


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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O Registro Akáshico é o registro individual de uma 
Alma desde o momento que deixa seu ponto de origem 
até que a ele regresse ao mesmo, onde poderíamos dizer 

que é a Unidade do SER, o “Alfa” e o “Omega” coexistindo, 
o início e o fim no mesmo ponto, ao mesmo tempo. 

É uma clara demonstração do conceito quântico 
da existência, coexistência, neste UNIVERSO 

e também no MULTIVERSO.
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O que chamamos de passado, presente e futuro na realidade humana nada mais são 
que possibilidades de realidades sendo manifestadas.

Realidades paralelas que encerram todas as possibilidades de existência. Absolutamen-
te tudo que é criado, toda e cada existência tem uma história, uma rastro energético que 
está disponível no universo para ler (tornando-se ciente).

A criação está em nós e somos nós ao mesmo tempo. Começamos a participar da nos-
sa própria criação com a tomada de consciência. Esta consciência é Una, é o TODO, e ao 
mesmo tempo é separada na individualidade pelas experiências, lembranças, memórias e 
histórias de cada um.

A partir do momento que um indivíduo consciente acessa uma informação do Akasha, 
trazendo-a como real e possível para seu campo eletromagnético, essa informação passa a 
se manifestar como realidade.
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O QUE É REGISTRO AKÁSHICO?
Registros Akáshicos (Akasha é uma palavra em sânscrito que significa “céu”, “espaço” 

ou “éter”), segundo o hinduísmo e diversas correntes místicas, são um conjunto de conhe-
cimentos armazenados misticamente no éter, que abrange tudo o que ocorre, ocorreu e 
ocorrerá no Universo. No momento em que tomamos a decisão de experenciar a vida, é 
formado um campo de energia com a finalidade de gravar todos os pensamentos, palavras, 
emoções e ações geradas por cada uma das experiências vividas. Esse campo de energia é 
denominado Registro Akáshico.

Toda a sua informação desde o início da sua existência está guardada nos seus Regis-
tros Akáshicos. Todas as palavras, pensamentos, sentimentos, ideias, crenças, sensações, 
ações suas e dos seus ancestrais, ficam ancorados como informação em você, no seu corpo, 
nas suas células, átomos, no seu DNA, na sua energia, na sua essência.

PORQUÊ AKÁSHICO?
Akáshico porque está composto pelo Akasha, que é a substância energética da qual 

toda a vida está formada. AKASHA é uma palavra de origem sânscrita, que se utiliza para 
denominar um plano da consciência cósmica que atua como arquivo.
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 O QUE É AKASHA?

O Akasha é uma biblioteca de ações de cada alma, pensamentos e emoções que tive-
ram um lugar no planeta Terra ou em qualquer lugar no cosmos. 

Todos os eventos de pequeno ou grande porte são permanentemente gravados na gra-
de eletromagnética do planeta e do cosmos.

Akasha (ākāśa आकाश) 
é a palavra em Sânscrito 
para “éter” ou “atmosfera”. 
Além disso, no idioma Hin-
di, Akash (आकाश) signifi-
ca “céu” ou “paraíso”.

Akasha é o nome dado 
ao éter primordial, à energia 
viva que possibilita a existên-
cia. Está em tudo e tudo É. 

É amplamente mencio-
nado na cultural oriental 
(hinduísmo e budismo), no paganismo, na antroposofia, etc. Foi difundido no ocidente 
por intermédio da teosofia, de Helena Blavatsky.

O conceito do Akasha pode ser descrito na atualidade como a energia da vida que 
guarda em si todas as possibilidades do vácuo quântico. Ou seja, todas as realidades em 
suas infinitas possibilidades já existem. Qualquer tipo e informação possível e imaginária 
já existe no Universo.

O termo Registro 
Akáshico é usado para re-
gistrar para o Criador todas 
as coisas que ocorreram no 
passado, presente e futuro 
na história da criação.

O registro consiste em 
padrões de luz energéticos 
que estão sintonizados com 
uma frequência vibracional 
especial exclusiva para o seu 
conteúdo, em última análise 

o código é baseado na frequência do amor. O conhecimento sobre a capacidade de acessar 
o seu registro Akáshico pessoal pode revelar as respostas de quem você realmente é.
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O Registro Akashico está aqui formando nossa realidade o tempo inteiro. Todas as 
memórias que vamos manifestando na nossa vida vem dos registros. Nós assumimos e 
liberamos verdades (rastros energéticos) a cada passo que damos.  Não existe uma verdade 
linear e sim todas as possibilidades de existência ao nosso dispor o tempo todo.

Para acessar essa matriz energética da existência (Akasha) não é necessário ir para 
uma biblioteca e/ou visualizar livros, tampouco é necessária a presença de anjos, arcanjos, 
mestres ou guias.  A conexão já é direta e intrínseca à nossa existência. 

No entanto, algumas pessoas sentem, têm a necessidade de serem amparadas, guiadas 
neste processo, o que as fazem recorrer à ajuda de seus mentores espirituais, seus guias, 
seus mestres e outros seres de Luz. O que nos separa da realidade que desejamos assumir, 
que desejamos manifestar é apenas o nível de consciência de cada um.

Todo mundo tem a habilidade de se conectar com a fonte primordial como um ‘deten-
tor de registro espiritual’ e é capaz de chamar a todos seus orientadores multidimensionais 
para receber as respostas de suas próprias perguntas.

Você é capaz de ser seu próprio guia, psicólogo, guru espiritual e professor. Sempre que 
você tem uma situação problemática ou um desentendimento com um indivíduo, esses 
incidentes ocorreram antes em outro tempo e lugar.

Dentro desta dimensão espiritual mais alta, somos capazes de fazer perguntas, obter 
explicação e orientação. Também podemos identificar outras experiências de vida que nos 
afetam nesta.
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Se você tem perguntas para um problema ou situação, existem várias portas para es-
colher com muitas soluções variáveis. A porta A tem uma resposta, a porta B tem outra, 
e assim por diante.  Se acontecer de você escolher a porta errada, o problema vai surgir 
novamente. Escolhendo a porta correta conecta-se realmente com o que há de melhor para 
todos e não apenas para você. Essa escolha cria harmonia, beleza, paz e cura para todos os 
envolvidos.

Os Registros Akáshicos estão dis-
poníveis para todos. Algumas das res-
postas não serão do seu agrado. No 
entanto, elas vão conter a energia da 
“verdade” de quem você realmente é e 
o que supostamente sejam seus apren-
dizados.

Quando os seus guias sentirem 
que você está pronto para continuar 
por si próprio, você terá permissão 
para acessar seus registros, quando 
você tiver a “necessidade de saber” 
outras informações. Isso geralmente 
se realiza sem canalização de transe e 
quando você está pleno de consciên-
cia, desperto e alerta.

É muito importante estar bem en-
raizado para receber e manter as frequ-
ências que vem de dentro. Esta é a razão 
pela qual deve se estar ligado a natureza 
para ter um bom aterramento.
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Caso contrário, você pode sentir tonturas ou mal-estar e seu corpo pode não ser capaz 
de manter a vibração por muito tempo e suas respostas podem parecer pouco claras.

As informações dos Registros Akáshicos só serão dadas a uma pessoa quando elas es-
tiverem sendo usadas para curar a si mesma e sua parcela do planeta.

As informações podem vir a você da mesma maneira quando você está meditando 
ou canalizando. Você pode ver imagens holográficas ou simbólicas, ouvir sons, começar a 
escrever, ou apenas de repente “saber” a resposta.

Os Registros Akáshicos não devem ser usados para adivinhações ou recordações de 
vidas passadas como um divertimento. Eles são muito sagrados e são protegidos por seres 
de luz em sentinela.

Você não vai ter acesso a todos os registros a menos que tenha integridade e discipli-
na em seus hábitos diários e pensamentos. No entanto, você vai continuar a ser ajudado, 
abençoado, honrado e guiado pelos reinos dos espíritos em sua mais alta manifestação.

É uma das ferramentas mais poderosas disponíveis no Planeta para nos ajudar a recor-
dar a nossa condição de Unidade Divina. Quando nos ascendemos à energia dos Registros 
Akáshicos, abrimos um canal à comunicação direta com nossos Mestres.

Estas “memórias” revelam situações que no presente ajudam a revisar as situações kar-
micas, conhecer o propósito de nossa vida, esclarecer os vínculos, as passagens nesta vida, 
pois estão formadas por uma massa de informações acumuladas das encarnações vividas, 
para nos auxiliar na elevação e, também, para o bem de todos que nos cercam.
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Existem vários níveis e tipos de Registros Akáshicos criados a fim de ser capaz de cate-
gorizar e arquivar esses registros, por exemplo, o registro da vida particular de uma pessoa 
pode ser em forma de filme e imagens holográficas com os sentimentos e as energias de 
evento e emoções de modo que eles podem ser revistos como ferramenta de aprendizagem 
mais tarde, o registro de um planeta pode incluir as experiências de cada ser sobre ele e 
suas viagens através do Universo.

Devido à sua natureza 
holográfica as camadas de 
Registros Akáshicos podem 
ser imaginadas como um 
conjunto de bonecas russas 
aninhadas uma dentro da 
outra, dentro da outra.

Para um indivíduo, o 
Registro Akáshico em uma 
encarnação da vida humana 
poderia ter as seguintes in-
formações armazenadas nele:

• Um registro de uma célula individual do corpo humano.

• Um registro de um grupo de células que compõem o corpo humano e as experiências 
que estão impressas nelas.

 • Um registro de todas as encarnações que experimentou.

O salão de registros ou 
central de Registros Akáshi-
cos foi descrito por aqueles 
que podiam se comunicar 
com os seres do “outro lado” 
(o plano astral) como um 
grande edifício com colunas 
em estilo grego e degraus de 
mármore, no interior a bi-
blioteca parece ser infinita.

Algumas pessoas já vi-
sitaram o salão de registros 
em seu estado meditativo, 
algumas pessoas têm relatado que visitaram o salão de registros em uma revisão de vida 
durante uma experiência de quase morte (EQM), uma vez dentro do salão de registros 
foram recebidos por um guia que os levou para a seção que precisavam estar dentro, certas 
pessoas têm acesso a determinados registros.
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Você só tem acesso ao registro de sua alma e daqueles que tiveram influência sobre sua 
vida, a não ser que tenha sido concedido o acesso a outras informações necessárias para a 
evolução da sua alma.

Os Registros Akáshicos são as matrizes de nossas vidas passadas, presente e futura, 
todas misturadas. São essencialmente o registro do Tudo Que É: tudo que já “foi” e tudo 
que “será”. Podem ser comparados com uma biblioteca universal gigante de internet, onde 
todas as almas podem ter acesso ao conhecimento universal de todas as almas para apren-
der mais e crescer. Existem três níveis das câmaras de registro Akáshicos e nenhum nível 
é melhor que o outro.

• O primeiro nível é o lugar onde toda a consciência coletiva do planeta é gravada, in-
cluindo os pensamentos, emoções e ações de cada alma ao longo da história.

• O segundo nível é o excesso de pureza e energias divinas que vêm do primeiro nível.

• O terceiro, mais alto nível é o que registra as gravações das melhores energias que 
vem dos outros dois níveis.
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CÂMARA DOS REGISTROS AKÁSHICOS
Com o conhecimento de que cada escolha que você faz, cada emoção que você sente e 

cada pensamento que você tem são registrados, como você pretende estar mais consciente 
de como você vive sua vida? Muitas pessoas que tiveram EQM tem uma visão completa-
mente nova sobre a vida ao retornarem.

Os Registros Akáshicos não devem ser usados contra nós como uma viagem de culpa 
ou para nos sentirmos mal sobre o que fizemos na vida, todas as nossas vidas são para 
experiência e aprendizagem e nunca há qualquer julgamento do Criador ou qualquer guia 
ou um ente querido do outro lado.

Esses registros são ferramentas de evolução e quando se tem o conhecimento de que 
eles existem, então é tempo de conscientemente decidir como viver a vida de modo que 
fique feliz com o seu registro a partir de então.
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COMO POSSO ACESSAR O 
REGISTRO AKÁSHICO DA MINHA ALMA?

Nos Registros Akáshicos podemos adquirir conhecimento a partir de experiências que 
nossa alma teve em vidas passadas e podemos aprender a acessar os Registros Akáshicos 
mais especificamente através de técnicas de aprendizagem que abrem os Registros Akáshi-
cos, estas técnicas podem incluir o uso de meditação, técnicas de respiração e uma oração 
sagrada com intenção de abrir o cofre da vida que nos liga à origem da nossa alma.

A maioria das pessoas já acessaram os 
Registros Akáshicos, muitas vezes atra-
vés da intuição, meditação e lampejos de 
intuição, muitos de nós experimentamos 
esses vislumbres dos Registros Akáshicos 
diariamente e nem sequer percebemos 
isso, as pistas estão em torno de nós que 
nos levam a quem realmente somos e por 
que estamos aqui.

Acessando aos Registros Akáshicos 
você pode descobrir a origem de tudo o 
que afeta a sua vida, seus problemas, do-
res, tristezas, doenças, bloqueios, medos, 
traumas, baixa autoestima e padrões de 
comportamento repetitivo. Muitas vezes 
só descobrindo a origem dos problemas é suficiente, outras vezes é necessário sanar.

Você vai descobrir quem realmente é, o que esta fazendo neste mundo, quais as caracte-
rísticas que o fazem único e especial, quais são os seus talentos, pontos fortes, paixões, que o 
ajudaram a ser tornar responsável pela própria vida, criador da sua própria existência, tornar 
seus sonhos em realidade e desenvolver a sua missão de vida para o seu plano evolutivo.

Os Registros Akáshicos são a base de dados de informação ilimitada sobre tudo o que 
existe, existiu e existira no Universo. É o conhecimento do passado, presente e possibilida-
des de futuro de todas as coisas, desde o microcosmos até o macrocosmos.

Este “instrumento” nos permitirá perceber a limitação de nossos padrões e crenças, 
que criam véus de ilusões ao redor da nossa verdadeira alma.

À medida que desvendamos estes véus e aprendemos nossas verdades, voltamos mais 
conscientes do que verdadeiramente somos, recuperando a própria Divindade, nosso po-
der, a conexão com tudo que existe. Estaremos livres para permitir à alma voar a níveis 
mais altos.
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ACESSANDO OS REGISTROS AKÁSHICOS
Quando nos propomos a trabalhar com os Registros Akáshicos é preciso estar íntegro 

e consciente da responsabilidade para conosco e a ressonância de nossas atitudes.

Através dos Registros Akáshicos, qualquer informação relacionada ao que ou quem 
desejamos analisar, pode ser acessada. 

O contato com as informações desta matriz energética não precisa ser físico, lembran-
do que tempo e espaço são convenções humanas...Basta a visualização de alguma infor-
mação do que vai ser lido (nome, foto, etc.) e a conexão energética poderá ser estabelecida.

É recomendável que antes de se fazer uma leitura dos Registros Akáshicos de uma 
pessoa, animal, vegetal, mineral, grupo, astros, etc., se tenha em mente que estará acessan-
do apenas uma das infinitas realidades da existência.  E dentro disso não existe certo ou 
errado. 

Significa que a leitura que está sendo feita mostra como a realidade está sendo desdo-
brada naquele padrão vibracional, nível de consciência e sabedoria. Além disso, a infor-
mação que está sendo lida está passando pela esfera mental do leitor o que possibilita a 
decodificação da energia (do registro enérgico) em palavras. 

O nível intelectual, de conhecimento e de prática na técnica certamente influenciam 
na leitura que está sendo feita.
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IMPORTANTE
• Uma questão que devemos considerar e que é de extrema relevância é o consenti-

mento para adentrar o espaço energético de um outro ser e fazer o acesso de seus registros. 

Além da ética e respeito para com o próximo essa atitude facilita a determinação cons-
ciente no seu próprio campo energético do que é seu e do que do outro e facilita a quebra 
de qualquer elo energético criado por vocês no momento da leitura.

 • É importante lembrar também que quando entramos no espaço energético do outro 
sem permissão podemos gerar atividade imunológica ou emocional de defesa no outro 
por se sentir intuitivamente invadido e não saber a causa, além de aumenta a chance de 
trazermos para nossa própria realidade manifestações que não eram nossas e que não res-
soávamos com elas anteriormente.

 • Lembre-se que pelo menos 48h antes de entrar em contato com a egrégora dos Re-
gistros Akáshicos, tanto terapeuta quanto cliente, devem evitar a ingestão de qualquer tipo 
de substância que poderá alterar o padrão vibratório/energético, como bebidas alcoólicas, 
cigarro, qualquer outro tipo de droga ou substância alucinógena.
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