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Milénium  definice:
1.

Tisícileté období.

2.

Oèekávaná fáze radosti, vyrovnanosti, prosperity
a spravedlnosti.

3.

Tisící výroèí.

Milník  definice:
1.

Patník èi sloup u cesty, silnice, trati nebo vodního toku
ukazující vzdálenost od výchozího nebo cílového místa.

2.

Dùleitá zlomová událost v historii lidstva.
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Pøedmluva pøekladatelky
Srdeènì vás zdravím u dalí, ji osmé Kryonovy knihy. A na co se v ní
mùete tìit? To opìt napovídá ji samotné èíslo v názvu. Èíslo osm je
veskrze praktické. Je to èíslo struktury, praktických záleitostí a zhmotnìní. Je prakticky nemoné pøedat konkrétní návod, který by byl platný pro
kadého na této planetì, ale vìzte, e Kryon se tomu pøiblíil jak jen to bylo
moné. A protoe jsou to velmi praktické a uiteèné vìci, které zajímají asi
kadého z nás, nebudu zdrovat a jen struènì naznaèím.
Máte pøes vechny kurzy a semináøe neustále potíe s hojností? Touíte po partnerovi èi partnerce, máte pocit, e u je nìkde za rohem, ale ne
a ne se s ním èi s ní setkat? Máte pocit, e vae tìlo není vae, e to vae
skuteèné je mnohem tíhlejí, ale nedaøí se vám zhubnout do toho správného tvaru, který vnímáte jako svùj pøirozený? Máte toho poøád spoustu
na práci, ale nìjak se vám nedostává èasu  potøebovali byste ho nìjak stlaèit? Nebo vás v pøedchozích knihách zaujaly informace o lécích s ivou
esencí, indigových dìtech èi o sbliování moderního svìta s domorodou
moudrostí? Pak vìzte, e právì tato témata jsou (mimo jiné) právì v této
knize  a jako obvykle u jsem nìkteré vyzkouela v praxi  fungují. Mé
oblíbené je právì stlaèení èasu.
Vìøím, e se vám i tato kniha bude velmi líbit a e opìt dalí dílky skládaèky zapadnou na své místo
Na vidìnou u dalí bájeèné Kryonovy knihy.

Marie Kuchaøová

6

Pøekroèení milníku

