
Leitura de Registos Akáshicos 

Módulo I 

O meu Potencial 

 

Antes da abertura dos Registos Akáshicos, atente às seguintes regras: 

1. Não consuma álcool ou drogas 24 horas antes da abertura dos Registos 

Akáshicos. 

2. Alinhe-se com o propósito do trabalho em questão: evolução e expansão de 

Consciência. 

3. Seja responsável pela Leitura em intenção e tempo. 

4. Respeite os três princípios fundamentais: Não temas. Não julgues. Não 

resistas. 

 

Para uma melhor prática e benefícios da Leitura, recomenda-se que faça uma 

gravação áudio durante o tempo de prática, permitindo-lhe que flua com a 

Leitura sem a preocupação de ter de registar emoções, pensamentos, 

sensações ou imagens. 

Este trabalho deverá ser feito com tranquilidade, permitindo-lhe explorar todos 

os tópicos referidos no guião. Procure manter-se dentro dos Registos 

Akáshicos entre 30 a 60 minutos, nunca mais do que esse tempo, para cumprir 

este trabalho. 

 

Propósito do Guião 

O Guião encontra-se estruturado para que possa ir explorando todos os 

aspetos da consciência da sua missão de vida. Todo o trabalho desenvolvido 

nesta leitura deverá dizer apenas respeito à sua missão de vida, devendo, 

portanto, de forma responsável e com consciência, evitar trabalhar aspetos que 

reportem para a relação com a família ou pessoas emocionalmente envolvidas 

no seu percurso. Sempre que necessário, e mediante as respostas obtidas, 

aplique o protocolo dos três níveis de cura. A relembrar: 

❖ História (descrição da situação) 

❖ Causas e condições (Qual a origem? O que estava a acontecer? Quais as 



circunstâncias? Qual a vantagem?) 

❖ A situação vista à luz dos Registos Akáshicos 

 

Temática do guião: 

O meu potencial 

❖ Fazer a meditação de acesso à 11ª dimensão 

❖ Aceda aos Registos Akáshicos através da Oração do Caminho e da Luz. 

❖ Após a abertura, sonde o espaço à sua volta, permitindo-se desfrutar no 

espaço dentro dos Registos. 

❖ Deixe fluir a Leitura tendo como referência o guião que se segue. 

 

Guião:  

O Potencial 

❖ Peça aos Registos que o levem para a sua infância, para um momento 

em que se sentia um enorme bem-estar e plenamente conectado/a com o 

que estava a fazer e como o estava a fazer. Desfrute dessa visão ☺ 

❖ Reflita sobre o facto de estar sozinho ou acompanhado e peça informações 

que ajudem a esclarecer a resposta obtida. 

❖ Peça aos Registos que lhe revelem o porquê de terem escolhido essa 

imagem/informação. O que há de importante nela que lhe permita conhecer 

o seu potencial. Que potencial é esse? O que é que você fazia que fosse 

uma característica sua? 

❖ Se achar importante, volte ao primeiro ponto, peça outro momento e repita 

os restantes passos anteriores. Não existe necessidade de o fazer mais do que 

duas vezes. 

❖ Se achar importante, permita-se ficar nessa(s) imagem(ns) para aprofundar 

a noção de bem-estar que dela(s) advêm. 

❖ Peça agora aos Registos que o/a levem para a vida atual. Em que 

situações existe atualmente esse bem-estar? Que comportamento 

tipicamente seu o/a faz sentir-se bem na própria pele? 

❖ Que talentos/dons estão associados a esse comportamento e a esse 

bem-estar?  

❖ De que forma esses talentos/dons são importantes para si? 



❖ Peça agora que o/a levem para o Campo de todas as Possibilidades. 

Peça que lhe deem uma imagem/informação que lhe revele como seria 

utilizar o máximo das suas capacidades? Como seria se todos os seus dons 

e talentos fossem claros para si? Qual o impacto na sua vida? 

❖ Peça agora que o/a ajude a eliminar qualquer resistência ou bloqueio que 

possa existir neste momento. Como é que os seus dons são vistos à Luz 

dos Registos Akáshicos? Qual o seu Contributo no mundo? 

 

Quando decorrido o tempo máximo de Leitura, ou quando tiver obtido as 

respostas que lhe permitam sentir-se tranquilo com a situação, sinta e 

demonstre gratidão pela informação revelada e o apoio dos seus Mestres, 

Professores e Amados, e feche os Registos Akáshicos. 

 

 

 

BOM TRABALHO ☺ 

 


