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Zaèít:
1. Uèinit první krok v konání; zahájit.
2. Zpùsobit, e nìco vstoupí do existence; vzniknout.
3. Být první v øadì: Èíslicí jedna zaèíná posloupnost.
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Pøedmluva pøekladatelky
Znovu vás zdravím u dalí z Kryonových knih. Jaké je její téma jste
ji jistì poznali sami. Urèitým zpùsobem je dokonèením základní èásti uèení,
odloením toho, co u není zapotøebí. Máme nyní nachystané základy,
na kterých mùeme zaèít stavìt
Jak je pro Kryona typické, knihu naèasoval tak, e její první èást se
odehrává jetì ve starém èase, ale v polovinì ji náhle protíná událost známá jako 9-11 a tak se pochopitelnì dozvíme více i o této události, která
navdy zmìnila chod dìjin a mylení lidstva. Byla také definitivní teèkou
za starými pøedpovìïmi zkázy a hrùzy. Otøásla lidstvem natolik, e jsme
se jetì rozhodnìji vydali vstøíc nové budoucnosti. Pøestoe to tak ve zprávách ani trochu nevypadá. Zatím je to vidìt jen v srdcích a kadodenních
èinech jednotlivých lidí.
Na co se zde i v dalích knihách (a kadodenním ivotì) mùete tìit,
nejlépe vystihl sám Kryon v desáté kapitole nazvané Vysvìtlování nevysvìtlitelného:
Stát se tím, co jste nazvali pìtidimenzionální lidskou bytostí (které
my øíkáme multidimenzionální lidská bytost), znamená stát se tou, která
existuje na obou místech, nejen na tom novém. Interdimenzionalita neznamená, e zahodíte to, co máte, abyste dostali to, co chcete. Jinými slovy 
i kdy zùstáváte ve ètyøech dimenzích, mohou vám být pøidány dalí.
Kolik z vás zná takové lidi, kteøí pøekroèili interdimenzionální bariéru, jen aby zahodili ty ètyøi, ve kterých byli? Mìli pocit, e jsou tak duchovní, e musí skonèit se starou lidskou 4D. Pøi tom procesu odhodili podstatu
své reality a pøestali být dobøí v tom pozemském. Vimli jste si? U nemohou dost dobøe pøemýlet èi fungovat ve své kultuøe. Nemohou chodit
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do práce, nemohou se starat o své dìti. O mnohé z nich ve skuteènosti musí
být peèováno. Pøesto kdy se na nì díváte, vypadají astnì a blaenì. Vstoupili do jiné dimenzionality a opustili tu, ze které vzeli.
To ale není to, o èem mluvíme. My hovoøíme o tøetím jazyce. Mluvíme
o schopnosti, která je v tuto chvíli velmi silná a hluboká  více, ne byla
kdy døíve v historii lidstva. Je to potenciál cesty, která je dimenzionálnì
odliná od èehokoli pøedchozího  zachováváte si to, co máte, a tvoøíte
realitu z té, se kterou jste nejvíce obeznámeni.
Na vidìnou u dalí bájeèné Kryonovy knihy.

Marie Kuchaøová
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