


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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Por não haver linearidade temporal no Akasha, as informa-
ções transmitidas podem apresentar situações de vidas passa-
das, uma vez que se trata do acesso à alma – que pode já ter tido 
muitas outras vidas – e não ao corpo físico. 

Nos Registros Akáshicos, algumas vidas passadas podem 
ser acessadas se isso for importante para o momento atual da 
pessoa e se ela estiver preparada para receber a informação. 

Ainda assim, o propósito é dignificar, elevar e conectar com 
a sua essência e não de especular o seu passado. Os Guias e 
Mestres da Luz só te enviarão informações que te ajudem, suas 
perguntas devem ser de acordo com sua situação.
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Imagine que está encontrando um velho amigo, sua Alma, seu Eu Superior. 

Esse amigo sabe tudo sobre você. A partir desse momento, está estabelecido 
contato com sua Alma e você está pronto para receber as informações necessárias, 
e a cada conexão, haverá maior facilidade de acesso. 

Como nas dimensões 
superiores não há as 
limitações de tempo e 
espaço como conhece-
mos, a disponibilidade 
é constante e imediata.  

Os guias não nos 
privam de suas lições 
e ensinamentos e sim, 
nos ajudam a compre-
endê-las. 

Os Guias e Mestres não 
vão decidir por você o 
que você tem que fazer, 
eles respeitam o livre 
arbítrio de todos. 

Sua função é ajuda-lo 
a compreender o seu 
propósito e ajudá-lo a 
ver que partes de você 
mesmo ou de sua vida 
está sendo separado de 
você ou que você não 
está vendo, acessando 
ou percebendo. 

Assim, eles nunca vão dizer a 
você o que fazer, e sim, mostrar 
o caminho e as possibilidades, 
fornecerão diretrizes sobre suas 
crenças e a forma em que intera-
gem em sua vida.
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1 - Estar em um local e em um mo-
mento adequado para a leitura, em que 
você não será interrompido. 

2  -Ter uma postura corporal livre, 
sem cruzar braços e nem pernas, para 
que as energias fluam livremente. 

3 - Ter suas perguntas prontas e es-
critas em seu caderno de registros. (Im-
portante: Se você utilizar uma folha de 
papel, que ela seja limpa e não seja joga-
da fora e nem queimada, deve ser guar-
dada com muito cuidado, pois a cura 
continua se manifestando através do que 
foi escrito.) 

4 - Conforme você recebe as respos-
tas ou informações/impressões, você vai 
escrevendo, pois a cura vai se manifes-
tando na nossa dimensão. 

5 - Colocar ambas as mãos no chakra 
do coração, primeiro a mão direita, que 
ficará embaixo da mão esquerda. 

6 - Fazer uma meditação ou mantra 
que o leve ao relaxamento e a uma mais 
fácil conexão.

Detalhes 
para 
proceder 
à Leitura

7- Ler a oração de abertura dos Re-
gistros Akáshicos e dizer em voz alta: 
MEUS REGISTROS ESTÃO ABERTOS. 

8 - Ao receber as respostas/insights/
impressões, escrevê-las, para depois 
guardá-las. 

9 - Escrever tudo o que sente a partir 
da pergunta feita, ou que seja visualiza-
do, sentido, ouvido, percebido, viven-
ciado no corpo físico, ou o que pensa, 
mesmo que você pense que não tenha 
nexo, o que sentir como cheiro, emo-
ções, impressões, etc. Pois tudo o que for 
recebido e escrito será procedido a cura, 
pois quando é materializado na nossa di-
mensão vai se ordenando, se alinhando, 
se dissolvendo e acontece a cura. 

10 - Proceder com a oração para fe-
char os Registros. 

11 - Sentir e emanar Gratidão e 
Amor ao Todo, à Fonte e aos Mestres da 
Luz pela oportunidade e pelo todo rece-
bido.



Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112      carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

6 COMO ACESSAR SEUS REGISTROS AKÁSHICOS - Aula 4 (2022)

Oração para pedir limpezas e 
remoções de bloqueios internos:

“Que o amparo de Deus desça através de mim para remover todo bloqueio 
que está me impedindo de seguir meu caminho divino. 

Eu peço, pela graça de Deus que se limpe e libere esse padrão de minha vida 
para que possa ser levado ao fim, se houver alguém ou algo que me feriu no pas-
sado, consciente ou inconscientemente, eu me perdoo e o liberto. 

Se eu me feri a mim mesmo no passado, consciente ou inconscientemente, eu 
me perdoo e me liberto, eu me perdoo e me liberto, eu me perdoo e me liberto.” 

Repita essa oração e fique atento a sentir uma mudança de energia, ou 
receber uma resposta ou insight.
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