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5. kapitola 

Uzdravování energie 
v ákášických záznamech

Dovolte mi, abych vás přivítala v dalším stupni 
práce v ákášických záznamech, jehož prostřednictvím 
byste měli do větší hloubky pochopit, jak Ákáša po-
máhá lidem k uzdravení. Dříve, než se začneme za-
bývat uzdravováním energie v záznamech, se nejprve 
podívejme na význam slova uzdravit. Uzdravit zname-
ná podniknout kroky, které odstraní nežádoucí stav; 
znovu nabýt původní čistotu či neporušenost; nebo 
navrátit se do stavu zdraví. Takovéto uzdravování se 
v záznamech děje přirozeně, protože každé ákášické 
čtení nám umožňuje, abychom se viděli tak, jak nás 
vidí, znají a milují naši mistři, učitelé a milovaní, a tedy 
jako skutečně čisté a zdravé bytosti. Jakmile v průbě-
hu čtení spatříme svou čistotu a zdraví a začneme si 
tuto pravdu o sobě uvědomovat, učiníme první krok  
k uzdravení. Spustíme tak proces, jímž se navrátíme 
do svého původního stavu čistoty a neporušenosti 
– do svého původního zdravého stavu – a nastoupíme 
cestu k uzdravení.

V tomto okamžiku se možná budete ptát: „Jest-
liže k zahájení uzdravení stačí, abych se viděl z jiné-
ho úhlu pohledu, proč bych to pak nedokázal udělat 
sám/sama? Proč potřebuji ákášické záznamy, aby mi 
řekly, kdo jsem? Vždyť já už vím, kdo jsem.“ Odpověď  
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na tyto otázky je jak jednoduchá, tak komplikovaná. 
Když se my lidé díváme na svůj život, je náš pohled jed-
nak ohraničený možnostmi našeho současného hmot-
ného těla, a jednak omezený jeho hranicemi; přesněji 
řečeno tedy našimi pozemskými zkušenostmi v tomto 
lidském životě. Takováto perspektiva nám otvírá po-
hled na nemoc a nedokonalost. Často máme pocit,  
že je něco špatně nebo že nám něco chybí. Dostaneme-li 
však příležitost podívat se na svou skutečnou podstatu 
zorným úhlem záznamů, spatříme úplně jiný obrázek. 
Svou přirozeností, která je projevem Božského zdro-
je, jsme věčně celiství, věčně zdraví a věčně dobří. Jak 
se často říká, jsme Božské bytosti v hmotných tělech, 
jež na této planetě prožívají lidské zkušenosti. Kronika 
Ákáša tuto pravdu vynáší na povrch a pomáhá nám si 
na ni upamatovat a přijmout ji za vlastní, abychom se 
mohli vysvobodit ze sítě iluzí.

„Během ru�nního lékařského vyšetření mi zjis�li
vážné srdeční onemocnění. Sama jsem lékařka  
a tato diagnóza mě zasáhla jako blesk z čistého 

nebe. Věděla jsem, že potřebuji najít způsob, jak si 
vyléčit srdce. A tehdy jsem objevila, že k uzdravení 
mohu využít ákášické záznamy. Jakmile jsem se to 
naučila, našla jsem novou cestu ke svému srdci: 

otevřelo se uzdravení a přijalo hojivé světlo.“
- Laura

Jedním z největších paradoxů duchovní pouti je 
skutečnost, že na úrovni duše jsme všichni ve všech 
směrech dokonalí, ale v současné tělesné podobě trpí-
me značnými omezeními, jakými je například dušev-
ní či fyzická nemoc, chronické onemocnění, finanční
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potíže nebo problémy ve vztahu. Zatímco tedy krá-
číme po spirituální cestě, chce se po nás, abychom v 
sobě sloučili zdánlivě protichůdné pravdy: ačkoliv 
naše věčná duše je dokonalá a bezchybná, můžeme ve 
své smrtelné lidské formě trpět nevyléčitelnou nemo-
cí. Jedním z možných způsobů, jak stávající paradox 
přijmout, je uvědomit si, že tyto pravdy existují sice 
současně, ale ve dvou různých dimenzích. Dokonalost  
na duševní rovině existuje ve vnitřní neviditelné di-
menzi, kdežto tělesná nemoc v dimenzi vnější a vidi-
telné. Tyto pravdy však nejsou ve vzájemném rozporu; 
vyskytují se souběžně jen do té doby, než na konci sou-
časného života opustíme své hmotné tělo a přeměníme 
se ve zcela duchovní a celistvou bytost.

Pokud tento spirituální paradox pochopíme, uvě-
domíme si, že nemoc či jakákoliv katastrofa nejsou 
ani svědectvím, ani projevem stavu duše. Představují 
spíše prožitky, jež jako lidé zakoušíme proto, abychom 
se naučili milovat sami sebe i druhé navzdory – či ne-
zřídka právě kvůli – daným nemocem či pohromám.

Jak k uzdravování energie v ákášických  
záznamech dochází?

Jak pomůžete svým klientům, aby si vzpomněli  
na svou skutečnou celistvost? Na rozdíl od jiných lé-
čitelů, kteří se zabývají prací s energií, jako čtenáři 
ákášických záznamů v průběhu čtení klientovi energii 
neposíláte, neřídíte, neodstraňujete ani s ní nijak ne-
manipulujete. Místo toho otevřete jeho záznamy a po-
žádáte světlo Ákáši, aby odhalilo pravou podstatu této 
duše, a aby tak po dobu trvání čtení (a do určité míry 
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i po něm) mohl dotyčný poznat svou osobu z výšky 
vědomí, již záznamy přinášejí. Vaše úloha tedy spočí-
vá v tom, že pouze takzvaně stisknete vypínač, kterým 
se takovéto osvícení spustí. Následně se zároveň s tím, 
jak tuto pravdu během čtení odhalujete, světlo zá-
znamů zesiluje a zrychluje a prostřednictvím energie 
vámi pronášených slov se ke klientovi dostávají patřič-
né informace. Jakmile se energie a informace projeví  
v klientově vědomí i hmotné bytosti v dostatečné míře, 
vyvolají posun a rozšíření, jejichž následkem dojde  
k uzdravení, a to v jakékoliv rovině, kde je uzdravení 
potřebné – může se jednat o rovinu duševní, fyzickou, 
emoční, duchovní či energetickou nebo o jejich vzá-
jemné kombinace.

„Většinu svého života jsem se cí�la jako outsider
a neustále jsem hledala místo, kam bych mohla 
patřit. Četla jsem knihy s mo�vační a spirituální

tema�kou, vyzkoušela jsem různé výklady i uzdra-
vovací techniky a naučila se řadu duchovních 

terapeu�ckých metod. Všechno mi sice pomohlo,
ale má touha po pocitu sounáležitos� a vnitřního
míru stále zůstávala neuspokojená. Jako bych jen 
přikládala obvazy na živou ránu – na ránu, jež se 

nehojí a která se s novými životními situacemi stále 
opakovaně otvírá.

Rozhodnu�, zda se mám naučit vědomě vstupovat
do Kroniky Ákáša, nebylo zpočátku vůbec jedno-
značné, protože jsem intui�vně tušila, že tento

krok mi přinese zásadní změnu. Jakmile jsem však 
poprvé vstoupila do záznamů, okamžitě mě naplnil 
pocit dokonalé sounáležitos� a míru. Konečně jsem
cí�la, že jsem doma. Od té doby nazývám ákášické
záznamy svým domovem a díky tomuto duchovní-



128

mu zdroji jsem se naučila spoléhat na lásku, přije�
a moudrost, jež mě provázejí v dobrých i zlých 

časech a dodávají mi vědomí, že patřím tam, kde 
právě jsem.“

- Jeane�e

Ačkoliv váš klient nemusí okamžitě poznat, že už 
došlo k určitému uzdravení, vy jako čtenáři Ákáši 
víte, že uzdravení v záznamech většinou začíná ne-
nápadným otevřením vědomí, které postupně vede 
ke hlubším změnám. Na základě těchto změn se pak 
lidé začnou zbavovat nezdravých myšlenek a návyků 
a nahrazovat je jinými, jež jim významně obohatí ži-
vot. V každém případě je však rozhodujícím faktorem 
k uzdravení uvědomění, že nejsme nikdy odloučení 
od svého zdroje stvoření, a proto jsme vždy a za všech 
okolností – v každém okamžiku a navzdory tomu, jak 
se nám daná situace jeví na Zemi – dobří, neporušení 
a zdraví. S postupným přijímáním této pravdy o duši 
se dostáváme do stavu milosti, který zabezpečí další 
pokračování uzdravovacího procesu – byť zpočátku na 
té nejnepatrnější úrovni.

Jaké mám jako čtenář Ákáši úkoly  
a povinnosti?

Chcete-li dobře pochopit roli čtenáře ákášických 
záznamů, můžete si sami sebe představit jako restau-
rátory starožitností a své klienty jako čiré nádoby,  
na nichž se za dlouhá léta usadila silná vrstva prachu. 
Některé z nich pokrývá takové množství nečistot,  
že lze jen stěží vidět jejich skrytou krásu, a navenek se 
dokonce mohou jevit jako nehezké či kazové. Jakmile 
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je však za použití jakéhosi akustického zařízení očis-
títe, nánosy prachu se uvolní a spatříte jejich dokona-
lost. Tento proces ovšem musíte provádět s maximální 
obezřetností: pokud byste zvýšili zvukové vibrace pří-
liš rychle nebo na příliš vysokou úroveň, mohli byste 
některé nádoby poškodit. Zvyšování vibrací tím správ-
ným tempem zajistí, že se prach zlehka uvolní a vynoří 
se původní neporušenost nádob.

V roli čtenářů Ákáši je vaším úkolem umožnit, aby 
nejprve došlo k přenosu ákášické energie a teprve poté 
k přenosu informací. Zachovat toto pořadí je důleži-
té, protože informace se přenášejí prostřednictvím 
energetických vibrací záznamů. Poskytnete-li tedy 
klientům „koupel“ v energii a předáte-li jim následně 
požadované informace, zbaví se nežádoucího prachu  
a uvidí sami sebe ve světle záznamů.

Ačkoli na první pohled vám může vaše role připa-
dat jednoduchá, nesmíte v žádném případě podcenit 
přípravu, která je zcela zásadní a vyžaduje, abyste jí 
věnovali určitý čas i úsilí. Osobní příprava představuje 
nepřetržitý vnitřní proces, jenž je spojen s pochopením 
sebe sama v rovině duše a s uvědoměním si vlastní ce-
listvosti a zdraví, které jsou v této rovině samozřejmé.

Kdykoliv pracujete se svými záznamy nebo se zá-
znamy druhých osob, dochází k přirozenému léčivé-
mu procesu, jejž zahájíte tím, že se vědomě, zodpověd-
ně a uváženě napojíte na ákášickou energii. S každým 
otevřením záznamů vás obklopí a prostoupí mír, láska, 
světlo a dobrota a naplní vás i vaše energetické pole 
vyšší kvalitou ákášické životní síly. Současně pak dojde 
ke zrychlení nejen energetických vibrací jak ve vašem 
nitru, tak kolem vás, ale i jakýchkoliv jiných vibrací, 
které jsou schopny se pohybovat svižnějším tempem. 
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Takovéto zvýšené vibrace pak budete vnímat v podobě 
povznesených pocitů a zesílených smyslů.

Kdykoliv vstoupíte do ákášických záznamů, střet-
ne se jejich energie s vaší lidskou energií: mimořádně 
rychlé, čisté a nezničitelné světlo Ákáši se setká s vaší 
pomalejší a těžší lidskou energií při tomto setkání do-
jde k určitému vznícení. Lehčí energie se spojí a vytvoří 
rychlejší vibrace, zatímco těžší, hustší energie souvise-
jící s negativními emocemi a opakujícími se myšlen-
kovými vzorci klesnou a vstřebají se do energetického 
pole Země, kde dojde k jejich přeměně do energetic-
kých vzorců, jež jsou v hmotné sféře užitečnější. Už 
pouhou přítomností v záznamech se vám tedy dosta-
ne energetického vyladění, které vám pomůže očistit  
a pozvednout vlastní energii a zároveň účinněji po-
sloužit svým klientům.

Jak už jsem uváděla v části, kde objasňuji metodu 
vstupní modlitby, začíná propojení ákášické a lidské 
energie ve výšce přibližně 45 centimetrů nad teme-
nem hlavy, a tedy na osmé čakře. V tomto místě vstu-
puje ákášická energie do jakéhosi dutého válce ne-
boli sloupce světla a jeho prostřednictvím se dostává  
do vaší nekonečné, vnitřní dimenze. Tato dimenze vás 
skrze osobu, jíž jste v současném životě, spojuje s ves-
mírem a v ní také najdete svůj aktuální emoční cha-
rakter, strukturu a schémata svého myšlení, možnosti 
vůle, snů a duše, váš vztah k Božství i všechny ostatní 
části vlastního Já, o nichž víte, že jsou opravdové, ale 
které nelze vidět fyzickým zrakem.

Ať už se vaše těžší, hustší energie zrychluje nebo 
klesá, je vždy v různých situacích použita k dobrému 
účelu. Žádná energie (a nezáleží na tom, zda je ozna-
čována za „pozitivní“ či „negativní“) se nikdy neztratí 
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ani nepromarní. I ten sebenepatrnější kousek světla 
je na správném místě užitečný a právě ákášické svět-
lo napomáhá rozšiřování energie na to správné místo  
ve vesmíru. Takovýto prožitek lidé obvykle vnímají 
jako emoční nebo duševní změny. V průběhu emoč-
ních posunů se těžší a pomalejší energie, jež se proje-
vuje ve formě smutku, strachu, zoufalství, vzteku, zlosti  
a frustrace, přeměňuje na vyšší a rychlejší energii  
v podobě štěstí, spokojenosti, svobody a radosti. Ta-
kovouto změnu můžete zažít právě díky přítomnosti  
v záznamech – a dokonce i tehdy, pokud provádíte čte-
ní pro druhou osobu. Jestliže jste před otevřením zá-
znamů smutní nebo si nejste něčím jistí, možná zjistí-
te, že po čtení vás náhle naplní jistota a naděje. Jestliže 
máte nějaké nejasnosti ohledně blížícího se rozhodnu-
tí, možná budete najednou přesně vědět, co udělat.

„Práce v ákášických záznamech mi nejen změnila 
život k lepšímu, ale doslova mi jej i zachránila.  

V současnos� jsem šťastný a svobodný a chápu,
kdo jsem a proč jsem zde. Svým mistrům, učite-

lům a milovaným i samotné energii záznamů budu 
navěky vděčný.“

- Paul

Doposud jsem hovořila pouze o přípravě, k níž do-
chází prostřednictvím ákášických záznamů. Existuje 
však další typ přípravy, který s sebou nese vaši aktiv-
ní a vědomou účast. Chcete-li, aby práce s Kronikou 
Ákáša byla efektivní a aby se z vás stali co nejlepší čte-
náři, musíte převzít zodpovědnost za to, kdo jste, kde 
jste a jak nakládáte se životem, jejž právě žijete. Čím 
zodpovědněji budete přistupovat ke svým osobním 
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problémům a čím více se budete snažit od nich očistit 
svou mysl i tělo, tím větší prostor ve svém nitru vytvo-
říte pro světlo a zdraví.

Je třeba si však uvědomit, že převzít zodpovědnost 
za sebe sama neznamená brát na sebe vinu za přesvěd-
čení a jednání druhých. Jste zodpovědní pouze sami 
za sebe a za to, že se budete co nejvíce snažit. Převzít 
zodpovědnost tedy znamená přijmout svůj život bez 
obviňování a pochopit, že všechno má svůj vyšší účel, 
který nemusí být na první pohled patrný. Přijetí v tom-
to smyslu není známkou rezignace ani porážky; to vů-
bec ne. Vyjadřuje, že jste dosáhli pokoje a jste schopni 
si říct: „Takový jsem a toto je můj život. Ze všech sil se 
snažím změnit cokoliv, co změnit můžu, a osvobodit se 
od všeho, co změnit nemůžu. Tím, že jako jednotlivec 
dělám to nejlepší, co mohu, přispívám k nejvyššímu 
dobru všech a všeho. Už se nepotřebuji spoléhat na ni-
koho jiného v očekávání, že mi změní život k lepšímu. 
Přijímám za něj plnou zodpovědnost a budu za sebe 
rozhodovat sám. A zatímco budu zde na Zemi, budu 
se z výsledků svých rozhodnutí radovat.“

Abyste docílili takovéhoto stavu pokoje a osob-
ní zodpovědnosti, musíte se zahledět do svého nitra 
a najít myšlenky, pocity a chování, jež vám způsobu-
jí bolest. Naštěstí se však můžete obrátit na ákášické 
záznamy, které vám s tímto procesem pomohou. Pod 
vedením mistrů, učitelů a milovaných lze bezpečně 
prozkoumat, kdo jste, a upřímně si přiznat, na čem je 
třeba zapracovat. Pak se budete moci pustit do změn, 
jež podpoří vaši novou duchovní orientaci, vytvoří 
prostor pro více světla a umožní vám prožívat život 
naplněný soucitem a milostí.


