
Leitura de Registos Akáshicos 

Módulo I 

O meu Passado 

 

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 passado 

 

❖ 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. Utilize as 

questões meramente como orientação. À medida que a sua leitura for fluindo, 

permita-se colocar as suas próprias questões e de forma mais autónoma. 

 

(1º nível do protocolo) 

 

❖ Traga aos Registos a situação que pretende esclarecer. Descreva essa 

situação. 

O que acontecia ou como aconteceu. O que sentia. Como é que sente que a 

sua vida vive em condicionamento perante essa situação. 

 

(2º nível do protocolo) 

 

❖ Peça aos Registos que lhe que lhe mostrem o porquê dessa situação no 

seu passado. De que forma essa situação foi importante para o seu 

crescimento. 

❖ Se houve outras pessoas envolvidas, peça que lhe mostrem de que forma 

essas pessoas cumpriam a sua função e o que tinham elas a ganhar com a sua 

influência no processo. 

❖ Peça ainda que lhe permitam ter uma melhor perceção das suas emoções 

nesse momento. Procure informações que descrevam como se sentia nessa 

altura e que lhe justifiquem de que forma é que essas emoções o protegiam. 



❖ Sinta-se à vontade para colocar mais questões mediante a informação que 

surja. Aprofunde o tema. 

 

(3º nível do protocolo) 

 

❖ Peça agora que lhe revelem como é que essa situação é vista à Luz dos 

Registos Akáshicos. Aprofunde essa emoção para conseguir perceber o 

propósito no seu processo de evolução e crescimento. 

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 ☺ 

 


