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Wstęp

W jaki sposób podróż ta zmieniła moje życie?

Kiedy widzisz rysę, przegapisz diament.
Kroniki Akaszy – Gabrielle Orr

Czuję się zaszczycona, że poczułeś się zainspirowany do przeczytania 
tej książki. 

Jej celem jest wydobycie wszystkiego, co w tobie najlepsze. Pragnę 
abyś ujrzał własne światło, tak jak mnie pozwolono niegdyś je zoba-
czyć. 

Moją najsłabszą stroną jest to, że nie lubię stać w świetle reflekto-
rów, ani przyciągać publicznej uwagi. Mój największy koszmar to stać 
przed grupą obcych i prowadzić prezentację. Wolałabym przyłączyć 
się do widowni, dobrze się bawić i uczyć się czegoś nowego. 

Nasuwa to pytanie: Dlaczego piszę książki i prowadzę seminaria? 
Dlaczego zgadzam się stać w świetle reflektorów?

Robię to dlatego, gdyż uwielbiam pomagać ludziom, aby sami po-
zyskiwali energię! Lubię być obecna, kiedy ktoś przeżywa moment 
olśnienia – budzi się i znajduje nowe uzasadnienie dla swoich wy-
zwań. 

Uwielbiam współpracować z ludźmi takimi jak ty, słuchać twoich 
opowieści i być z tobą, kiedy przemieniasz swoje życie w coś, co cię 
cieszy i z czego jesteś dumny. Kocham, kiedy mogę oglądać światło 
twojej duszy.



14

Każdy, kto weźmie do ręki tę książkę, zestroi się z tym samym 
rodzajem energii. Jesteśmy istotami ludzkimi odróżniającymi się 
od siebie kolorem skóry, wierzeniami i nastawieniem do siebie  
i świata. W rzeczywistości zaś wszyscy jesteśmy duszami, które same 
wybrały udział w takim, a nie innym doświadczeniu. Dlatego nigdy 
nie rozdzielają nas ograniczenia – pozostajemy częścią tego samego 
energetycznego pola. 

Istnieje w tobie coś, 
co obecne jest w każdej innej osobie dzielącej z tobą życie. 

To coś łączy nas i tworzy pole energetyczne 
dalece wykraczające poza naszą fizyczną obecność, 

a także poza czas i przestrzeń.

Kiedy świadomie zwrócisz się w stronę tego pola, uświadomisz 
sobie wszystkie obecne w twoim życiu możliwości. Jest to do-
świadczenie, którym chcę się z tobą podzielić. Chcę ci pokazać, 
jaki jesteś potężny, abyś mógł przeżywać wypełnione energią 
cudowne życie.

Pozwól mi rozpocząć od mojej własnej podróży do pola energe-
tycznego, które nazywam Kronikami Akaszy:

Początek mojej podróży

Byłam dzieckiem bardzo wyjątkowym i dorastałam w niezwykłych 
okolicznościach. W wieku 3 lat nosiłam szyte na miarę buty, które 
były tak unikalne, że nie pasowały do stopy żadnego innego dzie-
cka. Było to dzieciństwo niemal wprost wyjęte ze zbioru opowiadań 
takich jak bajka o Kopciuszku, czyli opowieści o prawdziwym prze-
obrażeniu. 

Jedyną różnicą pomiędzy Kopciuszkiem a mną było to, że nie przy-
szedł po mnie żaden książę, aby mnie uratować. Nadal pozostaje to 
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celem mego życia by odnaleźć w sobie swego wewnętrznego wyba-
wiciela.

Buty kosztowały około 1 tys. marek. Zważ, że działo się to pół wieku 
temu – na długo przed pojawieniem się luksusowych marek wspania-
łych produktów, które mają za zadanie podnosić naszą samoocenę 
tylko dlatego, że je nosimy. Urodziłam się ze zwichniętym biodrem, co 
powodowało, że moje nogi nie rosły w takim samym tempie. 

Pierwszą operację biodra przeszłam w wieku 2 lat. Dziś to wspo-
mnienie nie jest aż takie przykre, dlatego że nie pamiętam samej 
operacji. Pamiętam przede wszystkim, że po jej przeprowadzeniu 
lekarze wsadzili mnie do klatki o wyglądzie dziecięcego łóżeczka, 
abym nie próbowała się wydostać. 

Byłam bardzo oporna na leczenie w szpitalu głównie dlatego, że 
było bolesne. Stałam się tam znana z powodu wrzasków, jako że 
krzyczałam długo i donośnie. 

Do 17 roku życia przeszłam pięć kolejnych operacji biodra, które 
na pewien czas uwięziły mnie w wózku inwalidzkim. Nie są to wspo-
mnienia, które pragnęłoby mieć jakiekolwiek dziecko. Innymi słowy: 
wiem, co to znaczy żyć z bólem.

Dzięki temu dojrzałam dużo wcześniej niż większość moich 
rówieśników. Nigdy tak naprawdę nie nauczyłam się bawić, więc 
powszechnie uważano mnie za mądralę, co wtedy nie oznaczało dla 
mnie komplementu. 

Dobrą stroną tamtych doświadczeń było jednak to, że wcześnie na-
uczyłam się odnajdywać w sobie siłę, i dlatego wiem, jak przetrwać  
i prosperować w tym świecie. 

Jako nastolatka usilnie szukałam sposobu na zmianę swojego losu. 
Zadawałam wiele pytań dotyczących Boga oraz Wszechświata i ni-
gdy tak naprawdę nie przestałam tego robić. Zaś z czasem niczym za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki nauczyłam się z ran i cierpienia 
czerpać szczęście. 

W pełni świadomie budowałam cudowne życie, które obecnie 
wiodę. 
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Rozumiem, że moja historia nie jest najtragiczniejsza na świecie  
i może nie tak trudna, jak twoja. Wiem, że każdy zmaga się z wła-
snymi problemami i często musi przezwyciężać ból oraz cierpienie. 

Pracuję z Kronikami Akaszy od 22 lat i słyszałam historie niewyob-
rażalne. Świat jawi się w nich jako miejsce pełne cierpienia, jeśli nie 
wiemy, jak się w nim poruszać. 

Większość ludzi żyje obecnie w samotności oraz w poczuciu nie-
zrozumienia. Wielu szuka celu z nadzieją odnalezienia prawdziwego 
sensu życia. Tylko nieliczni odkrywają prawdziwą moc oraz sedno 
istnienia, stając się kreatorami własnej rzeczywistości. 

Kreowanie własnego szczęśliwego doświadczenia życiowego 
nie zrealizuje się przez samo kierowanie się prawem przyciągania. 
Dostarcza ono każdemu niezwykle istotnych informacji, ale jest zale-
dwie początkowym etapem pozyskiwania energii. 

Odnalezienie osobistej mocy

Według mnie, co zgodne jest z moimi doświadczeniami, istnieją trzy 
podstawowe kroki na drodze do odnalezienia osobistej mocy:

Krok 1
Prawdziwa moc uwalnia się wówczas, kiedy zrozumiesz 
źródło swoich problemów, wyzwań i wzorców zachowań. 
Bardzo często problem, z którym się zmagasz, stanowi je-
dynie powłokę twoich rzeczywistych emocjonalnych powi-
kłań.

Krok 2
Musisz uświadomić sobie, jakie jest faktyczne pochodzenie 
twoich problemów, wyzwań i wzorców zachowań. Można 
je odnaleźć w wielu obszarach życia, np. w minionych wcie-
leniach, doświadczeniach wczesnego dzieciństwa, więziach 
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duchowych lub połączeniach energetycznych – to tylko 
kilka z nich. 

Krok 3
Potrzebujesz informacji, instrukcji i rad, jak przezwyciężyć 
własne ograniczenia i przejść na poziom, którego naprawdę 
pragniesz doświadczać. Nazywam to listą spraw do wyko-
nania.

Podzielę się teraz z tobą przykładem zaczerpniętym z życia. Łatwiej 
będzie ci wówczas zrozumieć cały proces, o którym wspomniałam 
powyżej:

Przykład z życia – Zuzia

Kobieta, nazwijmy ją Zuzia, korzystała u mnie z konsultacji do-
tyczących „Kronik Akaszy”. Była skrajnie rozstrojona; mówiła, 
że zamierza rozwieść się z mężem. 
Wszyscy byliśmy kiedyś w takiej sytuacji jak Zuzia, kiedy dręczył 
nas problem i skupialiśmy się na nim z całą mocą w nadziei, że 
sam wyparuje. 
Niestety kłopoty nigdy nie odchodzą same, zwłaszcza wówczas, 
kiedy są źródłem nieustannej irytacji. Jest to prawda obowią-
zująca w stosunku do wszelkich przeszkód, włącznie z proble-
mami finansowymi, trudnościami w związkach, kłopotami ze 
zdrowiem, a szczególnie z uzależnieniami. 
Cierpliwie słuchałam Zuzi i zapewniłam ją, że znajdziemy sto-
sowne dla niej i dla jej rodziny rozwiązanie. Następnie przeszłam 
do kroku 1 i zapytałam „Kroniki Akaszy”, co jest źródłową przy-
czyną jej sytuacji. Należy zrozumieć, że nie wszystko to, czego 
doświadczasz, stanowi istotę dręczącego cię problemu. Często 
jest on ukryty zdecydowanie głębiej – na poziomie podświado-
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mości. Tak było również w przypadku Zuzi. Gdyby nawet miała 
problemy z mężem i faktycznie zamierzała się rozwieść, „Kro-
niki Akaszy” i tak podpowiedziałyby mi, że istota problemów 
dotyczy finansów. Na pierwszy rzut oka nie było oczywistego 
powiązania pomiędzy tymi dwoma problemami. Dlatego kon-
tynuowałam pracę z „Kronikami Akaszy”, które poprowadziły 
mnie do kroku 2, badającego genezę problemów!
W przypadku Zuzi „Kroniki Akaszy” ujawniły, że we wczesnym 
dzieciństwie jej rodzice przeżywali potężne kłopoty dotyczące 
finansów i że było im niewiarygodnie ciężko związać koniec  
z końcem. Mała Zuzia nie mogła tego zrozumieć. Przyjmowała 
te chorobliwą sytuację jako normalną i przyjęła, że małżonko-
wie z natury rzeczy walczą z sobą o finanse. 
Dziś Zuzia, już jako osoba dorosła, niesie z sobą ukryte  
w podświadomości doświadczenie z dzieciństwa, które spokoj-
nie czeka na sygnał, aby się uaktywnić. Ona i jej mąż nigdy nie 
mieli problemów finansowych, kiedy jednak Zuzia miała płacić ich 
wspólne rachunki, rozpoczynała z mężem kłótnię. 
Dlaczego tak się działo? Ponieważ jej życie biegło zgodnie 
ze starym programem, z czego nie zdawała sobie sprawy.  
W umyśle Zuzi mąż był źródłem zmartwień i dlatego chciała się 
z nim rozwieść. Kiedy Zuzia spostrzegła to powiązanie, uderzyła 
ją fala miłości do męża i jak najprędzej próbowała dotrzeć do 
domu, aby podzielić się z nim tą wiadomością. 
To poprowadziło ją do kroku 3, najważniejszego kroku, który 
nazywam „listą spraw do wykonania”.
Przy płaceniu rachunków Zuzia wraz z mężem stworzyli pe-
wien rytuał. Obecnie, dokonując wpłat, słuchają przy świecy 
jazzu. Umieścili także na biurku fotografię jej rodziców, aby ich 
uhonorować. Zuzia płaci rachunki, a mąż wysyła czeki. Razem 
pilnują spraw finansowych i cieszą się z dobrobytu. 
Od tego czasu minęło 8 lat, a oni nadal są szczęśliwym 
małżeństwem. Dysponują dużo większymi pieniędzmi niż 
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kiedykolwiek przedtem, ponieważ odzyskali energię, docie-
rając do cierpienia głęboko ukrytego w podświadomości. 
Kiedy uzdrowili ten ból, ich energia zrównała się z prawdą –  
z wyższymi celami, i przywróciła im wolność.

Kocham takie opowieści, ponieważ pokazują, że zawsze istnieje 
jakieś rozwiązanie. Są dowodem na to, jak można przemienić cier-
pienie w szczęśliwy los. Praca z Kronikami Akaszy, nauczająca ludzi 
poszukiwania celu życia i odnajdywania jego sensu, zrozumienia  
i miłości, to jedna z moich największych radości. 

Zaufaj mi, 
nigdy nie jesteś sam – jesteś bardziej kochany, 

niż możesz to sobie wyobrazić. 

Nie jestem tutaj, aby ci sprzedawać wspaniałe rozwiązania; osta-
tecznie tylko ty sam możesz dokonać wyboru, aby się wznieść na 
wyższy poziom życia. Bardzo często sprzeciw, który odczuwasz, jest 
proporcjonalny do siły twojego cierpienia. 

Innymi słowy: im głośniej twoja jaźń mówi NIE i przedstawia ci po-
wody, dla których nie powinieneś czegoś zrobić, tym ważniejsza dla 
ciebie jest decyzja odwrotna – decyzja w celu osiągnięcia wyższego 
poziomu życia. I zawsze jest podobnie. Także moja jaźń nie czyni dla 
mnie wyjątków.

Każdemu marzeniu towarzyszy cień. Każdej możliwości – obawa  
i sprzeciw. Nie ma także zaczarowanego zaklęcia, które wykona to za 
ciebie. Musisz dokonać wyboru i przenieść działania na poziom, za 
którym tęskni twoje serce. I po prostu musisz to zrobić! 

Kocham was wszystkich,
Gabrielle Orr
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Oświadczenie

Przyjmij pełną odpowiedzialność za własne życie.
Kroniki Akaszy – Gabrielle Orr

Książka Gabrielle Orr Kroniki Akaszy została napisana, aby ułatwić 
ci poruszanie się pośród własnych wzorców zachowań, a także 
emocjonalnych blokad, które powstrzymują cię od doświadczenia 
pełni potencjału, radości, harmonii i właściwego ukierunkowania 
swego życia. Boska wibracja otrzymana w trakcie tego przewodni-
ctwa umożliwi ci dokonanie przemian zgodnych z twoją wolną wolą, 
posłuży w uzdrowieniu, transformacji oraz dokonaniu odpowiednich 
wyborów. Odczujesz głęboki pozytywny wpływ zarówno w swoim 
życiu zewnętrznym, jak i na poziomie duszy. 

Niezależnie jednak od tego, jakie otrzymasz informacje, porady  
i wskazówki, jesteś dla siebie ostatecznym autorytetem i w pełni 
odpowiadasz za podejmowane przez siebie działania i decyzje. 

Akashic Records INC/Gabrielle Orr nie ponosi jakiejkolwiek od-
powiedzialności za powstałe szkody, włącznie ze szkodami bezpo-
średnimi, pośrednimi lub wtórnymi, które wiążą się z korzystania  
z poniższej wiedzy i ćwiczeń, a także bezpośrednio z nich wynikający-
mi lub związanymi z nimi w dowolny sposób. 
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Niech stanie się cud

Czasem serce widzi to, czego nie widzą oczy.
H. Jackson Brown, Jr.

Książka ta jest narzędziem, które pomoże ci stworzyć własne Niebo 
na Ziemi – jest to narzędzie dla osobistego, emocjonalnego i ducho-
wego rozwoju. Korzystanie z tych narzędzi pozwoli ci sprowadzić te 
części siebie, które nadal tkwią w przeszłości, do tu i teraz, bo tylko 
tu i teraz posiadasz moc stworzenia pozytywnego wzorca swojej 
przyszłości. 

Zagłębiając się w treść niniejszej książki, nauczysz się żyć i po- stę-
pować zgodnie z własnym potencjałem. Przeniesiesz energię wibra-
cji na poziom, na którym nie rozpoznasz osoby, którą byłeś, kiedy 
zacząłeś ją czytać. 

To jak oglądanie zdjęcia z balu maturalnego, kiedy dziwisz się, jak 
można było mieć taką fryzurę lub wybrać sukienkę pokrytą kokar-
dami, a na dodatek różową. Zapamiętasz określone części dawnego 
siebie, wiedząc jednocześnie, że nigdy nie cofniesz się do tych cza-
sów. Uznasz, że jesteś naprawdę szczęśliwy w życiu, które nauczyłeś 
się dla siebie kreować. 

Podstawa mojej własnej duchowej praktyki to wyczerpująca praca 
z Kronikami Akaszy. Uwielbiam pracować ze Źródłem Energii, która 
daje mi całą miłość, mądrość oraz wszystkie potrzebne umiejętności, 
o które proszę. 

Tak czy inaczej, możesz korzystać z tej książki bez względu na to, czy 
wiesz już, jak uzyskać dostęp do własnych Kronik Akaszy, czy jeszcze 
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nie. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o pracy z Kronikami Akaszy, 
zapoznaj się z moją książką: Kroniki Akaszy. Jedyna Prawdziwa Miłość 
(Wydawnictwo Kos, 2016).

Jesteś już w stałym kontakcie z duchem. Niektórzy po prostu nie są 
tego świadomi – nie doświadczają tego lub czują się tego niegodni.  
W każdym przypadku, trzeba to zmienić. Posiadasz już teraz moc, 
dzięki której możesz tworzyć cudowne życie. Wszystko, co należy 
dodać, to świadomość i parę umiejętności by zastosować je z korzyś-
cią dla siebie. Zmiany, które wprowadzisz, przemienią się w radosne 
cuda, ukochane związki i w pełni zasłużony dobrobyt. 

Dołożę wszelkich starań, aby uczynić poniższe wskazówki lekkimi 
dla ducha i umysłu. Ostatecznie pragniemy pozbyć się wszelkich 
ciężarów i obciążeń. Bądźmy zatem oświeceni podczas procesu 
wynoszenia śmieci oraz wprowadzania się w fenomen naszej nowej 
tożsamości. 

Gabrielle Orr
Smoky Mountains, Karolina Północna, październik 2016 r.
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Część I

Czym jest cud?

Dwa najważniejsze dni w twoim życiu:
pierwszy to dzień, w którym się urodziłeś,

a drugi to ten, w którym zrozumiałeś po co.
Mark Twain

Zgodnie z definicją, cud to zadziwiające i pożądane zdarzenie, któ-
rego nie można wyjaśnić w sposób naturalny lub naukowy i które 
uważa się za dzieło pochodzenia boskiego.

Opisywane jest także jako zjawisko wzniosłe i budujące. Cud to coś 
nadzwyczajnego, co zdarza się pod wpływem Siły Wyższej, lub zda-
rzenie nadprzyrodzone, które wskazuje na działanie boskiej energii. 

Kiedy doświadczysz cudu, czujesz się uskrzydlony – uskrzydlony 
dlatego, że uzyskałeś nowy wartościowy wgląd w sens zwyczajnych 
zdarzeń w swoim życiu.

Osobiście mianem cudu określam potwierdzenie boskiej obecności 
lub doświadczenie oddziałującej na mnie Siły Wyższej, która inspiru-
je mnie, aby zmienić pytanie: Czym jest cud? na pytanie: Dlaczego 
potrzebuję potwierdzenia od Boga, że jestem kimś szczególnym  
i wiodę cudowne życie?

Co chwila prosisz o cud, o potwierdzenie boskiej obecności, ponie-
waż nie pamiętasz, kim jesteś, skąd pochodzisz i co jest celem twego 
życia. Żyjesz odłączony od źródła, od Boga.
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Intelektualnie wszystko jest okej – rozumiesz, że jesteś istotą 
wieczną z duszą szukającą spełnienia. 

Stwierdzam to ze smutkiem, ale najczęściej brakuje ci zestrojenia 
zdolności pojmowania umysłu z możliwościami swego serca, żeby 
czuć tę nieśmiertelność. 

Dlatego jesteś zagubiony w codzienności i zapominasz, że twoja 
ludzka egzystencja to cud sam w sobie. 

Kiedy już dokonasz połączenia 
między umysłem a sercem, 

nagle odnajdujesz cuda i radość 
w każdym przejawie swego życia.

Aby to osiągnąć, musisz pozyskać umiejętności zapewniające ci zdol-
ność dokonywania w życiu zmian sytuacji, które nie pracują na twoją 
korzyść – w coś, co ma znaczenie i jest inspirujące. Podsumowując: 
twoje codzienne życie nie powinno ograniczać się do przetrwania, 
lecz zmierzać w kierunku odnalezienia głębszego sensu i celu we 
wszystkich sferach twojej aktywności. Stawiając na tym samym po-
ziomie ważności swoje ludzkie doświadczenia wraz z pełną dbałością 
o najwyższy cel duszy, wykorzystujesz swój całkowity potencjał  
i stajesz się cudem samym w sobie. 

Jesteś prawdziwą definicją cudu! 
Większość z nas 

jeszcze o tym nie wie.
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Dlaczego chorzy na te same choroby 
różnie reagują na to samo leczenie?

Rana to miejsce, przez które wnika do ciebie Światło.
Rumi

To, co dotyczy tematu choroby, odnosi się także do wszystkich innych 
dziedzin naszego życia. Czyż każda osoba, u której zdiagnozowano 
konkretną chorobę i którą poddano dokładnie takiemu samemu 
procesowi leczenia, nie powinna doświadczyć identycznych jego 
rezultatów co pozostali chorzy? Dlaczego jest tyle różnych efektów 
leczenia? Dlaczego jedna osoba całkowicie wraca do zdrowia, a życie 
innej się kończy? Dlaczego nie ma gwarancji na wyzdrowienie?Dzieje 
się tak dlatego, ponieważ choroba nie jest początkiem problemu, ale 
zaledwie manifestacją jego istoty. 

Na przykład: jeśli ktoś ma problem z płucami, może to być wynik 
pozostawania we współzależnym lub toksycznym związku. Wówczas 
leczenie powinno się skupiać zarówno na dysfunkcyjnym związku, 
jak i na chorobie płuc. Przyczyna problemów z płucami u kogoś in-
nego może jednak wynikać z przebywania w środowisku zatrutym 
chemicznie. Zatem leczenie powinno być ukierunkowane na wyelimi-
nowaniu z ciała toksycznych chemikaliów oraz zmianie szkodliwego 
środowiska. 

Jeśli leczysz zaledwie objawy choroby, a nie rzeczywisty problem, 
wtedy objawy mogą ustąpić, lecz istota problemu pozostanie, aż 
w końcu znajdzie inny sposób, aby wydostać się na powierzchnię  
i zwrócić na siebie uwagę. 

Każda oznaka cierpienia lub choroby powinna być dla ciebie in-
formacją. Kiedy coś w twoim życiu nie współgra z twoją prawdziwą 
naturą, manifestuje swoją obecność po to, abyś mógł odkryć jej 
istotę i głębię. Problemy nie znikną dopóty, dopóki nie zrozumiesz 
tej informacji i nie zajmiesz się nią. Skupiając się na genezie stanu, 
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a nie na samym stanie, musisz zwracać uwagę na wiadomości, jakie 
wysyła do ciebie twoja dusza. Dopiero po ich odczytaniu, czyli do-
konaniu zmiany na poziomie świadomości, możesz rozpocząć proces 
rzeczywistego zdrowienia. 

Dr Yeshi Dhonden, osobisty lekarz Jego Świątobliwości Dalajlamy  
w latach 1960–1980, wyjaśnia w swojej książce Health Through  
Balance systematykę choroby dotyczącej przyczyn jej powstania. 
Zgodnie z tradycyjną medycyną tybetańską, choroby powstają  
z czterech różnych przyczyn:

z doświadczenia z poprzedniego życia, zwanych także 
karmą;
z doświadczeń, które rozwinęły się we wczesnym dzie-
ciństwie;
z doświadczeń związanych z wpływami zewnętrznymi, 
które obejmują więzi duchowe, zwane także połączenia-
mi energetycznymi;
z doświadczeń obecnego życia. 

Dwie osoby chorujące na tę samą chorobę 
lub znajdujące się w identycznym stanie 

mogą reagować całkowicie odmiennie na to samo leczenie, 
ponieważ ich stan objawił się z diametralnie różnych przyczyn. 

Wiedza ta jest niezwykle przydatna w trakcie pracy nie tylko w cha-
rakterze nauczyciela Kronik Akaszy. Liczne świadectwa potwierdzają, 
że leczenie następuje wyłącznie wtedy, kiedy skupiamy się na gene-
zie problemu, nie zaś tylko na samym stanie fizycznym pacjenta. 
Pytania, które każdy praktykujący lekarz musi sobie w każdym przy-
padku zadać są następujące:

Co wyjątkowego jest w historii danego pacjenta?
W jaki sposób historia ta przyczynia się do zrealizowania 
celu jego duszy i do aktualnej jego podróży życiowej?

•

•

•

•

•
•


