Partnerství s Bohem
Praktické informace pro nové tisíciletí

Kryon
Kniha 6

Translation from the English language edition:
Partnering with God
Practical Information for the New Millenium
Copyright © 1997 Lee Carroll
All Rights Reserved
Czech language edition published by
WIKINA, Prague
Logo Kryon® je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA.
Kniha je pøekladem anglického originálu 15. vydání 2011 (1. vydání vylo v roce 1997):
PARTNERING WITH GOD
Practical Information for the New Millenium
Kryon Book 6
ISBN 1-888053-10-0

Lee Carroll

Partnerství s Bohem
Praktické informace pro nové tisíciletí
Kniha 6
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnoována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému
nebo pøenáena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost
titìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob.
Nároky na odkodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Vechny registrované nebo jiné obchodní známky pouité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou
zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.

Vekerá práva vyhrazena
© Lee Carroll, 1997
© Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA
Translation © Marie Kuchaøová
© WIKINA, Livornská 445, Praha 10

Lee Carroll: Partnerství s Bohem
WIKINA, Praha 2016
1. èeské vydání

ISBN 978-80-87925-14-0
Orig. ISBN 1-888053-10-0

Partnerství  definice:
1.

Stav bytí partnerem.

2.

Právoplatná smlouva, do které vstupují dvì èi více osob, pøièem
kadá z nich souhlasí, e poskytne èást investic pro spoleèný
podnik, a na základì které kadému náleí pevnì stanovený
podíl na výsledku.

3.

Vztah mezi jednotlivci èi skupinami, který je charakterizován
vzájemnou spoluprací a zodpovìdností za úèelem dosaení
urèitého výsledku.
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Díky!

Z

dá se, e s kadou knihou narùstá seznam lidí, kterým bych
rád podìkoval! Nyní jsem dosáhl bodu, kdy zaèínám mít problém

si vzpomenout na vechny, kteøí by na tomto seznamu mìli být. A tak
tedy uvedu pouze ty, kteøí mìli vliv konkrétnì na tuto Kryonovu estou
knihu.
Garret Annofsky

Geoffrey Hoppe

Cristine Arismendy

Jill Kramer

Linda Benyo

Ka Sandra Love

Zehra Boccia

Michael Makay

Norma Delaney

Trish McCabe

Rebecca De Sol

Todd Ovokaitys

Barbra Dillenger

Cookie Perrin

Janie Emerson

Mohammad Ramadan

Steve Goldstein

Steve Rother

Louise Hay

Paula Randol Smith

Barbara Harris

Nancy Ann Tappe

Rob Harris

Jan Tober
Doreen Virtue

Pøedmluva pøekladatelky
Kdybych mìla Kryonovu Knihu est popsat jen nìkolika slovy, pak
bych øekla: Nová kniha, nový náboj, nová úroveò. Opìt z ní sálá ve, èím
Kryon je  nádhernou, velkolepou, láskyplnou bytostí, která nám pøináí
velmi praktické a osobní informace o tom, jak se posunout na dalí úroveò
mistrovství. Ukazuje nám, e si Bùh nepøeje, abychom byli prosícími oveèkami poslouchající svého pastýøe, ale e touí po skuteènì blízkém a vøelém partnerství s námi a spoleèném tvoøení. A hned nám také øíká, jak se
takovým partnerem stát.
V nìkolika èástech se Kryon a Lee zamìøili na témata, která nám
v tomto partnerství brání. Nìkdy pouze odvádìjí nai pozornost od naeho
skuteèného poslání, jindy nám pøímo berou sílu a blokují nai schopnost
vyzaøovat své svìtlo, pøevzít zodpovìdnost za svùj ivot a chopit se své
úplné síly. Pøipomíná, e naím úkolem není neustálé studium a zkoumání
ivotù v jiných svìtech a øíích, kázání druhým ani udrování dramat konspirace. Svìtu nejlépe prospìjeme tím, kdy pochopíme pøedevím sami
sebe  svou sílu a moc, své tìlo, nové nástroje, Boha uvnitø

 a koneènì

to ve zaèneme pouívat pro spolutvoøení svého ivota.
V Kryonovì Knize Sedm Lee napsal: Kryonova Kniha est byla dosud pøijata lépe ne kterákoli dalí Kryonem channelovaná kniha, pokud to
mìøím podle popularity v prvním roce po jejím vydání. Neustále chystám
její dotisky (jen v prvním roce byly ètyøi). Prodává se rychleji ne kterákoli
Kryonova kniha za stejné období. U to je samo o sobì doporuèením.
Pøipravte se opìt na mnoho odhalení a tzv. aha momentù. A samozøejmì také na veliké mnoství lásky.
Marie Kuchaøová
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