
„Otwarcie TWOICH Kronik Akaszy stanowi klucz do twojej 
Duszy”.

– dr C. Norman Shealy, prezes i założyciel  
american holistic medical association oraz autor 

Conversations with g: a physiCian’s enCounter with heaven

r
„Ta książka zapewnia dokładną i przystępną edukację dla tych, którzy 
chcą uzyskać dostęp do Kronik Akaszy. W przeszłości zrozumienie, 
czym one są i jak uzyskać do nich dostęp, było wyjątkowo złożoną 
kwestią. W tej książce Maureen udostępnia tę wiedzę każdemu”.

– Lynn V. Andrews, autorka bestsellerów  
new york timesa z serii medicine woman

r
„Ta książka otworzy cię na zupełnie nową rzeczywistość znaną 
jako Kroniki Akaszy. To tam znajduje się każda informacja i ener-
gia, jakich potrzebujesz, aby stworzyć i doświadczyć miłości, po-
koju, mądrości, prawdy, radości, szczęścia, zdrowia, dobrobytu 
i prawdziwie boskiego spełnienia, którego szukałeś”.

– Lori Ann Spagna, autorka, mówczyni,  
znana i podziwiana wizjonerka
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„Otwarcie Kronik Akaszy jest najprawdopodobniej najbardziej 
przejrzystą, najbardziej dokładną i użyteczną książką na ten temat, 
jaka kiedykolwiek została opublikowana. Jako osoba, która odnio-
sła korzyści z odczytów prowadzonych przez wykwalifikowanych 
praktyków, mogę osobiście poręczyć za wartość, jaką może mieć 
wgląd w obszary Akaszy, o  ile można się wesprzeć pomocą do-
świadczonego przewodnika. Akasza może odpowiedzieć na każde 
kluczowe pytanie, o  ile zada się je z  szacunkiem. Może pomóc 
rozwiązać problemy związane ze zdrowiem, miłością, pieniędzmi 
i kreatywnością. Może również oczyścić pamięć komórkową z po-
czucia winy, strachu i bólu, przenosząc nas w nowe stany klarownej 
percepcji i wolności. Tym, co sprawia, że ta książka jest wyjątkowa 
i bardzo potrzebna właśnie teraz, jest fakt, że pokazuje, jak możesz 
przygotować się na uzyskanie dostępu do własnych Kronik Akaszy, 
a następnie wykorzystać bogactwo spotęgowanego spokoju, który 
zapewnią, do zbadania wszystkich potencjalnych możliwych przy-
szłości. Wystarczy, że wykażesz się dyscypliną i będziesz trzymać się 
45-dniowego programu. Powodzenia w tej ekscytującej podróży!”.

– Dan Furst, astrolog, aktor i autor the rain on the nile

r
„Otwarcie Kronik Akaszy powinno być lekturą obowiązkową dla 
każdego zainteresowanego tym tematem. Piękno tej książki czę-
ściowo tkwi w jej prostocie. Maureen jest mistrzynią w czynieniu 
złożonego tematu łatwym do zrozumienia i przystępnym. Prezen-
tuje również aktualną, praktyczną mądrość. Dzięki niej uzyskasz 
czystość, jakiej wymaga oparte na szacunku i uczciwości korzysta-
nie z Kronik Akaszy”.

– Nicki Scully, autorka alChemiCal healing,  
power animal meditations oraz planetary healing



„Otwarcie Kronik Akaszy to wędrówka do świadomości celem du-
chowego rozwoju. Wybierz się w podróż, bo warto. Bardzo pole-
cam tę książkę”.

– Laurie Huston, intuicyjna doradczyni,  
coach i nauczycielka

r
„Ta publikacja to prosta i praktyczna mapa drogowa pozwalająca 
samodzielnie uzyskać dostęp do Wyższego Ja i Kronik Akaszy. Te 
cudowne nauki wzmocnią twoją duchową tożsamość i zaoferują 
wiarygodne wskazówki, o ile zastosujesz się do sugestii Maureen 
i zdecydujesz się rozwinąć związek ze swoim Wyższym Ja, intuicją 
i Boskimi Przewodnikami”.

– Sharlyn Hidalgo, autorka the healing power of trees, 
nazmy, CeltiC tree oraCle Cards oraz CeltiC tree rituals

r
„Maureen St. Germain sięgnęła do wspaniałej biblioteki wszystkie-
go, co istnieje. Znalazła także sposób, aby nauczyć tego wszystkich. 
Jej proste techniki są łatwe do zrozumienia, a wszystkie wyjaśnie-
nia i zastosowane cudowne narzędzia pomogą ci celnie zidentyfi-
kować twoje połączenie ze sferą Akaszy. Brawo za kolejną kapitalną 
książkę, którą z pewnością wielu doceni. Żałuję, że nie miałam tej 
wyjątkowej książki, kiedy prowadziłam szkolenia z Akaszy”.

– Sylvia Moss, autorka, uzdrowicielka i fotografka 
prowadząca odczyty z kronik akaszy
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Bezpieczna metoda otwierająca duszę  
i ciało, która odkryje przed tobą karmiczne  

tajemnice twojego życia i twoich relacji
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r
Ta książka jest poświęcona Strażnikom Kronik Akaszy, 
a zwłaszcza Wniebowstąpionym Mistrzom: Panu Metatronowi, 
Sanatowi Kumarze i Bogini Wolności, którzy prowadzili mnie 
oraz zapewniali możliwości i  zasoby dla naszych uczniów. 
Niniejsza dedykacja obejmuje tysiące studentów, których 
miałam przyjemność uczyć. Jest również poświęcona setkom 
nauczycieli i tysiącom ich uczniów, a także wszystkim, którzy 
regularnie pojawiają się, aby uzyskać dostęp do Kronik Akaszy. 
Wspólnie stworzyliśmy rozległą sieć rzetelnych, sprawdzonych 
informacji. Twoje zainteresowanie tą dziedziną, twoje pragnienie 
zdobywania wiedzy o otaczającym cię świecie, doprowadziło do 
fenomenalnego wzrostu zasobów Kronik Akaszy.

Szczególny dług wdzięczności mam wobec wszystkich autorów, 
którzy pisali o Kronikach Akaszy, zwłaszcza Lumari, którą bardzo 
podziwiam. Jej książka o Kronikach Akaszy jest nowatorskim 
źródłem informacji dla każdego, kto chce się dowiedzieć, kim są 
Strażnicy Kronik Akaszy. Jestem bardzo wdzięczna, że zgodziła 
się napisać przedmowę do tej książki.

r
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PRZEDMOWA

autorstwa Lumari

Kroniki Akaszy to rozległy system zorganizowanej energii prze-
kazującej mądrość stuleci. To bogata, nieustannie zmieniająca 
się wiedza, która zachwyca wyjątkowością i zawiera uniwersalne 
przejawy świadomości.

– AkAshic RecoRds:
collective keepeRs of divine expRession

W  Kronikach Akaszy przechowywana jest rozległa mądrość 
wszechświata, mądrość wieków, życia i  stworzenia. Tak wiele 
starożytnych tekstów i  rozmów opisywało Kroniki jako biblio-
tekę. Czułam jej ogrom i chciałam połączyć się z istotami, które 
gromadzą i nadzorują ten ogrom mądrości. Wrodzona ciekawość 
i  poszukiwania pozwoliły mi przybliżyć się do Kronik Akaszy 
i rozpocząć cudowne rozmowy, sesje channelingu i wywiady z sa-
mymi Strażnikami Zbioru, aby lepiej zrozumieć system, a nie 
odwoływać się do własnych osobistych ścieżek. W  ten sposób 
zrozumiałam system i to, jak działa.
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Poprzez dialogi, wywiady, channelingi i nauki, które przekształ-
ciły się w moją książkę, Akashic Records: Collective Keepers of Divine 
Expression, wspólnie ze Strażnikami Akaszy stworzyliśmy przestrzeń 
dla lepszego zrozumienia. Nasze zaangażowanie zaowocowało nową 
mądrością w temacie Kronik Akaszy, a teraz otwiera ciebie na ten 
ogromny blask i niezmierzoną mądrość samego wszechświata. Mó-
wią do mnie, tak jak i do ciebie, przemawiając niczym rezonująca 
mądrość. Kroniki Akaszy zawierają indywidualne i uniwersalne do-
świadczenia oraz wiedzę zamknięte w wyjątkowej przestrzeni wi-
bracyjnej, do której możesz uzyskać dostęp, poszerzyć świadomość 
i osiągnąć uzdrowienie. To zaiste duchowa rozkosz!

Posiadasz wyjątkową mądrość i wibracje, którymi możesz się po-
dzielić, a tym samym przenieść się na wyższy poziom w twojej osobi-
stej podróży. To potężna prawda. Dlatego uwielbiam poszerzać nasze 
zrozumienie i połączenie z Kronikami Akaszy. Jako Strażnicy Zbioru 
Przejawów Boskości, Kroniki Akaszy dzielą się wiedzą z najwyższą 
prawdą i rezonansem, a tego nie da się opisać prostymi słowami. 
Kroniki Akaszy ujawniają tę współdzieloną mądrość i prawdę. Kiedy 
się dzielimy, również podążamy za tym Boskim Powołaniem.

Strażnicy Zbioru ukazują się na różne sposoby rozmaitym 
ludziom i  istotom. Podobnie jak artyści malujący ten sam pej-
zaż mogą przedstawiać tę samą scenerię, lecz ich dzieła stanowią 
efekt indywidualnej refleksji. W przypadku Kronik Akaszy, pej-
zażem są Kroniki, a obraz to twoje osobiste zapytanie, przesłanie 
i przewodnictwo. To piękne i genialne zarazem. Tak podchodzę 
do swoich klientów i wykonywanej pracy. Celebruję te różnice 
w nas wszystkich. W identyczny sposób Maureen kształci również 
swoich uczniów. Obie podzielamy to prawdziwe uznanie i do-
cenienie naszych wyjątkowych różnic i  ich wkładu w ewolucję 
świata. Jestem zaszczycona, że zachęca swoich uczniów do prze-
czytania mojej książki o Kronikach Akaszy.
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Wszyscy jesteśmy różni i mamy różne ścieżki ekspansji, ilumi-
nacji i zasług. Piękne i ważne jest odkrywanie i poszerzanie wła-
snych darów i mądrości prowadzącej cię naprzód w sposób, który 
edukuje, zachwyca, rzuca wyzwanie i odkrywa nowy poziom bla-
sku w twoim życiu i  indywidualnym Boskim celu. Są miejsca, 
w których wszyscy zbiegamy się w uniwersalną całość i istnieją 
określone ścieżki, którymi podążamy, aby wypełnić własne prze-
znaczenie. Kroniki Akaszy zawierają i odsłaniają twoją osobistą 
ścieżkę i uniwersalną całość. Ogrom mądrości, wibracji i możli-
wości prawdziwej transformacji oraz ewolucji wręcz zapiera dech 
w piersi. Każdy, kto zaangażuje się w Kroniki Akaszy, wnosi wy-
jątkowy rezonans, dociekliwość i błyskotliwość, aby wznieść na 
nowy poziom własne życie i cały świat. Nasz wyjątkowy rezonans 
i perspektywy stwarzają jeszcze większe możliwości.

Maureen cechuje się rzadko spotykanym zrozumieniem wielo-
wymiarowej świetności wszechświata. Jej nauki dotyczące Kronik 
Akaszy koncentrują się na przebudzeniu cię do własnej wspania-
łości. Uznaje twoje wyjątkowe dary i cel, jak również opracowa-
ła bardzo specyficzne sposoby, abyś mógł przeżyć własną podróż 
i połączyć się z własnymi Kronikami Akaszy dzięki tej książce. 
Skupia się również na honorze i szacunku, zarówno wobec Kro-
nik Akaszy, jak i dla siebie nawzajem. To tworzy rezonans, który 
zaprasza cię do wyższych wibracji. Maureen była częstym i jasno 
się wyrażającym gościem na moich spotkaniach oraz w prowadzo-
nym przeze mnie podcaście Cosmic Coffee Break. Sama również 
u niej gościłam. Dzieli się swoim pięknem i blaskiem, czyniąc 
z tego dar dla nas wszystkich.

Jako świadoma użytkowniczka channelingu, medium, wielo-
wymiarowa podróżniczka i nie tylko, zagłębiam się w prowadzo-
nym przez nas badaniu i raduję się nim. To ścieżka pytań, które 
mogą nas oświecić. Łączę się z Istotami, Przewodnikami i Boskimi 
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Tworami, które okiełznały najwyższe wibracje i z nimi pracują. 
Pozwala mi to odkryć więcej osobistej mądrości i dzielić się z tobą 
najwyższymi wibracjami. Jestem kanałem dla Alawashki, Ory-
ginalnego Języka i Wibracyjnego Źródła Stworzenia, a ta Boska 
Pierwotna Istota otworzyła mnie na niesamowite częstotliwości. 
To dzięki mojej pracy z Alawashką pogłębiłam relacje z Kronikami 
Akaszy i zgłębiłam je. W zachwycających poszukiwaniach praco-
wałam z naukami i wskazówkami od Strażników Zbioru i prze-
kazywałam je przez wiele wcieleń. Ich wdzięk, mądrość i jasność 
myślenia naprawdę wykraczają poza granice piękna.

Wszystkie wielkie odpowiedzi zaczynają się od równie wiel-
kich pytań, podróży pełnej dociekania. Wszyscy szukamy odpo-
wiedzi, a jednak to naprawdę wspaniałe pytania wciąż prowadzą 
nas do większego zrozumienia i mądrości. Zadawanie własnych 
wspaniałych pytań Akaszy ujawniło ukrytą mądrość i  kanały 
wibracyjne, którymi mogłam się z wami zobaczyć, a następnie 
się nimi podzielić. Twoja osobista podróż badawcza zaczyna się 
od zadawania honorowych, pełnych szacunku i  zachwycająco 
ciekawych pytań, które mogą okazać się portalem dostępu do 
Kronik Akaszy. Ten honor i ciekawość otwierają sposoby rezo-
nowania z większą pełnią twojej prawdziwej istoty. Pytanie samo 
w sobie stanowi otwarcie na niesamowite spostrzeżenia. Kiedy 
zadajesz dobrze przygotowane, wnikliwe pytanie, otwiera cię ono 
na coś więcej, na bogatsze zrozumienie systemów, życia i wszech-
światów wykraczających poza to, co już znasz. Dlatego kieruję 
moich klientów do formułowania pytań, które otworzą ich na 
większe możliwości eksploracji. Kroniki Akaszy są ostatecznym 
źródłem informacji dla wszystkich poszukiwaczy wiedzy. Prosze-
nie o wskazówki z Kronik Akaszy staje się zgłębianiem własnego 
życia i istoty. Te pytania przynoszą bogate, złożone odpowiedzi 
i otwarte ścieżki pozwalające uzyskiwać coraz więcej od życia.
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W książce Maureen zawarła bardzo konkretne pytania i ćwi-
czenia, które poprowadzą cię do uzyskania jasnych odpowiedzi 
dotyczących różnych aspektów twojego życia. Pomoże ci to skupić 
się na pytaniach, które są dla ciebie najpilniejsze i celowe! Wpro-
wadza także unikalne duchowe i historyczne podejście do Akaszy 
pozwalające ujrzeć, jak wielu ludzi i kultur próbowało połączyć 
się z Kronikami Akaszy, dzięki czemu możesz zrozumieć zróżni-
cowaną wiedzę, która ewoluowała z upływem czasu. Zadane przez 
nią pytania i zawarte w tej książce ćwiczenia mogą doprowadzić 
cię do głębokiego osobistego zrozumienia i przebudzenia.

Bądź kreatywny w  tym, o  co prosisz. Pozwól swojemu wnętrzu 
się prowadzić. Poznaj powody, dla których pytasz. Pod własnym 
pytaniem możesz znaleźć kilka bardzo interesujących rzeczy, które 
pomogą ci w życiu i ewolucji.

– AkAshic RecoRds:
collective keepeRs of divine expRession

Baw się wspaniałością. Świętuj własne prezenty i  ścieżki. 
Nadszedł czas na zgłębianie twoich osobistych Boskich połączeń 
i objawień.

LUMARI to ciesząca się międzynarodowym uznaniem in-
tuicyjna przewodniczka, znawczyni channelingu i  coach, Wy-
kładowczyni Mądrości i  autorka bestsellerów Akashic Records: 
Collective Keepers of Divine Expression, Living Inspired with Luma-
ri, Shopping for a Man: the Ultimate Woman’s Guide to Dating 
a Really Great Guy oraz Alowashka: The Original Language and 
Vibrational Source of Creation. Więcej na jej temat dowiesz się ze 
strony internetowej Lumari.com.
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PRZESŁANIA OD STRAŻNIKÓW 
WRÓT KRONIK AKASZY

Z przekazu channelingowego Maureen St. Germain, 
21 czerwca 2017 r.

Jesteśmy Strażnikami Wrót Kronik Akaszy.
Chcielibyśmy wyjaśnić pewne błędne przekonania dotyczące 

Kronik. Są one rozległą domeną energetycznych śladów, czymś na 
kształt zbioru filmów. Aby wyciągnąć dane z tego miejsca, osoba 
pracuje z „bibliotekarzami źródłowymi”*, którzy wchodzą w pole 
energetyczne. Następnie uosabiają te informacje, po czym podróżu-
ją na skraj pola energetycznego znanego jako Kroniki Akaszy, aby 
komunikować się z każdym, kto szuka z nimi kontaktu.

Od 1978 roku zapewniamy ludzkości dużą dowolność 
w  kwestii łączenia się z  tym polem energetycznym. Nie należy 
tego mylić z koncepcją Akasz lub Akaszy, których często używa się 
w odniesieniu do czegokolwiek niezwykłego w rozległej domenie 
wszechświata.

* Strażnicy Wrót Akaszy nawiązują do Strażników Kronik Akaszy i  Przewodników, 
przedstawiając ich jako bibliotekarzy źródłowych. Jest to ogólny termin, który ma pomóc 
czytelnikowi lub słuchaczowi zrozumieć naturę ich pracy na przykładzie przedstawiciela 
gatunku ludzkiego. Ci bibliotekarze to wysoce rozwinięte istoty, które zdecydowały się 
wcielić w Kroniki Akaszy. Istnieją po to, aby służyć poszukiwaczom pragnącym zrozumie-
nia. Ich zadaniem w Kronikach Akaszy jest odzyskiwanie informacji, gdy skupiasz swoją 
uwagę na Kronikach. Kiedy się do nich dostroisz, są gotowi udostępnić ci te informacje.
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Rzeczywiste Kroniki Akaszy są wibrującą lokacją, która przecho-
wuje możliwe przyszłe i prawdopodobne przyszłości, teraźniejszość 
i przeszłość. Dostępność informacji w Kronikach Akaszy ma pomóc 
ludziom w ich powrocie do Boga. Ma pomóc ci zapoznać się z szer-
szym obrazem życia w systemach planetarnych. Im aktywniej otwie-
rasz się na własne Kroniki Akaszy, tym twoje próby stają się celniejsze. 
Tak jak przy każdej innej umiejętności, progres bierze się z praktyki.

Skorzystanie z naszej mądrości płynącej z ogromnego magazy-
nu wiedzy i twoich danych, które nieustannie napływają, pozwala 
ci działać na znacznie wyższym poziomie, bardziej rozwiniętym, 
że tak to ujmiemy. Przyspiesza to twoją pracę nad Wniebowstąpie-
niem*, wzmacnia światło, które jesteś w stanie utrzymać, i pomaga 
całej planecie, ponieważ każdy człowiek jest tak bardzo ważny, że 
zmiana na poziomie osobistym pozytywnie wpływa na każdą du-
szę na planecie. Chcemy wyjaśnić, dlaczego Kroniki Akaszy zostały 
udostępnione wszystkim. Przekazujemy tobie, że planeta przejdzie 
własne Wniebowstąpienie. Ziemia znajduje się pod koniec cyklu 
Majów trwającego 26 000 lat. Aby ludzkość dotarła tam, gdzie 
powinna, uznano, że udostępnienie tej odległej i dokładnej biblio-
teki nakłoni ludzi do większej otwartości.

Życia ludzi są trudne. Dobrze o tym wiemy. Są pełne tajemnic 
i  wyzwań. Nauka otwierania konkretnych zapisów z  Kronik 
złagodzi wiele zakłóceń czy poczucia dyskomfortu, których możesz 
doświadczać w życiu. To główna korzyść. Drugorzędna jest taka, 
że gdy bardziej wypełniasz się światłem, robią to również twoi 
ludzie i planeta. A wówczas planeta powróci do harmonogramu 
swojego Wniebowstąpienia.

* Wniebowstąpienie to proces, w  który każdy wkracza podczas duchowej ewolucji. 
Oznacza to, że wszelkie stworzenie wspiera ludzkość, aby stała się podobna do świętych 
i mędrców, dzięki czemu wszyscy ludzie będą mogli wyrażać swoją boską naturę i ko-
chać siebie oraz innych ludzi w sposób pozbawiony osądów.
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Otwarcie się na Kroniki Akaszy przypomina otwarcie gwiezd-
nych wrót. Nie przechodzisz przez inne wymiary, aby dostać się 
do nas w jedenastym wymiarze. Po prostu dostrajasz się do nas, 
podobnie jak kręcąc pokrętłem radia nagle zostajesz dostrojony do 
szukanej stacji.

Chcesz nas o coś zapytać?

Czy wskazane jest, by dzieci nauczyły się otwierać własne 
Kroniki Akaszy?

Uważamy, że nie. Dzieci już praktykują wolną wolę. Te, które 
mogłyby być skłonne uczenia się z Kronik, same w sobie już posia-
dają dużo wolnej woli. I nie stawiają czoła wyzwaniom, z jakimi 
mierzą się dzieci, którym Kroniki mogłyby rzeczywiście przynieść 
korzyści. Z kolei te dzieci, które mogłyby osiągnąć jakieś korzy-
ści, raczej nie uzyskają dostępu do Kronik, ponieważ ich sytuacja 
jest tak trudna, że uniemożliwia osiągnięcie właściwego poziomu 
świadomości. Jest to więc trochę błędne koło, ponieważ nie ma 
dzieci, które mogłyby się z nich czegoś nauczyć, które by się rze-
czywiście czegoś nauczyły i którym kroniki przyniosłoby korzyści.

Twierdzimy, że idealnie byłoby, gdyby uczniowie mieli osiem-
naście lat, zanim spróbują otworzyć swoje Kroniki Akaszy, ponie-
waż ich dzieciństwo może już wówczas nawet nie mieć znaczenia. 
Obecnie żyje wiele wcieleń Wniebowstąpionych Mistrzów*. Jeśli 

* Zgodnie z naukami teozoficznymi, których autorka nie studiowała, uważa się, że 
Wniebowstąpieni Mistrzowie są duchowo oświeconymi istotami, które w przeszłości 
były zwykłymi ludźmi, ale przeszły serię duchowych przemian, zwanych pierwotnie 
inicjacjami. W niektórych przypadkach Wniebowstąpiony Mistrz osiągnął doskonałość 
jako istota ludzka, a doświadczenia życiowe służyły mu jako inicjacje, pozwalając dzia-
łać jako byt życzliwy wszelkim przejawom życia. Strażnicy Kronik poinformowali nas, 
że wielu z tych Wniebowstąpionych Mistrzów powróciło, aby pomóc w transformacji 
planety. Poinformowali mnie, że książka Return of the Revolutionaries jest istotnym przy-
kładem ich powrotu.
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jesteś matką jednego z nich, prawdopodobnie byłaś gotowa rwać 
sobie włosy z głowy, ponieważ twoje dziecko jest nieustraszone, a to 
dlatego, że masz potomstwo w postaci Wniebowstąpionego Mistrza! 
A jeśli prawdą jest, że dzieciństwo Wniebowstąpionego Mistrza tak 
naprawdę nie ma znaczenia, to czy jest on dobrym dzieckiem, czy 
źle się zachowuje, również jest bez znaczenia. Dzieciństwo nie jest 
potrzebne, aby być wcieleniem Mistrza.

Mistrzowie zwykle szukają matek, które są wyrozumiałe i nie 
przejmują się ich osobliwymi zachowaniami. I rzeczywiście, będą 
dziwni, a potem osiągną dojrzałość. Jak za pstryknięciem przełącz-
nika, natychmiast osiągną dojrzałą mądrość i więź, gdy osiągną 
dojrzałość, gdzieś w wieku około 24 lat.

Innym powodem, dla którego nie jest wskazane, aby dzieci 
wchodziły do Kronik Akaszy osobiście lub by nikt inny nie robił 
tego w ich imieniu, jest brak dojrzałości niezbędnej do zrozumie-
nia otrzymywanej z nich mądrości. I wreszcie, nie dane im jeszcze 
było pozyskać życiowych doświadczeń, które wymagałyby poprawek 
lub przeróbek, więc co zyskałyby, przebywając w Kronikach? Całe 
dzieciństwo ma być gigantycznym eksperymentem polegającym na 
uczeniu się, jak być w pełni świadomym, dorosłym człowiekiem. 
A więc bycie dzieckiem to po prostu bycie dzieckiem. Jak wielu 
z was podejrzewa, istnieje wiele wersji każdej rzeczywistości, każ-
dego wyboru. Są wspierane tak długo, jak się na nie decydujesz. 
Gdy tracisz zainteresowanie alternatywnym wyborem, nie jest on 
już wspierany i zanika. Myślisz, że jeśli nie widzisz tej alternatyw-
nej wersji, to nie jest prawdziwa, lecz my mówimy ci, że te alter-
natywne wersje są równie prawdziwe jak ty. Załóżmy, że badałeś 
obie strony wyboru, który może mieć wpływ na twoje życie, na 
przykład decyzji o pójściu na określoną uczelnię. Może czujesz się 
rozdarty między dwoma pięknymi miejscami. Po podjęciu decyzji 
dość szybko tracisz zainteresowanie drugą, niewykorzystaną opcją, 
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ale może to nastąpić również dopiero po lepszym przyjrzeniu się 
pierwszej uczelni, kiedy utwierdzisz się w przekonaniu, że doko-
nałeś najlepszego wyboru. A może zdajesz wówczas sobie sprawę, 
że wcale nie dokonałeś najlepszego wyboru.

W obu przypadkach decydujesz się na to, co wybrałeś, i musisz 
żyć z tą decyzją. I przestajesz inwestować energię w niewybraną 
alternatywę. Jednak kilka miesięcy wcześniej, zanim podjąłeś decy-
zję, być może zanim zostałeś przyjęty w którekolwiek miejsce, mo-
głeś fantazjować o którymkolwiek z nich, a te fantazje wypełniły 
pole twoim pragnieniem, a twoje pragnienie stworzyło sposobność. 
Nie wszystkie możliwości istnieją, ponieważ to od twojego pra-
gnienia zależy, które rzeczy się zamanifestują. Twoje pragnienie 
wspiera rzeczywistość, a te fundusze są zapisywane w Kronikach, 
nawet jeśli nie mogą się one zakończyć w miarę, jak ogarniasz 
zrozumieniem własne doświadczenia.

Pragniemy przypomnieć każdemu, kto zdecydowałby się uczyć 
lub słuchać kogoś, kto tych nauk pobierał, aby nie otwierał Kronik 
bez końca. Upewnij się, że pracujesz w stanie głębokiego szacunku. 
Dostęp do Kronik Akaszy jest kosmiczną dyspensą. Uczeni się na 
podstawie mądrości swoich Kronik Akaszy można traktować jak po-
siadanie kogoś wtajemniczonego, kto może zapewnić ci pełen wgląd 
w to, co dzieje się w twoim życiu, a nie tylko w części, którą widzisz.

Z tego powodu zachęcamy jednostki, aby nauczyły się otwierać 
własne Kroniki Akaszy. Tak bardzo kochamy ludzkość i ludzi i za-
chęcamy was, abyście zawsze byli sobą. Dostęp do Kronik Akaszy 
jest jednym z narzędzi, które wam w tym pomoże.

To wszystko.
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PRZEDMOWA: 
WEZWANIE

Jak zostałam posłańcem Kronik Akaszy?

W 2004 roku otrzymałam dostęp do wymiaru, który od wieków 
był zamknięty dla ludzkości. Właściwie nie szukałam tego w tam-
tym okresie, niemniej jestem poszukiwaczką i nauczycielką. Moje 
życie to nieustanna modlitwa o oświecenie ludzkości, jak również 
mnie samej. Jestem jasnym kanałem światła i miłości dla wszyst-
kich, którzy szukają moich usług. Jednak dopiero z perspektywy 
czasu zrozumiałam i zdałam sobie sprawę z faktu, że zawarłam 
boski kontrakt na wykonywanie pracy z Kronikami Akaszy!

Wszystko zaczęło się, gdy otrzymałam wiadomość podczas 
świadomego śnienia. Byłam w Atlancie i czekałam na moją go-
spodynię, która wówczas miała spotkanie z elektrykiem w spra-
wie jej nowego biura. Po całodniowych warsztatach siedziałam 
w  jej rozgrzanym samochodzie na placu budowy. Miałam już 
ochotę na obiad, lecz zasnęłam. Wybudziłam się z bardzo jasnym 
przesłaniem.

Powiedziano mi, że znana astrolog (również z Atlanty) ma 
dla mnie wiadomość. Skontaktowałam się z  nią telefonicznie 
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i  rozmawiałam z  jej mężem, informując go o  tym przeświad-
czeniu. Kiedy w końcu porozmawiałyśmy osobiście następnego 
dnia, poprosiłam o aktualizację mojego wykresu astrologicznego. 
Poinformowała mnie przede wszystkim, że nie przekazywała wia-
domości od swoich przewodników innym ludziom, mimo że ci 
często przekazywali jej wiadomości dla niej samej. Jednak kiedy 
zapytała swoich przewodników, czy powinna zaktualizować mój 
horoskop urodzeniowy, powiedziano jej: „Absolutnie nie. Mamy 
dla niej wiadomość”. Podczas przeprowadzonej później tego sa-
mego dnia rozmowy ponownie podkreśliła, że nigdy nie otrzymu-
je wiadomości dla innych ludzi, więc była dość zaskoczona, gdy 
otrzymała przesłanie dla mnie!

Jej własne anioły i przewodnicy, z których pomocy korzy-
stała w swojej pracy, w przesłaniu dla mnie zawarli wiele infor-
macji! Po pierwsze i najważniejsze, dano mi dostęp do wymiaru, 
który przez bardzo długi czas pozostawał zamknięty dla ludzko-
ści. Co więcej, otrzymywałam stałego przewodnika. Otrzyma-
łam również inne przesłania, które są zbyt osobiste, aby je tutaj 
ujawniać.

Dlaczego, pytałam swoich aniołów i  przewodników, taka 
wiadomość miałaby mi zostać dostarczona za pośrednictwem 
kogoś, z kim rozmawiam raz, może dwa razy w roku? Odpo-
wiedź była prosta i  jasna: „Nie uwierzyłabyś, gdybyśmy prze-
kazali ci ją bezpośrednio”. Wiedziałam, jak bardzo mieli rację. 
Zawsze byłam przeciwna wywyższaniu się i zarozumiałym na-
uczycielom. Przypomniano mi, że to z powodu tej troski odrzu-
ciłabym każdą taką wiadomość jako pochodzącą z ego mojego 
umysłu.

Po otrzymaniu „wezwania” przeczytałam wszystko, co mo-
głam znaleźć na temat Kronik Akaszy. Znałam Edgara Cay-
ce’ego, amerykańskie medium z  początku XX wieku, który 
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słynął z przekazów na ich temat*. Będąc w transie, Cayce powie-
dział, że Kroniki Akaszy są „Księgą Życia”. „Zapis, który każda 
istota sama pisze na motku czasu i przestrzeni, poprzez cierpli-
wość. Jest on otwierany, gdy jaźń dostroi się do nieskończoności 
i może być odczytany przez tych, którzy dostrajają się do tej 
świadomości”1. 

Gdy miałam dwadzieścia kilka lat, byłam w grupie „A Search 
for God”**. Porzuciłam tamtą ścieżkę, aby podążać za bezpośred-
nią linią prowadzącą ku Strażnikom Kronik.

Natychmiast otrzymałam dokładne i jasne informacje o kon-
kretnych modyfikacjach, które musiały być zastosowane, abym 
uzyskała dostęp do Kronik bez angażowania w to energii, które by 
do siebie nie pasowały. Mimo wszystko nie kwapiłam się do pójścia 
dalej. Chciałam uszanować ich tradycję, ale Duch poczynił przygo-
towania, wyręczając mnie w nich. W miarę postępów w pozyskiwa-
niu osobistej wiedzy z Kronik Akaszy stało się jasne, co mam zrobić. 
Po rozpoczęciu służby polegającej na otwieraniu Kronik dla innych, 
zdałam sobie sprawę, że wiele informacji, które przekazywałam na 
zajęciach (przez ostatnie dwadzieścia lat duchowego nauczania) 
również pochodziło bezpośrednio z Kronik Akaszy!

Niektórzy twierdzą, że doświadczenie pochodzi z Kronik Aka-
szy, a tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Każde doświadczenie 
jest rejestrowane, chwila po chwili, jedno po drugim. Możliwe 

* Edgar Cayce był amerykańskim mistykiem chrześcijańskim, znanym również jako 
„Śpiący Prorok”, który w transie odpowiadał na pytania dotyczące tak różnych tematów, 
jak uzdrawianie, reinkarnacja, wojny, Atlantyda i przyszłe wydarzenia. Przekazy z każ-
dej przeprowadzonej przez niego sesji uzdrawiania był rejestrowane. Po jego śmierci 
założono organizację non–profit, Association for Research and Enlightenment (ARE), 
aby ułatwić studiowanie pracy Cayce’ego. Jest najlepiej udokumentowanym medium 
w historii, z ponad 14 000 nagranych sesji na ponad 10 000 tematów, przeprowadzo-
nych od 1901 do 1943 roku.
** A Search for God czyli „Poszukiwanie Boga” to nazwa nadana formalnym grupom 
zgłębiającym dzieła Edgara Cayce’ego na całym świecie.
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przyszłości istnieją jak pajęczyna energii – niesamowicie splata 
się, faluje i podpowiada możliwości. Jak to się dzieje? Twoje pro-
gnozy „co by było, gdyby” w przyszłości często „finansują” te nie-
zamanifestowane wątki, dopóki ty lub ktoś inni nie podejmiecie 
działania.

Dzięki temu rozdziałowi wiele się nauczysz. Wszystko, co ma 
ogólny charakter i co może zostać ujawnione, zostało omówione 
w tej książce. Ze względu na prywatność i zaufanie, jakim obda-
rzyli mnie inni ludzie, imiona osób i opisy sytuacji zostały zmie-
nione, aby chronić ich tożsamość. Sesje z Kronikami Akaszy są 
częścią życia – wystarczy spojrzeć na liczbę osób dokonujących 
odczytów i to we wszystkich przedziałach cenowych! Gdziekol-
wiek nie zajrzysz w Internet, znajdziesz ludzi zajmujących się od-
czytami. Teraz możesz łatwo dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do 
tej strefy wibracji i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.

Nie mogę się doczekać zostania twoim przewodnikiem po tej 
wspaniałej podróży do twoich własnych Kronik Akaszy. Nawet 
jeśli nie masz ochoty uczyć się otwierania Kronik, odkryjesz bo-
gactwo informacji, które pozwolą ci zgłębić i zrozumieć życie na 
tej planecie oraz proces samopoznania.
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1
TWÓJ ŚWIAT  

NA WYŻSZYM POZIOMIE

Dlaczego mógłbyś chcieć uzyskać dostęp  
do Kronik Akaszy?

Kroniki Akaszy to rozległy system kosmicznej wiedzy, który po-
wstał w wyniku istnienia życia w całym kosmosie. Każdy człowiek 
karmi (i  zasiewa) Kroniki swoją świadomością, pragnieniami 
i uczuciami. Kroniki Akaszy (Kroniki lub KA) zawierają zarówno 
przeszłość, jak i teraźniejszość, a także możliwą przyszłość. Możli-
wa przyszłość istnieje w oparciu o możliwości duszy i jej „karmę” 
zapewnioną całemu polu. Podświadomy umysł posiada energię 
„wszystkiego, co istnieje” dla ludzkiej duszy.

Kroniki są wirtualnym zapisem wszystkiego, co istnieje. Spon-
tanicznie zrodziły się z koncepcji dodania niezależnego zapisu do 
bazy danych doświadczeń z życia jednostki, zawierającego rów-
nież jej ładunki emocjonalne i punkty widzenia. Każdy ma swoje 
własne Kroniki Akaszy i dotyczy to wszystkich żywych istot w ko-
smosie – Ziemia ma swoje, podobnie jak i cały Układ Słoneczny. 
Można w nich znaleźć każdą myśl, słowo lub czyn.


