


MNENJA O KNJIGI 

»Aka!kim zapisom se posve"am #e ve" let in menim, da je Neskon"na modrost 
aka!kih zapisov najjasnej!a in najbolj celovita knjiga, kar sem jih kdaj prebrala 
o tem, kako dostopati do zapisov in nato u"inkovito uporabiti pridobljene 
informacije. Lisa Barnett je izvrstna pisateljica, poleg tega pa, po mojem 
skromnem mnenju, izjemno kanalizira Mojstre zapisov. $e i!"ete na"in, kako 
bi na!li svojo #ivljenjsko pot, o"istili staro karmo ali ozdravili %zi"ne, "ustvene 
in duhovne te#ave, vam bodo ti dali vse potrebne odgovore, knjiga Neskon"na 
modrost aka!kih zapisov pa vam bo elegantno odprla vrata do njih.«

Debra Halperin Poneman,  
najbolje prodajana pisateljica, avtorica knjige Chicken Soup  
ter ustanoviteljica in izvr$na direktorica Yes to Success, Inc.

»Lisa Barnett je tiso"im pomagala dostopati do njihovih aka!kih zapisov 
in najti edinstvene re!itve, ki so jim pisane na ko#o. Zdaj je uporabila svojo 
sposobnost u"enja drugih in ustvarila Neskon"no modrost aka!kih zapisov, 
zaradi katere je njeno znanje o aka!kih zapisih na voljo bralcem. $e #elite 
izvedeti, kako do informacij, ki vam bo pomagale do dolgotrajnih sprememb 
za izbolj!anje #ivljenja, je to knjiga, vredna branja.«

Peggy McColl  
oziroma »ustvarjalka najbolj prodajanih«,  

najbolje prodajana avtorica po New York Timesu s knjigo Viral Explosions 

»Kdo si ne bi #elel neposrednega dostopa do knji#nice SVOJE du!e, aka!kega 
zapisa? Lisa Barnett v svoji novi knjigi ponuja klju" do tega. Njen pristop 
je ljube" IN prakti"en. Opominja nas, da je to, kako mislimo, "utimo in 
delujemo, ZDAJ pod na!im nadzorom ter da so na!i strahovi in skrbi del 
preteklosti. Z branjem te knjige in uporabo njenih modrosti v #ivljenju si 
podarite dar popolnega ob"utka notranje mo"i. $aka vas rast!«

Cari Murphy,  
trenerka du$nega uspeha in nagrajena radijska voditeljica,  

mednarodno najbolje prodajana pisateljica, avtorica knjige Treasures of Heaven



»Sre"na sem in hvale#na za Neskon"no modrost aka!kih zapisov. Knjiga 
nasvetov Lise Barnett bo moj duhovni priro"nik v mnogih nadaljnjih letih. 
$udovito delo! Avtorici je uspelo tematiko povezati z na!im najvi!jim Vodstvom 
in jo spremeniti v privla"no branje. Priporo"ila sem jo vsem svojim kolegom.«

Debbi Dachinger,  
strokovnjakinja za uspeh, medijska osebnost, mednarodno najbolje  

prodajana pisateljica, avtorica knjig Wisdom To Success in DARE TO DREAM

»Lisin pristop v knjigi Neskon"na modrost aka!kih zapisov je eden najjasnej!ih 
in najrazumljivej!ih s to temo. Dovolite Lisi, da vam pomaga na osebnem 
potovanju do ve"je odprtosti skozi bogastvo vpogledov in naukov, ki jih deli 
v tem dragulju med knjigami. To je obvezno branje za vsakogar, ki se #eli 
nau"iti, kako v celoti izkoristiti svoje aka!ke zapise.«

Emmanuel Dagher,  
najbolje prodajani pisatelj, avtor knjige Easy Breezy Miracle

»Neskon"na modrost aka!kih zapisov Lise Barnett je popolna. Zaradi 
unikatnega pristopa k delitvi modrosti, vpogledov, resnic in energij aka!kih 
zapisov je ta knjiga enostavna za razumevanje in branje tako za za"etnike 
kot za izku!ene praktike aka!kih zapisov. To je obvezno branje za vse, ki #elijo 
izvedeti, kak!na je prava pot do informacij in zdravljenja, ter u#ivati v svojih 
aka!kih zapisih. Bravo, Lisa!«

Lori Ann Spagna,  
najbolje prodajana avtorica, govorka, zvezda, vizionarka

»Neskon"no modrost aka!kih zapisov Lise Barnett mora imeti vsakdo, ki 
ima ob"utek, da lahko v #ivljenju stori ve" in pritegne ve" ob"utkov veselja, 
do#ivljanja ljubezni in na koncu tudi prepoznavanja svojega #ivljenjskega 
poslanstva. Ko boste ob pomo"i Lisinega elegantno poenostavljenega in 
mojstrskega pou"evanja odkrili, kako dostopati do svojih aka!kih zapisov, 
boste na!li klju" do bo#anskih vrat, ki vodijo do vseh potencialov, za katere 
ste vedno "utili, da jih imate, vendar niste vedeli, kako jih priklicati. Ta knjiga 
je darilo, ki ga zaslu#ite podariti samim sebi!«

John Burgos,  
ustanovitelj in voditelj Beyond &e Ordinary Show



»Neskon"na modrost aka!kih zapisov je bila moje prvo sre"anje z 
razumevanjem ter odpiranjem aka!kega zapisa in je fantasti"na! Navodila 
po korakih so jasna in podrobna, Lisa pa pi!e iz srca – z vsake strani veje 
njena strast! $e i!"ete na"in za poglobitev duhovne prakse in dostop do svojega 
aka!kega zapisa, je ta knjiga prava za vas.«

Dina Proctor,  
najbolje prodajana pisateljica, avtorica knjige Madly Chasing Peace

»Resni"no verjamem, da se lahko iz Neskon"ne modrosti aka!kih zapisov 
vsakdo nekaj nau"i. Priklic svoje energije je bilo eno najuporabnej!ih daril, 
kar sem jih kdaj prejela. $etudi bi prebrala samo ta odlomek, bi bila knjiga 
vredna zlata, a to je !ele ena stran. Hvala, Lisa!«

Judy O'Beirn,  
najbolje prodajana pisateljica, avtorica knjige Unwavering Strength

»Lisa Barnett ima s svojo mojstrsko intuitivnostjo in prero!ko modrostjo, 
ki jo nosi v srcu, klju" do aka!kih zapisov, oboje pa pripomore k najve"ji 
prakti"nosti predstavitve te navdihujo"e teme. Neskon"na modrost aka!kih 
zapisov vas bo hitro ponesla do najvi!jih ravni razumevanja tega starodavnega 
podro"ja znanja in vam pojasnila, kako ga lahko kar najbolje izkoristite za 
doseganje dejanskih rezultatov v svojem #ivljenju. Bodite pripravljeni, saj bo 
ta knjiga za vedno spremenila va! vsakdan!«

Christel Hughes,  
ustanovitelj in direktor akademije za du$o, imenovane Spiritual Trainer to the Stars

»V svoji knjigi z nami ne deli! le svoje mo"ne zgodbe, temve" nas tudi nau"i!, 
kako ob pomo"i aka!kih zapisov izvedeti ve" o na!i lastni du!ni zgodbi. Hvala, 
da sije! svojo lu" in deli! svoje modrosti na vsaki strani!«

Christine Kloser,  
najbolje prodajana pisateljica, avtorica knjige Pebbles in the Pond, ustanoviteljica 

Transformational Author Experience



»Pristop Lise Barnett k pou"evanju o aka!kih zapisih je prizemljen in brez 
predsodkov, zato se vsi po"utijo doma"e ob u"enju o zapisih ter modrosti 
in ljubezni, ki jo le-ti zagotavljajo. Neskon"na modrost aka!kih zapisov je 
resni"no darilo za vse, ki #elijo #iveti #ivljenje, kot si ga njihova du!a #eli.«

Tara Taylor,  
intuitivna svetovalka, avtorica knjig  

&rough Indigo’s Eyes in Becoming Indigo 

»Neskon"na modrost aka!kih zapisov je resni"no darilo za doseganje osebne 
svobode. $e #elite izvedeti ve" o sebi, vendar ne veste, kako priti do informacij, 
je to prava knjiga, ki odpre va!o zavest in mo#nosti. To je ena tistih knjig, ki 
jih lahko odprete na kateri koli strani, preberete samo en odstavek in do#ivite 
osupljiv trenutek. Hvala za ta veliki dar!«

Jeneth Blackert,  
predstavnica sprememb, najbolje prodajana  
pisateljica, avtorica knjige Falling in Stilettos

»Vedno sem bil prevzet nad svojim neskon"nim du!nim potovanjem. Z 
Neskon"no modrostjo aka!kih zapisov sem na!el knjigo, ki resni"no pomaga 
videti ve"jo sliko. Na jasen in privla"en na"in pojasnjuje, kako lahko vsi 
dostopamo do svoje resni"ne zgodovine in pomembno spremenimo dojemanje 
#ivljenja. Odli"no opravljeno, Lisa Barnett!«

Daniel Parmeggiani,  
duhovni u%itelj, mednarodno najbolje prodajani pisec,  
avtor knjige &e Magni%cent Truths of Our Existence 

»Lisa Barnett je nadarjena u"iteljica in pisateljica, ki zdru#uje 20 let izku!enj 
dostopanja do aka!kih zapisov z ljube"im in s spodbudnim pristopom in tako 
bralca ne#no vodi do ve"jega zavedanja. Neskon"na modrost aka!kih zapisov 
lahko komur koli pomaga, da se nau"i dostopati do svojih aka!kih zapisov 
in si zagotovi bolj izpolnjeno #ivljenje, polno podpore.«

Jennifer Colford,  
mednarodno najbolje prodajana pisateljica,  

avtorica knjige Managing Mothering



»Lisa Barnett je nadvse nadarjena u"iteljica aka!kih zapisov z resni"no #eljo 
pomagati ljudem odkriti trajne re!itve za prejemanje odgovorov na njihova 
neodgovorjena #ivljenjska vpra!anja. Iz te ljubezni ob pomo"i drugim 
je ustvarila Neskon"no modrost aka!kih zapisov, v kateri nesebi"no deli 
svoje znanje o njih na na"in, ki je razumljiv in dostopen vsakomur. $e ste 
pripravljeni narediti globoke spremembe, da odpravite svoje %zi"ne, "ustvene 
in duhovne te#ave, je to vsekakor knjiga za vas.«

Beverley Golden,  
avtorica knjige Confessions of a Middle-Aged Hippie
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ZAHVALE

Velika zahvala gre aka$kim Bogovom in Bitjem svetlobe, ki so me #e pred 
leti usmerili, naj prek delavnic in knjig delim znanje o aka$kih zapisih s 
svetom. Va$a ljubezen, vodenje in modrosti so mi spremenili #ivljenje.

Zahvala gre tudi:

Meg Bertini, da si rekla da, ko sem prosila za pomo% pri pripravi gradiva 
na razumljiv in urejen na%in. Brez tebe ne bi mogla za%eti.

Lindi Berger, moji dragi prijateljici in u%iteljici aka$kih zapisov. Hvala, da si 
zmogla moje delo ovrednotiti skozi o%i u%enca. Pripomogla si k razumljivosti 
in jasnosti informacij za vse nadaljnje bralce. Tvoja podpora in ljubezen sta 
vsak dan na mnogo na%inov pomagali na $iroko odpreti vrata mojega srca. 
Brez tebe ne bi mogla ustvariti vsega tega.

Mojemu dragemu mo!u, Jesseju, ki me je podpiral na moji duhovni poti od 
prvega dne, ko sva se sre%ala. Omogo%a$ mi, da se poglabljam v neomejeno 
modrost aka$kih zapisov ter jo pou%ujem, pi$em o njej, potujem in $irim to 
mogo%no znanje. Tvoja ljubezen mi pomaga pri vsem, kar po%nem.

Mojim dragim otrokom – vsem "tirim: Connorju, Lilly, Lucii in Justinu. 
Hvala za va$e »du$ne pogodbe« z mano, da sem lahko postala va$a mati. Moje 
srce je preplavljeno z va$o ljubeznijo. Va$a prirojena modrost je tolikokrat 
in na mnogo na%inov spremenila moj pogled na svet. Blagoslovljena sem 
bila s $tirimi otro$kimi Budami v svoji hi$i.

Vsem mojim u#encem in strankam, katerih vpra$anja in #elje, da bi 
spremenili svoje #ivljenje, so mi pomagali priti do mnogo informacij, ki 
jih boste na$li v knjigi.

Iz dna srca se zahvaljujem svojim kolegom, u%iteljem aka$kih zapiskov, 
in svetovalcem. Brez va$e podpore, predlogov in idej, ki ste mi jih dali, ne 
bi pri$la do te to%ke. Pomagate mi napredovati na moji aka$ki poti. Vsem 
prijateljem, ki niso navedeni po imenu, se zahvaljujem in vas imam rada. 
Vi ste Ogenj, ki pomaga moji sve%i goreti. Motivacija in podpora ste, zaradi 
katere sem mo%na. Hvala vam.
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PREDGOVOR

&love$tvo se nahaja na edinstveni to%ki v svoji zgodovini. Medtem ko 
svetovno prebivalstvo sega %ez sedem milijard, so pred nami izzivi, s katerimi 
se na tem planetu $e nikdar nismo soo%ili. Zdaj je, morda bolj kot kadar koli 
prej, potreben vodnik, ki nam pomaga najti pot. Aka$ki zapisi so ravno to – 
zemljevid, h kateremu se lahko zate%e %love$tvo, medtem ko ustvarja svojo 
usodo. Neko% ezoteri%na, sveta praksa, skrita pred mno#icami, s katero so 
bili seznanjeni le tisti v najvi$jih duhovnih krogih, je zdaj postala dostopna 
vsem, ki #elijo spoznati njeno modrost. Njena ogromna kraljestva informacij 
segajo od svetih zapisov zgodovine kozmosa do potovanja vsake posamezne 
du$e in vklju%ujejo univerzalne principe za #ivljenje, polno sre%e in obilja.

Lisa Barnett je pot starodavne modrosti spremenila v preprost postopek, ki 
zagotavlja sodobnemu %asu prilagojen dostop do aka$kih zapisov. &eprav je 
postopek preprost, ni ni% manj globok kot takrat, ko so se ga v davnih %asih 
u%ili v skrivnostnih $olah. Aka$ki zapisi vsebujejo re$itve za vsak problem, s 
katerim se ljudje sre%ujemo, od tistih v svetovnem merilu do vsakodnevnih 
izzivov v dru#inskem #ivljenju, od soo%anja z zdravstvenimi te#avami do 
prizadevanja za osmi$ljeno #ivljenje. Zapisi pomagajo presko%iti ovire na 
poti do obilja, krepijo ustvarjalno izra#anje in zdravijo %ustvene rane. Nujni 
so za vsakogar, ki #eli odsevati Svetlobo in Ljubezen, kar sam po sebi je in 
je vedno bil.

Ta knjiga je namenjena vsem, ki i$%ejo globlji pomen #ivljenja. Nudi orodja 
za ustvarjanje pristne #ivljenjske izku$nje, temelje%e na obse#ni inteligenci 
du$e in brezpogojni Ljubezni, ki pre#ema vesolje. Lisa Barnett zgo$%eno u%i, 
kako naj aka$kim zapisom enostavno odprejo vrata vsi, ki %utijo klic srca, 
da bi bili dele#ni modrosti in celjenja iz aka$kih polj.

S sr%nim ob%udovanjem in z velikim navdu$enjem priporo%am to knjigo, 
ki jo je tako ljube%e napisala Lisa Barnett.

Dawn Marian
u%iteljica aka$kih zapisov, reiki mojstrica,  

ustanoviteljica $ole za transformacijo Veselo srce





Uvod  17

UVOD

Imate kdaj ob%utek, kot da te#avam kar ni videti konca? Ali ravno 
re$ite eno, ko se #e pojavi nova na nekem drugem podro%ju? Vam 
je kon%no uspelo obvladati "nan%ne te#ave, nato pa je naenkrat 
razpadlo va$e razmerje? Ste se kon%no znebili odve%ne te#e ob 
pomo%i novega programa vadbe, nato pa ste izvedeli, da imate 
te#ave s srcem in morate opustiti vadbo? Vam je uspelo dobiti 
popolno slu#bo, nato pa je va$ partner nenadoma izvedel, da se 
njegovo podjetje seli v drugo dr#avo?
Ali ne bi bilo lepo poznati jasnega, hitrega in preprostega na%ina 
za re$evanje izzivov, ki vam jih #ivljenje neizogibno postavlja na 
pot? Na%ina, ki upo$teva vse dejavnike, vplivajo%e na posamezno 
situacijo, vklju%no z va$imi izku$njami v otro$tvu, genetiko 
va$ih prednikov in va$imi preteklimi #ivljenji. Predstavljajte 
si, kako bi bilo, %e bi lahko kon%no vedeli vse, kar potrebujete. 
To je darilo, ki ga prina$a delo z aka$kimi zapisi. In najbolj$i 
del je, da ste lahko, medtem ko razre$ujete katero koli te#avo, 
napolnjeni z brezpogojno ljubeznijo.
Torej, kaj so aka$ki zapisi?
Aka$ki zapisi so zapisi potovanja vsake du$e od trenutka, ko 
se je prvi% lo%ila od izvora, do trenutka, ko se kon%no vrne 
domov – potovanja, ki lahko traja tiso%letja. Ne glede na to, 
kako mlada ali starodavna du$a ste, va$ aka$ki zapis vsebuje 
vse va$e misli, %ustva, ravnanja in dejanja iz vsakega preteklega 
#ivljenja. Aka$ke zapise si lahko predstavljate kot knji#nico, kjer 
vsaka knjiga predstavlja eno #ivljenje, ali kot ra%unalnik, kjer so 
vsi va$i podatki shranjeni na trdem disku. Aka$ko polje je del 
Vsega in povezano z Vsem. Je zbirali$%e informacij Vira. Vsakdo 



18  NESKON"NA MODROST AKA#KIH ZAPISOV

ima svoje lastne Mojstre, U%itelje in Bitja svetlobe, ki samo zanj 
bele#ijo te podatke. Z Mojstri in U%itelji lahko vzpostavite stik 
in odgovorili vam bodo na osebna vpra$anja o tem #ivljenju in 
preteklih, ki na vas vplivajo $e zdaj.
Odgovori na va$a vpra$anja %akajo, da se vam razkrijejo, vklju%no 
z vsem, kar ste kadar koli #eleli izvedeti o sebi, bodisi o sedanjem 
#ivljenju ali preteklih. Aka$ki zapisi ne vsebujejo le odgovorov 
na va$e trenutne skrbi, temve% je zapis tudi pripravljen, voljan in 
zmo#en pomagati pri sprostitvi va$ih energijskih blokad, ki vam 
lahko prepre%ujejo #iveti izpopolnjeno #ivljenje, polno obilja. 
Aka$ki zapisi prina$ajo poglobljeno, bo#ansko modrost, ki vam 
je predana jasno in z brezpogojno ljubeznijo ter vas vodi skozi 
dan in usmerja proti poti va$e du$e in nanjo. Modrost v zapisih 
po%isti karmo in spro$%a vzorce, pre#ete z negativno energijo, ki 
vam ve% ne slu#ijo – negativne vzorce, ki povzro%ajo "nan%ne 
stiske, ustvarjajo te#ave v odnosih, povzro%ajo nepotrebno 
%ustveno trpljenje in $e veliko ve%.
Aka$ki zapisi so enostavno dostopni in vam lahko pomagajo 
pri razumevanju va$e du$ne poti. Bitja svetlobe vam #elijo 
pomagati. To darilo izro%ajo %love$tvu, ker menijo, da bomo z 
razumevanjem edinstvenosti svoje du$ne poti o%istili karmo ter 
sprejeli ljubezen, zaradi katere je vsaka du$a tukaj, na zemlji, da 
bi jo izkusila. Odpiranje aka$kih zapisov vam bo pomagalo pri 
razumevanju, kako delujejo du$ne pogodbe, kako jih uporabiti, 
da vas pripravijo na va$o du$no pot, ter kako vplivajo na va$e 
dnevne izbire. Spoznali boste, kako ravnati s temi pogodbami, da 
vam bodo pomagale do ve% ljubezni, sre%e in uspehov v #ivljenju.
Va$i aka$ki zapisi so lahko tudi v pomo% pri prepoznavanju 
in razumevanju va$ih zaobljub iz preteklih #ivljenj, ki bodo 
vplivale na vas v tem #ivljenju, dokler se jim ne odpoveste in 
jih sprostite. Kako pogosto ste imeli ob%utek, da ste pri svojem 
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prizadevanju za slu#enje denarja zadeli ob betonsko steno? Ste #e 
kdaj do#iveli razburljivost pridobivanja velikih koli%in denarja, 
vendar ste se nato ponovno vrnili v stanje, ko imate le toliko, »da 
shajate«? Razlog je lahko ta, da nosite nede"nirano zaobljubo iz 
prej$njega #ivljenja glede rev$%ine. Moje stranke mi, na primer, 
pogosto povedo, da ne %utijo, da bi si zaslu#ile zara%unavati ter 
slu#iti denar z opravljanjem zdravilskega dela. Ko se poglobimo 
v njihov osebni aka$ki zapis, vidimo prej$nja #ivljenja, v katerih 
so bile menihi, nune ali asketi, ki so se zaobljubili rev$%ini. Pri 
delu z aka$kimi zapisi lahko prosite Bitja svetlobe, da vam 
pomagajo rasti in se u%iti iz teh izku$enj ter sprostiti, kar vam 
v tem #ivljenju ne slu#i ve%.
Ali pa imate morda ob%utek, kot da #elite imeti na nekaterih 
podro%jih #ivljenja preve% nadzora? Morda ste pre#iveli #ivljenje 
ali $tevilna pretekla #ivljenja, v katerih ste se zaobljubili, da se 
boste odpovedali svoji mo%i. Morda ste delali v vladni slu#bi 
– kot nekdo, ki mu je bila med uporom ali vstajo odvzeta mo% 
–, zato se v sedanjem #ivljenju bojite izgube nadzora. Zapisi 
vam lahko pomagajo sprostiti te stare energije, da ne bodo ve% 
delovale uni%ujo%e v razli%nih delih va$ega #ivljenja.
Aka$ki zapisi so, %eprav enostavno dostopni, mogo%no, 
poglobljeno orodje, na katero se lahko zanesete vsak dan in 
ki vam pomaga poenostaviti #ivljenje. V pomo% so vam lahko 
pri sprejemanju odlo%itev, od najobi%ajnej$ih, vsakdanjih 
stvari, kot na primer katera #ivila u#ivati, da si boste zagotovili 
telesno zdravje, do tega, kako izbolj$ati uspe$nost pri doseganju 
svojih ciljev. Prav tako lahko povedo, kaj bi lahko bil resni%ni 
vzrok bolezni, in tudi, kako jo boste lahko ozdravili, %e 
o%istite omejujo%a prepri%anja, povezana s tem. Eden izmed 
mojih najljub$ih na%inov uporabe aka$kih zapisov je ta, da jih 
preprosto odprete in prosite Bitja svetlobe, U%itelje in Bogove, 
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da vas predajo v bo#je roke, tako da boste ob%utili %istost svoje 
povezave z bo#anskostjo in njen izvor ble$%e%e svetlobe ter 
brezpogojne ljubezni.
To je le en primer tega, kaj vas %aka v va$em zapisu. Aka$ki zapisi 
so kot intuicija na steroidih, zato vas bodo navdihnili, motivirali 
ter napolnili va$e #ivljenje z milostjo na na%in, o katerem ste 
doslej le sanjali, da bi lahko bil mogo%. Brezpogojna ljubezen, ki 
veje iz njih, je izra#ena s pomenljivo, ne#no in ljube%o dobroto.
Neskon"na modrost aka!kih zapisov je polna mogo%nih procesov 
in molitev, ki pomagajo dostopati do lastnega aka$kega zapisa in 
ljube%e zdraviti samega sebe ob pomo%i Bitij svetlobe, Mojstrov 
in U%iteljev, ki vas bodo vodili na vsakem koraku poti. Zasnovana 
je tako, da korak za korakom vodi skozi odkrivanje naslednjega:

1. Vibracijskih tipk (svetih molitev) za enostaven, neposreden 
in preprost dostop do svojega aka$kega zapisa.

2. Pomembnih smernic, ki vas pomagajo obdati s svetlobo 
za$%ite in ljubezni znotraj aka$kega svetega polja energije. 

3. Umetnosti oblikovanja vpra$anj tako, da boste prejeli 
odgovore, ki vam bodo pomagali izbolj$ati #ivljenje.

4. Smernic, kako sprostiti negativno karmo, ki v va$em 
#ivljenju ustvarja negativne vzorce.

5. Usmeritev, kako dostopati do notranje modrosti ter jasnosti, 
ki pomagata bolj usmerjeno voditi #ivljenje.

6. Napotkov, kako vaditi dostop do va$ega aka$kega zapisa, da 
si zagotovite trajno uspe$no prejemanje $e ve% informacij.

7. Dodatnih orodij in molitev, ki pomagajo pri nadaljnjemu 
zdravljenju.
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Zaradi svojega velikega poguma, da ste se odlo%ili inkarnirati se 
v tej dimenziji, ste spo$tovani, ljubljeni in cenjeni. Bitja svetlobe, 
Mojstri in U%itelji aka$kih zapisov vam #elijo slu#iti, tako se 
boste lahko po%utili blagoslovljene na vsakem koraku, ki ga 
boste naredili proti iskanju pravega smisla #ivljenja.
Neskon"na modrost aka!kih zapisov je bila napisana z namenom, 
da eno du$o za drugo olaj$a zaradi velike spremembe v svetu 
in vi ste prvi na vrsti. Imeli boste prilo#nost o%istiti strahove in 
odve%no karmo, da boste lahko za%eli #iveti #ivljenje skladno 
s hrepenenjem va$ega srca in du$e. Kako mislite, da ste na$li to 
knjigo? 'e na tej to%ki ste bili vodeni. Va$e notranje bitje pozna 
va$o globoko #eljo ozdraviti se in se premakniti v smeri va$ega 
#ivljenjskega poslanstva. To je velik korak na va$i poti do 
ozdravljenja in po%a$%ena sem, da mi omogo%ate deliti z vami to 
sveto delo. Hvala, da mi z branjem Neskon"ne modrosti aka!kih 
zapisov dovolite, da sem va$a u%iteljica.
&e ste pripravljeni do#iveti brezpogojno ljubezen in izkusiti 
%udovito svetlobo, ki jo %love$tvu prina$ajo aka$ki zapisi, je %as 
za ustvarjanje #ivljenja, ki si ga je va$a du$a za%rtala, preden ste 
pri$li sem; %as, da za#ivite #ivljenje, kot ga zaslu#ite.
Blagoslavljam vas na va$i poti.
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Knji!nica  
va"e du"e

OSNOVE AK A"KIH ZAPISOV

Najve%je skladi$%e neskon%nega znanja, ki ga ne boste nikoli 
raziskali, vas %aka tukaj! Poglavje za poglavjem boste bolje 

razumeli aka$ke zapise in modrost, ki vam jo lahko ponudijo 
#e danes. Nau%ili se boste, kako odpreti svoj aka$ki zapis in 
kako prisluhniti odgovorom, ki vam lahko pomagajo razre$iti 
te#ave ter vas usmerijo naprej, brez ob%utka krivde, lahkotno 
in z brezpogojno ljubeznijo.
Toda za zdaj recimo, da so aka$ki zapisi zbirali$%e informacij 
Bo#anskega Vira. Tisti, ki zapise preu%ujejo, jih pogosto 
poimenujejo kar knji#nica. So Bo#anska knji#nica, kjer so 
s%asoma shranjeni zapisi vseh in vsega, kar ima du$o. Vsaka 
oseba ima svoj aka$ki zapis, ki obsega vsako posamezno 
potovanje du$e skozi %as.
Predstavljajte si, da imate osebno knji#nico, napolnjeno s 
knjigami, kjer vsaka predstavlja #ivljenje. Lahko da ste do#iveli 
#e 600 ali 800 #ivljenj ravno tukaj, na planetu Zemlji, kot tudi na 
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drugih ravneh obstoja, v drugih dimenzijah, na drugih planetih 
ter v angelskih in elementarnih kraljestvih, %e na$tejemo samo 
nekatere. Vse, kar je na$a du$a mislila, %utila ali do#ivela doslej, 
je shranjeno v aka$kih zapisih. Smo neskon%na bitja z veliko 
aka$kimi zapisi.
Aka$kih zapisov pa nimamo le kot posamezniki, ampak jih 
imajo tudi na$a podjetja. Ko se nau%ite vse globlje dostopati 
do lastnega zapisa, lahko dostopite tudi do aka$kega zapisa 
svojega podjetja in najdete mnogo na%inov, da mu pomagate 
rasti, vklju%no s tem, kako najbolje slu#iti svojim zaposlenim 
in strankam. Prav tako lahko aka$ke zapise zaprosite, da vam 
pomagajo pri iskanju na%inov, da bo va$e podjetje delovalo v 
dobro %love$tva. Va$ dru#inski izvor ima skupinski zapis, ki je 
v pomo% pri delu s skupinsko dinamiko, pomaga pri u%enju o 
kolektivnih pogodbah in iskanju va$ih du$nih dru#inskih %lanov 
v va$i sedanji %love$ki dru#ini. Lastniki hi$nih ljubljen%kov boste 
veseli informacije, da imajo tudi #ivali aka$ke zapise. Morda 
se vam bo zdelo zanimivo v svojem aka$kem zapisu pogledati, 
katera pretekla #ivljenja ste delili s svojimi ljubljen%ki in kako 
jih lahko podpirate v tem #ivljenju.
Vse te informacije so na voljo, vendar je prvi korak nau%iti se 
dostopati do lastnega aka$kega zapisa. Se spomnite, kako ste se 
nau%ili brati, ko ste bili v prvem ali drugem razredu? In kako 
ste potem krepili svoje bralne spretnosti ter pridobili nova 
znanja ob preu%evanju razli%nih vsebin. Podobno bo tudi pri 
delu s temi zapisi. Ko se boste za%eli u%iti, kako dostopati do 
lastnega aka$kega zapisa, boste nato za%eli raziskovati aka$ko 
polje vsakokrat, ko boste odprli svoj zapis. Koli%ina informacij 
v aka$kem polju je neskon%na v pravem pomenu besede, zato 
lahko vedno do#ivite $e mnogo ve%.
Aka$ki zapis nam omogo%a videti svet iz precej druga%ne 


