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Kryon - Monika Muranyi - Amber Wolf

ŽENY LEMURIE

Před několika sty tisíci lety, jak nás informoval Kryon, naši planetu navštívili Plejáďané. A od té
chvíle se začíná datovat vznik a vývoj naší civilizace. Vývoj, který nebyl zcela přímočarý a
procházel různými vývojovými stádii, než se na planetě „objevila“ lidská společnost tak, jak ji
známe.

Jednou z fází vývoje člověka a lidské společnosti vůbec je vznik tzv. lemurijské civilizace.
Existovala vůbec? Jak a proč vznikla? Existují nějaké relevantní „důkazy“ o tom? A proč se
speciálně zabývat „Lemurijskými ženami“? Jaký význam má lemurijská společnost, civilizace
pro náš dnešek? Co pro nás dnes skutečně znamená být Lemuřanem či Lemuřankou?

Ano, jako s každou „záhadou“ je i s „Lemurií“ a lidmi Lemurie spojeno mnoho otázek, na které
oficiální 3D věda neumí dát uchopitelné odpovědi. Pro pochopení složitosti tématu je potřebné
překročit limity 3D vědy, linearitu jejích předpokladů.

Informace o Lemurii, mimo prostor 3D vědy, nám již od roku 1989 předává láskyplná bytost
Kryon. Australská spisovatelka Monika Muranyi poskládala vše, co kdy Kryon channeloval o
starodávné Lemurii a roli žen na onom mystickém místě. Autorka zde prezentuje i materiál,
který dosud nikdy nebyl publikován. Dokonce Kryon prostřednictvím Lee Carrolla zodpověděl i
řadu jejích doplňujících otázek, které mu takto položila a které byly potřebné pro úplnější
dokreslení dané tehdejší reality.

A protože v průběhu času, než Monika Muranyi knihu začala psát, došlo k založení tzv.
Lemurijského sesterstva k uctění života a odkazu lemurijských žen, ale především k rozvíjení
jejich odkazu pro dnešek, je zcela logické, že jednu kapitolu v této „lemurijské“ knize napsala
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sama zakladatelka Lemurijského sesterstva, Dr. Amber Wolf.

Kryon nám k Lemurii a dnešku říká: Je lemurijská zkušenost relevantní i dnes? Mnozí z vás se
v oněch dnech učili základním duchovním pravdám od plejádských hvězdných matek – a tyto
pravdy jsou stále ve vaší Akáše! Dnes je toto akášické semeno připraveno k probuzení a k
tomu, aby změnilo to, kdo si myslíte, že jste.

Kniha má 360 stran a na podrobný obsah knihy se může každý podívat, jakož si i přečíst
úvodní slova autorky i překladatelky ZDE A na malou
"ochutnávku" z knihy se můžete podívat
ZDE
.

Jak knihu koupit, objednat:

Knihu lze objednávat tak jako jiné tituly Kryonových knih, prostřednictvím mailu
@knihy-kryon.cz
.
Tak budete mít opět možnost využít níže uvedenou zvýhodněnou cenu
.

knihy-kryon

V mailu uveďte, prosím, název titulu, počet kusů, jméno a adresu. A prosím, uvádějte i své
č. mobilu
.

Cena

Stejně jako v předchozích případech platí naším prostřednictvím cena speciální, zvýhodněná,
ve výši 385,- Kč (základní maloobchodní cena knihy je 420,-Kč)
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Plus poštovné (dopravné), balné a příp. ještě i doběrečné u zásilek na dobírku – viz níže
podrobněji.

A chci zde také uvést, že v zájmu toho, aby se kniha dopravou neprodražovala, tak de facto
celou množstevní slevu, kterou nám Česká pošta poskytuje, ponecháváme Kryonovým
čtenářům.

Osobní převzetí ve výdejním místě je bez poplatků

Pro zájemce ze Slovenska doplňuji cenu v eurech – 15,40 €. (v návaznosti na denní
pohyblivosti kursu. Proto může být v době objednání cena mírně jiná, kterou vám dle aktuálního
kursu sdělíme.). Objednávky ze Slovenska pochopitelně také směřujte na mail
knihy-kryon@knihy-kryon.cz
.
Podrobnosti k zasílání na Slovensko – viz níže
.

Platební podmínky:

Knihu je možné zaplatit jednak předem bankovním převodem nebo také poštovní
složenkou
na účet,
jehož číslo vám sdělíme v rámci potvrzení vaší objednávky, vč, i variabilního symbolu (VS).

Možná je též platba při dodání knihy na dobírku,. Tento způsob však cenu doručení zvyšuje o
další poštovní poplatek
(viz níže) s výjimkou zaslání prostřednictvím ZÁSILKOVNY, kde je poplatek za dobírku velmi
nízký.

Způsob dodání:
1.
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I pro tuto knihu platí možnost dodání službou Zásilkovny. Z této služby vyplývají některá
zjednodušení a také i zlevnění poplatku za přepravu.
Vaše telefonní číslo je pro tento způsob zasílání nutné.
2.
Tradičně prostřednictvím České pošty
3.
Osobní převzetí v naší improvizované výdejně v Praze.

Níže naleznete podrobný popis všech způsobů dodání zásilek. Je uváděn pro informaci.
Lze tak získat základní orientaci o vhodnosti toho či onoho způsobu dodání. Není ale
podmínkou se s tím podrobně seznamovat.

Každopádně vám na vaši objednávku podáme úplnou informaci o tom pro vás
nejvýhodnějším způsobu. Pište však do objednávky všechny potřebné údaje.

A ještě jdnou opakuji mail pro kontakt:

knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Ad 1) Dodání knih prostřednictvím Zásilkovny:

Pro všechna typy zaslání skrze Zásilkovnu platí pouze varianta – DOBÍRKA, platba v
hotovosti při převzetí zásilky.

1) Vydání v pobočce Zásilkovny – platí pro zásilky do 5 kg.
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Zásilkovné, doběrečné a balné: 100-Kč,

Pozor: Úložná doba ve výdejně Zásilkovny je 7 dní!!! Lze ji však prodloužit.

Seznam výdejen Zásilkovny – ZDE nebo také ZDE . na stránce lze využít 2 možnosti nalezení
vhodné pobočky. Buď prostřednictvím grafiky v horní části stránky, kde do políčka vpravo
nahoře napíšete svou adresu a kliknete. Na mapě se vám okamžitě zobrazí vaše adresa a dále
pak nejbližší pobočky. Je potřeba také pomocí kolečka na myši si zvolit vhodné měřítko mapy.

Popř. ve spodní části stránky pod mapou můžete postupně zvolit své místo a pod tím pak se
zobrazí všechny pobočky, které v daném místě jsou.

Nejbližší pobočku vám však rádi najdeme, když zašlete úplnou adresu ať již svého pracoviště či
bydliště. Nebo je možné využít infolinku Zásilkovny +420 216 216 516

2) Dodání na adresu:
Zásilkovné, doběrečné a balné:150,-Kč,
dodání zajišťuje kurýrní služba DPD.

3) Dodání Českou poštou při podání v Zásilkovně

Zásilkovné, doběrečné a balné:165,-Kč,

Ad 2) Dodání knih Českou poštou

Knihy zasíláme prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku a při větším
počtu knih´pak jako balík do ruky.
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1 -2 knihy zašleme prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku.

Poštovné a balné pro 1 knihu Ženy Lemurie 75,-Kč,

Poštovné a balné pro 2 knihy Ženy Lemurie je 80,-Kč

Poštovné a balné pro 3 a více knihŽeny Lemurie (+ případné další Kryonovy knihy) je
přibližně od
145 do 160.-Kč (balík do ruky
–
telefonní číslo je potřebné,
přesnou cenu sdělíme
)

Dobírka:
Dobírkový poštovní poplatek České pošty je ve výši 50 – 60,-Kč k již uvedeným poštovním
poplatkům, dle výše dobírané částky a hmotnosti zásilky.

Poštovné a balné pro jiné počty knih a zvl. při objednávání i jiných titulů než jen právě
vydávaného, vám sdělíme v cenové specifikaci k vaší objednávce. Je to tak proto, že
nepoužíváme jednotné poštovné, ale je stanoveno individuálně pro každou zásilku zvlášť, čímž
se poplatek snižuje.

POZNÁMKA:

Od hodnoty objednávaných knih 2.000,-Kč je poštovné (zásilkovné) a balné zdarma,
rovněž doběrečné Zásilkovnmy. Od hodnoty knih 2.500,-Kč je zdarma i doběrečné České
pošty.

Ad 3) Osobní převzetí:
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Pro pražské zájemce o knihu nadále existuje možnost osobního vyzvednutí knihy, bez poplatků,
v centru Prahy, přibližně asi 200 m od náměstí I.P. Pavlova ve směru dolu, ke Karlovu nám..
Vzhledem k tomu, že jde pouze a jen o (smluvní) výdejní místo, přesnou adresu sdělujeme jen
konkrétnímu zájemci, po zaplacení ceny knihy, abychom předešli nedorozuměním.
V našem výdejním místě nelze knihy platit.

Výdej bude možný, pro zaplacené knihy, od pondělí, 3.9. 2018, jakmile obdržíte potvrzení
o přijetí platby.

Objednávky ze Slovenska:

Slovenští zájemci si mohou knihu objednávat také na téže mailové adrese:
knihy-kryon@knihy-kryon.cz

I na Slovensko lze dodávat knihy stejně jako v ČR, tzn.
1.
Zásilkovnou
2.
Českou a Slovenskou poštou)

Vzhledem k cenovým podmínkám vám však doporučujeme využívat Zásilkovnu. Podrobn
ě však vše dále uvádíme a rozhodnutí, jaký způsob dopravy bude zvolen, je vždy na
objednateli.
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Platební podmínky:

Knihu je možné zaplatit jednak předembankovním převodem na účet, jehož číslo ve tvaru
IBAN a také kód SWIFT, vám budou sděleny v potvrzení objednávky vč, i variabilního symbolu
(VS).
Platba se provádí v eure
ch
,
abyste byli ušetřeni bankovního poplatku za konverzi eura na Kč.
V případě, že byste platbu prováděli skrze slovenskou pobočku FIO banky, pak není žádný
bankovní
poplatek (
ZDE
).

Možná je též platba při dodání knihy poštou na dobírku,. Tento způsob však cenu
doručení zvyšuje o
další poštovní
poplatek
(viz
níže) Objednávky na dobírku lze však řešit zasláním přes ZÁSILKOVNU bez významného
navýšení ceny.

Ad 1) Dodání prostřednictvím Zásilkovny: (vždy na dobírku!!)

1) Vydání v pobočce Zásilkovny – platí pro zásilky do 5 kg.

Zásilkovné, doběrečné a balné:130-Kč (asi 5,25 €)

Pozor: Úložná doba ve výdejně Zásilkovny je 7 dní!!!

2) Dodání na adresu kurýrem:

Do 1 kg:Zásilkovné, doběrečné a balné::170,-Kč (asi 6,85 €)
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Do 2 kg: Zásilkovné, doběrečné a balné: 190,-Kč (asi 7,65 €)

Do 5 kg:Zásilkovné, doběrečné a balné: 220,-Kč (asi 8,90 €), tady ale cena knih již může
překročit hodnotu 2.000,-Kč, takže doprava by byla zdarma. Podmínky viz níže v Poznámce.

Dodání zajišťuje kurýrní služba DPD.

Seznam výdejen Zásilkovny – ZDE nebo také ZDE . Viz popis výše. Nejbližší pobočku vám
však rádi najdeme, když zašlete úplnou adresu ať již svého pracoviště či bydliště
. Nebo je možné využít infolinku Zásilkovny
+420 216 216 516

Ad 2) Dodání knihy Českou poštou

Avšak mezinárodní poštovní poplatky jsou vyšší než pro zásilky v rámci ČR.

Nejdražší je pochopitelně zaslání 1 ks. Poštovné je ve výši 235,-Kč (asi 9,40 €).

ALE, se zvyšujícím se počtem knih zasílaných v jednom balíku se cena poštovného přepoč
tená
na 1 kus podstatně snižuje. Je ideální, když můžete své objednávky sdružit.

Poštovné a balné pro 2 knihy Ženy Lemurie je 340,-Kč (asi 13,60 €. Na 1 knihu to je asi 6,80
€)
Poštovné a balné pro 3 – 4 knihy Ženy Lemurie je 410,-Kč (asi 16,40 €. Na 1 knihu to je asi
5,50 resp. 4,10 € )
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I na Slovensko můžeme dodat knihy na dobírku. K ceně zásilky pak je třeba počítat s dalšími
dvěma poplatky
za tuto službu. A to České poště ve výši přibližně
1€
a dále pak také Slovenské poště ve výši
3-4 €
, které Slovenská pošta vybírá při dodání.

POZNÁMKA:

Od hodnoty objednávaných knih 2.000,-Kč je poštovné (zásilkovné) sníženo o
odpovídající hodnotu českého vnitrostátního poštovného. Balné je zdarma. Od hodnoty
knih 2.500,-Kč je snížená i cena doběrečného o odpovídající úroveň poplatku České
pošty nebo Zásilkovny. Neboli je poskytnuta stejná úroveň slevy.

Přesnější informace vám podáme na podkladě vašeho dotazu dle počtu a druhu
Kryonových knih.

Láďa Mlčák, Marie Kuchařová a český Kryonův tým -

http://kryon.webnode.cz/
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