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Akaša a vnímání odpovědí 
 

Ten, kdo je námi povolán k přístupu do akašických záznamů vědění nekonečného 

absolutna a je mu ta možnost získávat moudra akašických záznamů dána, aby mohla 

sama sobě pomoci v řešení problémů, v poznávání sebe sama ve Světle akašických 

záznamů = pročištění karmy a podvědomých vzorců z dávné historie i současného 

života. Je vám dáno toto povolání k přístupu, každému z jiných důvodů. 

 

Přístup do akašických záznamů nedostane každý. Mnoho duší je ještě více jak z 

poloviny „zajato“ materialistickým myšlením; mnoho duší nezná přesné vesmírné 

zákony dobra a lásky a už vůbec je neumí ve svém nitru používat; tedy vysílají ze sebe 

negativní emoce, myšlenky, slova – vůči jiným bytostem, a tím je jim zabráněno 

nahlížet do akašických záznamů. 

Nemůže do záznamů samotného Stvořitele ten, který nejedná ve jménu samotného 

stvořitele, protože by mu energie akaši mohla ublížit – ne pouze proto, že nezná a 

nežije zákonem dobra a lásky, ale proto, že v sobě skrývá emoce, které by mu mohly v 

energii Akaši velice ublížit. 

Toto jest dáno a my nemůžeme pomoci člověku vnímat tyto odpovědi, jelikož i 

samotná energie – samotná rezonance slov přicházející s akašického prostoru by 

mohla nemálo ublížit člověku, který se snaží vnímat akašické písmo. 

 

Nelze, aby každý, kdo a Akaše uslyší, mohl s ní pracovat. Mohl by sobě, ale i ostatním 

ublížit věděním, které akašické pole ukrývá, a ono je možno dát člověku veškeré 

informace, které si dotyčný přeje. Avšak tyto informace jsou někdy energeticky tak 

těžké, že by je dotyčný hledající člověk neunesl, protože není připraven na takovou 

„tíhu“ energie. Tu unese člověk, který již v minulých životech pracoval s akašickými 

informacemi; dále člověk, který si žádá o pomoc Mistry Shambally – tedy člověk, 

který si zvyká na silné energie prací se skutečnými Mistry éterické Shambally. Tím se 

díky pomoci Mistrů rychle očišťuje a pročišťuje od nízkých energií zla, které – ač 

jemu nevědomky – zůstaly z nějakých důvodů v jeho nitru. 

 

Avšak ten – který je od nás námi povolán – tedy ten, který je námi pozván „pro 

odpovědi na své otázky“ – ten již bude brzy připraven na silnou energii Akaši a silné 

rezonance energetických odpovědí. 

Zde tu jde pouze o trpělivost, protože každým okamžikem budou spuštěny rezonance 

informací, a dotyčný je začne – ať již dříve, nebo později vnímat. Naše pozvání do 

knihy života, která patří každé duši, platí. Není tedy pouhým výmyslem či výplodem 

fantazie druhé duše. Je to pouze lehký, nenásilný, bezpečný přechod do vyšších vibrací 

Akaši. Avšak používání energie a vnímání energetických rezonancí slov je naprosto 

odlišné „téma“ a je třeba svoji mysl, svůj mozek, též „navykat“ na čím dál vyšší 

rezonance informací. Nic jiného, nic složitého v tom není. Jde tu pouze o „ochranu“ 

duší, které jsou již – v čase – povoláni do Akaši, avšak je třeba pracovat na „přípravě 

mysli, vědomí a mozku“ na toto vnímání – tedy na tyto silné rezonance informací. 
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Vy všichni, kteří jste byli povolání námi, do akašických záznamů – a také vcházíte do 

akašických záznamů – aniž to vnímáte – pomáháme vám s „přeměnou“ mysli, vědomí 

a mozku na postupný, bezpečný přechod na vnímání těchto rezonancí. Trénujte toto 

vnímání – avšak pamatujte, že netrénujete přímo vnímání, ale připravujete svoje 

vědomí, mysl a mozek na vysoké vibrace slov z Akaši. 
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Jakékoliv rozšiřování tohoto textu je možno pouze s tímto upozorněním, s níže 

uvedeným  jménem, webovou adresou a e-mailem 
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