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Sou a Darling, responsável pelo Sistema Vibracional da 
Primavera Cósmica, Maga em Magia Divina do Fogo 
Sagrado e Dragões Sagrados, Reiki Master em alguns 
sistemas e terapeuta vibracional quântica e florais de 
Saint Germain. 

  

Através das técnicas vibracionais e holísticas que 
aprendi, obtive valores essenciais que eu aplico para 
impulsionar o bem-estar, dando condições para  
transformar a realidade e viver experiências 
harmônicas com maior qualidade de vida. 

  

Para adentrarmos o contexto da Primavera Cósmica e 
desenvolver os aspectos conscienciais que envolvem 
as ativações energéticas, devemos considerar as 
responsabilidades pessoais, os processos de expansão 
cognitiva individual, as realidades criadas com a 
prática, bem como a sustentação energética diária e 
quebras de paradigmas.  

  

A cada conhecimento aprendi, tropecei, levantei, lidei 
com os medos, as sombras, o melhor e o pior de mim. 
Desapeguei, transmutei e permaneço fazendo 
transformações e, dentro da minha trajetória vivida, 
obtive mudanças com as quais eu vivo de forma mais 
harmoniosa e coerente com a verdade do meu 
espírito. Contudo, percebo o infinito do universo e 
cosmos - estamos numa reintegração individual única 
e  ímpar, pois a experiência é ilimitada.  

 

Coloco-me de forma aberta, não sou dona da 
verdade, não sou especial, tampouco melhor que 
alguém, guru ou mestre. As informações abordadas  
fazem parte das analogias de vários autores e  linhas 
de  conhecimento que incluem a  sabedoria das   
idades, teosofia, arquétipos, mitos, astrologia, e 
divindades como base para entendermos esse Módulo 
I da Primavera Cósmica e, a partir dessas informações, 
você desenvolver  sua  pesquisa  pessoal  e  estudo  
aprofundado. 
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Com essas linhas de conhecimento podemos 

impulsionar algumas chaves, como o empoderamento 

pessoal e resgate da herança divina sagrada de Cristo 

e Madalena, e ir incorporando o contexto que 

envolvem as ativações - que são amplas, profundas e 

individuais - para que cada um desenvolva a 

expansão na verticalidade. 

  

Vibro para que as pessoas que acessarem esse 

material e os demais módulos encontrem um caminho, 

um entendimento, uma forma diferenciada de atuar e 

viver suas realidades, impulsionando a clareza, as 

percepções, as ideias criativas de como mudar sua 

trajetória, e sintam em seu coração suas respostas - 

todas estão em cada um de nós. Para acessá-las é 

preciso introspecção, trabalho energético individual  e 

transformações através da reforma íntima. 

 

Somos belos e distintos em nossa expressão única de 

essência Divina. A beleza disso está na forma que 

exalamos nosso amor. Cada ser é uma flor de um 

jardim divino e a criação maior tem seu fundamento e 

está em tudo, ela é atemporal e de infinita bondade, 

amor, paz, concordância, harmonia, abundância e 

plenitude. Não há como mensurar a fonte, apenas nos 

reintegrarmos a ela, porque dela partimos e a ela 

regressaremos. 

 

Honro, consagro e agradeço a oportunidade da troca, 

e que ela ocorra de forma justa, ética, amorosa e 

responsável dentro da verdade de cada um. Que a 

harmonia e o equilíbrio prevaleçam em todos os 

corações sagrados. 

  

Com amor,  

Darling 
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 IDADES DO MUNDO 

   

Yuga em sânscrito:  é uma idade do mundo. 

Segundo o Bramanismo e a Teosofia, existem quatro 

Yugas que se sucedem durante o 

ciclo manvantárico: 

 

Satya Yuga, também chamada Sat Yuga ou Krita 

Yuga - com duração de 1.728.000 anos; 

 

Tetrâ Yuga - 1.296.000 anos; 

 

Dvâpara Yuga - 864.000 anos; 

 

Kali Yuga - o atual Yuga, com duração de 432.000 

anos. 

 

O atual Kali Yuga iniciou no final da vida corpórea 

de Krishna (aproximadamente 5.100 anos atrás). 

 

Mahamanvantara ou Mahâ Kalpa é a expressão 

usada na Teosofia para designar o período de 

atividade do cosmo, durando o equivalente a 

72.000 Manvantaras, no total 311.040.000.000.000 de 

anos. 

 

Segundo Blavatsky¹, no início de um 

Mahamanvantara, após um Mahapralaya (período 

de inatividade), o cosmos é "despertado" para um 

novo ciclo de atividade, tornando-se objetivo. Nos 

primeiros instantes do novo ciclo de atividade do 

Princípio Uno emanam a Ideação Cósmica e a 

Substância Primordial. Aí então Fohat, que é a 

essência da eletricidade cósmica, torna-se o raio 

divino da criação que aplica a ideação cósmica no 

seio da substância primordial, ordenando-a e 

convertendo-a na substância cósmica. 
 
Blavatsky¹ - Helena Blavatsky ou Madame Blavatsky, escritora russa, responsável 

pela sistematização da moderna Teosofia e cofundadora da Sociedade Teosófica.  
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Seu ponto de início e sua duração têm dado origem a 

diferentes avaliações e interpretações. De acordo com 

a mais conhecida, o Siddhanta Surya, Kali Yuga 

começou à meia-noite em 18 de fevereiro de 3102 a.C. 

no calendário juliano, ou 23 de janeiro de 3102 a.C. 

no calendário gregoriano, considerada a data em 

que Krishna deixou a Terra.  

 

 

Kali Yuga está associado ao demonio Kali (que não 

deve ser confundido com a Deusa Kalī).  

 

 

O "Kali”, de Kali Yuga, significa "conflito", "discórdia" ou 

"disputa". 

 

 

Kali Yuga apresenta-se como uma era de crescente 

degradação humana, cultural, social, ambiental e 

espiritual, sendo, simbolicamente, referida como Idade 

das Trevas porque nela as pessoas estão tão longe 

quanto possível de Deus.  

 

 

É dito no Bhagavata Purana, que Kali recebeu 

permissão para viver onde quer que houvesse 

matança de vacas, jogatina, prostituição e 

embriaguez, sendo estas características proeminentes 

da Era de Ferro. 

 

 

As profecias dos Puranas indicam que Kali Yuga se 

encerrará com o de advento  Kalki,  avatar  de  Vishnu 

que virá destruir o demônio Kali. Então se iniciará uma 

nova Era de Ouro (Satya Yuga), quando a Terra será 

governada pelos brâmanes e habitada somente por 

homens justos. 
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ERAS DOS HOMENS 

  

As Eras dos homens são descritas por Hesíodo em sua 

obra Os trabalhos e os dias. Segundo ele, depois de 

criada, a raça humana teria passado por 5 eras ou 

idades, cada idade com uma raça correspondente. 

Mais tarde, o latino Ovídio aproveita tal cronologia 

para compor sua mais famosa obra, Metamorfoses, 

suprimindo apenas a "Era Heroica/dos Heróis". 

  

  

1- Era e Raça de Ouro 

 

Ocorreu durante o governo de Cronos. Viveram livres 

de sofrimentos, quando paz e harmonia predominaram 

durante esta era. Os humanos não envelheciam, mas 

morriam pacificamente. 

 

A primavera era eterna e as pessoas eram alimentadas 

com frutas silvestres. A principal característica dessa 

era, de acordo com Hesíodo, era a de que a terra 

produzia comida em abundância, de modo que 

a agricultura era uma atividade supérflua. Esta 

característica também define quase todas as versões 

posteriores do mito.  

 

Dentre as sucessões ou ciclos de eras, sob a era 

dourada, as condições podem melhorar ou declinar, 

variando de acordo com as vertente que seguem as 

concepções de progressão mítica de cada um. 

 

Na tradição cristã, a "era dourada" é identificada com 

o Éden. Em outras tradições, como a mitologia 

de Tolkien, "Era Dourada" pode ser identificada como 

os Anos das Árvores, quando Valar e Eldar viveram 

em Valinor, iluminados pelas Duas Árvores e as estrelas. 

No universo ficcional Transformers, uma "era dourada" é 

um tempo de paz para os habitantes do planeta 

Cybertron. 
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2 - Era e Raça de Prata 

 

Fracos e tolos. Incapazes de administrar suas próprias 

questões e muito menos de ajudar os outros. Levavam 

cem anos para iniciar a fase adulta. Não distinguiam o 

bem do mal e tinham a vida cheia de dor e tristeza. 

Sem disposição para trabalhar, não amavam uns aos 

outros. Viviam do que tomavam pela força e era 

comum se matarem. Não obedeciam aos deuses. 

 

3 - Era e Raça de Bronze 

 

Homens muito altos e fortes. Guerreiros destemidos. 

Moldados em bronze, tinham armas do mesmo 

material. Tudo era de bronze, pois os homens ainda 

não haviam descoberto como trabalhar o ferro. Não 

cultivavam a terra. Viviam da caça e da coleta. 

Ficaram arrogantes e vaidosos, cheios de tolo orgulho e 

uniram-se para tomar o monte Olimpo. 
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4 - Era e Raças dos Heróis 

 

Mais justos e mais nobres do que as gerações 

anteriores, recebiam frequentemente a visita dos 

deuses do Olimpo que se misturavam entre eles 

compartilhando suas alegrias e tristezas. Muitos heróis e 

nobres eram filhos de algum deus e estes os protegiam. 

Grandes cidades floresceram neste período: Atenas, 

Micenas, Esparta, Creta, Corinto, Maratona... 

A geração de heróis foi derrubada. Muitos tombaram 

nas sete portas de Tebas, combatendo pelas riquezas 

do rei Édipo, e muitos morreram na luta que se travou 

durante dez anos nos muros de Tróia. 

 

 

5 - Era e Raça Ferro 

 

Finalmente vem o duro tempo da raça de ferro, que 

dura até hoje - tempos de incessantes misérias e 

angústias, mas quando "ainda alguns bens são 

misturados aos males".  

A vida é difícil para estes homens. Eles têm de 

trabalhar para sobreviver, enfrentando problemas e 

provas, nem os deuses parecem amá-los, pois 

retiraram-se para o Olimpo. Distribuíram algumas 

alegrias, mas o mal sempre excede o bem e 

obscurece a vida dos homens. 

A quinta geração vive com a lembrança da que a 

precedeu. A era mítica deixou uma rica herança 

cultural para os seus sucessores.  

 

 

Analisando o contexto das Eras, há mais de 200 mitos e 

histórias folclóricas em mais de 30 culturas antigas, que 

falam de um ciclo de idades vinculado ao movimento 

dos céus. Alguns utopistas, tanto políticos quanto 

religiosos, sustentam que a "era dourada" retornará 

depois que for concluído um período de progressiva 

decadência.  
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Outros proponentes, incluindo muitos hindus dos dias 

modernos, acreditam que uma era dourada retornará 

gradualmente como uma conseqüência natural da 

mudança dos yugas. 

 

Tanto na Europa, como também predominantemente 

no Oriente Médio, a ideia de uma "era dourada" faz 

parte de uma interpretação mítica da história, que a 

divide em várias idades subsequentes, como em 

impérios ou épocas históricas distintas.  

 

A "era dourada" (na Índia, a Krita Yuga) é distinguida 

por ter sido a primeira e a melhor era, seguida pela era 

de prata e assim por diante. A última e a pior Era é 

a Kali Yuga, na qual a decadência da civilização 

atinge seu nadir². 

 

Esta percepção da história é então diretamente 

oposta ao atual paradigma linear, que não reconhece 

nenhum movimento cíclico. A teoria das eras históricas 

é geralmente vista como uma expressão mítica de 

uma filosofia da história marcada 

pelo pessimismo cultural, ou simplesmente a crença de 

culturas primitivas. 

 

Alguns teóricos modernos, tais como Walter 

Cruttenden, autor de Lost Star of Myth and Time, 

acreditam que o ciclo das eras tem uma base 

indiretamente devido ao fato do movimento 

do sistema solar em torno de outra forma.  

 

 

 

 

 
 

Nadir² - "singular", "rara", "incomum", "maravilhosa", ou "mensageira", ou ainda 

"criança consagrada a um culto". É um nome originado na palavra persa. 

Astronomia - ponto da esfera celeste oposto ao zênite, que se situa na vertical 

do observador, diretamente sob seus pés. Direção vertical orientada para o 

centro da Terra. "escavar em direção ao n.“ 
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OUTRAS ABORDAGENS – RODA DA VIDA 

 

O conceito da Roda da Vida engloba seis caminhos 

diferentes, definidos a partir do karma. Porém, por mais 

que se alcance uma existência abençoada, o 

sofrimento ainda é inevitável: mesmo os seres mais 

iluminados ainda estão sujeitos aos males do mundo e 

à reencarnação - apenas a iluminação quebra o ciclo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de “samsara” – a roda da vida – 

representada em tecidos, cerâmicas e no folclore de 

algumas culturas. A ideia aparece frequentemente em 

textos religiosos e filosóficos, tanto da Índia como da 

antiga Grécia, na metade do primeiro milênio a.C. 

Embora o conceito esteja firmemente enraizado em 

muitas das culturas antigas, é menos prevalecente no 

entendimento contemporâneo ocidental em relação 

ao tempo. 
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Esse antigo conceito implica que todas as espécies 

reencarnam ou movem-se de um corpo para outro 

para desfrutar de uma vida após a outra. Há 

inumeráveis versões de como essa “reciclagem” 

acontece e algumas escolas de pensamento 

sugerem que nós nos movemos através e entre 

espécies, enquanto outras entendem que tomamos 

nascimento somente dentro da própria espécie. Ou 

seja, humanos sempre serão humanos e elefantes 

sempre serão elefantes, e assim por diante.  

 

 

Representação segundo Bramha Kumaris 
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Representação Cultural da Roda da Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação Chinesa da Roda da Vida 
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 A CELESTIAL VIRGEM SOPHIA E A RODA 
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 Simbologia e Qualidades da Virgem – RosaCruz 

 

No Velho Testamento, Virgem é representado no Mito 

Solar de Jacó (o Sol) e seus filhos (os Signos do 

Zodíaco), por Dinah. Na história da evolução humana, 

marcou o início de nossa evolução espiritual, sendo o 

ponto em que o espírito, através da Mente, começou a 

manifestar-se ao ser humano externo.  

 

Outro simbolismo de Virgem é o da Virgem Celestial 

que, pela Concepção Imaculada, gerou Cristo - não 

do Cristo por nós conhecido, mas de todos os 

Salvadores do Zodíaco. É um dos Signos mais sublimes 

do Zodíaco, um dos mais místicos e tão repleto de 

significado oculto que seu completo sentido não pode 

ser compreendido plenamente, salvo por uma luz 

interna iniciática.  

 

No Apocalipse, Virgem é a Senhora que traz na 

cabeça sete estrelas (os setes Astros de nosso Sistema 

Solar) e a Lua a seus pés, representando o ideal de 

pureza dado a Terra, cujo ideal, uma vez conquistado, 

possibilitar-nos-á gerar o Cristo interno. 

 

Segundo a Rosacruz, o Cosmos está dividido em três 

partes: 

 

Parte I: um tratado sobre os mundos visíveis e invisíveis, 

o homem e o método de evolução, o renascimento e 

a lei da causa e efeito; 

 

Parte II: o esquema de evolução em geral e a 

evolução do sistema solar e da terra em particular; 

 

Parte III: Cristo e sua missão, o futuro desenvolvimento 

do homem - a iniciação, o treinamento esotérico e 

método para adquirir conhecimento. 
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Os Sete Períodos da Humanidade - RosaCruz  

 

De acordo com a Fraternidade Rosacruz, o esquema 

evolutivo do homem é composto por sete períodos: 

 

1 - Período de Saturno - o homem atravessou o estado 

mineral; 

  

2 - Período Solar - o homem atravessou o estado 

vegetal; 

 

3 - Período Lunar - o homem atravessou o estado 

animal; 

 

4 - Período Terrestre - o atual, onde o homem adquiriu 

a consciência de vigília, dividido entre as raças mães – 

expressões planetárias onde foram gerados os 

sentidos: Raça Adâmica - audição, Hiperbórea - tato, 

Lemuriana – visão espiritual, Atlante – paladar, Ariana - 

olfato. Aqui é importante levar em conta que  essas 

informações divergem de acordo com as abordagens 

e linhas de conhecimento; 

 

5 - Período de Júpiter - o homem adquirirá um estado 

de consciência espiritual; 

 

6 - Período de Vênus - o homem adquirirá um estado 

de consciência criadora; 

 

7 - Período de Vulcano - é o último dos sete períodos 

da criação, em que o homem atingirá a mais elevada 

consciência cósmica. 

 

Cada um desses períodos é composto por sete 

revoluções, e em cada período ocorrem 

recapitulações dos estágios anteriores.  
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Assim, o verdadeiro trabalho do Período Terrestre teve 

início apenas na atual quarta revolução, sendo que a 

primeira, a segunda e a terceira foram, 

respectivamente, recapitulações do período de 

Saturno, Solar e Lunar. Outros períodos de evolução 

existiram antes do período de Saturno, e outros mais 

existirão depois deste, porém, não dizem respeito ao 

esquema evolutivo do homem. 

 

 

Deve se levar em consideração que quando Max 

Heindel se refere ao "homem”, não se refere 

necessariamente à espécie do Homo Sapiens ou a 

qualquer primata, uma vez que o rosacrucianismo 

considera que os atuais seres humanos atravessaram 

todas as fases de evolução, incluindo a fase vegetal e 

a fase mineral. 

 

 

Os ensinamentos advogados pela Fraternidade 

Rosacruz sustentam que todas as formas viventes têm 

origem divina, e que o propósito da vida é a aquisição 

de experiências a fim de expandir a consciência, 

através das sucessivas encarnações. Desta forma, o 

homem teria tido a consciência de um mineral no 

início do desenvolvimento, e no futuro adquirirá as 

potencialidades de um deus.  
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RAÇAS MÃES – CONSCIÊNCIAS 

 

 

Os grandes fenômenos cósmicos, como o pulsar 

galáctico, marcam os finais de grandes ciclos e, muitas 

vezes, a vinda de uma nova raça ou uma nova sub-

raça na Terra. Essas raças são as chamadas raças 

evolutivas e não estão relacionadas à cor da pele. 

 

 

O Projeto Terra é amplo e complexo, estamos no meio 

do caminho de elevar o planeta a uma nova 

realidade e uma nova dimensão, e a raça humana, 

como também outras raças, fazem parte desta 

experiência. 

 

 

Esse plano tem uma duração de 4.320.000.000 de 

anos, sendo essa a idade prevista do Planeta Terra, 

que é o tempo de vida do planeta enquanto ele for 

chamado de Terra.  

 

 

Dentro desse período de quatro bilhões e trezentos e 

vinte milhões de anos, está prevista a realização 

completa dos sete estados evolutivos da Raça 

Humana, ou seja, as Sete Raças Mães. 

 

 

Essas raças estão diretamente ligadas aos estados 

evolutivos da consciência, tal como veremos de forma 

resumida nos estudos da antropogênese humana que 

foram descritos em diversos livros publicados pelos 

grandes fundadores da Sociedade Teosófica durante 

o final do século XIX, Helena Pretovna Blavatsky e seu 

companheiro de trabalho Charles Webster 

Leadbeather, em Londres.  
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. 

A RAÇA ADÂMICA 

 

A raça Adâmica habitou onde hoje conhecemos 

como a Calota Polar Norte, a Terra de Asgard, citada 

em antiquíssimas tradições como a distante Thule 

paradisíaca, a Ilha de Cristal. Esta raça teria 

aparecido há 300 milhões de anos no que Blavatsky 

chamou de "A Ilha Sagrada e Imperecível".  

 

A Raça Adâmica se desenvolveu em um ambiente 

totalmente distinto ao atual. Naquela época, a Terra 

era propriamente semi-etérica, semifísica, as 

montanhas conservavam sua transparência e a Terra 

resplandecia gloriosamente com uma belíssima cor 

azul etérica intensa. Essa foi a matriz do mundo.  

 

A extraordinária humanidade era de andróginos 

sublimes totalmente divinos, seres inefáveis e 

harmônicos. Protótipos de perfeição eterna para 

todos os tempos, eram seres semifísicos, semi-etéricos 

com corpos protoplasmáticos indestrutíveis de bela 

cor negra, capazes de flutuar na atmosfera. 

 

Todos esses seres eram os fogos sagrados 

personificados dos poderes mais ocultos da Natureza 

(Divindades Primordiais – Orixás³). A reprodução 

ocorria por cissiparidade, sendo algo semelhante ao 

que ocorre com as amebas. Chamados de "Nascidos 

por Si Mesmos" ou "Sem Mente“, os homens desta raça 

(se é que podem ser chamados de "homens") eram 

imensos e não tinham nem mente e nem corpo físico, 

pois eram seres etéreos. Esta raça não era mortal, 

então ela não desapareceu, apenas converteu-se na 

próxima, os "Nascidos do Suor“. 

 

 
Divindades primordiais – Orixás³, também chamados de Protogonos ou 

Protogenos "nascidos primeiro”. Odudua é a orixá da criação 

primordial, anterior à Oxalá, tendo criado a terra e os seres vivos. Oxalá 

criaria posteriormente o ser humano a partir do barro. 
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 A RAÇA HIPERBÓREA 
 

Esta raça apareceu no cenário terrestre como 

resultado das incessantes transformações que, através 

do tempo, a primeira Grande Raça Raiz 

experimentou. Habitou as regiões boreais que como 

ferradura continental circundam a calota Polar Norte, 

ocupando o atual norte da Ásia, Groenlândia, Suécia 

e Noruega, estendendo-se até as Ilhas Britânicas. Foi 

uma época de variadíssimas mutações na natureza, 

quando grandes variedades de espécies foram 

gestadas, cujos três reinos ainda não estavam de todo 

diferenciados.  

 

O clima era tropical e a Terra era totalmente coberta 

por uma vasta vegetação. O ser continuava sendo 

andrógino, reproduzindo-se por brotação, sistema que 

continua ativo nos vegetais. É impossível de se 

encontrar restos das primeiras Raças porque a Terra 

estava constituída de protomatéria, semi-etérica e 

semifísica. Eles estão contidos nas memórias da 

natureza divina, chamados de "Nascidos do Suor" ou 

"Sem Ossos“, vivido em um continente chamado 

"Hiperbóreo".  

 

Nesta raça apareceu um rudimento de mente, no 

entanto, ainda não havia uma ponte 

entre espírito e matéria para a mentalidade. Ao final 

do seu período de evolução esta raça converteu-se 

na seguinte - "Nascidos do Ovo". As duas primeiras 

raças são chamadas de raças semidivinas. 

 

 

A RAÇA LEMURIANA 

 

A civilização lemúrica floresceu maravilhosa no 

Continente Mu, a Lemúria vulcânica, no meio do 

Oceano Pacífico, onde hoje podemos encontrar 

somente o topo de uma de suas mais belas 

montanhas - a Ilha de Páscoa. 
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O planeta chegou a um alto grau de materialidade, 

próprio desta fase. O homem tinha uma estatura 

gigantesca, de aproximadamente cinco metros de 

altura. Andróginos Divinos, procederam por sua vez a 

terceira Raça Raiz, os duplos, os gigantes 

hermafroditas, seres colossais e imponentes. A 

reprodução era por geração ovípara – “Os Nascidos 

do Ovo” e, mais adiante, depois de uma intervenção 

divina, começou o predomínio de um só sexo até 

nascerem desses grandes ovos os machos e as 

fêmeas. 

 

O ovo brotado que caía era retido pelo seio materno, 

nesse momento a criatura ainda era débil e desvalida. 

Já durante a sexta e a sétima Sub-Raça Lemuriana 

inicia-se a reprodução através do ajuntamento dos 

sexos. 

 

Nos primeiros tempos da Lemúria a espécie humana 

quase não se distinguia das espécies animais. No 

entanto, num período de aproximadamente cento e 

cinquenta mil anos de evolução, os lemurianos 

chegaram a um grau de civilização grandioso que nós 

arianos estamos ainda muito distantes de alcançar.  

 

A Lemúria era a terra dos Titãs. Esses foram os tempos 

deliciosos da Arcádia. Os tempos  em  que  não existia  

o meu nem o teu, porque tudo era de todos. 

Quando chegava a noite, todos os seres humanos 

adormeciam como inocentes criaturas no seio da 

Mãe Natureza, afagados pelo doce e comovedor 

canto dos Deuses e, quando a aurora raiava, o Sol 

trazia somente alegrias e não tenebrosas penas. Os 

casais da Arcádia eram de matrimônios gnósticos. O 

homem só efetuava o conúbio sexual sob as ordens 

dos Elohim, como num sacrifício no Altar do 

matrimônio para brindar corpos às almas que 

necessitavam reencarnar. 
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Na segunda metade do período Lemúrico 

começaram a desperdiçar o esperma sagrado. 

Mesmo fazendo isso para dar continuação à espécie, 

os Deuses intervieram, coincidindo com a história de 

Adão e Eva, expulsando-os para fora do Éden 

paradisíaco, um lugar onde os rios de água pura 

emanavam leite e mel.  

 

O ser humano se expressava na Linguagem Universal, 

o seu verbo tinha poder sobre o fogo, o ar, a água e a 

terra. Podia perceber a aura dos mundos no espaço 

infinito e dispunha de maravilhosas faculdades 

espirituais, as quais foram perdendo como 

consequência do Pecado Original. Essa foi uma 

época de instabilidade na superfície terrestre devido 

à constante formação de vulcões e de novas terras.  

 

Durante dez mil anos de gigantescos terremotos e 

maremotos, o enorme continente Mu foi se 

desmembrando e se fundindo às ondas e 

desapareceu abaixo das águas escuras do Oceano 

Pacífico. É possível encontrar vestígios desse 

continente não só na Ilha de Páscoa, mas também na 

Austrália e na Polinésia Francesa. Esse paraíso 

realmente existiu e o local era o continente da 

Lemúria, a primeira terra seca do mundo. Ao final do 

seu período, o homem tornou-se mortal, 

consolidando-se o corpo físico e a reprodução 

sexuada como se conhece hoje. Esta raça 

desapareceu, convertendo-se na raça atlante. 
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A RAÇA ATLANTE 

 

Estes teriam sido os gigantes que viveram há 18 

milhões de anos, em um continente chamado 

"Atlântida". Seriam os primeiros que podemos chamar 

de "homens". Depois que a humanidade hermafrodita 

lemuriana se dividiu em sexos opostos, surgiu a quarta 

Raça-Raiz sobre o geológico cenário atlante 

localizado no meio do oceano que hoje leva o seu 

nome, o oceano Atlântico. 

 

A Atlântida ocupava quase toda a área atualmente 

coberta pela parte setentrional do Oceano Atlântico, 

chegando pelo nordeste até a Escócia, pelo Noroeste 

até o Labrador e ao sul, cobria grande parte do Brasil. 

Os atlantes tinham uma estatura superior à que temos 

atualmente, possuíram muita tecnologia, detinham 

conhecimentos de alta magia, alquimia, metafísica, 

bioenergia e projeciologia, porém, ao final das sete 

sub-raças, se degeneraram em função da adoração 

da matéria e foram destruídos pelo conhecido 

cataclismo global.  

 

__________________ 
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Construíram templos para o corpo humano, renderam 

culto a homens e mulheres. Desenvolveram enormes 

cidades ao redor do mundo, lavrando suas próprias 

imagens segundo seu tamanho e semelhança, e as 

adoraram. 

 

 

Agora o que ameaçava a Quarta Raça era a água, 

fogos internos já haviam destruído a terra de seus pais 

na antiga Lemúria.  

 

 

A época de submersão da Atlântida foi realmente 

uma era de câmbios geológicos. O continente atlante 

não foi inundado, mas sim, sugado para dentro da 

grande placa tectônica situada no meio do oceano 

Atlântico, a conhecida fossa Atlântica. Com esse 

afundamento, emergiram novas e firmes terras 

formando novas ilhas e novos continentes. 

 

 

Por motivos próprios, essa raça teve seu fim, no 

entanto detinha muito conhecimento material e 

espiritual, chegando ao ponto de criar guerras 

intermináveis sob pretexto de manter o domínio total 

sobre a terra, enfrentando até mesmos os Deuses 

criadores, como descrito nos contos de Platão, em 

Timeu e Criteas. A raça atlante acabou por volta de 

9.600 anos a.C. com a chegada do grande dilúvio ou 

cataclismo (não há precisão na informação), e esse 

evento trouxe os “Noés” aos mais diversos lugares da 

Terra. 

 

 

No Egito, nas Américas e na Índia, esses grandes 

homens tiveram a responsabilidade de criar, após o 

dilúvio universal, uma nova Raça - A Raça Ariana. 
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A RAÇA ARIANA - ATUAL 

 

Os Nóes sobreviventes da grande Raça Atlante 

plantaram as sementes da quinta Raça-Mãe, 

conduzindo-a até a Terra Sagrada. Aqueles que 

lograram cristalizar as virtudes da alma acompanharam 

os Nóes em seu êxodo até a Ásia Central e Oriente 

Médio por longo tempo, fixando ali as primeiras 

residências da Raça Ariana, para depois se ramificar 

por todas as direções. 

 

A primeira Sub-Raça Ariana se desenvolveu no Planalto 

Central da Ásia, exatamente na região do Tibet onde 

surgiu uma poderosa civilização esotérica. 

A segunda Sub-Raça floresceu no sul da Ásia, na 

época pré-védica e ficou conhecida como a raça que 

possuía a sabedoria dos Rishis do Hindustão, os 

esplendores do antigo Império Chinês. A terceira das 

Sub-Raças se desenvolveu maravilhosamente no Egito, 

Pérsia e Caldéia e a quarta Sub-Raça resplandeceu 

com as civilizações da Grécia e de Roma. 
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Hoje estamos vivenciando exatamente a quinta Sub 

Raça Ariana, uma vez que os sistemas divinos são todos 

constituídos e ordenados por um sistema setenário, ou 

seja, seguem sempre a base sete, sendo que os 

continentes também obedecem a essa mesma ordem 

e a essa mesma estrutura da Criação. Desde a 

conhecida Pangeia até os dias atuais, a existência dos 

setes continentes da Terra é necessária para que o 

equilíbrio corporal do planeta se mantenha 

harmonizado com dois terços de água e um terço de 

terra.  

 

Os continentes sempre se movimentaram e sempre 

foram divididos em números de sete. Esses continentes 

aparecem e desaparecem durante longos períodos de 

tempo, sendo que sempre que surge a necessidade e 

um momento propício para a implantação de uma 

nova Raça Raiz ou uma nova Sub-Raça, os novos 

continentes imersos vêm à tona para receber, abrigar e 

manter as novas manifestações de vida sobre a 

superfície da crosta terrestre. Em resumo, a missão 

maior do planeta Terra, a conclusão de uma etapa 

evolutiva para os seres humanos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangeia - segundo Alfred Wagener e outros autores, supercontinente hipotético e único 
que teria existido na Terra até o período cretáceo (aprox. entre 136 milhões e 65 
milhões de anos), o qual, ao se fragmentar, teria dado origem aos continentes atuais. 
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 ERAS CÓSMICAS 

 

A Terra leva 25.920 anos para passar pela influência 

dos doze signos do zodíaco, formando assim o 

platônico ano. A passagem por cada um dos signos é 

de 2.160 anos, que é o platônico mês. Este é o 

Zodíaco Sideral, das constelações que determinam as 

grandes Eras Cósmicas. 

 

Suástica simbolizadora do movimento anual do Sol ao 

percorrer os signos do zodíaco simbólico ciclo de 365 

dias e 1/4 em direção contrária aos ponteiros do 

relógio. 

  

Suástica simbolizadora do movimento precessional do 

Sol pelas constelações zodiacais, ciclo de 25.920 anos 

em direção idêntica às dos ponteiros do relógio. 

  

Esses dois símbolos provam que os antigos sábios já 

conheciam a precessão dos equinócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ao ciclo de 25.920 chamamos, GRANDE ANO 

HELIACAL, chamado ainda pelos hindus de YUGAS, e 

a cada 2.160 anos, tempo que o Sol leva para 

atravessar um signo, denominamos “ERA”. 

 

A precessão do eixo de rotação da Terra é causada 

pelas perturbações da Lua e do Sol na Terra. 
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 O zodíaco é a memória da natureza, e os ciclos 

precessionais são a base da evolução, de modo que 

podemos ler com perfeição a história da humanidade 

passada, presente e futura, bem como interpretar 

todas as obras antigas que foram escritas em caráter 

simbólico (Gênesis de Moisés, e outros livros bíblicos, as 

obras de Virgílio, Homero, o Ramayana, o livro da 

Enoch, e uma infinidade de obras antigas de cunho 

sacerdotal) bem como a interpretação correta das 

inscrições rupestres. 

  

As eras no zodíaco precessional marcam o 

nascimento, apogeu e transformações das raças, 

nações e religiões. É preciso olhar para as coisas do 

mundo a partir da hermenêutica astrológica a entrar 

em ação.  

 

Um destes mediadores é o ciclo das Grandes 

Conjunções entre JÚPITER e SATURNO, que em 2020 

inaugura, ao longo dos próximos 200 anos, uma série 

de 10 Conjunções em signos de Ar, a começar no 

Solstício de 2020, sinalizando o novo tempo que se 

anuncia como "A Grande Mutação" pela qual passa a 

humanidade. 

  

“Este tempo é o início da Era do Ser,  
estamos na reta final da Era do Ter”. 
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 Apesar desses cálculos matemáticos fundamentarem 

as eras, não há precisão em relação ao início e ao fim 

delas. Astrônomos acreditam que a Era de Aquário, 

cuja constelação está sendo indicada pelo ponto hoje, 

começará só no ano de 2600. Já os astrólogos acham 

que ela teve início em janeiro de 2001, quando 

começou o terceiro milênio. 

 

O próximo regente, como o movimento do Ponto 

Vernal é inverso ao deslocamento da Terra em relação 

às constelações, a ordem das eras cósmicas é oposta 

à ordem dos signos. Ou seja, daqui a 2 mil anos, 

estaremos sob a influência de Capricórnio: será um 

período de olhares voltados à nossa origem e à base 

da humanidade, um traço típico dos capricornianos. 

  

As Eras Cósmicas até o momento: 

Leão: de 10001 a 8000 a.C. 

Câncer: de 8001 a 6000 a.C. 

Gêmeos: de 6001 a 4000 a.C. 

Touro: de 4001 a 2000 a.C. 

Áries: de 2001 a.C. a 0 

Peixes: de 1 a 2000 d.C. 

Aquário: de 2001 a 4000 d.C. (Atual) 

Capricórnio: de 4001 a 6000 d.C. (Futura) 
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A REALIDADE 

 

Neste século estão se revelando paulatinamente os 

grandes mistérios, cada ser em sua essência e 

consciência está retirando seus véus pessoais 

conforme permite. Os conscientes já sabem e sentem, 

outros estão prontos para saber, os inconscientes  e 

adormecidos não querem saber e resistirão de todas 

as formas possíveis e imagináveis para evitar a 

revelação, outros lutarão contra as forças da verdade 

e, com a retirada do véu, estarão aprisionados nesse 

caos interior por tempo indeterminado.  

 

 

A verdade maior está sendo revelada na medida da 

permissão de cada consciência - o que por muito 

tempo ficou distorcido, desconexo e encoberto. 

 

 

A inteligência divina, fonte criadora ou Deus, não é 

uma figura patriarcal que vigia as pessoas com o 

objetivo de castigá-las como pecadoras - esqueça, 

isso tudo são ilusões e hologramas criados para 

controlar as mentes e os corações das populações 

através do medo, escassez, dor, limitação, 

aprisionamento e caos.  

 

 

Estaremos de fato na Era do Ouro ou Dourada ao final 

de 2020 com a grande conjunção planetária, saindo 

do arquétipo elemento terra e adentraremos no ar, a 

era de Aquário – com consciência pelo comunitário e 

da verdadeira conexão de ativação de Chama Trina 

(chakra cardíaco ascendido). Essa é a verdadeira joia 

a ser acessada, ela é que reluz na energia dourada e 

que teve um impulso importante em 2012, durando os 

próximos 2160 anos nos primeiros séculos desta Era, é 

fato. 
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 A  dinâmica da consciência angélica não é um ser 

de asas, mas a realidade cocriacional que já 

vivemos distorcidamente, em função da criação 

negativa.  

 

No entanto vamos adentrar a propriedade da nossa 

essência real e verdadeira quando começarmos a 

mudar de postura e, com isso, deixar fluir tudo que 

está em nosso íntimo e profundo. Com esse acesso 

descobriremos novos mundos, novas dimensões e 

novas formas de arte e comunicação com o auxílio 

da tecnologia.  

 

 

Paulatinamente acessaremos a comunicação com 

nossa família estelar, a família real e que sempre nos 

acompanhou. São os nossos irmãos 

interdimensionais, nossos amparadores, anjos, guias, 

mentores e mentoras dos planos superiores, com 

quem poderemos interagir com uma dinâmica 

maior. 

 

 

O momento que estamos vivenciando está e ficará 

mais intenso, mais desafiador para aqueles que 

resistem, porque há uma pressão da verdade da 

consciência angélica. Muitos estão dormindo 

profundamente e, lamentavelmente, continuam 

sendo massa de manobra do inconsciente coletivo, 

estando aprisionados dentro do antigo padrão de 

condicionamento dos dogmas, religiões, crenças e 

bagagens de linhagens familiares negativadas. 

 

 

Já outros estão despertando dos seus sonos 

profundos, enquanto alguns estão prontos para o 

avanço direto ao plano da ascensão e elevação, a 

Era de Ouro da Humanidade, o encontro com a 

essência primordial, a era do SER!  
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Porém, muitos desses ditos despertos ainda se 

encontram em ilusões, porque não tomam a 

verdadeira consciência da autorresponsabilidade e 

da ética dentro das suas escolhas. 

 

Para haver o despertar verdadeiro ocorre o 

confrontamento com a realidade e, com isso, a 

mudança de atitude. Toma-se conta que, para haver 

mudança íntima, precisamos mudar as formas 

pensamentos, sentimentos e atitudes, o todo do ser.  

 

O autoconhecimento é uma das chaves para lidar 

com os medos mais profundos, mas caso não haja 

mudança, o medo dos outros ou ter medo do 

desconhecido já é suficiente para fazer com que a 

pessoa adormeça outra vez. Esse medo é chamado 

de inverno cósmico, ele se foi com o término 

definitivo da Era de Peixes e a entrada da Era de 

Aquário no ano de 2012.  

 

 

A ERA DE AQUÁRIO 

 

Ela representa a passagem da Era de Peixes para a 

Era de Aquário – o fim do inverno cósmico e a 

entrada da Primavera Cósmica, onde tudo floresce e 

frutifica, e o Réveillon Cósmico, o início de um novo 

ciclo de Samsara de 29.520 anos. 

 

Tudo isso está acontecendo simultaneamente e ao 

mesmo tempo. É maravilhoso, assustador e 

extraordinário. Porém, a maioria das pessoas na face 

terrestre só consegue ver crise, desgraça e 

destruição. 

 

Nós criamos as nossas próprias realidades através 

daquilo que pensamos, vivemos e vibramos a todo 

instante. 
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 Esta chave é básica para que você compreenda 

como as demais funcionam a partir do agora, nesse 

milésimo de segundo do agora relativo.  

 

As leis universais que regem tudo e todos é a 

constituição daquilo que vibramos: o que penso -  

sinto; o que sente – vibra; o que vibra - atrai. 
 

Isso é física quântica, lei da ressonância, lei da 

atração. Quando mudamos nossas atitudes, posturas, 

crenças, hábitos, forma de pensar, agir, falar, ver, 

sentir, respirar, tudo o que geramos tem que ter a 

coerência, ética, responsabilidade e integridade pelo 

que criamos em vibrações. 

 

Mudando o padrão vibratório, elevando o gradiente 

de energia pessoal, começamos a religar nossa 

consciência, nossa essência com a fonte divina, e ela 

que abastece e orienta tudo a todo instante. É 

conectar com o seu espírito em manifestação na 

realidade terrestre - isso é consciência angélica, o 

processo de iniciação ao qual todos nós estamos 

inseridos, a reconexão com seu íntimo e profundo, e o 

religar com as demais formas existenciais da natureza 

divina. 

 

Desde o tempo de Lemúria, da queda da Atlântida, 

nós estamos vivendo tudo isso e a maioria das 

pessoas não percebem, pois as consciências não 

estão conectadas com o belo, com o elevado, mas 

sim com o mundo dos problemas, das ilusões, das 

distorções de valores, do caos e totalmente 

dependentes da tecnologia de forma negativa. 

 

 

Adentrar a realidade da Primavera Cósmica e as suas 

frequências é se abrir para o florescer, deixando 

fecundar    seu   ovo  da  vida  primordial   dentro    da  
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harmonia plena da energia geradora, e assim se 

conectar com sua flor da vida em seu coração 

sagrado.  

 

Isso é conseguir atualizar as informações de tudo 

aquilo que entendemos como realidade e permitir o 

acesso à nossa essência primordial e à toda existência 

original do universo. A partir daí, é expandir na máxima 

da plenitude na árvore da vida; viver dentro da 

experiência humana diária de forma totalmente 

consciente das realidades autogeradas; é tornar-se 

responsável pelo que cria e gera a partir dessa 

essência primordial; é conectar-se à incrível força dos 

elementos da natureza, às divindades primordiais da 

criação divina, que fazem parte de nós; é integrar essa 

força divina e deixar brilhar o sol interno através do 

coração íntegro, coerente e responsável. 

 

 

A consciência de um ser multidimensional não reside 

apenas na estrutura biológica humana, mas tudo no 

universo é vida e possui sua consciência, como cristais, 

pedras, rochas, terra, matas, árvores, água, ar - tudo é 

um ser divino, uma divindade ou um orixá primordial, 

um desdobramento das esferas superiores da matéria 

e energia escura do universo (energia morontial).  

 

 

A Terra atualmente já opera em 4D ou quarta 

dimensão porque ela possui altura, largura, 

profundidade e massa, logo, são quatro dimensões. 

Isso pertence a uma realidade material, e no universo 

imaterial partimos do contexto do desdobramento da 

geometria sagrada que está em tudo, gerando os 

merkabas, que são as verdadeiras naves 

interdimensionais pessoais, para assim se locomover e 

acessar outras  realidades e dimensões. 
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São novas formas de viver e encarar a vida através 

dessa conexão com a Fonte, é ver e sentir a 

inteligência  divina  sobre uma  nova  possibilidade  

do amor real, verdadeiro. É transformar o corpo, a 

mente, o   emocional  e   o  espírito   e   formar    uma   

potente unificação   para     avançar     rumo    às     

realizações,    acessando   essas   novas   frequências 

e autorizando   que     elas     harmonizem,  ordenem   

e purifiquem tudo em nós através da conexão com a 

energia eletromagnética inteligente de poder e 

sabedoria.  

 

 

Em tempos atuais de transição planetária, cada vez 

mais há a necessidade de interiorização, de se 

conectar, em seu íntimo e profundo, às conexões 

astrais e espirituais, que na verdade são revelações 

de nossa realidade mental desdobrada em uma 

realidade interna do ser. Assim, automaticamente, 

gerará maior poder de clareza diante das questões 

que cada um de nós humanos temos que rever e 

transformar em nosso íntimo.  

  

 

A realidade cognitiva dos indivíduos se desdobra 

através das vibrações autogeradas - isso envolve o 

que acessamos de informações e do que nós 

carregamos através delas, pois quanto maior a 

qualidade da informação sentida em seu coração, 

maior a qualidade de vibração e energia para sua  

realidade. Na mesma contrapartida, quanto mais 

acessarmos essas informações, maior o aumento da 

parte cognitiva, e com isso, alimentamos de forma 

direta nossa alma, a consciência e nosso espírito, o 

nosso EU Divino – EU Maior. 

 

 

Na medida em que vamos alimentando e 

atualizando nosso banco de dados íntimos  e internos, 
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maior a capacidade de alterar os padrões de crenças 

e até mesmo de gerir transformações surpreendentes 

em heranças genéticas hereditárias - o nosso DNA 

ancestral e cósmico.  

 

 

Adquirindo informações harmoniosas e coerentes com 

nosso EU Divino, nós expandimos e geramos novas 

condições diárias de alterar nossa forma de pensar e 

sentir, permitindo automaticamente o ganho de 

qualidade em qualquer área da vida. 

 

 

O trabalho exige empenho, disciplina e 

comprometimento com foco apurado em estar atento 

ao que se autogera. É aprimorar todos os sentidos da 

face e assim impulsionar condições energéticas do 

físico, emocional, mental e espiritual para promover a 

mudança na postura de vida. 

 

  

Tudo isso consiste na reforma íntima do ser, pois todo 

indivíduo tem condições de alterar suas vivências e 

padrões de crenças, desde que haja o desejo do 

coração puro e sincero consigo mesmo. Não há 

receita pronta, cada qual em sua jornada 

experimentará os desafios de elevar seu padrão tanto 

energético quanto em sua realidade criada no 

cotidiano. Só terá êxito aquele que desapegar da sua 

zona de conforto, superar barreiras e desafios, afinal é 

um processo de lapidação do ser, deixando de ser 

uma pedra bruta para transformar-se em uma joia. 

 

 

Essa lapidação é que trará o equilíbrio e a harmonia, 

vivendo dentro da lei maior da justiça divina, sem 

intermediários, sem gurus, sem mestres. Logo, se viemos 

da fonte divina, somos filhos de deus e se somos filhos 

de deus também somos deuses. 
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Muitas das realidades conscienciais que vivemos são 

através de mitos, paradigmas ou de uma carga de 

crenças que carregamos em nosso íntimo que foram 

passadas por nossa ancestralidade, pais, avós e 

história... Esses bancos de dados e informações 

constituem nossa corrente sanguínea e akasha.  

 

São camadas e camadas de herança genética 

ancestral na matéria, na sua trajetória encarnacional,  

estelar e cósmica. Em algumas dessas realidades há a 

necessidade de libertação para transformar através 

de atualizações conscienciais de modo que o que 

agrega à alma fica, enquanto que o for divergente irá 

atuar com o desapego em prol da verdadeira 

essência divina - a verdade do espírito. 

 

É como se estivéssemos descascando uma cebola 

para chegar no miolo íntegro, translúcido, puro, 

intacto, trazendo para nossa realidade terrestre essa 

integridade e coerência da verdade que reside em 

nosso coração sagrado. Assim vivemos a expansão 

total, a real condição de anjos/deuses (consciências) 

caídos na matéria, segundo o mito. A sabedoria 

verdadeira é o conhecimento, nosso conteúdo 

pessoal colocado em prática. 

  

Romper a casca e deixar a essência divina que habita 

o profundo do nosso ser resplandecer no agora. É o 

resgate da nossa herança sagrada de Cristo e 

Madalena (Androginia – harmonia e equilíbrio das 

vertentes yin e yang, ida e pingala), ativando nossa 

chama trina e estabelecendo a verdadeira 

reintegração! 
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__________________ 
Espero que esse Módulo I da Primavera Cósmica 

sirva como conhecimento para você, e a partir 

dessas informações você possa descortinar sua 

pesquisa e seu estudo pessoal. Nos demais módulos 

serão abordados os temas: a fonte, elementos da 

natureza, geometria sagrada, tipos de energias, 

chakras, cores, sons, cabala, numerologia e muito 

mais. 

  

Todos temos a oportunidade de conexão com nosso 

Eu Divino, basta persistir e seguir o seu coração. Com 

paciência e foco chegamos lá, tenho certeza. 

  

Conte com meu apoio, estarei disponibilizando os 

demais módulos e trazendo mais informações que 

podem auxiliar em seu processo pessoal. 

   

Agradeço a atenção e a confiança, e deixo o 

desejo sincero a você de paz, harmonia, e que 

tenha uma caminhada cheia de amor, alegrias, 

plenitude e abundância a todo instante! 

 

 

 

 

Om Divino Om 

 

Darling Menezes 
Facilitadora Energética  
Responsável Primaveril 
 
 
 

  

https://www.espacoomkara.com.br/
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Acompanhe meu trabalho no site e  redes sociais, basta clicar nos 

ícones abaixo. 

 

Caso tenha alguma dúvida sobre as linhas terapêuticas 

abordadas por mim, ficarei feliz em auxiliar, entre em contato 

pelo email espacoomkara@gmail.com. 

 

Siga nossas redes e acompanhe as informações, cursos, terapias e 

promoções. 

Você que tem interesse em uma harmonia plena, indico a 

terapia da Magia Divina do Fogo Sagrado, com ela terá uma 

limpeza profunda e abertura de sentidos, percepções e bem-

estar pleno. Confira! Clique aqui.  

 

Veja também aqui os depoimentos dos clientes do Espaço 

Omkara. 

 

Gratidão, paz e harmonia plena! 

 

Espaço Omkara  

http://www.espacoomkara.com.br/
https://www.instagram.com/espacoomkara/
https://www.facebook.com/espacoomkara
https://espacoomkara.tumblr.com/
https://br.linkedin.com/in/espa%C3%A7o-o-783888174
https://twitter.com/espacoomkara
https://www.youtube.com/channel/UCu2LlyD3IvHKCnq9nffYgdQ
https://www.espacoomkara.com.br/
https://www.espacoomkara.com.br/pagina-de-produto/mandala-do-fogo-sagrado
https://www.espacoomkara.com.br/pagina-de-produto/mandala-do-fogo-sagrado
https://www.espacoomkara.com.br/pagina-de-produto/mandala-do-fogo-sagrado
https://www.espacoomkara.com.br/pagina-de-produto/mandala-do-fogo-sagrado
https://www.espacoomkara.com.br/pagina-de-produto/mandala-do-fogo-sagrado
https://www.espacoomkara.com.br/
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Aqui preparei uma surpresa para você! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Promocional: www.abreai.com/cupomepc 

 

 

Entre em contato enviando o link do bônus e obtenha 

seu pacote de harmonia e transformação.  

 

 

 

 

 

 

 

Gratidão, paz e harmonia plena! 

 

espaço omkara  

 
 

Clique no ícone WhatsApp envie o link  

promocional para receber seu Bônus! 
Válido UM BÔNUS por pessoa. 

https://www.espacoomkara.com.br/
https://whats.link/omkara
https://www.espacoomkara.com.br/

