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Vìnováno tìm, kteøí si uvìdomili,
e èlovìk má moc zmìnit svùj ivot
a e vìci nejsou vdy takové, jaké se zdají být!

Kdo je Kryon?
Kryon je laskavá, milující bytost, která je v souèasnosti na Zemi, aby
nám pomohla posunout se do vysoké energie toho, èemu øíkáme nová
doba. Kryonova slova mìní lidem ivot a pøináejí lásku a svìtlo do nejtemnìjích míst naí vnitøní bytosti. Dìjovou linii pøíbìhu CESTA DOMÙ
inspiroval Kryon a sepsal Lee Carroll.
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Pøedmluva
8. prosince 1996 mluvil Kryon v závìru odpoledního semináøe k více
ne 500 lidem v Laguna Hills v Kalifornii. Tehdy nám více ne hodinu
vyprávìl pøíbìh o Michaelu Thomasovi  ivotem znaveném èlovìku, který zatouil pøipojit se ke své duchovní rodinì a jít Domù.
Samotné jméno Michael Thomas pøedstavuje neuvìøitelnì vzneené
a posvátné atributy Archandìla Michaela a také vlastnosti Nevìøícího Tomáe spojované se starou energií. Tato kombinace reprezentuje mnoho z nás,
kteøí cítíme, e jsme duchovní bytosti, ale èasto pochybujeme o své schopnosti posunout se vpøed do nového milénia, které pøináí vzrùstající duchovní poadavky a výzvy zaloené na strachu.
Pøi Michaelovì cestì Domù se pomalu odvíjí dobrodruství v sedmi
barevných domech  v kadém z nich sídlí nádherný andìl. Kadý dùm
pøedstavuje atribut nové doby a nese s sebou moudrost, uèení, humor a vhled
do toho, co Bùh chce, abychom o sobì vìdìli. Také tím dostáváme náznak
zpùsobu, jakým vìci fungují, kdy procházíme novým paradigmatem naí
nové doby.
Jak cesta Michaela Thomase postupuje k pøekvapivému konci, odhaluje lidem balíèek láskyplných instrukcí pocházejících z duchovního zdroje, který stále touí omývat nae nohy.
Pokud jste se nìkdy ptali Boha: Co chce, abych vìdìl?  TOTO
mùe být ono! Pøipojte se k Michaelu Thomasovi na jeho vzruující cestì.
Mùe vám pøipomínat tu vai.
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Pøedmluva pøekladatelky
Právì pøed sebou máte ji pátou Kryonovu knihu. Èíslo pìt v numerologii pøedstavuje zmìnu. A musím se smát  dolo mi toti, e Kryon pìtku
oznaèuje za velmi rychlé èíslo. Obojí se potvrdilo. Stejnì jako Kniha Ètyøi,
i Kniha Pìt je vyboèením z øady Kryonových uèení. I zde najdete podobenství, i kdy tentokrát spíe formou románu. Nejde vak pouze o zmìnu
literární formy, ale pøedevím o zmìnu v ivotì a také duchovním vnímání, které tato novela pøináí do ivota mnohých ètenáøù (i pøekladatelù).
A pokud jde o tu rychlost  kdy se mi tato kniha pøed více ne rokem
dostala do rukou, zaplavil mne nádherný pocit u jen pøi rozbalení obálky.
Kdy jsem ji drela v rukou, nemohla jsem ji ani otevøít  prostì jsem jen
chtìla vnímat ty nádherné pocity a uívat si její pøítomnost. A kdy jsem
se ji koneènì odváila zaèít èíst, témìø jsem nemohla pøestat. Tenkrát jsem
byla nadená, ale zároveò trochu smutná  øíkala jsem si, e ji asi nikdy
nedokáu pøeloit tak, jak si ta kniha zaslouí. e je to a pøíli silný proitek. A tak jsem ji k pøeloení nabídla enì, která nádherným zpùsobem pracuje s èeským jazykem a která se mnou a kolegy spolupracovala na korekturách vech pøedchozích knih
Uplynul ale rok a kniha se ke mnì zase souhrou náhod vrátila. Prostì se to tak sebìhlo a já vlastnì potají trochu zajásala. Zároveò ale bylo
jasné, e budeme muset být vichni velmi rychlí, abychom ji vydali v termínu, o který si tato kniha pøímo øíkala. Pøed koncem tohoto roku  právì
vèas, aby ji mnozí z vás mohli najít pod vánoèním stromeèkem.
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Pùvodnì jsem si øíkala, e si taková kniha zaslouí maximální klid. Vdy
u vech ostatních knih byl jakýkoli, tøeba i jen slabý, náznak vnìjího tlaku
ruivý a úplnì mì na nìkolik dní zastavil. Tady ale jako by ten tlak vycházel
zevnitø a ve nìjak zapadlo na své místo. Celý proitek jen jetì umocnily
události v naich osobních ivotech. Vìøím vak, e se vechny tyto souhry
okolností i ta naléhavost vepsaly do stránek této knihy tím nejlepím moným
zpùsobem. A tak i díky vem ostatním, kteøí se na jejím vydání podílejí,
a kterým velmi dìkuji za rychlou a velmi dobøe odvedenou práci, mùete
nyní dret v ruce výsledek naí snahy. Snad i vás nadchne a potìí tak jako
nás.
A vìzte, e s kadým dalím ètením je jetì lepí. Dost moná to bude
jeden z pokladù, ke kterým se budete stále vracet.
Marie Kuchaøová
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