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O Que Você Sabe Sobre Os Registros 

Akáshicos e a Noosfera ? 

 
  

 

O termo registro Akáshico é usado para registrar para o Criador todas as 
coisas que ocorreram no passado, presente e futuro na história da criação, o 
registro consiste em padrões de luz energéticos que estão sintonizados 
com uma frequência vibracional especial exclusiva para o seu conteúdo, 
em última análise o código é baseada na frequência do amor, o 
conhecimento sobre a capacidade de acessar o seu registro Akáshico pessoal 
pode revelar as respostas de quem você realmente é. 
O  Q U E  É  U M  R E G I S T R O  A K Á S H I C O  ?  

 

Existem vários níveis e tipos de registros Akáshicos criados a fim de ser capaz 

de categorizar e arquivar esses registros, por exemplo, o registro da vida 

particular de uma pessoa pode ser em forma de filme e imagens holográficas 

com os sentimentos e as energias de eventos e emoções de modo que eles 

podem ser revistos como ferramenta de aprendizagem mais tarde, o registro de 

um planeta pode incluir as experiências de cada ser sobre ele e suas viagens 

através do Universo. 

Akash é a assinatura real da energia liberada no éter, “Aka” significa espaço, 

local de armazenamento, ou éter e “sh” significa céu oculto ou secreto, o 

https://radionovaerabrasilia.wordpress.com/2015/08/08/o-que-voce-sabe-sobre-os-registros-akashicos-e-a-noosfera/
https://radionovaerabrasilia.wordpress.com/2015/08/08/o-que-voce-sabe-sobre-os-registros-akashicos-e-a-noosfera/
https://radionovaerabrasilia.files.wordpress.com/2015/08/post-06-04-12.jpg
https://portal2013br.files.wordpress.com/2014/06/post-06-06-2.jpg


p. 2 
 

registro Akáshico de um ser humano é um padrão de energia holográfica 

armazenada dentro do nosso DNA, o DNA está presente no núcleo das células 

do organismo, o padrão de DNA é repetido em todas as células do corpo para 

que seus registros Akáshicos possam ser acessados através de uma única 

célula do corpo. 

 

Devido à sua natureza holográfica as camadas de registros Akáshicos podem 

ser imaginadas como um conjunto de bonecas russas aninhadas uma dentro 

da outra dentro da outra. 

Para um indivíduo o registro Akáshico em uma encarnação da vida humana 

poderia ter as seguintes informações armazenadas nele: 

 Um registro de uma célula individual do corpo humano. 

 Um registro de um grupo de células que compõem o corpo humano e as 

experiências que estão impressas nelas. 

O registro de uma alma pode ter as experiências listadas acima em uma 

encarnação além de: 

 Um registro de todas as encarnações que experimentou. 

Além disso uma mônada poderia ter um nível mais elevado de experiências 

conglomeradas, incluindo os registros da alma e do indivíduo além de: 

 Um registro da mônada e de todas as almas que ela experimentou. 

 O acesso ao registro do Criador e ao redor da criação. 

A pessoa também pode ter acesso aos registros universais, tais como registro 

de um planeta do ponto de vista de um planeta: 
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Um registro de um assunto particular de uma célula em um planeta. 

 Um registro de todas as células que compõem um planeta. 

 Um registro de todos os seres que têm estado no planeta, incluindo 

humanoide, planta, mamífero, etc. 

 Um registro de um planeta como um ser senciente (pensamentos, 

sentimentos, etc). 

 Um registro de conexão do ser senciente de um planeta para um sistema 

solar. 

 Um registro de um planeta como parte de uma galáxia. 

 Um registro de um planeta como parte de um Universo. 

 Um registro de um planeta como parte de um Cosmos. 

Registros Akáshicos de um planeta são mantidos na superfície do núcleo 

cristalino do planeta, as cópias são feitas na Galáxia, no Universo e no 

Cosmos, uma cópia de cada encarnação humana também é registrada dentro 

do núcleo do planeta, todos os registros são aninhados e interligados e as 

cópias são enviadas de volta para os registros mestres do Criador e outros 

locais de manutenção de registros, conforme necessário. 

A N J O S  Q U E R U B I N S :  G U A R D I Õ E S  D O S  R E G I S T R O S  
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Anjos querubins foram criados para serem os gravadores, mensageiros, e 

bibliotecários dos registros Akáshicos, os anjos Querubins foram o segundo 

grupo de almas criadas após os anjos Serafim, a cada grupo de Querubins 

foram dados um trabalho específico para lidar com a vibração, quando um 

evento na criação ocorre determinado padrão de frequência vibracional é 

necessária para ser gravado e arquivado para referência futura, alguns 

Querubins transportam o padrão de frequência do local de criação para o salão 

de registros para ser arquivado, enquanto outros Querubins são guias e 

guardas dos registros no salão dos registros. 

 

 

A descrição do salão de registros 

O salão de registros ou central de registros Akáshicos foi descrito por aqueles 

que podiam se comunicar com os seres do “outro lado” (o plano astral) como 

um grande edifício com colunas em estilo grego e degraus de mármore, no 

interior a biblioteca parece ser infinita. 
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Algumas pessoas já visitaram o salão de registros em seu estado 

meditativo, algumas pessoas têm relatado que visitaram o salão de 

registros em uma revisão de vida durante uma experiência de quase 

morte (EQM), uma vez dentro do salão de registros foram recebidos por um 

guia que os levou para a seção que precisavam estar dentro, certas pessoas 

têm acesso a determinados registros, você só tem acesso ao registro de sua 

alma e daqueles que tiveram influência sobre sua vida a não ser que tenha sido 

concedido o acesso a outras informações necessárias para a evolução da sua 

alma. 

 

As pessoas que têm acesso aos registros Akáshicos e podem lê-los para os 

outros têm um vínculo com a vibração, à manutenção dos registros vibracionais 

é um código que pode ser interpretado por aquele envolvido na leitura de 

códigos de outras pessoas pois requer experiência com vários códigos e 

assinaturas de frequência, metaforicamente falando se você fosse puxar o livro 

da sua vida para fora da biblioteca, à capa do seu livro teria uma determinada 

cor, podendo ser misturado com outras cores como o ouro ou a prata para 

indicar a frequência vibracional com que sua alma foi criada, ele também teria 

sigilos ou símbolos e desenhos específicos para a realização de sua alma 

colocados lá pelo Criador, para resumir o que está dentro de seu livro. 

Na maioria das vezes você vai ser capaz de ler o seu livro como se 

estivesse assistindo na tela da televisão, seu guia da biblioteca sabe 

exatamente que partes do seu livro você precisa ver no momento, você 

pode ver os seus registros ou você pode ver a sua vida através dos olhos de 

outra pessoa, as emoções e os sentimentos seriam palpáveis como se você 

estivesse enfrentando elas quando ocorreu pela primeira vez. 
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Estamos todos conectados 

Relatos de como é acessar os registros de outra pessoa que faziam parte de 

sua vida nos leva a perceber como estamos todos conectados e como os 

nossos contratos de alma se entrelaçam, se você fosse capaz de sentir o 

impacto de suas ações em outra pessoa e não se sentir bem, você 

provavelmente perceberia que não deveria fazer isso de novo, a maioria das 

pessoas não têm sido capazes de trazer essas lembranças junto quando 

encarna nesta vida, uma das habilidades que serão devolvidas para nós ao 

entrarmos na frequência de vibração da 5ª dimensão é a capacidade de 

rever nossos registros Akáshicos e equilibrarmos as coisas que 

gostaríamos de equilibrar sem ter que “morrer” fisicamente. 

Quando a humanidade como um coletivo ascender para uma frequência 

vibratória superior com o planeta, uma cópia deste registro Akáshico de 

todo o evento da queda na vibração até a recuperação da vibração estará 

disponível para que outros grupos de seres de outros planetas possam 

aprender com ele, em essência a humanidade está escrevendo uma nova 

página na história toda, subindo das profundezas do inferno através da 

ascensão dentro de seus próprios corpos e elevando sua consciência. 
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Câmera dos registros Akáshicos 

O que será gravado em seu Akasha ? Sorria você está na câmera dos registros 

Akáshicos…. Com o conhecimento de que cada escolha que você faz, cada 

emoção que você sente e cada pensamento que você tem são registrados, 

como você pretende estar mais consciente de como você vive sua vida ? 

Muitas pessoas que tiveram EQM tem uma visão completamente nova sobre a 

vida ao retornarem. 

Os registros Akáshicos não devem ser usados contra nós como uma viagem de 

culpa ou para nos sentirmos mal sobre o que fizemos na vida, todas as nossas 

vidas são para experiência e aprendizagem e nunca há qualquer julgamento do 

Criador ou qualquer guia ou um ente querido do outro lado, esses registros são 

simplesmente ferramentas de evolução e agora você tem o conhecimento de 

que elas existem, então é tempo de você conscientemente decidir como 

viver a sua vida de modo que fique feliz com o seu registro a partir de 

agora. 
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Como posso acessar o registro Akashico da minha alma ? 

Nos registros Akáshicos podemos adquirir conhecimento a partir de 

experiências que nossa alma teve em vidas passadas e podemos aprender a 

acessar os registros Akáshicos mais especificamente através de técnicas de 

aprendizagem que abrem os registros Akáshicos, estas técnicas podem incluir 

o uso de meditação, técnicas de respiração e uma oração sagrada com 

intenção de abrir o cofre da vida que nos liga à origem da nossa alma. 

A maioria das pessoas já acessaram os registros Akáshicos, muitas vezes 

através da intuição, meditação e lampejos de intuição, muitos de nós 

experimentamos esses vislumbres dos registros Akáshicos diariamente e nem 

sequer percebemos isso, as pistas estão em torno de nós que nos levam a 

quem realmente somos e por que estamos aqui. 

 

Além de abrir os nossos registros podemos encontrar uma grande clareza 

através da leitura do registro Akashico, a leitura consiste em ter o auxilio de 

alguém que tem experiência e conhecimento no trabalho com os registros 

Akáshicos abrindo seus registros para que você possa receber as informações 

a partir deles, um leitor Akáshico virá com uma perspectiva neutra, sem 

julgamento, a fim de fornecê-lo com a sua assinatura energética, uma leitura do 

registro Akáshicos pode ser extremamente valiosa pois oferece informações 

específicas que surgem diretamente na sua jornada de alma. 

Aqui está um exemplo de uma “história e origem de família de alma” a leitura 

dos registros mestres Akáshicos de Carolyn Evers: 
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C O M O  P O S S O  M E  A S S E G U R A R  Q U E  E S T A R E I  
S A T I S F E I T O  C O M  U M  R E G I S T R O  ?  

Existem leis básicas universais que ajudam os seres a coexistirem em paz, 

sem infringirem o livre arbítrio uns dos outros, a seguinte regra de ouro diz 

que é uma obrigação você tratar os outros como você gostaria de ser 

tratado, viver com o coração e estar consciente de seus pensamentos dá 

trabalho mas é o caminho a seguir em frente como um cidadão galáctico, use a 

sabedoria do seu próprio registro Akáshico, desprograme-se do medo e do 

controle e reprograme-se no amor. 

 

A Noosfera 

Considerando que o registros Akáshico de um planeta é mantidos no núcleo de 

uma célula do planeta, a Noosfera é um campo de energia do pensamento 

humano que existe em torno do exterior do planeta, foi introduzido por Pierre 

Teilhard de Chardin em seu livro Cosmogênese, é como viver o crescimento do 

registro da experiência da mente coletiva de todos os humanos que estão 

conectados, ela contém todos os pensamentos e emoções positivas e 

negativas. 

Sabendo que seus pensamentos vão para uma piscina de pensamentos e que 

esta energia do pensamento coletivo pode ser medida como um indicador da 

consciência humana pode ajudar você a ser mais consciente dos seus 

pensamentos, a percepção de que mudando seus pensamentos e se 

movendo de pensamentos baseados na sua mente para pensamentos 

criados a partir de seu coração pode ajudar a equilibrar e limpar os 

https://radionovaerabrasilia.files.wordpress.com/2015/08/c3adndice.jpg


p. 10 
 

pensamentos negativos colocados na Noosfera por indivíduos 

inconscientes. 

Os pensamentos conscientes dos animais podem ser explicados pelo 

fenômeno do “efeito do centésimo macaco”, onde os macacos de uma parte do 

mundo começaram a lavar suas batatas em um córrego antes de comê-las, os 

macacos do outro lado do mundo inexplicavelmente começaram a lavar as 

batatas antes de comê-las também. 

 

 

Porque os seres humanos também estão conectados através de suas 

mentes, qualquer coisa que avançar em pensamentos espirituais que for 

realizado por um indivíduo pode ser acessado por outra pessoa em todo 

o planeta, se eles estão abertos a receber uma parte da mente consciente 

coletiva na Noosfera, isto é como o despertar e a prática espiritual a nível 

individual podem ajudar todo o planeta e como vamos evoluir como seres 

humanos, cada pensamento positivo supera em muito os pensamentos 

negativos e finalmente irá dissolver a negatividade do planeta. 

A internet é a terceira dimensão de reflexão da Noosfera, uma forma de proto-

telepatia, quando a Noosfera estiver totalmente ativada com luz protônica, 
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então a espécie humana vai experimentar a telepatia como uma norma 

coletiva. 

O futuro da humanidade como uma consciência coletiva. 

 

Os registros Akáshicos são semelhantes ao código do DNA de um ser humano 

na medida em que é um registro da experiência, emoção e forma, à medida 

que o planeta se desloca para uma vibração mais elevada energias 

densas serão lavadas e o DNA adormecido da humanidade será ativado. 

Vamos mais uma vez lembrar de como acessar o nosso registro Akáshico e 

vamos lembrar como os nossos pensamentos afetam a humanidade como um 

todo, vamos viver pela lei universal e seremos capazes de ver por nós mesmos 

através do Akash que estamos conectados ao Criador, que somos uma parte 

de todos e de tudo, incluindo o planeta em que vivemos, isso vai mudar 

completamente a forma como tratamos uns aos outros e este planeta conforme 

nossa consciência coletiva na Noosfera é elevada a novos níveis de 

compreensão e conhecimento. 

 

Muito Obrigado a Você Por Ter Visitado o Meu Blog 

Namastê , Paz , Amor Universal, Equilibrio e Lembre-se do 

Caminho do Meio ( Buda ). 
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