
V E R O N I K A  C H A U V E T

O  A K Á Š I C K Ý C H
Z Á Z N A M E C H
NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

Akášické záznamy jsou sbírkou všeho, co naše

duše, kdy prožila. Nejenom na tomto světě, ale

také v jiných dimenzích, jiných světech, jak by se

to dalo lépe přiblížit. Během mnoha a mnoho

životů se sem zaznamenávají informace. A tyto

informace nám poslouží i v tomto životě.

Akášické záznamy pomáhají našemu směřování.

Pomáhají nám otevírat dveře, o kterých jsme ani

nevěděli, že existují. Rozpouští naši lidskou

představu o životě a nabízejí daleko širší,

vesmírný, multidimenzionální pohled.

AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY
Ty nejodvážnější, nejupřímnější a nejšílenější zprávy.

Zprávy Vaší duše.

Akášické záznamy
pomáhají našemu

směřování. Pomáhají
nám otevírat dveře, o

kterých jsme ani
nevěděli, že existují.



"Zprávy ze záznamů ve vašem
nitru aktivují váš potenciál.
Aktivují, posilují, vibrují ve
vašem těle. Vnímejte tento
pocit, vnímejte hloubku těchto
zpráv a buďte připraveni na
změny ve vašem životě."

PRŮBĚH ČTENÍ Z AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ

Výběr otázek

Pro své čtení je třeba si vybrat až 5 otázek, na které si přejete znát

odpověď skrze Akášické záznamy. 

S otázkami nespěchejte, doporučuji práci s nimi po několik dní,

abyste měli jistotu, že odráží to, co si přejete znát.

20-30 minutový hovor

Ve chvíli, kdy máte vybrané otázky následuje 20-30 minutový

pohovor se mnou. Krátce se takto vidíme a můžeme si upřesnit

otázky, které chcete v záznamech položit. Mohu Vám také pomoci

s vhodným výběrem otázek tehdy, kdy si nejste zcela jisti jejich

formulací.



AUDIO ZÁZNAM OBSAHUJE

20-30 minutový hovor

Společně s objednávkou Vám také zašlu objednávkový kalendář,

ve kterém si můžete hovor rezervovat.

Při samotné rezervaci termínu se automaticky vytvoří Zoom

událost, na kterou se můžete přihlásit pomocí odkazu, který vám

přijde do mailu. V případě, že preferujete jinou platformu, je

možné se vidět také přes Skype, WhatsApp nebo FaceTime. 

Zaslání čtení z Vašich Akášických záznamů

Do 14 dní od společného hovoru a zvolených otázek obdržíte do

Vaší emailové schránky zpracovaný audio záznam čtení v MP3

podobě. Díky tomu se můžete ke svým záznamům opakovaně

vracet a pracovat s nimi tak, jak potřebujete. 

Vaše jednotlivé otázky

Závěrečnou odpověď na

otázku: "Co potřebují vědět

právě teď?"

Tyto části obsahují

CELÝ ZÁZNAM ČTENÍ
 

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI



AUDIO ZÁZNAM 

Celý záznam

Každý záznam obsahuje úvodní, vstupní modlitbu, která otevírá

Akášické záznamy. Následuje krátká pauza, která je jakýmsi

příchodem do Vašich záznamů. Již v tuto chvíli se zde může, ale

nemusí objevit vstupní zpráva od průvodců v Akášických

záznamech. Proto Váš záznam může obsahovat ty informace,

které jsou pro vás v tuto chvíli důležité. 

Následuje zodpovězení Vámi zvolených otázek. Ty mohou být

různě dlouhé, vždy na záznamu najdete vše, co je při dané

odpovědi zobrazeno.

Po těchto otázkách následuje závěrečná otázka, zda je zde ještě

něco co právě teď potřebujete a měli byste znát. Závěrem je zde

opět modlitba pro poděkování a uzavření Akášických záznamů.

Pracujte se záznamem, jak

uvážíte za vhodné. 

 

Osobně doporučuji poslechnout

celý záznam a poté se vracet k

jednotlivým částem tak, jak

potřebujete. 

 

Poslouchat záznam můžete

následně na procházce, při

relaxační koupeli nebo v ranní

klidných hodinách.



Využijte otázky začínající 
 slovy:

JAK SE V ZÁZNAMECH PTÁT

V záznamech je možné se ptát na to, co Vás nejvíce zajímá a na

co, jste se doposud báli zeptat. Níže objevíte některé z častých

otázek a v kterých můžete najít inspiraci. 

Vybírejte otázky, které Vás zajímají, odhoďte stud stranou a

zeptejte se naplno. Možná již dlouho přemýšlíte nad tím, proč jste

na tomto světě nebo jaké je Vaše poslání. Často nad těmito

otázkami přemýšlíme celý život, aniž bychom je prozkoumali více

do hloubky.

JAK
 

PROČ
 

CO
 

ODKUD
 

JAKÝ/JAKÁ



ČASTO POKLÁDANÉ OTÁZKY

Co potřebuji právě teď vědět?

Jak mohu využít a rozvíjet své dary?

Odkud pochází má duše?

Kolik životů jsem prožil/a?

Jaká je jedna z hlavních lekcí, kterým se mám v tomto

životě učit?

Nesu si něco z minulých životů, o čem bych měl/a vědět?

Jak mohu přispět svými dary světu?

Mohu poznat některé své významné minulé životy?



OKRUHY OTÁZEK

PODNIKÁNÍ / PRÁCE

ZDRAVÍ

DARY DUŠE

Jak mohu dále rozvíjet své podnikání?

Jak mohu lépe komunikovat své služby?

Jaký je můj nejvíce efektivní způsob komunikace?

Proč se mi v práci nedaří?

Co mi brání v prodeji?

Jaké jsou dary mé duše?

Jak je mohu dále rozvíjet?

Jak mohu dary své duše využít při práci?

Jak mohou mé dary pomoci světu?

Jak se uvolnit do plného projevu?

Proč se bojím svých silných stránek?

Jaký je původ mých zdravotních obtíží?

Jak mohu uzdravit...?

Co mi brání v uzdravení?

Jak celkově posílit své tělo a podpořit jeho zdraví?



OKRUHY OTÁZEK

VZTAHY

HOJNOST

MINULÉ ŽIVOTY

Jaký je původ mých problémů ve vztazích?

Jak je mohu uzdravit?

Co mi brání v uzdravení?

Jak mohu najít stálého partnera?

Jak mohu v životě podpořit hojnost?

Jaké jsou mé bloky na cestě k hojnosti?

Jaký je můj autentický kód?

V jaké prostředí se mohu nejlépe rozvíjet?

Mohu vidět situace z minulých životů, 

které souvisí s mou aktuální situací?

Mohu vidět své minulé životy pro posílení mé

stávající cesty živote?

Co potřebuji integrovat z minulých životů?

Jak mohu aktivovat svou vesmírnou DNA?

Jaké je mé důležité spojení s jinými rasami?



Jedním ze základních pravidel je, že v záznamech se můžete ptát

pouze a jen na sebe a nelze zpřístupnit záznamy někoho
jiného. Nelze se tedy zeptat např. "Jaké je životní poslání mého

muže?" nebo "Proč mé dítě trpí určitou nemocí?". V případě, kdy

máme starost o své blízké, je možné se zeptat "Jak mohu být

nejlépe nápomocný/á mému muži/dítěti atd.?" nebo "Co mohu udělat

proto, abych v situaci s ..., byla tomuto člověku dobrou oporou?"

V záznamech také nenajdete odpovědi na otázky typu
ANO/NE. Každý máme svou svobodnou vůli a není možné, aby za

nás činil rozhodnutí někdo jiný. Vždy existuje několik možností a

je jen na nás, jak se rozhodneme a jakou cestou se vydáme. V

záznamech získáme vhled na situaci, na možnosti, náš přístup, ale

nikdy zde neobjevíme jasný postup, recept na život.

Ani časovou osu a to kdy se věci stanou v záznamech nenajdeme.

Mimo naši realitu nehraje čas roli a navíc se zde opět projektuje

naše svobodná vůle a to k jakým rozhodnutím se nakonec

přikloníme. Proto se v záznamech nelze ptát otázkami typu
KDY.

CO SE V ZÁZNAMECH NEDOZVÍTE

Při výběru otázek je dále dobré vědět, na co se v záznamech

neptat.



Naše Akášické záznamy jsou krásným zdrojem moudrosti, lásky a

posílení. Zprávy z nich nám pomáhají žít život naplno, s radostí a s

uvědoměním si cesty naší duše. Jsou zde pro nás a vždy nám

přináší to, co potřebujeme vědět.

Zprávy ze záznamů jsou přelomové a mysl otevírající. Jejich

poznání je však pouze prvním krokem. Následně je na Vás, abyste

toto poznání přenesli i do svého každodenního života. Tehdy kdy

zprávy ze záznamů prakticky využijete, začne se Váš život měnit a

Vy se stanete tou verzí sami sebe, po které toužíte.

Je mi ctí ,  že pro Vás zprávy z
Akášických záznamů mohu číst.

 
S láskou 
Veronika 

PÁR SLOV ZÁVĚREM

V případě jakýchkoliv dotazů mne
prosím neváhejte kontaktovat.

veronika@ateliersante.net
 

ateliersante.net


