal velkou ránu. Byla
mladá, veselá a nesmírnì peèující  byla silou integrity veho dobrého na této planetì. A náhle byla pryè.
V takových chvílích se ptáme: Proè? Vrtíme pøi tom hlavou
ve snaze pochopit skrytý plán Ducha. Pro nás je to nevhodné
a bolestné. Tolik toho u vykonala a jetì neskonèila!
Kryon nám øíká, e nevíme, co nevíme. Pøijímám to a dívám
se dopøedu, abych objevil skrytý dar, který je vdy souèástí tìchto
událostí. Ale mezitím ji den co den velice postrádám.
Dìkuji ti, Martine, e jsi tolik obohatila mùj ivot.
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Pøedmluva pøekladatelky
V Kryonovì Knize Tøináct jsme se rekalibrovali a pøipravovali se na to,
abychom se mohli stát novým èlovìkem, ani bychom museli zemøít a znovu
se narodit. No a nyní je to tady
Na zaèátek pro nás Lee pøipravil velmi zajímavý pohled do minulosti
 povídání o Lemurii a Atlantidì z lidského pohledu. Má ve zvyku si
Kryonovy informace ovìøovat  koneckoncù i sám Kryon ho k tomu vybízí  a tak se i u tohoto tématu porozhlédl potom, zda pro tyto civilizace
existují nìjaké dùkazy. No a pak u se s pomocí channelingù pøeneseme do
souèasnosti. Dozvídáme se, jaké to je, být novým èlovìkem  jaké máme
k dispozici nástroje, jaké kroky jsou bezprostøednì pøed námi a jak krásnì
je nastaven celý systém, aby vechno probìhlo jak má

A vysvìtluje nám,

e úplnì kadý zde má své jedineèné místo. Kryon nám také øíká, co se (prozatím) týká jen pracovníkù svìtla, ale poukazuje i na vìci, které zahrnují
celé lidstvo. No a pochopitelnì nám dává také nahlédnout do toho, co se
teprve chystá a na co se mùeme tìit. Opìt dokonale vyváená energie
minulosti, souèasnosti a budoucnosti, které se spoleènì setkávají a prolínají v tzv. èase teï.
Jako obvykle se máte na co tìit.
Toto je momentálnì úplnì nejnovìjí Kryonova kniha od Lee Carrolla, ale vìøím, e èasem nás èekají jetì dalí  nebo se moná setkáme
u nìkteré z tematických knih, které z Kryonových channelingù skvìle poskládala a doplnila Monika Muranyi

kadopádnì se u velmi tìím.

Pøeji vám, a se vám i tato kniha líbí tolik jako ty pøedchozí.
Marie Kuchaøová
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