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Przedmowa
Twoja wizja będzie czysta tylko wtedy,

gdy zdołasz wejrzeć w swoje serce.
Kto patrzy na zewnątrz, ten śni,

kto kieruje wzrok do środka, ten jest przebudzony.
             Carl Jung

Nauczenie się, jak wchodzić do Kronik Akaszy, odmieniło moje
życienanajgłębszympoziomie.Otworzyłomi serce ipozwoliło

zrozumieć, że już teraz jestem w domu i że nie muszę się więcej
martwić o swoją drogę, ponieważ jestem w punkcie docelowym już
w tej chwili. Teraz.

Zanim się dowiedziałam, jak połączyć się z tym źródłem
bezwarunkowej miłości, przez większość czasu byłam w stanie
wewnętrznej paniki, lęku oraz walki o przetrwanie. Wciąż czułam,
że muszę walczyć z wszystkim, co życie stawiało na mojej drodze.
Oczywiście medytowałam i studiowałam najrozmaitsze praktyki
uzdrawiania. Miałam kontakt ze wspaniałymi uzdrowicielami
z całego świata, doświadczając rytuałów i technik uzdrawiania
z różnych kultur rdzennych oraz wywodzących się ze Wschodu
i Zachodu. Jednak żadna z nich nie dotknęła mojego serca i nie
otworzyła mego wnętrza w takim stopniu, jak uczyniły to Kroniki 
Akaszy.
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Kierowana	 najgłębszym	 szacunkiem	 i	 wdzięcznością	 dla	 tego	
źródła	wiedzy	i	bezwarunkowej	miłości	czuję	potrzebę	podzielenia	
się	tym	niewiarygodnym	darem.	Z	całego	serca	pragnę,	abyś	poczuł	
tę	 samą	miłość	 i	 troskę,	 którą	 czuję	 ja,	 będąc	w	 swoich	Kronikach 
Akaszy.	 Chcę,	 abyś	 otrzymał	 odpowiedzi,	 których	 poszukujesz,	
uzdrowienia,	 jakiego	 pragniesz,	 oraz	 doświadczył	 uskrzydlającej	
radości	 i	 nieustannej	 miłości,	 które	 przeniosą	 cię	 z	 trybu	 walki	 
o	przetrwanie	do	stanu	rozkwitu	i	współtworzenia.	Twój	pobyt	tutaj	
ma	cel	i	nigdy	nie	jesteś	sam.	Dostęp	do	Kronik Akaszy	pomoże	ci	
ten	 cel	 odkryć	 i	 przypomni	 o	 twoim	 połączeniu	 z	 boskim	
pierwiastkiem.	

 
Innymi	słowy,	jak	mógłbyś	kiedykolwiek	być	oddzielony	od	swego	
źródła,	skoro	esencja	tego	źródła	jest	tym,	czym	naprawdę	jesteś?

Gabrielle Orr 
Miami	Beach,	Floryda,	kwiecień	2013
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Wstęp
Nie czyny,

lecz myśl i uczucie 
kierują Wszechświatem.

                             Edgar Cayce

Intencją tej książki jest wzniecenie i podtrzymaniemiłościw twoim
wnętrzu.

Moim życzeniem jest, abyś pracując z boską energią Kronik Akaszy,
odnalazł swoją prawdziwą jaźń.

Zbudowanie połączenia z Kronikami Akaszy wymaga zarówno
ducha, jak i serca. Aby wyjaśnić sam proces oraz reguły połączenia
się z tym źródłem, posłużę się powszechnymmedium, czyli językiem.
Książka jestpodręcznikiem– instrukcją,któranauczy cięwszystkiego,
co niezbędne, abyś skutecznie połączył się ze swoimi Kronikami 
Akaszy.

Jeśli pragniesz, aby kurs przyniósł ci maksymalne korzyści, starannie
wypełniaj instrukcje oraz wskazówki w podanej kolejności.


