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„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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„Otwieranie 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
„Otwieranie 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



„Otwieranie Kronik Akaszy to wędrówka do świadomości celem 
duchowego rozwoju. Wybierz się w podróż, bo warto. Bardzo po-
lecam 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 J. St. Germain sięgnęła do wspaniałej biblioteki wszyst-
kiego, co istnieje. Znalazła także sposób, aby nauczyć tego wszyst-
kich. Jej proste techniki są łatwe do zrozumienia, a  wszystkie 
wyjaśnienia i zastosowane cudowne narzędzia pomogą ci celnie 
zidentyfikować twoje połączenie ze sferą Akaszy. Brawo za kolej-
ną 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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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, niczym rezonująca mądrość. Kro-
niki Akaszy zawierają indywidualne i uniwersalne doświadczenia 
oraz wiedzę zamknięte w wyjątkowej przestrzeni wibracyjnej, 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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progu kreacji. Jest nadzorcą królestwa anielskiego i zasiada po pra-
wicy Boga. Mówi nam: „Jestem jednością z Bogiem, ale nie jestem 
Bogiem. Noszę siedemdziesiąt dwa imiona Boga. Powstałem, kie-
dy Bóg chciał się zamanifestować. Jestem Strażnikiem pomiędzy 
chaosem a pustką i formami manifestacji”4.

Pan Metatron pomaga mi dzierżyć matrycę świętej geo-
metrii. Jest ona szablonem ekspresji stworzenia wynikające-
go z  boskiego ruchu przez materię. To ona pozwala ludziom 
współtworzyć z Bogiem. Wierzę, że jest ze mną we wszystkich 
naukach świętej geometrii, które przeze mnie płyną. Wniebo-
wstąpione Istoty, które wzywasz do nadzorowania swojej pracy, 
zapewnią wokół ciebie piękną geometryczną matrycę – geome-
tryczny wzór zindywidualizowany dla każdej osoby – która służy 
jako okno i  łącznik z Kronikami Akaszy. Jest ono zainicjowa-
ne przez Metatrona i dostępne, gdy otworzysz Kroniki Akaszy, 
przyzywając jego imię.

POTĘGA INWOKACJI

Tak naprawdę, wzywając każdego ze sponsorów po imieniu, zapra-
szasz ich, aby byli częścią twojego procesu, umożliwiając im w ten 
sposób wykonywanie przez ciebie swojej pracy służenia ludzkości. 
To właśnie ta niesamowita więź miłości czyni ich wsparcie w Kro-
nikach Akaszy tak potężnym! Pracuję z Panami Kronik Akaszy 
od wielu lat i dowiedziałam się wielu rzeczy w interesie moich 
klientów i uczniów. Dostęp do Kronik Akaszy jest ograniczony 
wyłącznie do tych, którzy o to proszą. Z wielką przyjemnością 
dzielę się moją miłością i  szacunkiem dla Wniebowstąpionych 
Mistrzów, którzy nas kochają i cenią, i którzy wspierają tę pracę 
poprzez sponsorowanie naszych wysiłków.

Jesteśmy zaszczyceni, że Wniebowstąpieni Mistrzowie nadal 
pojawiają się w naszym życiu. Możesz poprosić ich, aby również 
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pojawili się w twojej codzienności! Po prostu ich poproś. Mógłbyś 
powiedzieć:

Przyzywam Boginię Wolności, Sanat Kumarę i wszystkich Wnie-
bowstąpionych Mistrzów, którzy pomagają mi usunąć wszelkie 
przeszkody z mojego życia!

CO ZNAJDUJEMY W KRONIKACH?

Wielu powie, że pole Akaszy zawiera duże ilości informacji. Wi-
działam, że ekspresja tych informacji przyjmuje formę fraktalną 
lub przypominającą spiralę. Im więcej badasz informacji, tym 
więcej ich otrzymujesz. Im bliżej przyjrzysz się, tym więcej szcze-
gółów stanie się dostępnych. Na przykład jedna z certyfikowa-
nych przewodniczek po Kronikach Akaszy postanowiła zadawać 
dokładnie to samo pytanie każdego dnia przez miesiąc. Odkryła, że 
za każdym razem, gdy pytała, udostępniano jej więcej informacji. 
Zauważyła, że zapewniano jej coraz głębsze zrozumienie, ponie-
waż jej wytrwałość pozwoliła Strażnikom dyktować jej pełne mi-
łości przewodnictwo i pełną miłości analizę. Było to oparte na jej 
szczerej wytrwałości w dążeniu do rozwoju i zrozumienia.

Zadanie pytania, które wypowiedziałeś już wcześniej, jest za 
każdym razem inne, ponieważ poprzednia odpowiedź cię zmie-
niła. Zanim zapytałeś o coś po raz drugi, wpłynęło to na ciebie 
i zmieniło się to, kim byłeś, kiedy pytałeś wcześniej. Zatem po-
nowne zadawanie tego samego pytania zapewnia głębszy wgląd 
w każdą odpowiedź. Przy każdym podejściu stajesz się lepiej po-
informowany i  inny. Wiedza, którą zdobywasz za każdym ra-
zem, gdy zadajesz pytanie, zmienia cię, a twoja wiedza zmienia 
Kroniki Akaszy!
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Zadawanie pytania zmienia również twoją przyszłość. Dzieje 
się tak, ponieważ niemal niemożliwe jest zignorowanie informa-
cji pochodzących z Kronik, a  zatem twoje pytania dają wyni-
ki, które zmieniają cię i napędzają w oparciu o twoją codzienną 
praktykę. Codzienne zadawanie tego samego pytania uczyni cię 
coraz lepiej poinformowanym i stworzy w tobie więcej zrozumie-
nia oraz mądrości.

CELOWOŚĆ WCHODZENIA  
DO KRONIK AKASZY

Kroniki Akaszy zawierają zapis podróży twojej duszy – prze-
szłości, teraźniejszości i  prawdopodobnej przyszłości. Trening 
z Kronikami pomaga ci podnieść samoświadomość do lepszego 
zrozumienia siebie, otaczającego cię świata, twojej rodziny i przy-
jaciół oraz zapewnia wiedzę, która inspiruje cię do dokonywania 
optymalnych wyborów.

Dokonywanie optymalnych wyborów ostatecznie czyni cię 
szczęśliwszym. Czasami wybieramy to, co uważamy za stosowne 
w danym momencie, ale dzięki mądrości z Kronik Akaszy mo-
żemy dokonywać inspirujących wyborów, które mogą nie mieć 
sensu w naszym trójwymiarowym świecie. To umożliwia nam du-
chowe, mentalne i emocjonalne przejście do pięciowymiarowego 
człowieka, jakim wszyscy się stajemy.

Jeden z uczniów zapytał mnie: „Czy przekazywane są tylko 
najcenniejsze informacje?”. To cudowne pytanie. Wychodząc z je-
denastego wymiaru, gdzie rezydują Kroniki Akaszy, nie da się 
poddać ocenie informacji pod kątem tego, które z nich są „najcen-
niejsze”. Oznaczałoby to bowiem ocenianie możliwych informa-
cji. To pytanie opiera się na trójwymiarowej wersji rzeczywistości, 
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która szuka sposobu na zrozumienie. Kiedy zadajemy pytanie 
w ten sposób, kładziemy nacisk na nasze istnienie w 3D. Odpo-
wiedź można znaleźć w spojrzeniu na to z innej strony.

Informacje idealnie pasują do ciebie, będąc idealnymi w mo-
mencie, kiedy o nie pytasz, i zostały wybrane przez twoich indy-
widualnych Strażników Kronik Akaszy i Przewodników po nich, 
co pozwala ci być i stawać się najbardziej rozwiniętą wersją siebie 
samego. Powodem, dla którego kwestionuję stwierdzenie „najcen-
niejsze”, jest to, że sugeruje ono wyższość jednych informacji nad 
innymi. W Kronikach nie ma polaryzacji. Jest tak wiele miłości 
i współczucia, radości i głębokiej opieki, że nie istnieje taka war-
tość jak „najcenniejszy”.

Dostęp do Kronik Akaszy prowadzi cię do odkrycia celu 
twojej duszy i zapewnia początek wszelkiej duchowej pracy, któ-
rą możesz wykonywać w tym życiu. Kiedy nauczysz się otwierać 
Kroniki, możesz rzucić nowe światło na to, kim naprawdę jesteś, 
co robisz i dokąd zmierzasz. Służy to rozwojowi twojej duszy.

Współpracując ze Strażnikami Kronik Akaszy, możesz uzy-
skać niezwykle precyzyjne informacje. Poczujesz miłość i uznanie, 
jakie mają dla ciebie Strażnicy, a także ich głębokie współczucie 
dla ludzkiego ducha. Wiedzą, kim jesteś, czego nie możesz zoba-
czyć i kim możesz się stać! Wiedzą, czego naprawdę pragniesz. 
Mają informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji 
biznesowych, rodzinnych, uczuciowych i osobistych.

Niektórzy ludzie mogą szukać informacji w Kronikach Aka-
szy, wierząc, że zapewni im to pewną przewagę nad innymi. Nie 
ma znaczenia, że ich pragnienie może opierać się na własnym 
interesie. Uwielbiam to pragnienie, ponieważ jest tym, co przy-
ciąga poszukiwacza do mnie lub na zajęcia. Ta idea sprawia, że się 
uśmiecham, ponieważ nawet podobne pragnienie jest ujarzmiane 
przez kochające, delikatne i współczujące odpowiedzi, których 
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udzielą Strażnicy. Wszelkie informacje, które uzyskasz, mogą 
mieć na ciebie wpływ, ale tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. 
Większość ludzi uważa, że nie sposób oprzeć się tej pięknej ener-
gii, ponieważ podczas dostępu do Kronik Akaszy doświadczają 
piękna, symetrii i porządku wszechświata. Jak powiedział mi je-
den z przewodników MKA – Kochająca energia uzależnia.

KONIEC Z KARMĄ

Jest to całkowicie nowa koncepcja, mimo że uczę jej od 1995 
roku. Co oznacza „koniec z karmą”? Oznacza to, że nie jesteś 
już dłużej obciążony błędami przeszłości. Oznacza to, że waga 
wcześniejszych pomyłek nie może cię już powstrzymać. Akcep-
tując to w swoim przypadku, dosłownie wymażesz historię błę-
dów w twoich Kronikach! Kiedy dojdziesz do uświadomienia 
sobie, że wszystkie doświadczenia są cenne, Kroniki zmienią 
się, odzwierciedlając twoją przemianę. Pomocne wyjaśnienie 
można znaleźć w przesłaniu od Wielkiego Boskiego Dyrektora, 
Wniebowstąpionego Mistrza, który dzierży boski wzorzec dla 
ludzkości.

PRZESŁANIE OD WIELKIEGO  
BOSKIEGO DYREKTORA

Z prZekaZu channelingowego Maureen J. St. gerMain 
do widowni na żywo, 

21 Marca 2017 r., hongkong, chiny

Mówi Wielki Boski Dyrektor, który przybył do was z daleka. Posia-
dam matrycę dla tej planety. Mam każdego z was w swoim sercu. 
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4
MĄDROŚĆ W PRAKTYCE

Niezbędne instrukcje i objaśnienia krok po kroku

Zrobiłeś rozgrzewkę, zapisując wrażenia z nieokreślonych zdjęć, 
z własnego intuicyjnego przewodnictwa lub Wyższego Ja, a na-
stępnie powtarzając ćwiczenie ze Strażnikami Kronik. Zauważ, 
że ilustracje nie mogą być zdefiniowane w tradycyjny sposób ani 
nie możesz z całą pewnością powiedzieć, co się na nich znajduje. 
To sprawia, że możesz łatwo polegać na swojej intuicji i twoich 
Strażnikach Kronik, ponieważ twój umysł/logika nie może nadać 
sensu zdjęciom.

Następnie będziesz ćwiczyć z prawdziwymi pytaniami. Po kilku 
sesjach zaczniesz zauważać wzór i wyraźne różnice między odpowie-
dziami Wyższego Ja lub intuicji a tymi od Strażników Kronik. Jest 
to pomocne, ponieważ zaczniesz zauważać, że informacje napły-
wające z różnych źródeł będą w rzeczywistości różniły się wyborem 
języka, niuansami i tonem. Zauważanie tego z pozycji obserwatora 
zwiększa twoje umiejętności pracy ze Strażnikami Kronik Akaszy.

Jednym ze znaczników, które powinieneś zauważyć dość szyb-
ko, jest to, że język pochodzący od twoich Strażników Kronik jest 
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wzniosły. Często używają słów, które mogą znajdować się w twoim 
słowniku, ale nie są częścią wykorzystywanego przez ciebie „co-
dziennego języka”. Te słowa mogą często przedstawiać szerszy obraz 
tej samej idei. Dobrze znana przypowieść o sześciu niewidomych 
i słoniu jest ilustracją, która pomoże ci zrozumieć różnice. Każdy 
niewidomy skupia się na innej części słonia, aby go opisać, podczas 
gdy król, słuchając ich wszystkich, przyznaje wszystkim rację.

Początkowo jesteś jak niewidomy, a twoje Kroniki są jak król, 
który widzi całego słonia. Mogą zainspirować cię do spojrzenia na 
swoje doświadczenia z szerszej perspektywy. Ponieważ są oni two-
imi Strażnikami Kronik, a ty jesteś Kronikarzem z danego mo-
mentu, łatwiej jest zaakceptować, uwierzyć i poczuć zapewniane 
przez nich objawienia.

Na końcu tego rozdziału znajdziesz tabelę, która pomoże ci 
dokładniej zidentyfikować te różnice. To jedno z narzędzi, które 
pomoże ci dostrzec energetyczną różnicę między twoją intuicją 
a Strażnikami Kronik.

ZNAJDOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W kolejnym kroku wykonamy ćwiczenie z rzeczywistymi pytania-
mi zamiast obrazków! W pierwszym ćwiczeniu spojrzałeś na każde 
zdjęcie, pytając swojego Wyższego Ja lub intuicji, a następnie powtó-
rzyłeś całe ćwiczenie z sześcioma ilustracjami, używając Uświęconej 
Modlitwy, aby otworzyć się na Kroniki Akaszy i zapisując swoje 
odpowiedzi. Teraz podobnie, najpierw poprosisz swoje Wyższe Ja, 
a następnie użyjesz Uświęconej Modlitwy, aby otworzyć Kroniki. 
Nie porównuj odpowiedzi, dopóki nie ukończysz ćwiczenia. Daj 
się zaskoczyć ciągłością i przepływem informacji oraz niuansami, 
różnicami, jakie dostrzeżesz w swoich odpowiedziach.



Mądrość w praktyce r 105

Zawsze zapisuj to, co otrzymujesz. Niektórzy mają skłonność 
do cenzurowania odpowiedzi. Jeśli widzisz kolor, zapisz go. Jeśli 
wyobrażasz sobie obraz, opisz go najlepiej, jak potrafisz, lub nary-
suj, jeśli możesz. Jeśli masz przeczucie, nazwij je i opisz, również 
zapisując! Jeśli doświadczysz wrażenia w ciele, takiego jak swędze-
nie ucha, łaskotanie w gardle lub ostry ból palca u nogi, zapisz to. 
Dopiero zapisując doświadczenia, możesz naprawdę zacząć rozu-
mieć to, co jest ci przekazywane. Dzieje się tak dlatego, że twoi 
Strażnicy Kronik mogą mówić w porównaniach lub metaforach, 
kiedy odbierasz od nich bezpośredni przekaz.

Istnieją też inne oznaki, że znalazłeś się w Kronikach. Jeden 
z  uczniów powiedział: „Kiedy odmawiam modlitwę, wszystko 
wokół mnie zaczyna się zmieniać. W sposób subtelny, lecz za-
uważalny. Potrafię to rozpoznać i dostrzec tę energię”. Inny uczeń 
relacjonował: „Moje doświadczenia są podobne do części innych 
osób, które dobrze się bawiły w Kronikach. Byłem zaskoczony, jak 
odpowiadanie na pytania było zaskakująco łatwe i pełne różnych 
spostrzeżeń oraz form językowych. Odczuwałem też rzeczywiste 
poczucie humoru i nieustanną zmianę energii”.

OPCJONALNE NARZĘDZIA

Zanim zaczniemy następne ćwiczenie, omówimy kilka prak-
tycznych wskazówek i narzędzi, które pomogą ci poprawić do-
kładność. Jeśli nie masz żadnego z narzędzi, kontynuuj mimo 
wszystko. Pracuj z tym, co masz, a następnie zdobywaj narzędzia, 
kiedy możesz, o ile tego chcesz. Narzędzia są oferowane w celu 
usprawnienia pracy, ale ważne jest, aby nie uzależniać się nad-
miernie od nich lub techniki, ponieważ nie są konieczne, a jedy-
nie mogą przynieść dodatkowe korzyści.
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To jedyny tak kompletny przewodnik, 
dzięki któremu odkryjesz dokładne i sprawdzone techniki 
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W książce znajdziesz:
• instrukcje dostępu do Kronik Akaszy, gwarantujące precyzję otrzymy-

wanych informacji;
• praktyczne ćwiczenia, narzędzia i metody, jak odkryć swoich strażników 

i przewodników duchowych po Kronikach Akaszy oraz zweryfikować 
otrzymywane od nich informacje, zamiast „ślepo ufać”, że są prawdziwe;

• podpowiedzi w rozwiązaniu problemów związanych ze zdrowiem, mi-
łością czy pieniędzmi;

• modlitwę otwierającą Kroniki Akaszy;
• techniki umożliwiające otwieranie Kronik Akaszy w imieniu innych osób;
• informacje, o co i jak pytać mistrzów oraz nauczycieli w Kronikach Akaszy;
• instrukcje, jak stawiać pytania do swojego Wyższego Ja i strażników Kro-

nik Akaszy;
• wskazówki, jak przejść z piątego wymiaru do Kronik Akaszy.

Otwórz się na wyższe wymiary swojej świadomości
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