
AKAŠICKÉ 
ZÁZNAMY

Tvůj průvodce při načítání informací z Akáši
S láskou a pokorou Marta Nedvěd



jsou uložištěm všech informací o vaši duši. Vše, co jste kdy 
prožili na všech úrovních a ve všech dimenzích, nejen v 
minulých životech. Velice laicky řečeno jsou Akašické záznamy 
takovým vesmírným Googlem, kde nalezneme všechny 
informace. Nachází se v prostoru 5D, souhvězdí Býka, 
hvězdokupa Plejády. Každý jsme napojen na Akášu, protože  je 
to našim domovem. Každý máme schopnost číst, jen záleží na 
rozhodnutí, vývoji do jaké úrovně a hloubky to dokážeme. 
Tento prostor je chráněn strážci - Plejáďané. Nelze tedy 
vstoupit/číst informace se záměrem uškodit. Do prostoru lze 
vstoupit pouze s vyšším záměrem konat Dobro. Daný vstup do 
Akáši nelze zaměnit za channeling, nebo jiné techniky. Je zde 
taková posvátnost, čest pro morálku, spravedlnost, respekt a 
úcta. Vol tedy správného průvodce!

Akašické záznamy nám slouží k rozpomenutí se, procítění naší 
podstaty. Zároveň nám otevírají další možnosti a my můžeme 
cítit, vnímat a vědět, že existuje více možností. Naše směrování 
není uzavřené.

Já jsem svoji praxi prohloubila pod vedením Veroniky Chauvet, 
kde jsem absolvovala kurz načítání informací z Akašických 
záznamů + plus jsem byla půl roku pod jejím intenzivním 
vedením v rámci mentoringu.  

Veronika Chauvet absolvovala výcvik u nejznámější osoby - 
Ashley Wood.

www.martanedved.cz

Akašické záznamy



nám mohou pomoci plně rozvinout náš potenciál, 

ujistit nás ve našem směrování, dodat nadhled, vjemy, jiné úhly 
pohledu 

pomoci v pouštění nefungujících vzorců a našich reakcí. 

Pomáhají nám chápat dění v našem životě, na planetě Zemi.

Načtené informace z Akašických záznamů

www.martanedved.cz

Nejčastější pokládané otázky:
Jaké jsou dary moji duše?
Jaké je moje poslání?
Jak způsobem mohu podpořit své zdraví/vztahy/podnikání?
Jak se mohu stát hojností?
Jak můžu zvýšit svoji finanční hojnost?
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Jak bude probíhat čtení?

1. SEPSÁNÍ VAŠICH OTÁZEK

Pro načtení záznamů je potřeba si vybrat 3 témata, na 
které chcete znát svoji odpověd. Na každé téma si 
zvolíte jednu hlavní a dvě doplňkové věty. Tedy 
dohromady můžete mít až 9 vět. U Light verze čtení 
máte k dispozici jedno téma - dohromady 3 otázky. 

Jak správně zvolit otázky?
Při sestavování otázek ti doporučuji pomoci si slovy: 
JAK/CO/PROČ/ODKUD/JAKÝ. 

Můžeš se ptát na cokoliv, ale nenalezneš zde odpovědi 
na otázky typu: ANO/NE/KDY/nebo volba jedné varianty. 



www.martanedved.cz

Proč?
Protože jedině mi neseme odpovědnost za svůj život,
konání, rozhodnutí. Není tedy možné svoji odpovědnost
dát do rukou někoho jiného a nechat rozhodnutí na
něm. Každý jsme svobodný jedinec, který má plné právo
na rozhodnutí. Akašické záznamy vám dají nadhled,
určitý vhled, můžou vám poskytnout i podporu v
rozhodování, ale nic za vás nerozhodnou, nevykonají.

Tyto otázky lze formulovat jinak - například: Jak se
můžu podpořit pro jasné rozhodnutí v této situaci? Co
mi brání v rozhodnutí?

V Akašických záznamech neexistuje čas, proto nelze
znát odpověd na otázku KDY. Akašické záznamy se
nachází v 5D realitě, v souhvězdí Plejády. 

Další důležitá informace pro sestavení tvých otázek je,
že se můžeš ptát pouze na sebe, nebo se souhlasem
dotyčné osoby. Nelze vstupovat do záznamů dětí
mladších 18 let. Zase z důvodu svobodné volby a ano i
děti mají svobodnou vůli, proto nikdo jiný by do jejich
záznamů neměl vstupovat, bez svolení. Zároveň když se
toto pravidlo u dětí nedodrží, je to opravdu nežádoucí. U
dětí se narušuje jejich energetické tělo, pole, aura. Děti
ještě nejsou tolik spjati ze Zemí, proto není dobré
vstupovat do jejich záznamů, před věkem 18 let.
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Pokud se chcete zeptat na své blízké, děti?
Můžete si pomoci jinou formulací otázek. 
Například:
Jak mohu nejlépe pomoci mému muži, dítěti, 
mamince?
Jak můžu ještě více podpořit jejich uzdravující proces?
Co mohu udělat, abych byla v dané situaci největší 
podporou?
Co si z této životní situace mám vzít? 
Proč se tyto situace dějí v mém životě?

Možná témata na čtení z Akašických záznamů
Zdraví
Vztahy
Dary Duše
Poslání
Práce/podnikání
Hojnost
Minulé životy
Energie daného místa, pozemku, prostoru
Spříznění klienti
a mnoho dalšího
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Pár příkladů otázek, ke každému tématu:
Zdraví
Co mi brání v uzdravení?
Jak můžu podpořit uzdravující proces?
Jakým způsobem mohu uzdravit...?
Jak mohu celkově více podpořit tělo, mysl?

Vztahy
Jaký je zdroj mých problémů ve vztahu?
Jaká je dynamika vztahu s mým 
partnerem/partnerkou?
Jak si k mému muži/mé ženě mohu znovu najít cestu?
Jak podpořit náš vztah, aby byl více radostný?
Co mi brání k nalezení stáleho partnera?
Proč mi tento vztah pomáhá růst/vyvolává strach/učí?

Dary Duše
Jaké jsou moje dary duše?
Jak tyto dary mám využívat ve svém životě?
Jak své dary můžu více rozvíjet?
Jak mě mé dary mohou podpořit v práci/podnikání?
Co mi brání v autentickém projevu mých darů?
Proč se bojím využívat potenciál mých darů?
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Práce/podnikání
Jak můžu lépe komunikovat své služby?
Jak mohu podpořit moje podnikání k růstu?
Jak si nejlépe stanovit hranice s klienty?
Proč se mi v práci nedaří?
Jaké jsou moje bloky ohledně prodeje?
Jakým způsobem do svého podníkání/práce mohu otisknout mé dary 
duše/poslání?

Hojnost
Jak u sebe více podpořit příjímaní hojnosti?
Jak začít čerpat finanční hojnost?
Co mi brání žít v hojnosti?
Jak ve svém životě více podpořit hojnost?
Jaké jsou moje bloky na cestě k hojnosti?

Minulé životy
Mohu poznat minulé životě, které souvisí s moji 
situaci....., která se mi teď děje v životě?
Jaký minulý život mohu poznat, abych v sobě posílila 
(doplň si) autenticitu/sílu svobodného projevu, atd.?
Mohu navázat spojení s jinými rasami, které jsou pro 
moji stávající životní cestu duležité?
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2. 30 MINUTOVÝ ONLINE HOVOR

3. ZASLÁNÍ AUDIO VERZE OSOBNÍHO ČTENÍ 

AAUDIO MÝCH VJEMŮ 

Před samotným čtením z Akašických záznamů si spolu 
krátce online zavoláme. Setkání probíhá přes aplikaci 
Zoom, po zaplacení objednávky ti na e-mail dorazí 
odkaz na rezervační systém Calendly, kde si vybereš pro 
tebe nejvhodnější termín našeho hovoru. Odkaz na 
Zoom chodí automaticky v potvrzovacím e-mailu od 
Calendly.V tomto setkání doladíme tvoje otázky k 
načtení informací z Akáši, můžeš se se mnou i poradit. 
Ráda ti pomůžu! Když se nemůžeš dostavit na 
konzutlaci omluv se nejpozději do 24 hod před 
termínem!V případě, že nedorazíš bez omluvy na call- 
odečtu ti 25% z celkové ceny čtení.  

Po našem společném rozhovoru na Zoomu ti do 14 dnů 
dojde e-mail s odkazem na úschovnu, kde si stáhneš 
svoji audio verzi + audio mých vjemů, které 
předcházely vstupu do Akáši, vše přichází v rámci mé 
přípravy na osobní čtení. Samotný proces přípravy + 
vstupu + ukončení a zpracování celého čtení mi celkově 
vychází na cca 3-4 hod. Tobě již pošlu zpracovanou 
nahrávku, kdy délka každého záznamu je individuální. V 
průměru to je 30 min až hodina a půl. Odkaz na 
úschovnu je platný 14 dnů, poté se deaktivuje.Tak na to 
mysli.
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4. POSLEDNÍ 30/60 MINUTOVÁ KONZULTACE 

VČETNĚ CHANNELINGU  
Při zaslání audio nahrávky a rozboru ti zároveň v ten 
samý okamžik dorazí znovu odkaz na rezervační systém, 
jde si vybereš termín pro závěrečnou konzutlaci. Odkaz 
na Zoom chodí automaticky v potvrzovacím e-mailu od 
Calendly.  V rámci kompletní verze máš 60 minutovou 
konzultaci. Light verze čtení je konzutlace na 30 minut.
Konzultace je včetně channelingu, který není povinný, 
nechám to na tobě! Záznam z channelingu je možný.

Když se nemůžeš dostavit na konzultaci,  omluv se 
nejpozději do 24 hod před termínem!V případě, že 
nedorazíš bez omluvy na call- naúčtuji ti 25% z celkové 
ceny čtení. 
 



Pro čtení využivám svůj hlas, dojde ti tedy audio nahrávka. Celé 
čtení začíná úvodní modlitbou, ve většině případů po této části 
přichází prvotní vjem, zpráva, kterou máš teď a tady vědět. ALE 
není to podmínkou.
Po tomto úvodu vždy přečtu otázku a následuje vhled z Akáši. 
Když cítím, že je potřeba jít více do hloubky - otázku čtu znovu. 

Po zodpovězení všech otázek následuje výstupní modlitba a 
poděkování průvodcům, kteří byli při tomto čtení se mnou. 
Odpovědi mají různou délku, vždy se vám dostane odpovědi na 
kterou jste teď a tady připravení. Neotevře se vám nic, na co vy 
a vaše duše není připravená. I tak pro vás zprávy nejspíš budou 
velice silné.

Vždy ode mne dostanete celý záznam, v případě, že máte 
zájem rozdělit záznam na jednotlivé otázky, dejte mi to 
dopředu vědět. Včetně záznamu ode mne dostaneš i audio 
mých vjemů, které ke mě přicházely. 

Jakmile se vám dostane vaše čtení doporučuji si záznam 
poslechnout napoprvé celý najednou a pak se k němu vracet, 
klidně po otázkách.

Doporučuji se po vyslechnutí zpráv uzemnit - určitě se napít 
vody na znamení uzemnění, projít se venku, opláchnout si 
obličej, cokoliv vás propojí s tady a teď.

Načtení informací z Akašických záznamů



DĚKUJI, ŽE MŮŽU BÝT 
TVÝM PRŮVODCEM!


