


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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LEITURA DOS 
REGISTROS AKÁSHICOS

A forma mais eficaz de se trabalhar com a 
leitura dos Registros Akáshicos é escrevendo.

Desta forma, fica mais fácil para o 
mecanismo corpóreo físico e extra físico 

manter a originalidade da informação 
que está sendo lida, diminuindo a 
interferência egóica no processo.



4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112      carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

COMO ACESSAR SEUS REGISTROS AKÁSHICOS - Aula 1 (2022)

Qualquer tema pode ser abordado em uma Leitura dos Registros Akáshicos e as per-
guntas podem ser refeitas e esmiuçadas até o entendimento ou satisfação do leitor ou de 
quem está recebendo a leitura.

PASSADO, PRESENTE E FUTURO 
SÃO APENAS VISÕES DIFERENTES DE 

UMA MESMA REALIDADE QUE JÁ EXISTE.

Você, como leitor pode acessar o futuro, sabendo que ele não é fixo e representa a pos-
sibilidade de desdobramento daquele momento exato de consciência da pessoa que está 
recebendo a leitura.

A leitura dos Registros Akáshicos pode constituir um atendimento exclusivo, como 
pode ser mesclado com outras técnicas terapêuticas.

O terapeuta pode utilizar a leitura para obter um número maior de informações e as-
sim complementar a técnica ou técnicas com as quais já trabalha. 

Tanto para uma anamnese inicial quanto para entender/compreender alguma questão 
mais profunda da vida do seu cliente, questão essa que às vezes o próprio cliente desco-
nhece.

É importante que o terapeuta fique atendo à pequenos detalhes que surgirem na anam-
nese, pois em muitos, mas muitos casos mesmo, a resposta de conflitos, traumas emocio-
nais, dores, sofrimentos e até mesmo doenças podem estar ocultos em detalhes pequenos 
e quase imperceptíveis.
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ORIENTAÇÕES INICIAIS:
É importante que você 

saiba e tenha consciência de 
que não existe uma fórmu-
la pronta, uma poção mági-
ca para acessar os Registros 
Akáshicos. 

Você só vai conseguir 
acessá-los a partir de seu uni-
verso interior, da sua Alma, do 
seu Eu Essência. Só você pode 
chegar até ele em sua jornada 
ao centro do ser e, consequen-
temente, à energia cósmica – 
o Akasha. 

Isso só é possível através 
da meditação, do mergulho, 
da entrega, da aventura do au-
toconhecimento.

Podemos lhe orientar através do método que desen-
volvemos, que ajustamos ao longo de nossa experiência 
de prática terapêutica, e que funciona.

Isso não quer dizer que você não possa mudá-lo ou 
ajustá-lo. Aliás, é de suma importância salientar que cada 
pessoa tem as suas conexões universais, cósmicas, espi-
rituais e que cada um deve buscar ajustar a metodologia 
para sua realidade, seu entendimento, suas conexões e 
afinidades.

A primeira coisa a fazer, antes de começar, é você ela-
borar perguntas objetivas e direcionar sua busca para as-
suntos bem específicos, os assuntos que realmente lhe in-
teressam e que precisa encontrar respostas ou solucionar. 

Tenha uma intenção dirigida e focada o tempo todo.

Ao acessar, dentro dos registros, você pode se deparar 
com as mais variadas situações, como por exemplo, pode 
encontrar os guardiões dos Registros Akáshicos, a quem 
você deve pedir autorização para entrar. 

Existem várias 
metodologias 
desenvolvidas 
de Leitura dos 
Registros Akáshicos, 
bem como 
metodologias 
terapêuticas, 
mas o que 
podemos te 
mostrar, 
verdadeiramente, 
é que não existe 
um método 
padronizado.
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Você pode encontrar anjos, guias, mestres, que auxi-
liam e, que talvez você conheça, ou não. São eles que nos 
protegem, nos dão inspiração e nos ajudam, tanto no aces-
so, quanto na compreensão.

Se você for fazer a leitura dos registros de outras pesso-
as, precisará de perguntas objetivas realizadas pela própria 
pessoa e de uma autorização desta para que você entre nos 
Registros Akáshicos dela.

Não se pode acessar ou ler os Registros Akáshicos de 
terceiros sem a devida autorização. Além de ser antiético, 
muito provavelmente seus guardiões não permitirão (citamos isso anteriormente, cha-
mando a atenção para este fato).

Outro fator que devemos considerar é que acessar Registros Akáshicos de outra pessoa 
sem seu consentimento pode gerar um problema bem sério: interferências kármicas. 

Quem acessa os Registros Akáshicos alheios sem autorização pode receber parte da 
carga kármica desta pessoa. Já temos nossos karmas pessoais. Não é nada inteligente assu-
mir karmas alheios simplesmente por descuido ou curiosidade.

Neste espaço 
sagrado, é importante 
que se leve muito à 
sério as informações 
que irá receber. 
SEJA HONRADO 
E RESPEITOSO.
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Para se fazer a leitura dos Registros Akáshicos exis-
tem 4 (quatro) observações que são chamados  de “os 4 
pilares” principais:

1.   Não tenha medo;

2.   Não julgue;

3.   Não seja resistente ao processo;

4.   Emane amor profundo durante o processo, pois 
ele será o GUIA.

OUTRAS OBSERVAÇÕES:
• Esteja com a consciência em total presença, ou seja, 

no momento presente;

• Tenha a intenção de ser um mensageiro da luz e da 
verdade, sem segundas intenções;

• Abra mão do ego e das opiniões pessoais, assim como de influências externas;

• Mantenha sempre a integridade, tanto em relação ao outro quanto em relação a si 
mesmo;

• Seja consciente que estará entrando em espaço sagrado e seja grato por isso;

PONTOS IMPORTANTES:
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PREPARE O AMBIENTE:
Para acessar os Registros Akáshicos, tanto para você quanto para outros, você deve 

preparar o ambiente para que esteja o mais harmonioso possível.

• Tenha cuidado para que este local seja um local reser-
vado, em que você não seja interrompido.

• Mantenha o ambiente limpo, cuide da limpeza física e 
energética do ambiente.

• Igual ao ambiente, seu corpo físico também precisa 
estar limpo.

• Use música calma, principalmente de meditação.

• Se desejar, use cristais, iluminação com base na cro-
moterapia.

• Evite incensos, pois algumas pessoas têm alergia a 
alguns cheiros. Se a pessoa começar a espirrar, fungar ou 
pigarrear, com certeza atrapalhará no atendimento.

• Uma fonte com água corrente ajuda no relaxamento.

• Quer acender velas? Pode

RELAXAMENTO OU MEDITAÇÃO:

Cada pessoa tem seu modo de relaxar, en-
trar em sintonia consigo mesmo, com seu Eu 
Superior, com sua Essência.

• Se você possui seu próprio método de me-
ditação, use-o. Medite em uma posição confor-
tável, de preferência sentado, para que você pos-
sa escrever ou gravar sua experiência.

• Meditação que indicamos caso desejar, é a 
Técnica Pilar de Luz (se imagine no meio de um 
pilar de luz), ou Técnica da Bolha Cor de Rosa 
(se imagine dentro de um bolha cor de rosa).

• Ajeite seu corpo de forma confortável, 
com os pés descalços (ou com meias de algo-
dão) para que haja uma troca energética com a 
Terra.

O mais 
importante é que 
você se sinta 
o mais à vontade 
possível. 

Isso vale também 
para seu cliente, 
ele precisa estar, 
sentir-se à vontade, 
assim tudo flui 
melhor, para 
o melhor.
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• Atente para sua respiração, ela é muito importante 
neste processo. Respire lenta e pausadamente até sentir 
que está relaxando, que está entrando em conexão e que 
seu padrão vibracional está se elevando.

• Enquanto respira, foque em seus Chakras, especial-
mente no Chakra cardíaco e na energia do amor incondi-
cional, por alguns momentos.

• Contate com seu Eu Superior, com sua Essência Di-
vina, com sua Alma e convide para que estejam com você 
nessa jornada, nesse acesso ao seus Registros Akáshicos, 
pois você é um SER UNO e precisa estar unificado neste 
momento.

• Quando perceber que está entrando em estado alterado de consciência, você está 
pronto. Para fazer atendimento de seus clientes use técnicas de relaxamento, expansão da 
consciência, ou outra que for de seu conhecimento ou que já usa nos atendimentos.

DICAS ÓTIMAS

• Se você for reikiano(a), 
use do Reiki para auxiliar 
neste processo.

• Se você for afro-um-
bandista, solicite que teus 
protetores, guias, orixás, 
guardiões, estejam com 
você, te protejam e te auxi-
liem neste processo.

• Se você for espirita, 
kardecista, também peça 
proteção e auxílio de teus 
mestres, guias e protetores.

• Se você for cristão, 
peça ao Espirito Santo, Cris-
to, seus santos de devoção.

• Seja qual for sua forma 
de fé, peça amparo e clareza 
de entendimento.
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ORAÇÃO DE ABERTURA 
Antes de Ler Seus Próprios 
Registros Akáshicos

• “Em nome de Deus, da sabedoria 
e do livre arbítrio, tendo minha mente 
no presente e o amor incondicional no 
meu coração, hoje peço aos guardiões 
dos Registros Akáshicos que me deem 
permissão para entrar neste espaço sa-
grado em busca de conhecimento, cura 
e crescimento. A partir deste instante, 
os registros estão abertos.”

• “Ajude-me a conhecer (seu nome 
oficial) na luz dos Registros Akáshicos.”

• “Ajude-me ver (seu nome oficial) 
através dos olhos dos Senhores dos Re-
gistros Akáshicos.“

• “Permitam-me a compartilhar a 
sabedoria e a compaixão dos Mestres, 
Guias, Protetores, Anjos, Guardiões e 
Ente Queridos de (seu nome oficial) têm 
por mim.”

ABERTURA ORAÇÃO INICIAL 
Após Ter Feito Relaxamento/Meditação

• “Peço ao meu ego que se afaste e que 
venha a mim a energia da humildade.”
         

• “Nós reconhecemos as forças da Luz, 
pedimos por orientação, direção, es-
clarecimento e coragem para saber 
a verdade assim como ela é revelada 
pelo nosso mais alto bem e o mais alto 
bem de todos conectados a nós.”
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ORAÇÃO DE ABERTURA
Antes de Ler os Registros Akáshicos do seu Cliente

Esta parte somente você deverá ler em voz alta:

• “Em nome de Deus, da sabedoria e do livre arbítrio, tendo minha mente no pre-
sente e o amor incondicional no meu coração, hoje peço aos guardiões dos Registros 
Akáshicos que me deem permissão para entrar neste espaço sagrado em busca de co-
nhecimento, cura e crescimento. 

• Também peço em nome de (nome do seu cliente), para que seja permitido que aces-
se este espaço sagrado em busca de conhecimento, esclarecimento, cura e crescimento. 

A partir deste instante, os registros estão abertos.”

Neste momento você tem que sentir que a energia muda.  
É um momento sagrado.

Esta parte você e depois seu cliente deverão ler em voz alta:

• “Ajude-me a conhecer (nome do seu cliente) na luz dos Registros Akáshicos.”

• “Ajude-me ver (nome do seu cliente/utente) através dos olhos dos Senhores dos 
Registros Akáshicos.“

•“Permitam-me a compartilhar a sabedoria e a compaixão dos Mestres, Guias 
Protetores, Anjos, Guardiões e Ente Queridos de (nome do seu cliente) têm por mim.”
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ACESSANDO OS REGISTROS AKÁSHICOS
Esta parte, se você for acessar os registros Akáshicos de seu cliente, você pode ler o 

trecho abaixo, induzindo ao relaxamento, expandindo a consciência, em relaxamento 
profundo.

Se você quiser acessar seus próprios registros Akáshicos, oriento que você grave 
esta parte, pode ser no próprio celular ou outro gravador, assim fica mais tranquilo e 
mais fácil promover o próprio relaxamento.

Após a oração inicial, a oração de abertura, mantenha-se em estado de relaxamen-
to, e, de olhos fechados, procure visualizar uma porta à sua frente.

Esta porta representa seu momento presente. Preste atenção nela.

Abra esta porta e entre, fechando-a logo atrás de você.

Agora você está em um hall de entrada. O hall de entrada dos Registros Akáshicos.

Na sua frente há uma porta. Prepare-se, respire profundamente e abra esta porta. 
Passe por ela e depois que passou, feche-a.
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AGORA VOCÊ ESTÁ DENTRO DOS REGISTROS AKÁSHICOS.

• Sinta, perceba como este espaço se apresenta à você?

• Como você se sente ali?

• É fechado, como uma sala ou é ao ar livre?

• Tem algum caminho, algo que te mostre onde ir?

• É gramado?

• O que mais tem aí?

Você está dentro dos registros Akáshicos agora, então explore suas experiências sem 
pressa ou julgamento. Não tenha medo. Você não está sozinho. Toda sua egrégora espiri-
tual está com você.

Estão com você mesmo que não sejam vistos. Muitas vezes, não querem ser vistos. Mas 
estão lá. Tenha fé. Este é um espaço sagrado e muito bem protegido.
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Quando você está nesta “dimensão da Alma” que é a dimensão dos Registros Akáshi-
cos, a percepção pode ser de estar sonhando e onde muitas coisas “diferentes” podem 
acontecer.

Mantenha a mente aberta

Não julgue, não pense, apenas experimente.

Esteja presente e consciente.

Digo isso porque no começo, há uma certa tendência de duvidarmos da veracidade de 
nossas próprias experiências.

Confie. Mesmo que pareça um sonho ou fantástico demais para ser verdade.

Apenas confie no que você está vivenciando e no que está lhe sendo dito.

Com o passar do tempo você irá adquirir confiança em si próprio, nas experiências e 
nos seres amparadores e protetores.
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