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AKAŠA VYDÁVÁ SKRZE MNE TAJEMSTVÍ SAMA O SOB Ě  

A SOUČASNÉ TRANSFORMACI 
 
 
Kronika Akáša  je podle vás, podle vás – osvícených lidí na Zemi studnicí všech 
informací o všem, v celé věčnosti vesmíru. 
Akaša má své specifické energetické inteligentní vibrace a je to „energetická 
„SUBSTANCE“ – energetický vír té nejvyšší inteligence a nejvyššího vědění o 
všem, všude a vždy v nekonečnu věčnosti. 
Akaša – toto slovo jste dali na Zemi tomuto vesmírnému poli vy lidé. Toto slovo 
je tímto zakořeněno v podvědomí a nevědomí všech lidí, proto osvícení a ti, 
kteří jsou na postupné cestě k osvícení, jednoho dne na tento název „narazí“, 
setkají se s ním. Jakmile se toto stane, je každému člověku dáno pracovat s tímto 
akašických polem ke prospěchu všech lidí na Zemi, ke prospěchu každého 
jednotlivce na Zemi. 
Ať se toto nekonečné vědomí nazývá jakkoliv, vždy v něm budou skryty 
události minulé, současné a budoucí. V tomto poli ovšem neexistuje čas, 
neexistuje v žádné formě, a jak ho vnímáte na Zemi – už vůbec ne. 
V tomto vědomém poli se všechny události dějí tady a teď, ač je vnímáte u Vás 
na Zemi, jako minulost, přítomnost a budoucnost. 
Ochraňujeme toto prvotní pole – základ všeho, aby nebylo ničím a nikým 
zničeno. Ochraňujeme jej, i když ono samo se dokáže ochránit samo. 
Toto pole je základem všeho. Toto tvořivé pole reaguje na vše, co ve vesmíru je, 
a zaznamenává samo do sebe, avšak toto nedokáže mozek člověka pochopit, ani 
mozek osvíceného – vše je tady a teď, ale u vás dole na Zemi události teprve 
vznikají a zanikají. Toto vám všem bude odhaleno, a je odhalováno vždy po 
životní lekci, po smrti fyzického těla člověka. Tato bytost po odložení fyzického 
těla se vrací zpět „domů“, za účasti a podpory dalších osvícených duší, které se 
rozhodli pomáhat takto při – jak říkáte vy – smrti a po smrti. Ukazují těmto 
duším cestu zpět domů. Zpět domů se však může vrátit ta duše, která je 
neposkvrněna hříchem, tedy mnoho duší musí zůstat v nižších dimenzích, než 
vše pochopí, než se přerodí v čistou duši. I toto se děje za účasti vyšších bytostí. 
My zde se staráme o to, aby váš život pozemský byl naplněn vaším úkolem, aby 
bylo vámi splněno vše, co jste si předsevzali, než jste se zrodili do koloběhu 
života a smrti. Tento koloběh je tu proto, abyste coby duše, čisté krásné 
smaragdové neporušené duše dosáhly zkušenosti, a mohly poté – po osvobození 
se od pout zrození a smrti  - tedy dostatečně již nabyté zkušenostmi – nadále 
pobývat ve vyšších a vyšších dimenzích. Ta duše, která chce pomoci ve vývoji 
ostatních duší se obětuje pro nebeské dobro každé jiné duše, aby i další duše 
brzy osvobozeny od koloběhu života a smrti. 



Nyní u vás na Zemi probíhá dlouho očekávaná transformace – přestup do 
vyšších vibrací existence, která má za cíl pozvednout každou duši do stavu 
vědění o své podstatě, o zákonech vesmíru, o existenci nekonečně obrovské síle 
ákášického pole, které je základem všeho;  - toto všechno bude příznakem toho, 
že se spojí vaše dimenze s dimenzí nižší a vyšší shambally – tedy dimenzí, kde 
vše vzniká v okamžiku, jakmile toto vstoupí do vědomí člověka – tedy bytosti 
vzestupující. Tedy pro osvícené to je něco, čeho chtějí dosáhnout a proto 
neustále hledají nové a nové poznatky ezoteriky a vyšších světů, nové zážitky 
s novými a novými záležitostmi vesmírné inteligence, tedy vesmírného 
nekonečného stvoření a tvoření, které se děje na základě existence vesmírného 
pole a vědomí jakékoliv bytosti, avšak jedno bez druhého nemůže existovat. 
Tedy tato transformace představuje mimo jiné i změnu fyzického těla člověka, a 
to proto, aby fyzické tělo nebylo zničeno při přestupu z vaší do vyšší energetické  
dimenze. Tato transformace již počala, a vaše fyzická těla se „čistí“ od „neduhů“ 
minulých životů a života vašeho současného. Vaše tělo fyzické, energetické – 
musí být zcela pročištěno. Jakýkoliv posun do vyšších a vyšších oblastí 
existence na vaše tělo vyvíjí silný tlak vyšší energetické vibrací – pro vás nové, 
neznámé pro tělo – tlak a vaše těla fyzická si tak zvykají na vyšší a vyšší vibrace 
existence. 
Někteří – a je vás mnoho – z vás si navyšují fyzické vibrace sami – tedy sami 
usilují a připravují své fyzické tělo pro zcela bezpečný přesun do naší bezčasé 
dimenze. 
Někteří z vás již jsou tak daleko, že vidí, cítí, propojování se vaší dimenze s tou 
vyšší – nejčastěji s astrální nízkou dimenzí, ale je také mnoho lidí, kteří jsou již 
skoro připraveni na přestup do vyššího světa existence. Tito přejdou do tohoto 
vyššího světa jako první, a budou i nadále v kontaktu s těmi neosvícenými, 
kterým budou pomáhat, aby i oni mohli přestoupit. 
Do naší bezčasé dimenze může vkročit lidský jedinec i s fyzickým tělem pouze 
v případě, když je jeho fyzické a energetické tělo „vyléčeno“ ze všech neduhů 
pozemských a lidských – tedy od všech nemocí. Bez tohoto pročištění těl by 
lidské fyzické a energetické tělo nemohlo vstoupit do vysokých energetických 
dimenzí, protože by ho – bez předchozího očištění – tyto vysoké energetické 
vibrace vyšších světů  - naprosto zničili, - dalo by se říci „spálily“. Je tedy 
potřeba úplného očištění těla od zbylých zůstatků nemocí, aby přestup do tohoto 
světa byl klidným přechodem bez jakéhokoliv nebezpečí. Ani toto jinak nejde – 
je to tak dáno, je toto dáno pevně zákonem vesmíru, že přejít dimenzionální 
hranici může člověk zcela očištěn a osvobozen od jakýchkoliv karmických 
dluhů. 
Je možné ve vyšší dimenzi tyto karmické dluhy také douzdravit, ale uzdravení 
fyzického a energetického těla JE PODMÍNKOU PRO TENTO PŘESUN !!! 
Je dobře, že všichni se tak podrobně zabýváte duchovním učením – jsme 
nadšeni a pomáháme vám při tomto. Scházejte se i nadále takto všichni, aby 



transformace byla co nejrychlejší, a to pro vaše dobro a váš klid, pro splnění 
úkolu vašich duší. 
 
Jelikož osvícení víte, že vše vaše tvoření začíná myšlenkou ve vědomí, je tedy 
dobré, abyste věděli, že když se vaše myšlenka postupně stává realitou, je to 
právě akašické pole, odkud vychází prvopočáteční forma energie, která se 
dalším zaostřením vaším na opakovanou myšlenku, obaluje energií víc a více, až 
se projeví v nejnižší formě energie – tedy hmoty. Takto probíhá realizace plánů 
všech bytostí, tedy i vašich. 
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