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Vìnováno tìm mnohým,
kteøí èetli tyto pøíbìhy a cítili lásku,
se kterou byly pøedány
a energii, která pøitéká a pøináí ivotní zmìny.

Úvod
Podobenství je definováno jako jednoduchý pøíbìh, který ilustruje nìjaké pouèení nebo moudrost. V pøípadì Kryonových podobenství jsou to
pøíbìhy jednoduché, nìkdy a dìtinské, ale leckdy se skuteèný skrytý význam objeví a po opakovaném proètení. Za prostými slovy, ze kterých
se kadý pøíbìh skládá, se èasto skrývá veliké moudro, a ty nejkratí pøíbìhy bývají nejsilnìjí.
Vechny následující pøíbìhy byly pøedány bìhem ivých setkání v pøítomnosti stovek úèastníkù Kryonových semináøù. Nìkteré z pøíbìhù byly
ji uvedeny v pøedchozích tøech Kryonových knihách, ale mnohé jsou zde
pøedstaveny vùbec poprvé. I ty, které ji vyly døíve, Kryon nyní pozmìnil,
aby nám poskytl novou monost porozumìní v souèasných jasnìjích energiích. Nemìlo by vás pøekvapit, e v nìkterých z nich hraje významnou
roli humor.
Tyto pøíbìhy  nebo cesty, jak je nìkdy Kryon nazývá  jsou vdy
zamìøeny na jednotlivé osoby a na to, jak se chovají za urèitých okolností.
Jak se blííme k novému tisíciletí a k novému vìku, mluví Kryon o nových darech od Boha. Pøedává nám do budoucna dobré zprávy a øíká,
e jsme zmìnili vibraci planety a tím jsme si tyto nové atributy zaslouili.
Tváøí v tváø pøedpovìdím plným strachu a zkázy, které vdy pøelom tisíciletí doprovází, najednou slyíme od Kryona nìco úplnì jiného. Umonili
jsme zmìnu a tím pøekonali pøedpovìdi o Armagedonu a konci svìta. Jsme
Bohem vøele milováni a stáli jsme frontu, abychom tu v tento èas mohli
být! Kryon je zde, aby svým pùsobením na magnetickou møíku navázal
na nai práci, a pøi té pøíleitosti nás informoval a radil nám

a aby kadého

z nás miloval s takovým procítìním, jaké pøichází jen od stvoøitele.
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Pøestoe jsem autorem této knihy, pøíbìhy od Kryona, které jsem pøeloil, byly i pro mì nádherným zdrojem pouèení a inspirace. Pøirozenì mám
nìkolik oblíbených, o kterých se vám postupnì zmíním. Kadý pøíbìh zahrnuje úvod a doslov, kde za sebe zmiòuji, jaké to bylo pøekládat je naivo
a co pro mì znamenají s odstupem èasu.
Stejnì jako døíve je tato kniha vytvoøena v lásce k lidstvu v této nové
dobì.

Lee Carroll
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