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PÁGINA 1 

Consciência e Desenvolvimento Pessoal 

 

Fundamentos dos Registos Akáshicos 

 

A Alma 

 

Uma alma é Energia Divina; é a existência do SER além da matéria, além do 

corpo.  

É impossível dar uma definição concreta da alma, pois a alma não é uma 

entidade concreta mas abstrata. É a nossa parte do TODO! 

Qual a diferença entre alma e espírito? É importante compreender que ambos 

se referem à parte imaterial do homem, mas somente o “espírito” se refere à 

caminhada do homem com Deus. A “alma” se refere à caminhada do homem no 

mundo, tanto material quanto imaterial. A alma cumpre um propósito 

específico em relação à respetiva existência. 

 

 

O Akasha e os Registos Akáshicos 

  

O Akasha é onde reside a verdade sobre Tudo o que existe.  

O Akasha é a essência a partir da qual tudo é criado e formado. É a origem de 

tudo o que existe antes da sua criação e materialização.  

É a Luz que contém toda a verdade e apenas a verdade. O Akasha contempla 

tudo o que existe antes mesmo do julgamento ou da experiência humana. 

 

Os Registos Akáshicos são por sua vez, uma dimensão da consciência que 

contém o registo energético de cada alma bem como da sua viagem.  

Trata-se de um arquivo de informação de tudo o que a alma já viveu, sentiu, 

conheceu e experienciou, bem como todas as infinitas possibilidades.  
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Dentro dos Registos Akáshicos não existe tempo nem espaço. São intemporais e 

universais, ou seja, é-nos permitido aceder aos Registos Akáshicos a todo o 

momento e em qualquer lugar. Para além disto, os Registos Akáshicos estão em 

permanente expansão. Tal como não nos é possível “apagar” os Registos, 

também não nos é possível travar a sua expansão, sendo por isso, dinâmicos, 

acompanhando a nossa evolução. Cada pequena ação, movimento, pensamento 

ou emoção regista alteração e expansão de forma subtil na vibração dos 

Registos Akáshicos.  

O principal propósito dos Registos é trazer expansão de consciência e todos 

como seres espirituais a vivenciar uma experiência física, podemos aceder aos 

mesmos. 

Eles trazem-nos a sabedoria da nossa Alma para nos ajudar a melhor viver. 

  

 

A dimensão da consciência da alma  

 

Quando elevamos a perspetiva, transcendemos a consciência humana, 

apuramos a sensibilidade, integramos a experiência humana com iluminação 

divina.  

Ao acedermos aos Registos Akáshicos passamos por um processo de alteração 

subtil de consciência, em que transcendemos a visão e perspetiva humanas para 

compreender a Luz do Akasha.  

Na Luz e no Amor dos Registos Akáshicos é possível a superação de todos os 

medos e das circunstâncias terrenas que nos condicionam, entre elas o apego e 

o julgamento.  

O acesso aos Registos Akáshicos permite compreender, aceitar, integrar e agir 

de forma mais divina ainda que vivendo aqui na Terra.  

Nos Registos pressupõe-se que a nossa essência é Luz e que as opções que 

tomamos que não vibram nessa frequência, surgiram por necessidade de 

adaptação. Ao acedermos à verdade dos Registos, ser-nos-á esclarecido, o 
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porquê de não termos, a dada altura, vibrado na luz e é-nos indicado o caminho 

para regressar à luz!  

 

 

Como estão organizados os Registos Akáshicos  

 

Os Registos apresentam informação organizada, gerida e filtrada por Seres de 

Luz que conhecem o que melhor serve o NOSSO BEM MAIOR.  

Os Registos estão assim “guardados” e organizados por entidades de Luz não-

físicas (energias) que protegem e filtram a informação a que nos é possível 

aceder.  

Esses Registos são pessoais e intransmissíveis e estão devidamente organizados 

para que, a partir da condição humana, possamos compreender, integrar e 

aplicar na nossa experiência física. Desta forma, é-nos permitido conhecer a 

informação de forma estruturada e em função daquilo que devemos 

compreender no momento atual.  

Pode dizer-se que a informação que flui até nós é filtrada considerando o 

estado de consciência do momento atual, sendo, também, essa a garantia de 

que temos todos os recursos necessários para conseguir assimilar e integrar essa 

informação.  

No entanto, e dado estarem guardados numa dimensão sem tempo nem 

espaço, toda a informação é fornecida dentro dos Registos sem ordem 

cronológica de experiências, mas, sim, por relevância. Desta forma, cabe ao 

leitor a responsabilidade e intenção de interpretar mediante a sua própria 

ordem de prioridades e perante o trabalho consciente que pretende fazer. Esta 

prioridade é apoiada em protocolos que facilitam o acesso a toda a informação 

que é disponibilizada em cada Leitura.  

Não obstante a escolha de questões a colocar e o trabalho a fazer dentro dos 

Registos, todo o processo de organização é devidamente acompanhado pelos 

seres de Luz que filtram devidamente a informação.  
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São eles: 

 

• Senhores dos Registos Akáshicos  

 

São os guardiões dos Registos Akáshicos. É com eles que estabelecemos a 

intenção de abrir os Registos, no tempo certo e na forma mais conveniente. Por 

esta razão, são eles que decidem quando disponibilizar a informação, que 

informação, e a quem a disponibilizar.  

São seres não-físicos, do domínio do UNIVERSO e com os quais nunca temos o 

contacto dentro dos Registos Akáshicos.  

 

• Mestres  

 

São outro nível de Seres de Luz não-físicos. Ao contrário dos Senhores dos 

Registos, não trabalham ao nível universal, mas sim individual, com cada alma 

desde o momento da sua conceção. É com eles que cada alma define a sua 

estratégia ou plano de realização na forma humana.  

Tal como podemos ter mais do que um Mestre a apoiar-nos, cada Mestre apoia 

mais do que uma alma na sua caminhada. Mediante cada lição ou estadio de 

evolução, os Mestres passam informação (após filtrada) aos Professores e 

Amados que mais nos podem ajudar em cada aprendizagem.  

 

• Professores  

 

Estão connosco em lições específicas a aprender, por termo determinado, 

exclusivo e limitado à aprendizagem dessa mesma lição. Quando o trabalho 

com essa mesma lição está terminado passam ao trabalho com outra alma.  

Podem ou não ter tido experiência física.  

 

• Amados  
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São seres que tiveram experiência física e que coexistiram connosco nesta vida, 

mas que já não estão encarnados, Podem ter tido ou não relação emocional 

connosco. São seres que escolhem apoiar-nos com Luz e Amor após a morte.  

Todos nós temos Amados dentro dos Registos. Pode acontecer que alguns dos 

nossos Amados não tenham partilhado experiência física connosco nesta vida, 

mas que mantenham relações de ancestralidade connosco.  

Tantos os Professores como os Amados preferem manter-se como Seres de Luz 

dentro dos Registos, não se identificando com a forma como os conhecemos na 

experiência física. Tal acontece para apoiar o propósito do trabalho de conexão 

com a nossa Alma dentro dos Registos Akáshicos – o de relembrar a nossa Luz e 

elevar a nossa perspetiva com um trabalho responsável e consciente, e não o de 

criar dependência de entidades.  

 

 

O propósito de uma Leitura Intuitiva da Alma  

 

Acedo à minha verdade através da perspetiva da alma e expando a minha 

consciência sobre mim e tudo o que faz parte da minha vida.  

Durante muito tempo o trabalho de acesso aos Registos Akáshicos era domínio 

exclusivo de mistícos, santos e estudiosos de espiritualidade. Nesse momento, a 

sabedoria do Akasha encontrava-se reservada e confiada apenas aos que 

possuíam a consciência e responsabilidade para gerir informação considerada 

sagrada. 

Edgar Cayce (1877-1945) foi o grande impulsionador deste trabalho tendo sido a 

primeira pessoa a fazer leituras públicas. Edgar Cayce autoinduzia um estado 

alterado de consciência profunda (por isso ficou conhecido como o profeta do 

sono) e, reunindo um grupo de interesses, respondia a questões relacionadas 

com a saúde e a espiritualidade. É, ainda hoje, referenciado como o pioneiro do 

acesso aos Registos Akáshicos como movimento de desenvolvimento de 

consciência.  
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Hoje em dia, esse trabalho é possibilitado a todos aqueles que tenham interesse 

em desenvolver uma consciência espiritual e interessados nos temas de 

desenvolvimento pessoal.  

É um direito o acesso aos nossos Registos Akáshicos para uma melhor 

compreensão do nosso processo evolutivo, acedendo à verdade da nossa Alma.  

Para além do acesso aos próprios Registos para trabalho de consciência, existem 

ainda outras utilidades:  

 

• Acesso aos Registos dos outros (a explorar no nível II)  

• Acesso aos Registos de animais (a explorar no nível II)  

• Acesso aos Registos de empresas, marcas (a explorar no nível II)  

• Processo meditativo e/ou criativo  

• Processo de aprendizagem  

 

Seja qual for o seu uso, é importante compreender que o trabalho dentro dos 

Registos Akáshicos não serve o propósito da adivinhação.  

Não existe outro propósito que não o de expansão de consciência e 

aproximação da perspetiva da alma sobre o nosso percurso. 

 

Princípios do trabalho nos Registos Akáshicos em ambiente 

evolutivo:  

 

• O que creio ser (como me sinto e perceciono o que me rodeia)  

• No que me estou a tornar (o percurso para o qual tendo mediante as minhas 

escolhas e ações)  

• O que sou (a verdade – como sou visto à Luz da Alma)  

 

Mediante este processo evolutivo, é possível passar de um estado de 

consciência humana para um estado de consciência universal, em que “vemos” 
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mais além, compreendemos para além das nossas dores e, dessa forma, 

escolhemos mais conscientemente à Luz da verdade.  

Desta forma, é importante compreender que o acesso aos Registos Akáshicos, 

tal como não serve o propósito da adivinhação, também não serve o da 

curiosidade. Sendo um trabalho de ligação à nossa Alma, é um trabalho sério e 

de grande construção espiritual. Acedemos aos nossos Registos Akáshicos para 

compreender tudo aquilo que nos inibe de ver e viver a nossa Luz.  

A porta de entrada são as dores próprias da condição humana, o objetivo é a 

iluminação das experiências vividas.  

 

 

O acesso aos Registos Akáshicos  

 

Todas as formas de relação consciente com os Registos Akáshicos são válidas. 

Na oração, a energia move-se através do som.  

Existem várias formas de acesso aos Registos Akáshicos (meditação, auto-

hipnose, visualização símbolos…)  

Neste Curso preconiza-se o acesso através da Leitura da Oração do Caminho e 

da Luz em que é incluído o nome legal atual da pessoa a ser lida. A transmissão 

de energia acontece pela vibração do som da oração que permite o alinhamento 

com a energia do Akasha.  

Tal como qualquer oração, o poder do seu efeito parte da capacidade em 

alinhar o significado das palavras com a intenção das mesmas. É desta forma, 

que nos é possível, através davibração do som, criar um espaço seguro e de 

elevada frequência, que nos permite “ler” a nossa Alma.  

De nada vale ler a oração sem compreender o seu significado e sem estabelecer 

a intenção correta do trabalho a que nos propomos. Como este método se foca 

na utilização do som (e sua energia) como forma de comunicação da 

informação, aconselha-se a que as Leituras decorram sempre em voz alta, 

mesmo aquando da leitura dos próprios Registos.  



PÁGINA 8 

A comunicação de informação dentro dos Registos Akáshicos  

 

Todas as formas de comunicação são válidas.  

Trabalhar dentro dos Registos Akáshicos é cocriar uma forma de comunicação 

distinta. Dependendo de cada leitor, da sua perceção e sensibilidade, a 

comunicação pode surgir das seguintes formas: 

  

• Através de imagens mentais (geralmente simbólicas)  

•  Através de sensações 

• Através de ideias 

• Através de sons/ visualizações 

 

Com a prática, é possível que todos os métodos funcionem de igual modo. De 

qualquer forma, não existem regras e cada leitor tem a sua experiência que é 

sempre única e mágica. 

 

  

A conversa com a alma – O que perguntar e como perguntar?  

 

Uma leitura de Intuitiva da Alma é tal como uma conversa honesta connosco. 

Apesar da informação estar disponível considerando aquilo que estamos 

preparados para receber e integrar, na verdade cabe-nos a nós “dar o primeiro 

passo” para que a leitura comece a fluir. Por essa razão, existem duas condições 

de suma importância que se deve revelar:  

 

• Consciência dos aspetos a trabalhar, ou seja, as nossas feridas 

• Como dirigir as questões  
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Desta forma, saber orientar as nossas dúvidas é fundamental para que a 

informação seja veiculada.  

 

Questões que fluem positivamente:  

• Como?  

• Porquê?  

• Para quê? 

  

Questões que não fluem:  

• Questões de sim/não  

• Questões relacionadas com tempo e espaço (Onde? Quando?) 

  

 

Responsabilidade, compromisso e autoridade dentro dos 

Registos da Alma 

 

Cada um deve responsável pela sua vida e responsável pelo trabalho dentro dos 

Registos.  

Desenvolver uma prática consistente nos Registos ajuda-nos a perceber a 

importância de assumirmos a responsabilidade perante a nossa vida. 

Compreendendo a nossa Luz – o que nos ajuda a desenvolver um respeito pela 

vida que escolhemos e amor-próprio pelo ser que somos, percebemos mais 

facilmente que não existem razões para julgamentos, críticas, competitividade, 

medos ou vitimização. Esta postura perante a vida ajuda-nos a reconhecer que 

somos os protagonistas da nossa própria existência.  

Esta responsabilidade deve estender-se à nossa prática dentro dos Registos 

através de um compromisso com o seu propósito e com a forma como nos 

posicionamos. Assim sendo, eis algumas ideias a considerar: 
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• Somos responsáveis pelo tempo que dedicamos aos Registos da Alma  

• Somos responsáveis por cumprir os protocolos que nos garantem que 

saímos da prática em serenidade 

• Somos responsáveis por garantir que a prática decorre sem interrupções 

e em ambiente confortável  

• Somos responsáveis por não misturar este método com outros 

métodos, até que nos sintamos em plena segurança para criar fusões que 

honrem todas as práticas envolvidas  

• Somos responsáveis por evitar o uso de drogas, álcool ou outras 

substâncias que interfiram com a nossa energia 24 horas antes de iniciar 

uma leitura  

• Somos responsáveis por, após cada leitura, enraizar e aplicar as lições 

compreendidas no dia-a-dia 

  

A Oração do Caminho e da Luz 

 

1- E no caminho da consciência e da luz 

  

Define-se, aqui, a intenção e propósito do trabalho com os Registos Akáshicos – 

criar um caminho onde a tomada de consciência possibilite o encontro com a 

Luz da nossa Alma.  

O início da oração é marcado pelo “E” para indicar a continuidade do trabalho 

com os Registos Akáshicos, ou seja, cada Leitura é precedida pela intenção do 

trabalho dentro dos Registos. Assim sendo, antes de qualquer Leitura se 

materializar, ela foi desejada, concordada e permitida, por nós e pelos Senhores 

dos Registos. 

  

2- Reconhecemos a verdade e a energia do amor  
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Reconhecemos – Utilizamos a segunda pessoal do plural. Transmite a ideia de 

unificação entre o EU Físico e o EU Superior. Re-conhecer: identificar como 

consciente algo que já conhecido ao nível da alma.  

A verdade e a energia do amor – Tudo o que existe, o Akasha.  

 

3- Abrimos o coração à sabedoria da alma  

 

Abrimos: permitimos que aconteça.  

Sabedoria da alma: aquilo que nos transcende, o caminho e a verdade.  

 

4- E, criando uma só Luz, pedimos que a Luz do Akasha nos seja revelada:  

 

Definimos a intenção de criar uma só Luz, para que tudo seja uno, isento de 

dualidades. 

Nesta segunda parte da oração, definimos as linhas de orientação desta leitura 

enquanto leitores. Fazemos, também referência, aos Seres de Luz ou energias 

que nos apoiam no processo. 

  

5- Para o meu bem e o bem de todos comigo conectados,  

 

6- Que a minha verdade, à Luz dos Registos Akáshicos, seja agora revelada  

 

7- Que o meu caminho de acordo com o meu plano de Alma, seja agora revelado  

 

8- Que o amor e apoio dos Senhores dos Registos, dos meus Mestres, Professores 

e Amados sejam agora revelados 

  

Na última parte da oração, que deverá ser lida em silêncio, reforçamos os 

princípios da ligação ao trabalho em questão. A frase 9 poderá ser lida sempre 

que necessário durante uma leitura para reforçar a conexão.  

 



PÁGINA 12 

9- [Que a Luz do Akasha me guie e me apoie no trabalho a que me entrego, para 

que as minhas palavras sejam só de amor.  

 

10- Que a verdade de (nome completo atual) , à Luz dos Registos Akáshicos, me 

seja agora revelada  

 

Que a verdade de (nome completo atual), à Luz dos Registos Akáshicos, me seja 

agora revelada  

Que a verdade de (nome completo atual), à Luz dos Registos Akáshicos, me seja 

agora revelada] 

  

Lida em voz alta…  

 

11- Os Registos estão agora abertos.  

 

Tal como utilizamos uma oração de abertura, existe igualmente uma oração de 

fecho.  

Esta oração deve ser sempre lida após o término do trabalho. Se mediante 

alguma circunstância imprevista, ou por esquecimento, tal não for feito, deverá 

ler oração assim que notar o seu esquecimento, colocando a intenção de 

conclusão da leitura. 

FECHO…  

1- Gostaria de agradecer às Forças da Luz por todo amor e verdade.  

2- Gostaria de agradecer aos Senhores dos Registos, aos Mestres, Professores e 

Amados pela orientação e compaixão.  

3- Os Registos estão agora fechados. Grato/a  

 

Os Registos estão agora fechados. Grato/a  

Os Registos estão agora fechados. Grato/a  
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Viajar nos próprios Registos - O que esperar?  

 

Somos seres únicos. Cada experiência nos próprios Registos é uma experiência 

distinta.  

Viajar nos próprios registos é uma experiência própria e imprevisível. Por essa 

razão, não ter expectativas quanto ao seu resultado é o melhor caminho para 

uma leitura fluída.  

Confiar no processo, confiar no método e permitir que cada experiência flua é, 

por isso, a melhor conduta, sobretudo no primeiro acesso.  

Tal como aprender uma nova linguagem, à medida que vamos reconhecendo o 

espaço da nossa Alma, melhor vamos desenvolvendo a nossa habilidade para 

descodificar as mensagens que nos são transmitidas.  

Uma vez que toda a informação é filtrada de forma a ser percetível na condição 

humana, também a forma de comunicação é feita considerando o sistema 

representacional de cada um de nós. 

Assim sendo, não existe um “dicionário” geral de simbologia do Akasha. Cada 

um de nós tem a sua e a abertura a aprendermos essa mesma simbologia 

garante o sucesso de qualquer leitura.  

 

 

Os desafios e orientações numa Leitura Intuitiva da Alma 

  

A regra dos 3 absolutos:  

 

Não temas.  

Não julgues.  

Não resistas.  

 

Aceder e desenvolver um trabalho prático, consistente e, ao mesmo tempo, 

terapêutico, requer bem mais do que ler uma oração e fazer questões. A 
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dimensão da Alma é de puro amor e aceitação. É um espaço onde não existe 

qualquer julgamento. Por essa razão, aplicamos intencionalmente a regra dos 3 

absolutos para garantir que cumprimos o propósito de uma leitura.  

Vamos compreender esses 3 absolutos…  

 

Não temas…  

Se consideramos que o espaço dos Registos Akáshicos é de puro amor, não 

existe razão para temer a informação a que teremos acesso. Sabemos que é uma 

informação que serve o nosso bem maior e o de todos que nos rodeiam.  

Podemos, por isso, traduzir o primeiro absoluto para “CONFIA”. 

 

Não julgues…  

Uma vez que estamos em pleno estado de confiança - não temendo a 

informação que nos é transmitida - segue-se, de forma igualmente importante, 

a ideia de aceitação. Abrir o coração à informação que chega até nós ajuda-nos 

a alinhar com os princípios do Akasha e, assim, deixar que a nossa Alma 

trabalhe na nossa energia.  

Podemos, por isso, traduzir o primeiro absoluto para “ACEITA”.  

 

Não resistas… 

Em última instância, tendo confiado e aberto o coração à aceitação, resta-nos 

deixar que os novos caminhos abertos se tornem conscientes. Permitir novas 

hipóteses e concordar em segui-las ajuda-nos a fluir com esta nova descoberta 

que é o reconhecimento da nossa própria Luz.  

Podemos, por isso, traduzir o primeiro absoluto para “FLUI”. 

 

O início da cura: 

 

Amor incondicional, aceitação e paz – História, origem, perspetiva.  
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Para permitir um trabalho mais sustentado, utilizamos diversos protocolos de 

cura que nos ajudam a entender as nossas feridas, reconhecendo a sua origem, 

o padrão comportamental que se formou e de que forma é que o podemos 

ultrapassar. 

  

O protocolo de base assenta em 3 níveis de cura:  

 

1. História  

 

Este é o primeiro momento da leitura. Aqui colocamos a emoção que temos 

perante qualquer situação à medida que a vamos descrevendo. Apesar de ser 

um processo descritivo, na verdade, verbalizar aquilo que nos incomoda e o que 

queremos entender ajuda-nos a encontrar dentro de nós os recursos de que já 

dispomos para compreender a situação com vista à resolução, pois partimos de 

coração aberto à compreensão.  

 

2. Origem, causas, condições, etc…  

 

Este é o segundo momento da leitura em que existe uma maior abertura de 

informação e em que nos dispomos a percecionar a informação disponível. 

Devemos permanecer neste nível até que sintamos que a “história” está 

compreendida e vista de um novo prisma.  

 

3. A Luz do Akasha  

 

Este é o último nível e aquele que se dirige puramente ao coração pois não se 

trata de nova informação mas de energia de luz para integrar a leitura.  
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Registos Akáshicos VS Perfeição  

 

Desenvolver uma prática terapêutica com a nossa Alma é um processo de 

constante dedicação que nos permite compreender que não existe perfeição. 

Uma postura perante os Registos Akáshicos de complacência, tolerância, 

aceitação, compassividade e empatia é o garante para um trabalho consciente e 

evolutivo.  

Agora que já conhece, na teoria, os fundamentos desta terapia, é tempo de 

dedicar-se, sem exigências, à magnífica caminhada do autoconhecimento! 

 

O Processo da Cura 

 

O acesso aos Registos Akáshicos faz-se através das nossas feridas. As nossas 

dores são a porta para o trabalho de cura dentro dos Registos Akáshicos. 

Mas, o que são na verdade feridas? 

As feridas são cicatrizes. São marcas dos processos de auto-abandono pelos 

quais todos nós passamos ao longo da nossa vida e principalmente, na nossa 

infância. Estes processos são inerentes à condição humana. As causas das 

feridas nunca são os acontecimentos em si, mas sim a nossa falta de perceção 

da luz. 

Ao entrarmos na condição humana, passamos de um estado universal e 

abrangente para um estado humano e limitado. A partir daí, e motivados pela 

necessidade de nos integrarmos no ambiente em que nascemos e de sermos 

amados, entramos em processos de auto-abandono. 

 

Pré-requisitos para que a cura aconteça: 

 

1 – Reconhecer a inutilidade de aplicar velhos padrões (de abandono) 

2 – Sentir-se totalmente seguro para abandonar esses padrões e substituir por 

novos. Abrindo o caminho ao novo. 
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4 PASSOS PARA A CURA NOS REGISTOS AKÁSHICOS 

1 – Consciência do ser 

2 – Autoaceitação 

3 – Ação com propósito 

4 – Escolha 

 

1. CONSCIÊNCIA DO SER 

Despertamos para o reconhecimento do que somos e do que sempre fomos 

através da cura das nossas feridas. É um direito nosso ser essa luz. Todos 

queremos o melhor para nós apesar de todos os processos de auto-abandono. 

Neste primeiro passo, e através do desconforto que as nossas feridas causam, 

tomamos consciência do nosso ser na sua plenitude, ou seja, os processos de 

abandono decorrentes da condição humana e da luz que sempre fomos e 

seremos. 

 

O que causa esquecermo-nos de nós? 

• Esquecer a nossa Luz 

• Negar o que é nosso por direito 

• Diminuirmo-nos 

 

Porquê o Auto-abandono? 

Sempre queremos o nosso melhor, no entanto, há momentos em que o 

autoabandono é a melhor opção, pois faz-nos sentir o amor do outro ou 

protege-nos da eventual falta de amor. Estes processos podem ser motivados 

por experiências de humilhação, rejeição, castigo ou punição, entre outros, no 

entanto, é a nossa falha de perceção das limitações humanas e da nossa verdade 

que causa o abandono. 
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A influência da Família 

Nascemos escolhendo a família que reflete o nosso estado de consciência e a 

nossa perceção de nós, dos outros e da vida. 

A família partilha essa vibração e esse estado de consciência. 

Somos seres em expansão e em movimento, podendo ficar ou partir dessa 

vibração: 

• Escolhemos a família como reflexo do nosso estado de consciência 

• Estamos com a família para crescimento e evolução, podendo escolher manter 

ou não a vibração 

Existe um alinhamento de estado de consciência para iniciar a vida – no 

momento do nascimento- que faz selecionar a família, no entanto, cabe-nos a 

nós sermos responsáveis pelo nosso processo de expansão nesse processo, 

modificando a nossa vibração ou mantendo-nos alinhados com a vibração da 

família. 

Primeiros 7 anos – Período em que se geram os processos de auto-abandono 

cruciais para a consciência do ser. Desses processos derivam outros ao longo da 

vida. 

A nossa responsabilidade do processo, permite-nos mudar a vibração, exigindo 

dedicação, atenção e permissão. 

Responsabilidade e autoridade cruzam-se para que consigamos alinhar-nos 

com a nossa luz e evitar processos de retrocesso para o auto-abandono. 

 

2. AUTOACEITAÇÃO 

1. Consciência do ser 

• Reconhecimento do autoabandono, responsabilização e autoridade 

2. Autoaceitação 

• Reconhecer que somos LUZ - Mudança interna 

Sempre que existe dor é preciso colocar Amor para se criar um espaço interno 

saudável, fértil e propício à mudança. Sem aceitação não existe tranquilidade 

para abrir caminho a um novo padrão. 

Com auto-aceitação abre-se a consciência para integrar que: 
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• Jamais podemos fazer algo de errado. (Tudo o que fazemos/escolhemos está 

alinhado com o nosso estado de consciência no momento). 

• Nada pode alterar a nossa Luz. 

• Nascemos para expandir consciência através da forma humana, ou seja, a cada 

momento estamos a expandir o reconhecimento da Luz que somos. 

Obstáculos para o reconhecimento da Luz: 

1. Expetativa em relação a nós e aos outros e na relação com os outros; 

2. Imperfeições da condição humana; 

3. Resistência a mudar de padrão (causa de stress) 

 

3. AÇÃO COM PROPÓSITO 

Neste passo da cura manifestamos o compromisso com a consciência do Ser e 

do amor próprio, ou seja, existe um alinhamento entre o Eu e a Ação. Através 

da Ação vivemos a nossa verdade e praticamos essa verdade. 

Somos seres espirituais a viver uma experiência física. Mantendo presente esta 

ideia ganhamos maior consciência da importância de alinhar as duas dimensões 

do nosso ser. 

 

Passos necessários: 

1º) Começa com o compromisso de agir, não sendo necessário ver o caminho 

todo ou saber como; 

2º) Reconhecer as ações que não suportam a Luz para podermos excluir; 

3º) Reconhecer também as dores/feridas/processos de auto-abandono que 

impedem a ação; 

4º) A ação tem que ser consistente (preparação para um novo padrão) e tem 

que haver abertura, permissão e confiança para que o novo padrão se 

estabeleça. 

 

Ativar a voz interna dos Registos: Eu ajudo-te (a fazer esta mudança). Neste 

passo é importante manter presente um dos absolutos - “Não julgues”. 

Quanto mais se aceita o que há dentro e fora de nós, melhor “se” sabe ser “nós”. 
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4. ESCOLHA 

O que existe em mim e na situação em que estou, que permite amar-me mais, 

amar aos outros mais e a vida na sua plenitude? 

• Os Registos estão organizados em níveis de vibração e expansão de 

consciência 

• As escolhas que fazemos ao longo da vida não são infinitas porque respeitam 

um padrão de Luz/ “caminho de vida”, ou seja, jamais podemos fazer escolhas 

que não existam na nossa probabilidade, as possibilidades respeitam sempre a 

nossa verdade, ou seja, a escolha de cooperar com quem somos, para nos 

tornarmos no melhor que podemos ser nesta vida e para vivermos em harmonia 

com o Eu. 

• Em todas as situações, a vida oferece oportunidades de reconhecermos que 

somos naturalmente bons, seres de amor, seres completos em que tudo está 

bem. 

 

PROTOCOLO DAS RELAÇÕES 

1º. Escolha (ancestralidade) 

2º. Padrão/Proposta 

3º. Libertação/renovação vs Apego / Ego 

“Quando caminhamos para a Luz que somos, atraímos sempre quem apoia a 

expansão dessa Luz, quem cria as condições para que a Luz se reconheça na 

plenitude.” 

Todas as relações são escolhidas para apoiarem um padrão, assim, ou 

escolhemos vibrar na luz/liberdade/ renovação ou na dor/ apego/ ego 


