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Akašické záznamy – Akašické pole
V poslednom čase začína byť populárna téma Akašické záznamy, alebo iní tomu hovoria Akašické pole.
Vec je taká, že už nielen duchovné osobnosti, ale aj vedci sa domnievajú, že existujú nejaké večné a
dokonalé záznamy všetkých vedomostí a skutočností, ktoré sa udiali v celom vesmíre v minulosti –
prítomnosti – aj budúcnosti.
A toto je základ všetkého. Teda tieto Akašické záznamy obsahujú všetko čo bolo – je – aj bude…!! A na
tieto „záznamy“ alebo „pole“ sa výnimoční ľudia dokážu napojiť a získať tieto informácie. Teda vždy je
to tak, že v správny čas, keď dospeje vývoj ľudstva do danej etapy technického vývoja, tak sa objavia
ľudia, ktorí sa napoja na Akašické pole a skokovo, odrazu získajú zlomovo zásadne dôležité vedecké
informácie, ktoré posunú ľudstvo technologicky zasa trochu dopredu……… Teda technologicky – to je
dôležité, uvedomme si to.
Čo to znamená? Je to bláznovstvo? No už toto tak ľahko materialisti neodbijú svojou typickou
povrchnosťou, že je to hlúposť, ak je to už vedecká debata významných vedcov, ktorí sa zaoberajú
fyzikou, kvantovou mechanikou, matematikou …..
Ďalej je zistené, že v histórii veľkých technických objavov asi od r. 1800 bolo viac ako 100 významných
objavov objavených súčasne v tom istom čase dvoma vedcami a to nezávisle od seba, nepoznali sa, a
boli tisícky kilometrov od seba… Teda odrazu, v tom istom čase, objavili ten istý veľký vedecký objav
dvaja vedci…. Napr. skoro nikto nevie, ale aj teóriu relativity okrem Einsteina v tom istom čase objavil
aj nejaký iný vedec, už si nepamätám…. myslím, že to bol nejaký Francúz…
Akoby sa niekto, niečo – chcelo poistiť, aby daný technický objav bol v danom čase realizovaný.
V mojej knihe píšem o „živej a večnej energii“, ktorú indiáni na Kube nazývali „Tači svetlá“. V knihe
Obroda Slovanov je podrobne opisovaná táto energia v Kapitole 5 – tu je krátky propagačný výber
z knihy : https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Obroda-Slovanov-ukazka-z-knihy.pdf , ale táto kapitola
v tom nie je. Táto energia je večná a bez tej energie neexistuje život. Tak píšem….. Táto energia ale
určite nie je Akašické pole, Akašické záznamy.
Tesla hovoril, že existuje „éter“. V celom vesmíre je podľa Teslu „éter“. A tento „éter“ je tok energie z
priestoru do hmotných telies a tak sa prejavuje gravitácia…. V skutočnosti nikto nevie, čo ta gravitácia
je….. aká energia je tá gravitácia? Takto Tesla gravitáciu vynikajúco vysvetlil, toto vysvetlenie je pre
mňa jasné a jednoduché.
Ale éter tiež nie sú Akašické záznamy. Čo sú to teda tie Akašické záznamy?
Opäť si prečítajte čitatelia v mojej knihe „Obroda Slovanov“, aké sú základné zákony tohto vesmíru a
ako fungujú! A tiež ďalšie kapitoly, ktoré sú len „aplikácie“ týchto základných zákonov!
Vo vesmíre je údajne až 90 % „Tmavej hmoty“, ktorú nevidíme, ale je TU…!! Táto hmota v našom
vesmíre určite je – dokonale je to už vedecky dokázané – ale naši vedci nevedia, kde je a čo to je. Takže
tak, správne, oni nevedia, čo to je. Ak si prečítate moje knihy, tak na niektorých miestach píšem, že to sú
„záhrobné“ svety a svety s iným druhom hmoty. Teda tieto „iné“ svety sú tiež hmotné, ale ich hmota je
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iného druhu a preto mi ich nikdy neuvidíme, ale budeme vedieť ich nepriamo dokázať, že existujú….
Ale „Tmavá hmota“ tiež nie sú Akašické záznamy.
Potom vo vesmíre je údajne „Tmavá energia“….. A čo to je? Smejem sa…. Preskočím….
Akašické záznamy – Akašické pole – sú len suché „bezduché“ informácie. Teda tak sa všeobecne
uvádza, že sú to informácie. A ja si tiež tak myslím! Ale informácie nie sú žiadna energia…. Informácia
nemá žiadnu energiu….Tieto Akašické záznamy sú bezenergetické… žiadna energia…. Ale šok príde
teraz – tie informácie sú celá minulosť-súčasnosť-budúcnosť tohto vesmíru…. Ako môžu byť nejaké
takéto dokonalé informácie, ktoré vedia, čo bude v budúcnosti?! Len tak, že budúcnosť sa opakuje!!
Teda osud sa naplní! Predkresťanskí Slovania na Slovensku majú veľmi dôležitý symbol „Kolovrat
času“ - teda v čase sa všetko opakuje a vracia!! Pozrite si obálku mojej poslednej knihy „Obroda
Slovanov“…… Chápete?
Len tí čitatelia, ktorí pochopia význam všetkých 4 obrázkov na prednej obálke knihy „Obroda Slovanov“, pochopili
celý text komplexne. Ti, ktorí nepochopili význam týchto 4 obrázkov, tak si čítajte knihu dokola, najlepšie každých 6
mesiacov, kým Vám „kundalíni energia nevystúpi z panvy cez miechu do mozgu.“

Ako môže niekto vedieť, že všetko sa opakuje – minulosť-prítomnosť-budúcnosť? Len tak, že to
programuje a plánuje! Tento vesmír je naprogramovaný…. od Satana, ako analyzujem a vysvetľujem
najjasnejšie v mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“! Je to pasca. Je to zotročovací systém! Teda
Akašické pole a jej záznamy sú pre otrokov, ktorí sú šťastní, že sa vyvíjajú a rastú a teda získali ďalšie
Akašické informácie…. od Satana!!
Teraz som to dostatočne odhalil pre Vás. Akašické záznamy sú Satanová finta, ako oklamať tých, ktorí
majú schopnosti myslenia…. Satan je bez energie – aj Akašické pole je bez energie. Satan potrebuje
energiu aj od nás ľudí…. Dokonale som vysvetlil, ako funguje táto „bezenergetická“ entita, ale závislá
energeticky aj od emócií ľudí.
A vráťme sa, čo je to tá absolútne neznáma „Tmavá energia“……? Vedci hovoria, že je to energia!!
Teda nie je to bez energie, ako Satanové Akašické záznamy!!
To je tá „živá a večná energia“, alebo ako Kubánski indiáni hovorili „Tači svetlá“….. uvádzaná vo
všetkých mojich knihách!!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký, 4.5.2020
autor knihy Obroda Slovanov

www.obrodaslovanov.sk
info@obrodaslovanov.sk

Bankové spojenie :
VUB bank a.s., č. ú. :
SK3002000000003890554755

IČO : 50628496
www.obrodaslovanov.sk

