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Pøedmluva
Kryonova první kniha Konec èasu nám pøedstavila koncept uspoøádání Zemì a také Kryonovu minulou i souèasnou roli v nìm. Toto je Kryonùv ètvrtý pøíchod na Zemi. Má zde za úkol poslední pøenastavení møíek
pøed planetárním vzestupem. A zde vstupujeme my. Zpùsobili jsme zmìnu
v plánu  zmìnu, kterou nikdo neèekal.
Byl nám dán dar  Zdroj s námi komunikuje v podobì Kryona. To je
moné jen díky tomu, e to Lee Carroll umonil, a protoe ho k tomu Jan
Toberová, jeho tehdejí ena, (jemnì) pøimìla. Duch pracuje velmi pozoruhodným zpùsobem!
Kryona jsem pøedstavila v nìkolika vydáních èasopisu Connecting Link
a budu v tom pokraèovat. Jeho slova jsou velmi zásadní a dùleitá.
Pøeètìte si tuto knihu a dovolte si splynout s Kryonovou energií. Dovolte mu, aby vás ctil za práci, kterou jste zde odvedli bìhem svého procesu uèení. A dovolte Kryonovi, který je ve slubì, aby byl v této dobì
vaím uèitelem. Prozkoumejte své sny. Pøeètìte si odpovìdi na otázky, které jste poloili. Pocite tu lásku.

Susanne Konicov
Vydavatelka/editorka
Èasopis Connecting Link

Nemyslete jako èlovìk

5

Co øíkají recenze o Kryonovì Knize Jedna
Jste u unavení z pøedpovìdí zkázy a temna, které nás mají èekat
na konci naeho èasu? Tato novì channelovaná práce je první knihou ze
série, která pøináí pøekvapivì pozitivní informace, které jsou jasné a praktické. Je to kniha plná ivot mìnících potenciálù a odráí nezmìrnou Boí
lásku k lidstvu.
Arizona Networking News
Arizona
Mírumilovné a láskyplné poselství, které Konec èasu pøináí, dìlá
z této knihy fascinující a potìující ètení.
Leading Edge Review
Minnesota
Ke Kryonovì knize Konec èasu jsem pøistoupil s tak otevøenou myslí, jak jen bylo moné, a zjistil jsem, e ji nemohu odloit. Kryonova slova
jsou milující, mírumilovná a uklidòující. Je zde mnoho skvìlých zpráv.
The Light Connection
Kalifornie
Na Kryonovì knize Konec èasu je pozoruhodný pøedevím fakt,
e channeler není souèástí ádné vybudované víry, ani nikdy nestudoval
metafyziku. Stejnì zajímavá je i èistota informací a láskyplný zpùsob, kterým jsou nám pøedkládány.
The Connecting Link
Michigan
Tato kniha by mìla být ètena celou naí komunitou, protoe se pøímým
a milujícím zpùsobem dotýká hned nìkolika skuteènì zásadních otázek.
The New Times
Washington
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Pøedmluva pøekladatelky
Zdá se, e Kryonova Kniha Jedna vyvolala celou øadu dotazù  zejména o neutrálním implantátu, léèení a spolutvoøení. Pokud tomu tak bylo
i u vás, jistì vás potìí, e v Knize Dvì (a následnì i Knize Tøi) se Kryon
a Lee k tìmto tématùm opìt vracejí a jetì hloubìji je vysvìtlují.
Kromì toho zde vak naleznete i dalí dùleité informace. Zajímavá je
napøíklad èást o channelingu, kde Kryon vysvìtluje, proè se nìkterá poselství z rùzných zdrojù tak diametrálnì lií, a pøesto mohou být pøijata správnì.
V jednom z channelingù nám Kryon pøedstavil i dalí (mimozemské) bytosti, které nás obklopují a na rùzných úrovních s námi spolupracují. Hloubìji
se vìnuje také mechanismu karmy, na co navazuje téma Lemurie
a Atlantidy a jejich vlivu na nae souèasné ivoty. Hovoøí i o dùleitosti
a nevyhnutelnosti pozemských zmìn a otøesù na vech úrovních a o tom, jakou roli v nich hrajeme

A zvlátní kapitola je opìt vyhrazena vìdì, ve které

Kryon odpovídá napøíklad na otázky o antigravitaci, nukleárním odpadu,
poèítaèích aj. A zde je obzvlátì zajímavé sledovat, jak se jeho tehdejí
pøedpovìdi èi náznaky vyvinuly bìhem 20 let, které od vydání této knihy uplynuly
Nìkterá témata se opìt mohou zdát jako velmi kontroverzní, jak u
jsme ostatnì u Kryona pomìrnì zvyklí. Pokud se zde tedy setkáte s nìèím,
co se vám zdá a pøíli divné, pak vás znovu prosím, abyste hned nezavrhovali celou knihu. Nejprve si ji pøeètìte s otevøenou myslí i srdcem a na
okamik pøipuste monost, e by to mohlo být tak, jak je to zde popsáno. Teprve po pøeètení se rozhodnìte, jestli vám to zní pravdou nebo ne.
Také bych ráda upozornila, e zde naleznete i místa, která nejsou zcela
vysvìtlena (zejména v channelingu Bytosti kolem vás). Není to vlivem ne-
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dostateèného pøekladu (od Lee Carrolla do angliètiny ani ode mne do èetiny). Jsou to zámìrné hádanky, které nám jsou pøedány, abychom je rozlutili sami (pokud chceme), protoe pøi onom hledání a lutìní mùeme
dosáhnout mnohých neèekaných výsledkù. Koneckoncù, jaký by mìlo
smysl, kdyby nám bylo ve pøedáno polopaticky? Jestlie se vám právì
teï nepodaøí nalézt správná øeení nebo se do nich nebudete chtít poutìt,
nevadí  dovolte, aby vámi tyto informace pouze propluly

tøeba se jed-

noho dne opìt vynoøí, aby zapadly na své místo, a budou potøeba.

Marie Kuchaøová

8

Nemyslete jako èlovìk

Pøedmluva autora

Kryonùv channeling
Nemyslete jako èlovìk!
Kniha 2
Od autora
Chtìl bych vyzvat kadého, kdo toto nyní ète, aby si nejprve pøeèetl
Kryonovu Knihu Jedna. Vechny Kryonovy informace jsou zajímavé
a pouèné, ale navíc jsou pøedávány ve vhodné posloupnosti, která umoòuje lepí porozumìní. Vìøím, e pøeètení Knihy Jedna vám umoní hlubí
vhled do informací, které jsou prezentovány zde i v knihách dalích.
Jak jsem ji zmínil v Knize Jedna, jsem velmi praktický a pragmatický
èlovìk. Coby obchodník jsem strávil vìtinu svého ivota pøed obrazovkou poèítaèe a zabýval jsem se èísly, plánováním, korespondencí a podobnou èinností. Nemám sklony k pøelétavosti a jsem velmi, velmi skeptický
ke vemu, èeho se nemohu dotknout. To mne drelo dál od ètení jakýchkoli metafyzických knih a nikdy jsem se neúèastnil ádných setkání, kde by
lidé meditovali ve skupinách, kde by stoly levitovaly a líce se ohýbaly.
Kdy Kryon vstoupil do mého ivota, byl to vzhledem k tomu, co jsem
popsal, velký kosmický ert  a teï u chápu proè.
Vesmír potøeboval nìkoho s otevøeným srdcem a èistou myslí

a na-

el ho! A souèástí tohoto vesmírného ertu bylo i to, e jsem se k tomu
smluvnì zavázal pøed tím, ne jsem se zrodil v tomto ivotì. Ale to jsem
pochopitelnì v prùbìhu svého ivota vùbec netuil. Pøedstavuji postoj nespoèetného mnoství lidí, které byste nikdy nepotkali na seancích, pokud
by nebyli mrtví a neúèastnili by se jich v té formì (pozemský humor). A tak
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zùstávám pøísloveèným nevìøícím Tomáem, i kdy channeluji tuto úasnou milující entitu zvanou Kryon.
Je to tak, jak to má být  to, e jsem takový, mi velmi prospívá. Nejen
e díky tomu zùstávám upøímný, ale také mi to pomáhá udrovat integritu
tohoto procesu, který by jinak byl pøijat jako prùmìrný. Cítím, e tato zkuenost není ani trochu prùmìrná

a e jetì musím pokraèovat v hledání

správného kurzu.
Tady je to, co vím: Od vydání Kryonovy Knihy Jedna se mnì a mým
blízkým staly úasné vìci. Tuto knihu èetli a pøijali pracovníci i ne-pracovníci (svìtla). Obdrel jsem bezpoèet dopisù z celé severní polokoule! Mnozí mne vyhledali a chtìli se blíe seznámit. Setkal jsem se s jednotlivci
i skupinami a jen jsme nechali informace a lásku proudit

a to zpùsobilo

zmìnu v mnoha ivotech.
Nauèil jsem se, jak komunikovat se svými prùvodci, a zjistil jsem,
e jsou velmi vnímaví

do té míry, e jsem skuteènì cítil, e s jejich po-

mocí vytváøím svou vlastní realitu. Vysvìtlím jim urèitou záleitost, poádám o pomoc pøi vytváøení akce

a nìkdy toho dosáhnu i bìhem jediné-

ho dne! To je velmi mocný nástroj. Pouívám svou novou sílu, pracuji s ní
dennì a pøitom jsem si uvìdomil, e je to zároveò velmi logické!
Jak jen mohu vysvìtlit pocity v mém srdci? Cítím neopodstatnìný mír
 jsem pøíli klidný vzhledem k tomu, co se kolem mne dìje. To je mùj
aktuální stav a mùe to znít, jako e potøebuji pomoc psychologa, ale je to
doslova tak. Cítím se lépe ne bych mìl vzhledem k okolnostem, které by
ve mnì døíve vyvolávaly daleko ménì klidu nebo dokonce i zlost. A to není
vechno

Pøekvapivì se poprvé ve svém ivotì cítím vyrovnanì. Druhé

vidím jinak a mé srdce èasto pøetéká láskou k nim. Zároveò vidím vhod-
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nost ve vem, dokonce i ve smrti. Má tolerance se prudce zvìtila! Ti,
na které jsem si døív s velikým gustem stìoval, se pro mne stali nádhernými lidmi v procesu uèení, a najednou zjiuji, e rozumím tomu, èím si procházejí. Vìci, které dìlali, a které mne dohánìly k ílenství, u nespoutìjí
mé reakce. Dokonce k nim vysílám svou mylenkovou energii, abych jim
pomohl! Jaká to zmìna v zámìru! A vzruující je, e to funguje.
Nìkdo øíká, e je to proces masivního znecitlivìní, obrat do nitra
v takové míøe, e ignorujete ve kolem vás

ptrosí syndrom. Pro mne je

to pravý opak  je to pøemìna v lásku, která obsahuje úplné pochopení
vesmírných principù, vytváøí vìtí moudrost pøi reakcích, zatímco jste v procesu uèení, otevírá dveøe k léèení a skuteènì mìní budoucnost naí planety. Zní to trochu moc velkolepì, já vím, ale to je smìr vìcí, které pøicházejí,
a vnímám to jako velmi pøirozené.
Proè vám to vechno øíkám? Protoe nyní je má mysl zvlátnì rozdvojená. I nadále zaívám nevídané  vìci, které mi dosud pøipadaly divné
a neskuteèné  jak se pøesouvám do této nové éry mého ivota, a je mi
v tom vem dobøe, protoe se to skuteènì dìje a není to jen má pøedstavivost. Pøesto se neustále ptám: Jak je to moné?
Díky Kryonovým vysvìtlením toho, jak vìci fungují, mám nyní mnohem pevnìjí základ, na kterém mohu stavìt. A díky tomu, e jsem mìl
monost proít pøíèinu a následek, mám i dùkaz, e to ve je velmi pøesné. I pøesto mám mnoho, mnoho otázek k tomu, co vidím kolem sebe.
Rozhodl jsem se tedy pokraèovat touto knihou, ve které pokládám svému partnerovi (Kryonovi) tìké otázky, které mám k mnoha vìcem, které
mi pøipadají divné nebo nehmatatelné. Proè to tak je? Co máme dìlat s tím
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a s tím? Kdo jsou ty dalí bytosti kolem nás? Také mnoho ètenáøù poslalo
své dotazy k první knize a nìkteré z nich Kryon také zodpoví.
Pøipravte se. Zeptám se i na pár podivností, protoe jsou pøíli dùleité, ne abych to neudìlal. Stejnì jako v minulé knize, píu toto pøed channelingem, take vy i já mùeme sdílet informace ve stejnou chvíli.

Kryonùv channeling od autora

13

S

nili jste nìkdy o tom, e budete sedìt u nohou andìla nebo
velkého mistra, a e se ho budete moci zeptat úplnì na vechno? No, toto je ono. V první knize nám Kryon øekl hodnì

o tom, jak vìci fungují a co pro nás znamenají nové energie, ale já
mám tolik dalích základních otázek

a stejnì tak i ètenáøi Knihy

Jedna.
Nemohu tedy promarnit tuto pøíleitost, abych se více ptal. A vy
si tak mùete pøeèíst odpovìdi na otázky, které jsem Kryonovi poloil já a vybraní ètenáøi. To je pøedmìtem této knihy.
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