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KRONIKA AKASZY

Wiele lat temu odkryłaś, jak wejść do Kroniki Akaszy. Jak to wpłynęło
na Twoje życie, skoro obecnie pomagasz innym odnaleźć do niej
dostęp?
– Codzienna, gł´boka praca z Kronikà Akaszy jest podstawà

mojej praktyki duchowej. To dzi´ki niej jeÊli o coÊ zapytam,
otrzymuj´ właÊciwe wskazówki i jestem prowadzona.
To, co robi´, nie jest niczym niezwykłym, gdy˝ ka˝dy z nas
jest w stałym kontakcie z energià pola Akaszy. Byç mo˝e wiele
osób czuje obaw´ przed takim kontaktem lub uwa˝a si´
za niegodne, aby tego dostàpiç. Takie nastawienie mo˝na jednak

Wiedza płynàca z przestrzeni

Z GABRIELLE ORR – autorką książki Akashic Records – One True Love
oraz terapeutką – rozmawia Elżbieta Jóźwiak.

GABRIELLE ORR – autorka książki Akashic Records
– One True Love (Kronika Akaszy – prawdziwa miłość), certyfi-
kowana nauczycielka, konsultantka i terapeutka pracującą z za-
pisami KronikiAkaszy, uzdrowicielka – Healing Touch Practitioner,
mistrzyni reiki, specjalistka od mowy ciała, masażystka, konsul-
tantka feng shui. Od 2002 r. prowadzi seminaria w Stanach Zjed-
noczonych i Europie. Wychowała już ponad pięć tysięcy swoich
uczniów. Przez wiele lat pracowała w Niemczech z dziećmi upo-
śledzonymi umysłowo, pacjentami w śpiączce oraz ich rodzinami.
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bardzo szybko zmieniç, poniewa˝ na najwy˝szym poziomie
rozumienia wszyscy nie tylko jesteÊmy połàczeni z Kronikà Akaszy,
ale wr´cz jesteÊmy nià, gdy˝ stanowi ona prymarnà osnow´ całego
widzialnego i niewidzialnego wszechÊwiata. A zatem z zało˝enia
posiadamy w sobie moc pozwalajàcà nam stwarzaç nasze ˝ycie.
Wszystko, czego potrzebujemy, to uÊwiadomiç sobie,
˝e za pomocà kilku prostych technik mo˝emy wykorzystaç
pole Akaszy oraz całà jej wiedz´ do przemiany ˝ycia
i tworzenia udanych zwiàzków, właÊciwego statusu
materialnego oraz codziennych chwil pełnych szcz´Êcia
i radoÊci. Jednak ka˝dy musi odnaleêç własnà niç porozumienia
z energià pola Akaszy. Moim zadaniem i misjà ˝yciowà
jest właÊciwe oÊwietlenie drogi i sprawienie, aby umysł zbytnio
nam w tym nie przeszkadzał. W koƒcu wszyscy chcemy uwolniç
si´ od tak wielu ci´˝arów, które zupełnie niepotrzebnie niesiemy
przez ˝ycie. Âwiatło, które wpuÊcimy do swego serca sprawi,
˝e z łatwoÊcià odrzucimy niepotrzebny ju˝ myÊlowy i emocjonalny
balast, robiàc miejsce na nowe, cudowne aspekty naszej
osobowoÊci.

Wspomniałaś, że wszyscy jesteśmy polem Kroniki Akaszy.
Czy możesz to wytłumaczyć?
– Jeszcze nie tak dawno, odpowiadajàc na to pytanie,

musiałabym jedynie odwołaç si´ do pradawnym religijnych
wierzeƒ opisujàcych stworzenie lub istot´ Êwiata.W tradycji
wedyjskiej cały wszechÊwiat powstał z przedwiecznego
dêwi´ku Ohm, który niczymWielki Wybuch rozprzestrzenił si´
we wszystkich kierunkach, tworzàc to, co nazywamy
wszechÊwiatem. Przestrzeƒ wypełniła wibracja, niosàca w sobie
zapis całej wiedzy i wszystkich doÊwiadczeƒ, b´dàc jednoczeÊnie
tym samym polem energetycznym, które pradawni jogini, wielcy
mistycy i Êwi´ci zaobserwowali, zagł´biajàc si´ we własnych
wn´trzach. T́ prymarnà wibracj´ nazywano tak˝e muzykà sfer
lub siecià pereł boga Indry. Ta ostatnia metafora, bliska teoriom
współczesnej fizyki kwantowej, opisuje wszechÊwiat jako wielkà
paj´czyn´, która rozciàga si´ nie tylko we wszystkich kierunkach,
ale tak˝e w czasie. Utkana jest z lÊniàcych pereł, które odbijajà
w sobie wszystkie inne perły w tak przemyÊlny sposób, ˝e ka˝da
z nich zawiera w sobie refleksy pozostałych. Cały wszechÊwiat
zawiera si´ w ka˝dym najmniejszym elemencie tej sieci (niczym
w kodzie DNA) i mo˝na zagł´biaç si´ w nim nieskoƒczonà iloÊç
razy. Przyglàdajàc si´ tej holograficznej strukturze mo˝na
zobaczyç nie tylko przeszłoÊç i teraêniejszoÊç, ale tak˝e zarysy
przyszłoÊci. Ka˝dy nawet najmniejszy Êwietlny refleks niesie
w sobie wzór całej struktury i jej wszystkich alternatywnych
aspektów.W naukach wedyjskich Akasza jest przestrzenià
samà w sobie, bytem samoistnym, który wypełnia pozostałe
elementy.
Teraz mog´ odwołaç si´ do współczesnych badaƒ

naukowych i odkrycia bozonu Higgsa, nazywanego Boskà
Czàstkà, poniewa˝, jak twierdzà uczeni z oÊrodka CERN
w Genewie, stanowi ona podstawowy budulec materii
i przyczyn´ istnienia brakujàcej masy wszechÊwiata oraz
odpowiada za ucieczk´ galaktyk. Bozon Higgsa i towarzyszàce
mu pole Higgsa (skalarne pole kwantowe) nie tylko przenika
wszystko, ale jest tak˝e wszystkim. A zatem my i cały
wszechÊwiat, który obserwujemy, nie tylko jesteÊmy na stałe
połàczeni, ale wr´cz jesteÊmy tym samym (od najmniejszych

subatomowych czàstek do planet i galaktyk). Pierwotne pole
(le˝àce na najgł´bszym poziomie ÊwiadomoÊci) nazywane przez
staro˝ytnych m´drców Kronikà Akaszy otacza nas, przenika i jest
nami samymi. W polu tym zapisane sà wszystkie informacje,
cała doÊwiadczona przeszłoÊç, teraêniejszoÊç i przyszłoÊç.
Wszystkie te płaszczyzny czasowe dziejà si´ jednoczeÊnie i dzi´ki
temu mamy do nich dost´p, gdy˝ rozgrywajà si´ w jednym
nieskoƒczonym „teraz” – niczym niezliczona iloÊç warstw
wibracji, które przenikajà si´, wpływajàc wzajemnie na siebie.

Rozumiem, że kiedy poruszamy się po Kronice Akaszy, możemy
eksplorować najróżniejsze jej poziomy, poczynając od odległych
galaktyk, a kończąc na własnych, życiowych problemach.
– Dokładnie tak si´ dzieje, niczym nie jesteÊmy ograniczeni,

gdy˝ posiadamy dost´p do ka˝dej informacji zapisanej w polu
Akaszy. Tak samo łatwo mo˝emy zgł´biaç tajemnice ˝ycia
na Marsie, zagadki egipskich piramid lub przyczyny alergii kogoÊ
z naszych bliskich. Wszystko zale˝y jedynie od naszego
wyczulenia, poziomu, na jakim b´dziemy mieli mo˝liwoÊç
komunikowania si´ z Kronikà Akaszy oraz wyciszenia umysłu.
Sama jestem tego przykładem, choç nie ukrywam, ˝e zanim
rozpocz´łam prac´ z polem Akaszy, miałam na swoim koncie
kilka bardzo intensywnych doÊwiadczeƒ pozazmysłowych.
Urodziłam si´ z niewłaÊciwie ustawionymi biodrami i w bardzo
młodym wieku przeszłam kilka operacji chirurgicznych. W czasie
tych zabiegów, kiedy byłam pod narkozà, spotykałam si´
z jakimiÊ ubranymi na biało Istotami, które przekazywały mi
miłoÊç i mówiły, ˝e wszystko b´dzie dobrze. Widziałam nie tylko
pochylajàcych si´ nade mnà chirurgów, ale tak˝e wydarzenia,
które działy si´ poza salà operacyjnà. Kiedy wiele lat póêniej
rozpoczynałam prac´ z Kronikà Akaszy, pojawiły si´ Istoty
wyglàdajàce identycznie jak te z czasów moich operacji
i powitały mnie jak kogoÊ bliskiego.
Poczułam wtedy, ˝e udało mi si´ wejÊç na taki poziom

Akaszy (poziom absolutnej miłoÊci), z którym zawsze chciałam
si´ połàczyç. Od tamtej pory, kiedy otrzymuj´ dost´p do pola
Akaszy, odczuwam coÊ, co bardzo trudno przeło˝yç mi
na poziom intelektualnego zrozumienia.

Na czym zatem powinna skupić się osoba rozpoczynająca pracę
z Kroniką Akaszy?
– Wi´kszoÊç osób rozpoczyna nauk´ komunikowania si´

z polem Akaszy z przyczyn praktycznych. Majà konkretne
problemy i pragnà si´ od nich uwolniç. Rozwiàzanie zagadki
egipskich piramid (z wyjàtkiem chwilowej satysfakcji) nie
poprawi naszej relacji partnerskiej ani nie zwi´kszy poczucia �

My i cały wszechÊwiat, który obserwujemy, nie tylko jesteÊmy
na stałe połàczeni, ale wr´cz jesteÊmy tym samym.

Pierwotne pole nazywane przez staro˝ytnych m´drców
Kronikà Akaszy otacza nas, przenika i jest nami samymi.

W polu tym zapisane sà wszystkie informacje, cała
doÊwiadczona przeszłoÊç, teraêniejszoÊç i przyszłoÊç.
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wewn´trznego szcz´Êcia. Dlatego w poczàtkowej fazie pracy
z Kronikà powinniÊmy skupiç si´ na dotarciu do prawdziwych
przyczyn naszych problemów. Musimy pami´taç, ˝e choroba
ze wszystkimi swoimi objawami nie stanowi êródła problemu,
lecz jedynie jego fizycznà manifestacj´. Dlatego te˝ medycznemu
leczeniu – farmakologicznemu lub operacyjnemu, kiedy lekarze
pomagajà dojÊç komuÊ do zdrowia, powinno towarzyszyç
rozpoznanie i dotarcie do sedna problemu, który zmaterializował
si´ w postaci choroby. Tylko wtedy b´dziemy mieli pewnoÊç,
˝e choroba nie powróci, a nowotwór nie zaatakuje kolejnego
organu. Dzi´ki pracy z Kronikà Akaszy jesteÊmy w stanie
rozpoznaç prawdziwe êródło fizycznej, psychicznej lub
społecznej niemocy.

Jak należy pracować z problemem?
– JeÊli nie dotrzemy do samej istoty problemu lub jakiegoÊ

konfliktu, to on zawsze znajdzie sposób, aby zamanifestowaç si´
w postaci choroby, emocji czy jakiegoÊ negatywnego wzorca
myÊlowego uniemo˝liwiajàcego stworzenie nam
satysfakcjonujàcego zwiàzku, udanej rodziny czy sprzyjajàcych
warunków materialnych. Dlatego powinniÊmy byç Êwiadomi,
w jakim stanie jest nasze zdrowie lub w jakiej znaleêliÊmy si´
sytuacji, poniewa˝ to wszystko przynosi nam konkretnà
informacj´. Kiedy w naszym ˝yciu brakuje harmonii
lub budujemy coÊ na kłamstwie, choroba oraz inne dolegliwoÊci
b´dà nawiedzaç nas tak długo, dopóki nie zrozumiemy
przekazu. Całkowite uzdrowienie lub uwolnienie si´
od problemu nast´puje dopiero w chwili, kiedy uÊwiadomimy

sobie jego pochodzenie. Kronika Akaszy b´dzie nam przydatna
w tym procesie, przekazujàc informacje z poziomu duszy
lub naszej nieÊwiadomoÊci.

Pole Akaszy pomoże nam skomunikować się z naszą
podświadomością i uwolnić od problemów?
– Dobre samopoczucie i status materialny bardzo cz´sto

kontrolowane sà przez podÊwiadomoÊç. Wiele osób boi si´,
odczuwa l´k lub niezrozumiałà nerwowoÊç bez jakiejkolwiek
realnej przyczyny. PodÊwiadomoÊç przechowuje nasze
przekonania oraz wspomnienia i nie lubi si´ z nimi rozstawaç.
Dlatego tak trudno poprawiç ˝ycie, opierajàc si´ jedynie
na działaniach wypływajàcych z poziomu Êwiadomego umysłu
takich jak afirmacje czy pozytywne myÊlenie. Mo˝emy to jednak
osiàgnàç, docierajàc do punktu olÊnienia, który nazywam
momentem Acha.
Uzyskanie trwałej poprawy zdrowia lub innej sytuacji

wymaga znalezienia sposobu, by Êwiadomy i podÊwiadomy
umysł zacz´ły współpracowaç. ÂwiadomoÊç dokonuje
rozpoznania, dochodzàc do momentu Acha, a podÊwiadomoÊç
uczy si´ czegoÊ nowego i zapami´tuje pozytywny wzorzec.
Czym bardziej stajemy si´ Êwiadomi siebie i swojego
umysłu, tym lepsze osiàgamy wyniki. Znalezienie
odpowiedniego rozwiàzania oraz skupienie si´ na
indywidualnych – fizycznych i duchowych – potrzebach
pozwala stworzyç uzdrawiajàcà energetycznà zmian´ na ka˝dej
płaszczyênie ˝ycia. WejÊcie w pole i praca z Kronikà Akaszy
daje szans´ na odnalezienie i wyeliminowanie naszych starych
wzorców oraz zastàpienie ich zdrowymi sposobami ˝ycia.

Już wkrótce w księgarniach pojawi się polskie tłumaczenie Twojej
książki Kroniki Akaszy.
– Bardzo si´ z tego ciesz´, poniewa˝ po angielskim

i niemieckim wydaniu polski b´dzie kolejnym j´zykiem,
w jakim uka˝e si´ moja ksià˝ka.
Mam nadziej´, ˝e dzi´ki temu coraz
wi´cej osób b´dzie mogło nawiàzaç
kontakt z Kronikà Akaszy.

Dziękuję za rozmowę.
– Dzi´kuj´ i pozdrawiam

czytelników „Czwartego Wymiaru”.

Elżbieta Jóźwiak
Zdj´cia z archiwum Gabrielle Orr
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