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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, Terapeuta Vibracional 

Quântica, Orisás Divinos 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 as abordagens 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 de acordo com as experiências, bem como a 
sustentação energética diária para impulsionar quebras de 
paradigmas.  

  

A cada conhecimento aprendi, tropecei, levantei, transmutei e 
permaneço fazendo mudanças e atualizações em minha 
trajetória de vida, 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, sou uma 
pessoa livre. As informações abordadas fazem parte das 
analogias de vários autores, então aqui trago uma compilação e 
um breve resumo das linhas de conhecimento disponíveis a todos.   

 

Neste Módulo II estão compilados e resumidos brevemente os 
temas:  evolução espiritual e alquimia, o quaternário, fonte 
criadora, sete tronos, geometria sagrada, pentagrama, mistérios 
do sangue, sistema toroidal, kundalini, antakarana, cabala, 
mônada, protocolos de Maria, pineal, chakras e realidades 

vibracionais, orifícios e a multidimensionalidade, androginia e 
cosmoética. 

 

A partir dessas informações, você pode desenvolver sua  pesquisa  
pessoal  e dar continuidade ao estudo  aprofundado. Saliento 
que minha intenção é abrir frente ao aprimoramento pessoal 
com cada tópico abordado aqui.  
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É importante entendermos que sem um desenvolvimento pessoal 
não há ascensão. E para ascender é preciso liberar e depurar as 
muitas camadas que temos em nossas realidades de crenças, 

hábitos, valores e rotinas. 

 

Para haver mudança é preciso agir de forma diferenciada do 
que estamos habituados, pois não teremos resultados agindo 
sempre da mesma forma. Por isso este ebook de ampla 
abordagem com muitos temas, afinal, de alguma forma, cada 
um tem sua importância, porque através do conhecimento 
poderemos expandir nossa visão e entendimento. 

 

Ao longo da minha trajetória de estudo pessoal de mais treze 

anos, na medida do possível, continuo estudando diariamente  
para aprofundar esses assuntos e foram através deles que 
consegui mudar muitas coisas em minha vida. 

 

A vida é um contínuo estudo e aprendizado, e é através da 
informação que podemos expandir nossos saberes e usar isso a 
nosso favor para alterar tudo o que impede de vivermos o desejo 
da alma e do coração e impulsionar o espírito. 

 

A Primavera Cósmica vem auxiliar aqueles que realmente 
desejam ativar seu princípio divino, a sua melhor versão. Não 

basta só querer, para haver o real desdobramento energético é 
preciso estar apto, preparado e aberto para receber. Um ponto 
de partida é a rendição, é preciso soltar, liberar, para que o novo 
adentre e impere cada vez mais. 

 

Neste ebook não trago assuntos fáceis e receitas prontas, o que 
coloco aqui é uma referência para desenrolarmos o fio da 
meada e a cada peça montar o quebra-cabeça pessoal 
construindo a trajetória de tudo que nos trouxe até o momento 
presente. De alguma forma isso é uma liberação; entendendo as 
realidades vividas como um cair de dominós e alterando o 

momento presente. 

 

O momento é de despertar, acordar, sacudir a poeira e adquirir 
um novo padrão de agir. Tudo que funcionava até então, a partir 
do ano novo astrológico (20 de março de 2020) não surtirá mais 
efeito, e não é a toa que a terra passa por grandes momentos de 
desafios, doenças, epidemias, miséria, violência e caos. 
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Você que quer ter uma realidade mais amorosa, harmônica e 
fluída, eu convido a adentrar ao novo, permitindo-se desconstruir 
o velho para construir a nova realidade com solidez, estabilidade 
e, principalmente, alterar toda uma base de crença, seja essa 
pessoal, familiar, educacional e social. 

 

Saliento que dentro da importante obra  literária - Cartas de Cristo 
– demonstra-se as distorções nas interpretações dos ensinamentos 
do Avatar Cristo, explica as leis da existência, a origem do ego e 
revela os processos espirituais-científicos que governam a criação 
da matéria. Também demonstra como o espírito torna-se matéria 
e traz um importante chamado de despertar a todos que lerem. 

 

A Primavera Cósmica, através das ativações presenciais, tem a 
proposta de impulsionar o equilíbrio entre os princípios feminino e 
masculino, resgata a pureza da criança interior e conecta o 

indivíduo com sua natureza primordial - a base da criação divina 
aqui na Terra para haver a total transformação do ser pelo 
resgate da essência do espírito na matéria. A energia do contexto 
primaveril auxilia a conectar com a multidimensionalidade e viver 
isso aqui no agora através da maestria divina pessoal. Por isso 
trago tantos assuntos aqui, sem essa base mínima, não há 
ancoragem da energia primaveril. 

 

A base e o fundamento do trabalho proposto é esse, só assim 
iremos trazer à realidade terrestre o ensaio do andrógino, que é o 
ser que se harmoniza frente ao caos, desafios e diversidades. 
Adquire o equilíbrio porque estará em contato com sua realidade 
natural e divina, essa, por sua vez, traz o princípio da sabedoria 
interior, porque esse ser entendeu a necessidade de ser 
responsável, coerente e ético por tudo aquilo que ele mesmo cria 
e gera, sem transferir  ao externo. 

 

Atualmente nós, seres humanos, já possuímos o princípio angélico 
ativo, porém de forma distorcida. Estamos enfermos dentro dos 
processos mentais, há uma necessidade urgente de corrigir esse 
padrão devido à criação distorcida da negatividade ao extremo. 

Lamentavelmente não criamos o belo, o amor, o justo; note as 
mídias sociais, programas de televisão, e a própria postura 
humana que prefere apontar o dedo para as falhas sem 
entender que as responsabilidades são interna e íntima, isso faz 
parte da transformação e depende de cada um de nós. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
Primavera Cósmica 

 

                                                               Apresentação 
 

_____________________ 

__________________ 

Página 03 



A humanidade só irá alterar a realidade quando se der conta 
que as respostas estão dentro e não fora. Quando mudamos 
intimamente passamos ver a realidade externa de outra forma, 
só assim iremos alterar o curso e o fluxo de tudo que estamos 
vivendo de forma distorcida, densa e negativa. 

 
Para você desabrochar com a Primavera terá que alterar muitos 
padrões internos e externos frente ao caos instalado; os desafios 
são diários e isso é uma pressão natural do éter - o quinto 
elemento, quanto maior a resistência humana frente à 
mudança de postura, maior é a negatividade instalada e vivida. 
 
As linhas de conhecimento servem e podem impulsionar 
algumas chaves, como a ativação do empoderamento pessoal, 
lembranças da memória estelar e resgate da herança divina 
sagrada de Cristo e Madalena com a conexão através da 
sabedoria do Divino, incorporando, assim, o contexto que 

envolvem as ativações presenciais - que são amplas, profundas 
e individuais, para que cada um desenvolva a expansão na 
verticalidade. 
  
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. Cada ser é uma flor de um jardim divino e a criação 

maior tem seu fundamento e faz parte do nosso sangue, ossos, 
órgãos, constituição física, energética emocional, mental e 
espiritual. A criação é atemporal e de infinita bondade, amor, 
paz, concordância, harmonia, abundância e plenitude. A fonte 
é imensurável, porque dela partimos e a ela regressaremos, não 
há outro caminho, não importa o tempo que leve para 
atingirmos a reintegração. 
 
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. 
 
Desabroche na melhor versão do teu EU MAIOR! 
  
Com amor,  
Darling 

_____________________ 

__________________ 
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Evolução Espiritual e Alquimia 

 

É a ideia filosófica, teológica, esotérica ou espiritual 

de que a natureza e os seres humanos e/ou a cultura 

humana evoluem. 

 

Dentro desta ampla definição, as teorias da evolução 

espiritual são muito diversas,  podendo ser: 

 

*Cosmológicas – descrevendo a existência em geral; 

*Pessoal - descrevendo o desenvolvimento do 

indivíduo;  

*Holística - sustentando que realidades mais elevadas 

emergem e não são redutíveis; 

*Idealista - detenção que a realidade é 

essencialmente mental ou espiritual; 

*Não-dual - sustentando que não há uma distinção 

fundamental entre a realidade física e mental.  

 

Podem ser consideradas teleológicas em maior ou 

menor grau. 

 

Alquimia é uma prática que combina elementos 

da Química, Física, Biologia, Medicina, Semiótica, 

Misticismo, Espiritualismo, Arte, Antropologia, 

Astrologia, Filosofia, Metalurgia e Matemática.  

 

Existem quatro objetivos principais na sua prática. Um 

deles seria a "transmutação" dos metais inferiores 

ao ouro; o outro a obtenção do "Elixir da Longa Vida", 

um remédio que curaria todas as doenças, até a pior 

de todas (a morte), e daria vida longa àqueles que o 

ingerissem.  

 

É reconhecido que, apesar de não ter caráter 

científico, a Alquimia foi uma fase importante na qual 

se desenvolveram muitos dos procedimentos e 

conhecimentos que mais tarde foram utilizados pela 

Química.  
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A ideia da transformação de metais em ouro está 

diretamente ligada a uma metáfora de mudança 

de consciência. A pedra seria a mente "ignorante" que 

é transformada em "ouro", ou seja, sabedoria. Esses 

estudiosos procuravam principalmente a busca pelo 

Elixir da Vida Eterna e a Pedra Filosofal. 

 

A alquimia foi praticada na Mesopotâmia, Egito 

Antigo, Império Persa, Índia Antiga, China Antiga, 

Grécia Clássica, Império Romano, Mundo Islâmico, 

América Pré-Colombiana, Europa Medieval e 

Renascentista. 

 

Alguns estudiosos da alquimia admitem que o Elixir da 

Longa Vida e a Pedra Filosofal são temas reais com um 

contexto simbólico, que provêm de práticas de 

purificação espiritual, e dessa forma, poderiam ser 

considerados substâncias reais.  

 

O alquimista Nicolas Flamel, em seu O Livro das Figuras 

Hieroglíficas, deixa claro que os termos "bronze", 

"titânio", "mercúrio", "iodo" e "ouro" e também as 

metáforas serviriam para confundir leitores indignos.  

 

Há pesquisadores que identificam o elixir da longa vida 

como um metal produzido pelo próprio corpo humano, 

que teria a propriedade de prolongar indefinidamente 

a vida sagrada assim que conseguisse realizar a 

chamada "Grande Obra de todos os Tempos", 

tornando-se, desta forma, um verdadeiro alquimista.  

 

Além disto, outras correntes de estudo preferem propor 

uma constituição humana formada por três princípios: 

corpo, alma e espírito. 

 

Manas (da raiz do sânscrito, man, pensar), é 

considerado por muitos espiritualistas como um veículo 

de manifestação dos seres humanos.  

 

_____________________ 

__________________ 
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Tendo relação com os conceitos de mente e de corpo 

mental, Manas representa uma essência energética 

de dimensão superior ao psicossoma - Corpo Astral, 

Corpo de Desejos ou Perispírito.  

 

É o idealizador e o mantenedor das formas e do 

funcionamento dos corpos que lhe são inferiores -

Corpo Astral, Corpo Etérico e Corpo Físico, e executor 

dos veículos superiores - Budhi e Atman.  

 

Os sete princípios do homem, segundo a Teosofia, são 

os veículos que ele possui para manifestar-se nos 

diversos planos. Em seu conjunto forma-se 

a constituição setenária do homem. Costuma-se usar 

expressões em sânscrito para designar estes princípios 

devido a estas ideias serem inspiradas no Hinduísmo. 

 

Um princípio, para a Teosofia, é um começo, um 

fundamento, uma fonte e uma essência de onde as 

coisas procedem. Princípios são as essências 

fundamentais das coisas. Estes princípios, tanto no 

Homem quanto na natureza, são teosoficamente 

enumerados como sete. 

 

Segundo a Teosofia, o sete é o número fundamental 

da manifestação, frequentemente encontrado em 

diferentes cosmogonias, assim como nos dogmas de 

diversas religiões e na tradição de muitos povos 

antigos. 

 

O Homem, assim como a natureza, é chamado 

de saptaparna (planta de sete folhas), simbolizado 

geometricamente por um triângulo sobre um 

quadrado. Nesta constituição setenária podemos 

entender o Atman como a coroa que está acima da 

constituição humana (a ponta superior do triângulo), 

fornecendo-lhe o seu espírito imortal. 

 

_____________________ 

__________________ 
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Podemos dizer que a Tríade superior é a parte imortal 

da natureza humana, o "espírito" e alma da 

terminologia Cristã, enquanto que o Quaternário inferior 

é a parte mortal, o "corpo", do Cristianismo. 

 

Segundo Blavatsky, o Absoluto emana de si raios, que 

são chamados de Mônadas ou Atman. Estas Mônadas 

são a Essência Imortal do Homem. 

 

O Atman, com o objetivo de individualizar-se, emana 

de si um princípio mais denso chamado Budhi. Esta 

díade Atman-Budhi reveste-se de princípios cada vez 

mais densos e em número de sete, iniciando do mais 

denso para o mais sutil: 

 

1. Sthula Sharira - O corpo físico, corpo denso; 
 

2. Prâna - O corpo vital; 
 

3. Linga Sharira - O duplo etérico, o corpo astral na 

teosofia original de Blavatsky; 
 

4. Kâma Rupa - O corpo de desejos ou corpo 

emocional, o corpo astral na literatura teosófica 

posterior a Blavatsky; 
 

5. Manas - Nossa Alma Humana, ou Mente Divina. É o 

elo entre a Díade Atman-Budhi e nossos princípios 

inferiores; o corpo mental de Manas inferior; 
 

6. Budhi - Nossa Alma Divina; 
 

7. Atman - O raio do Absoluto, nossa Essência Divina. 

 

A tríade Atma-Budhi-Manas é a parte superior e imortal 

do Homem, sendo os restantes quatro princípios 

chamados de "princípios inferiores" ou "quaternário 

inferior― como mostrado nas figuras a seguir para 

melhor compreensão. 
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__________________ 
O Quaternário Inferior - Intuição 

 

É a manifestação do tempo e do espaço, e constitui 

a personalidade ou o quaternário inferior, para onde 

passa sua consciência enquanto crucificada no corpo 

físico. 

 

É chamado quaternário porque se subdivide em 

quatro partes:  

 

1 - Intelecto (também denominado mente concreta, 

porque age no cérebro físico e através dele);  

 

2 - Astral, plano em que vibram os sentimentos e 

emoções;  

 

3 – Duplo Etérico, em que vibram as sensações e 

instintos;  

 

4 - Corpo Físico, que é a materialização de nossos 

pensamentos, isto é, dos pensamentos e desejos do 

Espírito, acumulando em si e exteriorizando na Terra 

todos os efeitos produzidos pelas ações passadas do 

próprio Espirito.  

 

Entre a Individualidade e a Personalidade, existe uma 

ligação, através da qual a consciência pequena da 

Personalidade (única ativa e consciente no estágio 

atual das grandes massas humanas), pode 

comunicar-se com a consciência superior da 

Individualidade (que os cientistas começam a 

entrever e denominam de ora superconsciente, ora 

inconsciente profundo). Essa ponte é 

chamada INTUIÇÃO. 

 

Temos, então, no processo mental, três aspectos:  

 

1– Pensamento Criador, produzido pela Mente 

Inspiradora;  
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2- Raciocínio, produzido pelo cérebro físico, e que é 

puramente discursivo;  

 

3- A ligação entre os dois, que se realiza pela Intuição. 

 

A Intuição se define como o contato que se 

estabelece entre a mente espiritual (individualidade) e 

o intelecto (personalidade). Em outras palavras: é o 

afloramento do superconsciente no consciente atual. 

 

Dessa forma, temos o processo de desdobramento 

espiritual da constituição energética que compõe a 

estruturação espiritual de uma pessoa. Com o ânimo 

de intenções harmoniosas comprometido com sua a 

ética e valores íntegros, deve-se ter mente aberta e 

liberta de conceitos ou preconceitos, ser observador e 

isento de críticas, responsável e coerente no 

aprimoramento do seu EU pelo próprio espírito.  

 

Com a harmonização dos quatro corpos espirituais 

mais próximos do corpo físico (duplo etérico, astral, 

mental inferior e mental superior) podemos atingir a 

expansão consciencial e energética com o aumento 

do padrão vibracional, assim a alma desdobra com 

maior percepção das realidades sutis, estabelecendo 

na realidade física estados mais harmônicos para 

atuar no cotidiano. Além disso, a percepção cognitiva 

amplia-se e empodera-se de modo significativo. 

 

Cria-se uma realidade à parte, um mundo pessoal 

íntimo e particular, e dessa forma, podemos estar em 

contato direto com a nossa melhor versão do EU 

Maior. Ter essa consciência na realidade física 

transforma e libera padrões negativos, atualizando 

posturas com novas formas de pensar, sentir e agir em 

total alargamento dos campos energéticos 

vibracionais e áuricos. 
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Na Misericórdia Divina não existe mal, a realidade do 

bem e mal faz parte do sistema dual terrestre 

alimentada pelo inconsciente coletivo e, em 

contrapartida, estamos tendo o momento energético 

mais favorável de todas as Eras para a libertação de 

tudo o que acorrentava a humanidade até o 

momento. 

 

A forma de implantarmos a 5ª Dimensão no Planeta 

Terra se dá pela reforma íntima e trabalho energético 

individual, e para isso, a cada dia estamos recebendo 

novos conhecimentos, novas tecnologias astrais e físicas 

para que conheçamos a nossa realidade espiritual de 

forma efetiva na matéria. Por isso, recebemos 

frequências elevadíssimas de energias ascensionais e 

técnicas poderosas de libertação e transformações 

individuais e coletivas para um novo tempo na Terra. 

 

A vida cósmica (e humana) é como um carrossel que 

gira dentro de um carrossel, e o segundo carrossel gira 

dentro de outro carrossel ainda maior, e assim 

sucessivamente. Em termos de realidades astrais, cada 

átomo é uma miniatura do sistema solar, e cada 

sistema solar é uma miniatura da Via Láctea. 

  

Na escala de tempo, o segundo faz parte do minuto, o 

minuto faz parte da hora, a hora faz parte do dia, o dia 

faz parte do ano, o ano faz parte do século, e o século 

é uma pequena partícula de grandes eras cósmicas. 

Nós aqui encarnados percebemos e sentimos o tempo 

linearmente, porém ele é atemporal e o passado, 

presente e futuro interagem dentro desse carrossel.  

 

Também a evolução (eu chamo de experiência) das 

almas está perfeitamente sincronizada com os ciclos 

maiores e menores. O espaço-tempo universal, abstrato 

e absoluto – o círculo ilimitado que tudo contém – é 

chamado de Parabrahman em filosofia esotérica. 
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A chave para perceber estas realidades 

vivencialmente – através da lei da analogia – está nos 

sete princípios da consciência humana. 

 

As rodas são os ciclos da vida universal que se 

encaixam umas nas outras. Assim se dá a relação entre 

microcosmo e macrocosmo. A  enumeração dos sete 

princípios permite o estudo da cosmologia e da 

natureza oculta do ser humano ensinadas nas ―Cartas 

dos Mahatmas‖ e em ―A Doutrina Secreta‖, ambos de 

autoria de Helena Blavatsky.   

 

O esquema didático original do ensinamento teosófico 

nos oferece uma visão sistêmica da vida, capaz de 

unir coerentemente a parte e o todo. Ele mostra de 

que modo a parte contém o todo, e de que maneira o 

ser humano é um resumo coerente do universo.  

  

O tema das Raças, Rondas e Cadeias coloca desafios 

lógicos à nossa compreensão e amplia a nossa 

capacidade de perceber intuitivamente o 

funcionamento do cosmos. 

 

A relação direta numérica e numerológica entre os 

sete princípios do homem tal como aparecem na 

teosofia original e as sete etapas sucessivas da 

evolução da humanidade é um forte motivo para que 

se mantenha o esquema original do ensinamento. Os 

sete princípios são a ponte entre o microcosmo (o ser 

humano) e o macrocosmo (o planeta e o universo). 
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Revisando a evolução em nosso Planeta e tudo que 

nele habita, o início no plano mental ou 

kamamanásico (Kama = Estrato ou região, Manas = 

Alma, planos principais arquétipos residentes na alma), 

a Terra tinha então forma ígnea, ou de fogo, quando 

aqui se desenvolveu a Primeira Raça-Mãe e as demais 

já citadas no ebook da Primavera Cósmica Módulo I. 

 

As 7 Sub-Raças dos Atlantes foram já bem delineadas 

em famí1ias a que se referem os chamados livros 

sagrados das religiões. Algumas Sub-Raças são 

conhecidas até pelo mundo profano, como a Quinta 

Sub-Raça Semita; a Sétima e última, Mongólica, bem 

como a dos Toltecas. 

 

Foi a vez do mental concreto começar a se 

desenvolver e, como sempre, com atuação dos 

elementais ou espíritos da natureza correspondentes. 

Os seres dessa Raça tinham 4 dedos em cada mão e 4 

em cada pé, correspondentes aos 4 sentidos que 

possuíam. Foi a Raça mais brilhante deste Planeta.  

 

Tais seres dominaram o átomo sem exalar 

radioatividade e conseguiram voar nos veículos que 

chamavam de Vimanas ou discos voadores. Daí o mito 

da Torre de Babel, ou o desejo de voltarem às origens 

celestiais antes de terminarem a experiência na Terra, 

de acordo com o plano cósmico.  

 

A ariana, ou Quinta Raça Mãe, consta que surgiu há 1 

milhão de anos, misturando-se à Quarta  Raça-Mãe, ou 

dos Atlantes. 

 

Iniciou-se o nascimento das crianças com cinco dedos 

em cada mão e cinco em cada pé. O Manu, ou guia 

Vaivásvata, separou as melhores sementes para 

desenvolver nelas ainda mais o mental concreto, que 

foi bem desenvolvido com os Atlantes, e dar início à 

evolução do mental abstrato. 
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Hoje, com cinco sentidos bem delineados, mesmo que 

ainda em aperfeiçoamento - visão, audição, 

gustação, tato e olfação - alguns de nós já 

experimentamos desenvolver os dois restantes. O 

trabalho de nossa Raça Ariana é desenvolver o 

mental abstrato. 

 

Importante desenvolver a arte de pensar e sentir, de 

raciocinar em harmonia com o emocional, para nos 

tornarmos racionais éticos, saindo do estado de 

julgamento, haja vista a distorção de crenças, valores 

e falta de consciência. Tudo é a Lei, ação e reação, 

assim vivemos um karma extraordinariamente pesado 

em função dessas distorções. 

 

As Raças seguintes são as Raças Birmânica e 

Atabirmânica. 

 

Quem quiser desenvolver a intuição fazendo cessar os 

pensamentos, o que Helena Blavatsky chama de ―A 

Voz do Silêncio‖ (eu chamo de barulho), já estará  

trabalhando o que a Sexta Raça deverá desenvolver, 

ou seja - a Intuição. 

 

Como a intuição puxa o mental abstrato e o 

concreto, não há problema em trabalhá-lo neste 

momento cósmico. Lamentavelmente, temos a 

projeção de despertar consciencial humana em 

cerca de  10% da  população terrestre. O índice inicial 

era de 20%, no entanto, com o tempo cada vez mais 

acelerado diante da precessão do eixo da terra, 

reduziu-se drasticamente o tempo hábil para o 

contento. 

 

A questão chave é o esquecimento dos dons Divinos, 

e isso se dá pela presença da barreira de frequência, 

pelo processo kármico negativado, abduções 

negativas e interferências do emaranhado quântico a 
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qual a Terra está inserida, ocasionando o 

comprometimento do desenvolvimento do despertar 

esperado pelas hierarquias estelares e espirituais.  

 

Diariamente estamos abduzidos negativamente pelo 

sistema, seja pela nanotecnologia contida no ar 

(fumaças químicas), ou pela água, alimentação, 

televisão, mídias, que colaboram com o sistema de 

crenças, paradigmas e valores distorcidos, afinal tudo 

está contaminado e inserido no contexto de 

densificação das experiências e realidades de 

aprisionamento já citadas.  

 

Portanto, os que se interessam por esses assuntos são os 

chamados escolhidos para o Quinto Sistema ou Quinto 

Momento Cósmico, que já começou na Terra, com a 

necessidade de comprometimento pessoal e foco 

para conseguir desenvolver o mental abstrato. 

 

Aos que que insistem em se manter estagnados em 

crenças e paradigmas de aprisionamentos não há o 

que ser feito. A tendência é mais mil anos aprisionados 

novamente na Roda de Samsara, envoltos em Karmas 

compulsórios por indução do sistema matrix (governo 

oculto) e barreira de frequência. 

 

Já para os que estão despertando e trabalhando em 

suas questões, tudo depende do quanto 

verdadeiramente estão comprometidos com sua 

expansão. Aqui, destaco que termo evolução pode 

ser revisto, porque dentro da criação Divina já o 

somos, apenas esquecemos nosso real poder e 

potencial Divino dentro da densidade da realidade 

atual.  

 

Estamos em uma  experiência material  somente  para  

expandir a outras realidades, e retornar à real morada 

(Fonte) por maestria Divina, ou seja força espiritual 

individual trabalhada na matéria – O EU Divino 

materializado. 
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A Terra não está mais inserida na terceira dimensão, 

ela faz  parte  da  4D  já  há algum tempo porque os 

critérios de medida são altura, largura, profundidade e 

massa, ou seja, quatro dimensões. 

 

O ano de 2020 é considerado o último chamado de 

despertar para os que nasceram entre os anos de 

1950 a 1999. Já o chamado a partir de 2021 ficará 

para quem nasceu a partir do ano de 2000. 

 

Contudo, os seres dormentes insistem em se manter no 

padrão de estagnação e a hora de separar o joio do 

trigo já é vigente, não há mais o que ser feito, todas as 

fichas e oportunidades foram lançadas. 

 

Acesse aqui o texto de autoria da Escritora StellaR e 

saiba mais sobre 2020 - O Ano da Última Peneira, 

como também dois vídeos Despertamento Urgente 

Parte 1 e Parte 2. 

 

Portanto, o chamado está feito e lançado, a base 

inicial para trabalho energético pessoal pode 

acontecer com o Reiki como cura e transformação 

pessoal, o compartilhar é uma outra etapa. 

 

Por que o Reiki? Devido ao acesso à simbologia 

sagrada que auxilia na remoção dos véus de maia 

(ilusões e hologramas) e demais desdobramentos 

frequenciais, incluindo a geometria sagrada, que é 

fundamental para a ascensão na verticalidade. 

 

A proposta é entendermos os fluxos de reintegração 

por várias vias, para que assim, cada um acesse o 

caminho mais adequado para sua reintegração. São 

as reais possibilidades de ascensão, sem o trabalho 

energético pessoal o contexto de despertar 

consciencial fica mais complexo do que já é, e 

praticamente impossível de atingir, frente aos muitos 

desafios que temos nesse momento terrestre. 
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https://www.escritorastellar.com.br/loja/blog/2020-o-ano-da-ultima-peneira/?fbclid=IwAR0ZdfE0Vb5QUxbcOjTZDj2xp-a9pgGyACNtoBONkdIbMCB8gsooC0swLx8
https://www.youtube.com/watch?v=0aqX-x9uz2I
https://www.youtube.com/watch?v=0aqX-x9uz2I
https://www.youtube.com/watch?v=0aqX-x9uz2I
https://www.youtube.com/watch?v=kGkckUvUQB8
https://www.youtube.com/watch?v=kGkckUvUQB8
https://www.youtube.com/watch?v=kGkckUvUQB8


Fonte Criadora 

  

A Fonte Criadora é AMOR, puro amor divino. Com o 

conceito que AMOR = HARMONIA, tudo fora disso é 

ilusão, é estar desconectado de si e da própria fonte 

criadora. 

  

Fonte Criadora, Fonte Divina, Inteligência Divina ou 

Deus é o multiverso desdobrado em múltiplas 

realidades de frequências neurais que coexistem 

simultaneamente. A Fonte/Deus não é uma pessoa, isso 

é um aspecto ínfimo de algo ilimitado, imensurável 

dentro da realidade material a qual estamos, 

impossível de se compreender em sua totalidade. 

  

Vamos ver sobre outro ângulo:  

 

Quando se usa o termo Fonte Criadora, podemos dizer 

e entender que a Fonte é mais mãe, energia feminina, 

o yin. Quando usamos o termo Deus, entendemos que 

é o pai, energia masculina, o yang. 

  

Porém, para gerarmos o filho precisamos da mãe, pois 

quem gera é o elemento feminino, logo, a Fonte é mais 

mãe do que pai em função da geração da vida. 

 

É prudente percebermos a Fonte como uma energia 

andrógina: a fonte é pai e mãe contendo as duas 

vertentes, positivo (+) e negativo (-). Dessa forma, se 

torna neutra, onde não há separação, tudo é 

harmônico e perfeito em puro amor incondicional. 

 

A força positiva nutre e a negativa equilibra. Nós, seres 

encarnados, viemos e estamos inseridos nessa 

realidade material polar, e/ou dual. Nós possuímos 

essas duas energias, esses dois versos e realidades 

dentro de nós e vivemos a polaridade a todo instante 

de forma desarmônica, sendo que o desafio é 

ajustarmos as vertentes e polaridades. 

Página 19 _____________________ 

__________________  

 
 
 

Primavera Cósmica 
Fonte Criadora 



Página 20 _____________________ 

__________________  

A Lemniscata é o nome do símbolo do infinito, o 

conhecido "oito deitado‖ ou "laço simples". Esta 

palavra tem origem do latim e significa "Laços 

Simétricos‖, ou seja, a harmonia e equilíbrio perfeito de 

todas as realidades no infinito do cosmos. Aqui, na 

figura acima, representa a união do Deus pai e Deusa 

mãe. 

 

Também conhecida como Lemniscata de Bernoulli é a 

curva algébrica do quarto grau de equação 

cartesiana. A lemniscata também pode ser descrita 

pelas coordenadas polares abaixo, pela respectivas 

coordenadas bipolares, ou pela equação 

paramétrica: coordenadas bipolares, a curva tem a 

forma similar ao numeral 8, denotando algo que não 

tem início nem fim, ou não tem limites, ou que é 

inumerável, assim como a fonte criadora e a união das 

vertentes e polaridades. 
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Quando referimos à fonte, faremos também uma 

analogia com a Pomba - o Divino Espírito Santo e o 

Graal - o cálice da vida. A pomba que derrama sua 

energia como fonte criadora e geradora das forças 

do universo, e nós humanos, como o Graal, o 

receptáculo recebendo essas energias.  

 

O Divino também é conhecido como Shekinah – 

presença de Deus/Deusa. No judaísmo, Bat Kol ou 

Batkl é uma "voz celestial ou divina que proclama a 

vontade ou o julgamento de Deus". Significa o Ruah 

HaKodesh ou metonimo para Deus, ou porta-vozes de 

Ruah HaQodesh – Quatro Viventes – Alma Vivente.  

  

Aqui temos a representação da pomba derramando 

os sete raios da criação divina na taça - o Graal, a  

perpetuação da herança sagrada de Cristo (energia 

Yang) e Madalena (energia Yin) - recebendo essas 

energias divinas ou sete forças cósmicas (Tronos 

Divinos). Cada trono possui características de suas 

linhas arquetipais que, quando trabalhadas, ativam a 

joia a partir do coração (chakra cardíaco) e, com isso, 

gera a lótus que nasce da lama (o denso), 

transformando o caos pela expansão da consciência 

e, abaixo dela, a Terra ascendendo em conjunto com 

essa realidade individual. Veja as figuras que seguem:  
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E na sequência, o triângulo com a ponta para cima 

como a espada, o falo, a energia masculina (yang) da 

força da matéria que sobe. 

Em representação temos o triângulo com a ponta 

para baixo, como o vaso, o útero, a energia feminina 

(Yin), sendo a parte sutil que desce à matéria.  

Tronos Divinos, ou sete forças cósmicas, são forças 

arquetipais que serão abordadas neste módulo para 

que compreendamos as etapas de transformações 

que podemos desenvolver em nossa realidade 

humana, e com isso impulsionar a expansão 

consciencial.  
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Nesta figura vê-se a representação do Cálice Graal na 

configuração Humana. Temos a geração da geometria 

sagrada, o ser que ativa seus triângulos porque trabalha 

suas vertentes energéticas, o positivo e o negativo (as 

laterais), a esquerda e a direita, o bem e o mal, o preto 

e o branco e tudo que for dual em conjunto com as 

polaridades - alto e baixo e as transversais. 

Na união das duas 

vertentes energéticas 

temos o hexagrama, o 

encontro dos dois 

triângulos. 

O equilíbrio das duas 

energias gera a estrela 

de seis pontas, a plena 

harmonia, o amor da 

fonte através da união 

da polaridade. 

Com isso desenvolvemos a flor da vida na matéria, o 

equilíbrio perfeito ativo a partir do chakra cardíaco 

(caminho do meio, segundo Buda), o coração sagrado 

ativo pela chama trina porque saímos da dualidade, 

que é a separação pelo julgamento. 
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Representação dos quatro viventes – Ruah 

HaQodesh. Ruah: YHWH (Yod He Vau He), nome de 

Deus em hebraico, o sopro, vento, respiração, 

espírito. Qodesh: santidade. 

 

Noutro contexto, pode referir-se à força divina, 

qualidade e influência de Elohim sobre o Universo e 

criaturas. 

 

Os Quatro Seres Viventes do Livro de Ezequiel, O  

Humano Crucificado na Matéria - Inteligência; O 

Leão – Soberania; O Boi – Diligência; e A Águia – 

Agilidade, equivalem à árvore da vida e realidades a 

serem experienciadas. 
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Na simbologia da pomba, geralmente ela aparece 

com duas asas, mas a pomba ascencional possui 

quatro asas - sendo duas maiores e mais duas 

desdobradas – para, através dessa força arquetipal, 

lembrar a conexão com os quatro elementos (terra, 

fogo, água e ar) e a partir disso impulsionar o quinto 

elemento – o éter sagrado que conecta  tudo e todos. 

 

―Os peixes estão diretamente ligados a água, assim 

como os seres humanos estão  diretamente ligados ao 

éter, porém esqueceram...‖. 

 

O éter conectado impulsiona a consciência angélica 

a ancorar e materializar-se na realidade terrestre. Isso 

é inspiração Divina, é trazer à tona nossa melhor 

versão do EU Maior harmonizando–o à matéria. 

 

Como ancorar? Através da respiração consciente. 

Deve-se parar alguns instantes e respirar 

profundamente com intenção, saindo do modo 

compulsório de respirar ofegante e com conotação 

de falta e escassez – que são distorções da matrix. 

 

Através da pomba – o aspecto Divino, temos sete 

forças sendo lançadas para essa harmonia; a cruz – a 

realidade material e a estrela – o desenvolvimento 

através das forças energéticas, que são as seguintes:  

  

                Os Sete Tronos da Criação Divina 
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Sete Tronos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada Trono sempre haverá duas forças 

geradoras do pai e mãe como complementos Divinos 

que são: fator masculino e fator feminino, um positivo 

e outro negativo.  

 

Há conexão com a força primordial dos elementos da 

natureza (Devas e Elementais) e a partir da criação do 

espírito é gerado o antakarana, o oitavo chakra na 

sequência do coronário (fio da consciência que é 

símbolo de elevação da chama crística, a chamada 

estrela da alma). 

 

Por isso, há uma conexão direta com os Orisás Divinos, 

que nada mais são que forças primordiais da natureza 

que desdobram em Tronos, e com eles recebemos os 

―atributos das qualidades em nossas personalidades 

encarnadas‖  - forças arquetipais de Ori e Odu. 

 

Orisás são Divindades, Deuses/Deusas e 

Semideuses/Semideusas - Luz na cabeça - atributo da 

qualidade da alma pela natureza divina que todo ser 

humano possui em sua constituição física, emocional, 

mental e espiritual. 
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São sete Tronos, ou sete forças cósmicas, sendo que 

cada Trono desdobra em um elemento orisá, com um 

fator positivo e negativo, ora masculino ou feminino em 

atuação energética: 
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Os Tronos dão os atributos à alma através do 

antakarana, e isso refletirá em nossa personalidade 

porque, após a efusão física da alma, iremos 

desenvolver essas qualidades que estão inseridas no Ori 

e Odu, cada qual com seu atributo. Isso são pontos a 

serem trabalhados através da experiência humana no 

anseio de desenvolver o equilíbrio através das 

vertentes,  polaridades e transversais, assim temos nosso 

plano de encarnação e desafios de alma 

(consciência) dentro da criação Divina. 

 

Ori é uma palavra da língua yorubá que significa 

literalmente cabeça, e refere-se a uma intuição 

espiritual e destino. Ori é o Orisá pessoal, em toda a sua 

força e grandeza. 

 

Odu também vem da lingua yorubá e significa destino. 

Cada homem (ser) possui o seu destino que se 

assemelha a de outros, mas sempre com alguma 

particularidade dentro das escolhas individuais. Todos 

temos essas constituições, independente do credo, 

religião e conceitos. 
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A importância é de desenvolver as nossas atribuições, 

as escolhas e ações diárias. Aquele que não se 

desenvolver dentro do reto pensar, viver e atuar não 

terá um Ori desenvolvido pela maestria divina – Mente 

Superior – comprometendo seu campo energético 

sobre influências negativadas e com muitos processos 

obsessivos, cargas densas e distorções criadas pelas 

ilusões do ego não harmonizado e atuante no 

equilíbrio. 

 

Essas chaves são pessoais podemos saber quais são 

nossos atributos por uma consulta com Ifá Opele – 

Sistema Divinatório Oracular através de 256 Odus, cada 

um desdobra a frequência e energia necessária para 

mudanças de padrões e crenças, trazendo abertura 

para transmutações, e transformações pessoais nesse 

momento de transição planetária cósmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para sair da dualidade do julgamento do bem e mal, 

preto e branco, certo e errado, é preciso entender que 

não há equívoco, isso é uma grande ilusão, o que de 

fato acontece são experiências, vivências e correção 

de rota. Dentro da natureza tudo flui e segue o seu 

curso sem força, somente o humano age fora desse 

fluxo natural da vida, fazendo força contrária, e vive 

por luta, guerra, sobrevivência  porque  não entende e 

percebe os fluxos divinos harmônicos. 
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Porém, quando se está consciente das escolhas, não 

se gera expectativa, e com isso não há frustações. 

Acolhe-se, então, os acontecimentos com sabedoria, 

porque está alinhando o mental com o coração 

através da observação da vivência e experiência da 

realidade. 

 

Somos perfeitos desde nossa geração em essência; 

nós temos e somos tudo, basta aceitarmos essa 

realidade da  expressão: o  homem é o microcosmo, 

ou seja, possui um universo dentro de si mesmo, o qual 

é sensível às forças cósmicas do ambiente exterior e 

interior, o macrocosmo ou Universo. Homem é a 

expressão da realidade divina no micro ao macro, e 

através do desdobrar da infinita constante da vida, é 

o fluxo intermitente e renovável. 

 

Ambos interagem e se complementam, não 

concorrem entre si. Assim como as vertentes e 

polaridades dentro do fluxo e refluxo, um expande 

para fora (da direita para a esquerda), o outro contrai 

para dentro (da esquerda para a direita). Esses são os 

vórtices naturais do antakarana quando ativo e 

trabalhado pelos treze protocolos de Maria. Esse 

temas serão abordados mais adiante nesse módulo, 

assim como o antakarana, de forma mais ampla para 

melhor compreensão. 

 

 

 

 

 

Página 29 _____________________ 

__________________ 

 = 

Antakarana 
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Os Tronos da Criação a partir dos dias da semana e 

planetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo com as sete forças da Criação, lembramos 

que podemos ligar aos sete princípios do homem, aos 

sete chakras do corpo humano, às sete notas musicais, 

sete cores do arco-íris, sete dias da semana, ou seja, 

são sete etapas com tudo que é espiritual e Divino. A 

estrela nos remete a uma flor, que nos levará à 

geometria sagrada dentro do desdobramento infinito 

da criação e vida no universo e cosmos. Tudo e todos 

estão conectados; a fonte é única através do sopro da 

vida, então o que precisamos é seguir o fluxo da 

natureza e deixar imperar nossa essência maior e 

verdadeira. 
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Primavera Cósmica 
Geometria sagrada 

 Geometria Sagrada 

 

Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? 

 

O Ovo por censo comum. Por quê? É o ovo que gera 

a semente pelo desdobrar da geometria sagrada, e se 

desenvolve dentro da Criação Divina, dando o fruto, o 

filho(a).  

 

E assim sucessivamente as forças se complementam e 

se desdobram na criação e reprodução, tal como um 

contínuo infinito, pois a Fonte se geometriza sem 

cessar, ela é a unidade de todas as coisas, a harmonia 

perfeita = AMOR. 

 

As forças Divinas não competem entre si, ambas 

interagem e se complementam, é a expansão da 

criação Divina no perpetuar cósmico atemporal. 

 

O ovo representa a parte criativa do divino, a parte 

da contenção perfeita. O ponto como referência da 

fecundação é o sol interior da célula que explode no 

desdobramento da vida infinita. 
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1) Ovo da vida fecundado é a representação do Útero 

cósmico; 

 

2) Vesica Piscis – Bexiga de Peixe ou Olho de Deus - O 

desdobrar do positivo e negativo, yang e yin; 

 

3) A Trindade – Pai, Mãe e Filho + O Oculto Revelado  = 

O Espírito = Éter Sagrado que conecta o espírito à 

matéria através da energia criadora. 

 

4) Flor da Vida – Mérkaba (MER – luz, energia, KA – 

espírito de energia divina, BA – corpo físico e o espírito 

contido nele) é emissor de energia natural de toda 

forma de vida atômica e celular. Veículo 

Interdimensional (naves astrais) com que 

experimentamos outras realidades e alimentamos a 

Torus – Conexão Eu Superior.  
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5) Árvore da Vida – Cubo de Metraton conecta o 

humano ao Divino – os 5 Sólidos Platônicos, mapa Vivo 

da nossa realidade (psique) Melquisedeque -  

Caminho  para a Iluminação – Ativação DNA Sagrado 

Cósmico 13º filamento. 

 

 

Sugiro esse material complementar: 

 

Geometria Sagrada Parte Um 

 

Geometria Sagrada Parte Dois 

 

Geometria Sagrada Parte Três 

 

 

Essa é uma representação da Criação. Tudo e todos 

são filhos perfeitos com formas, tamanhos e cores 

variadas, num balé constante da vida, como a 

explosão das flores da Fonte Criadora – a Primavera 

Cósmica constituída. Isso se complementa através da 

diversidade e se unifica dentro da supra mônada, que 

são os maiores mananciais da vida imaterial, as 

matrizes de reserva do oceano de vida da Fonte Que 

Tudo É, pronto para ser manipulado para que a vida 

ecloda e se manifeste em plena harmonia = amor 

incondicional, perfeição Divina. 
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Sólidos Platônicos e os Cinco Elementos da Natureza 

Divina 

  

1 – Tetraedro (Pirâmide) – Elemento Fogo - 4 Faces – 

Chakra Solar – Centro do poder pessoal e da 

aceitação; 

  

2 – Hexaedro (Cubo) – Elemento Terra – 6 Faces – 

Chakra Raiz – Foco e aterramento, conexão com a 

Mãe Terra; 

  

3 – Octaedro – Elemento Ar – 8 Faces – Chakra 

Cardíaco e Laríngeo – Centro do Amor e Compaixão 

(aceitação e perdão), conexão com a natureza 

espiritual, equilíbrio, verdade, entendimento, elevação 

dos padrões mentais, paz; 

  

4 – Icosaedro – Elemento Água – 12 Faces – Chakra 

Coronário, movimento, transformação dos padrões 

emocionais através do entendimento da verdade 

cósmica; 

  

5 – Dodecaedro – Elemento Éter – 20 Faces – Chakras 

superiores Frontal e Coronário, conexão com o EU 

Superior e a verdadeira Fonte Divina. 

  

A perfeição Divina se reproduz dentro dos cinco 

elementos. 
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A geometria sagrada envolve padrões universais 

sagrados, que são mais frequentemente vistos na 

arquitetura e na arte sagrada. A crença básica é que 

a geometria e as proporções matemáticas e 

harmônicas também são encontradas na música e na 

cosmologia. Este sistema de valores foi visto como 

difundido mesmo na pré-história, representando uma 

cultura universal da condição humana. 

 

As formas que correspondem aos cinco sólidos 

platônicos originais ocorrem naturalmente na natureza 

e, de fato, no mundo cristalino. Acredita-se que 

trabalhar com elas individualmente pode nos ajudar 

em nossa conexão com a natureza e com os reinos 

mais elevados do cosmos. Existe um padrão comum 

que nos liga ao todo tanto a nível molecular como 

espiritual, e é usado nas projeções de tudo em nossa 

realidade e nas realidades acessadas no 

desdobramento a nível astral. 

 

Os cinco elementos da natureza são considerados de 

fundamental importância, pois através deles obtemos 

o equilíbrio e a harmonia. Eles são partes das chaves 

para realizarmos a manutenção da saúde e para o 

tratamento das doenças, sejam elas físicas, 

emocionais, mentais e/ou espirituais. 

 

Entendendo a Geometria: 

 

* O mundo é composto por ondas e proporções 

sagradas; 

 

* A geometria produz uma simetria. As ondas se 

organizam e armazenam memória através da 

proporção áurea – sendo este o segredo do universo e 

o princípio científico puro mais preciso para descrever 

como as coisas se relacionam e funcionam, evoluem, 

transformam, alteram e se manifestam; 
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* As ondas se alinham automaticamente pela 

geometria sagrada, criando a força da vida; 

 

* O universo é fractal; 

 

* A entrada da percepção é unir holograficamente 

todos os processos da vida – passado, presente e 

futuro atemporalmente; 

 

* Quando entramos em um merkaba acessamos o 

ponto zero, ficando fora da dualidade terrestre. Assim 

podemos nos deslocar astralmente para outras 

realidades, acessando níveis de consciência elevados, 

pois são naves astrais de deslocamento no tempo e 

espaço. 

 

* Acessando o ponto zero, alimentamos o Torus de 

forma plena, ampliando o gradiente energético do 

corpo físico, emocional, mental e espiritual. Assim 

expandimos naturalmente o vórtice de energia do 

campo áurico e deixamos de ser carentes, 

necessitados. Nós mesmos que nos alimentamos da 

fonte, expandindo nosso entendimento sobre todas as 

situações experimentadas, tendo autossuficiência 

energética e maestria divina do humano na matéria. 
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O Humano na Matéria - Pentagrama 

 

Após o desdobramento da geometria sagrada, 

acontece a efusão do espirito na matéria e com isso o 

ser traz consigo chaves e memória estelar em sua 

realidade física e em sua totalidade. Isso remota a 

ideia do trabalho consciencial que temos a 

desdobrar: estenda os braços, afaste as pernas, se 

olhe em um espelho - O que vê? 
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Nas figuras abaixo encontra-se a representação do 

desdobrar frequencial energético em nossos campos 

astrais. Com isso poderemos estar fazendo uma 

atualização vibracional em nosso ovo da vida, com o 

upgrade consciencial e, a partir disso, desdobrar toda 

nossa geometria sagrada individual de forma 

atualizada, indo a patamares da infinita constante 

divina – A Lemniscata, já abordada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos uma estrela viva; é nossa constituição física 

lembrando nossa condição estelar, pois somos 

sementes estelares na matéria, experimentando e 

aprimorando nossa essência real – o espírito. As 

lembranças estão por todo o corpo, principalmente 

nas mãos, pés e sentidos. Vivemos a realidade Ária, a 

realidade do quinto elemento; cada um conecta 

também com os planetas e assim trabalhamos a força 

arquetipal do macrocosmos no microcosmos. 
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O Tetragrammaton é representação do ser humano 

em sua constituição estelar/cósmica. Ao abrir seus 

braços e pernas somos a própria estrela, e essa 

memória estelar está em nós como aviso para o 

desenvolvimento consciencial, ético e responsável de 

modo a romper com a superficialidade, gerar a 

reforma íntima e profunda de forma individual e única, 

tratar a causa na origem da desordem e expandir a 

consciência para atingirmos a força do equilíbrio. 

  

Temos: CAUSA – LEI – EFEITO 

  

É o início da conexão humana com o éter inserido na 

realidade microcósmica através dos quatro estados 

de consciência para promover o quinto estado do 

éter que está disponível a todos seres.  

 

Através do Tetragrammaton impulsionamos nossa 

geometria sagrada pessoal para desdobrar dentro da 

Energia Crística (de equilíbrio perfeito, da harmonia do 

ser) que gera o hexagrama, a realidade 

macrocósmica, celeste, angélica. É o equilíbrio 

perfeito, a paz ativa, o estado da consciência 

ascendida e harmonia do DNA Cósmico – a realidade 

arquetipal dos planetas e signos do zodíaco.  
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O pentagrama é um símbolo muito antigo e presente 

em diversos caminhos mágicos e tradições espirituais. 

Podemos encontrá-lo através da história em muitos 

outros contextos, como na Grécia Antiga, na 

maçonaria e até mesmo no cristianismo esotérico. Ele 

também é conhecido como estrela microcósmica, 

estrela pentagonal, pentalfa e pentângulo. Quando 

tem um círculo ao seu redor, que representa a 

totalidade do universo, ele é chamado de pentáculo. 

 

O significado mais comum que costumamos encontrar 

para o Pentagrama é de que ele representa os quatro 

elementos da natureza: Terra, Fogo, Água e Ar, todos 

conectados e coroados pelo quinto elemento, Éter - O 

Espírito. Nesse sentido, o Pentagrama simbolizaria o 

domínio do Espírito sobre a Matéria e a superação das 

limitações e prisões do mundo manifestado, a nossa 

capacidade de olhar além dessa realidade e buscar 

por planos mais sutis de existência. A consciência 

angélica (arquétipo) é refazer o caminho da 

construção da geometria sagrada na matéria. 

 

Entretanto, para que possamos compreender o 

Pentagrama para impulsionar a conexão com o 

Hexagrama (ativação da harmonia plena – Coração 

Sagrado), precisamos começar a entendê-lo como 

uma representação do próprio ser humano. Suas cinco 

pontas fazem uma referência às cinco extremidades 

do corpo: a cabeça, dois braços e duas pernas – ou 

seja, através da contemplação desse símbolo, 

podemos aprender mais sobre a própria natureza de 

quem somos.  

 

Tudo aquilo que o Pentagrama ensina diz respeito não 

apenas ao mundo manifestado ao nosso redor e aos 

cinco elementos, mas também principalmente à 

humanidade. Como um símbolo microcósmico, o 

Pentagrama revela que os segredos da vida se 

refletem no próprio ser humano. 
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De maneira geral, o número quatro representa a 

estabilidade do plano físico e o próprio mundo 

manifestado. Isso se expressa através dos Quatro 

Elementos, das quatro estações do ano, dos quatro 

pontos cardeais, etc. Quando olhamos para a 

natureza, nós percebemos que todas as coisas 

seguem um fluxo natural harmônico pré-estabelecido.  

 

As estações do ano sucedem umas às outras, as 

sementes germinam, os frutos amadurecem, o Sol 

nasce e se põe, a Lua também tem suas fases. As 

plantas e os animais trazem em si uma inscrição 

biológica que os ensina o que devem fazer e como 

devem se comportar para alcançar sua realização 

naturalmente – já o ser humano, não.  

 

Nesse sentido, o ser humano representa a saída do 

padrão quaternário, que se eleva em direção ao 

cinco, porque precisamos trabalhar a conexão do éter 

– ou seja o espírito. Perceba como nos arcanos 

menores do Tarot, todo cinco representa um 

rompimento da estabilidade do quatro, que muitas 

vezes vem acompanhado de desafio. Na medida que 

há o trabalho consciencial, vamos nos libertando das 

amarras das ilusões, distorções de um 

condicionamento da grande massa – do consciente 

coletivo.  

 

Com isso começamos a nos tornar livres, libertos para 

escolhermos como queremos ser. Ao mesmo tempo, 

essa liberdade pode ser fonte de dor, pois na maioria 

das vezes estamos tão apegados às falsas crenças 

que não sabemos nomear aquilo que desejamos nos 

tornar e nos percebemos sem direcionamento. O ser 

humano pode e deve buscar ativamente o 

conhecimento sobre si mesmo. A ausência desse 

―conhecimento‖, ou melhor, dessa determinação, é o 

que faz existir em nós a presença da consciência 

racional e da inteligência.  
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Diversas mitologias narram como a dádiva da 

consciência foi dada à humanidade. Na mitologia 

grega, vemos o mito de Prometeu, que rouba o fogo 

dos Deuses e presenteia aos seres humanos. Esse Fogo 

de Prometeu não é simplesmente o Fogo dos Quatro 

Elementos da natureza, mas uma substância Divina; a 

representação do quinto elemento é o Éter Sagrado - 

O Espírito.  

 

Um dos simbolismos desse mito do roubo do Fogo de 

Prometeu é a descida da consciência espiritual sobre 

a humanidade: é isso que a quinta ponta do 

Pentagrama representa. Ela não é simplesmente o 

símbolo do Espírito que anima a matéria, mas 

principalmente a consciência humana que não está 

presa às determinações do mundo material.  

 

Por isso que o Pentagrama pode ser representado 

tanto com uma ponta para cima como com uma 

ponta para baixo, refletindo os dois estados de 

consciência que o ser humano é capaz de 

desenvolver. 

 

O Pentagrama Invertido não é um símbolo da magia 

negativa, sua real condição representa a consciência 

humana voltada para baixo no mundo manifestado, 

sendo o homem crucificado na matéria. Ele também 

simboliza os aspectos mais densos dos quatro 

elementos que se expressarão em nós, ou seja, tudo 

aquilo que de algum modo nos chama para o desafio 

da consciência do quaternário. 

 

A terra pode se manifestar como preguiça e inércia 

(correspondente ao reino mineral das pedras e 

rochas), o fogo como os instintos básicos de 

sobrevivência e sexualidade (como nos animais), o ar 

como pensamentos vazios, repetitivos e superficiais, e 

a água como estagnação, passividade e egoísmo.  
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A ponta do Pentagrama virada para baixo representa 

a descida do Fogo de Prometeu, a consciência 

sagrada sobre a humanidade, que ainda está 

dominada pelas manifestações mais densas dos 

elementos. O refinamento dos elementos interiores, se 

dá pela harmonização dos temperamentos (trabalho 

energético) de modo que eles tornem-se menos 

densos, com isso, eles se tornam instrumentos da 

consciência. 

 

O Pentagrama Invertido representa o ―espírito passivo‖, 

suscetível às forças dos Elementos sobre si, mas o 

Pentagrama com uma ponta virada para cima 

simboliza o ―espírito ativo‖, nossa capacidade de 

exercermos controle sobre nossas próprias vidas. 

 

Assim, a preguiça e inércia da terra é transformada em 

força, estabilidade e fertilidade; a superficialidade do 

ar no poder da mente aguçada e afiada, capaz de 

refletir não apenas o mundo concreto, mas também o 

plano do abstrato; o fogo da paixão e dos desejos 

transmutado na chama da vontade, na determinação 

interior para mudar o mundo; e, finalmente, a água do 

egoísmo e possessividade se torna o fluxo do amor e da 

compaixão. Todos eles regidos pela centelha divina 

que há dentro de nós. 

 

 

4 elementos – 4 realidades - 4 triângulos 

(personalidades = atributos)  
Os 12 signos do zodíaco harmonizados pelo éter. 

  

 

Quando a mente + emoção + vitalidade + físico entram 

em harmonia plena e se expandem, temos a abertura 

para captação do quinto elemento éter, que significa 

―O ser divino trabalhado na terra‖. 
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Com o equilíbrio e harmonia das forças mentais, 

emocionais, sentimentos, energias astrais, o universo 

reverbera em fluidez e assim conseguimos acessar a 

verdadeira espiritualidade pela harmonia, o 

verdadeiro potencial Divino do ser. 

 

Essa condição traz liberdade, o verdadeiro adepto 

desperta ao reconhecer que encontra-se dominado 

por poderes inconscientes dentro de si. A magia está 

na arte de transmutar e moldar os elementos interiores 

para que eles melhor sirvam à presença Divina que há 

em seu interior, capaz de fazer com que a nossa 

consciência se eleve, e assim, possamos nos 

reintegramos à nossa essência real e verdadeira 

natureza  – o ser angélico na matéria. 
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Humores e Temperamentos – Mistérios do Sangue 

  

A verdadeira eucaristia humana: Cristo e Madalena 

interior – Entrelaçamento - Reintegração – Mito – 

Quatro Taças Graal. 

  

Taça da Imortalidade: reunião das forças arquetipais 

através das consciências elevadas doadas à 

humanidade pelas forças kumaras (aquele que desceu 

e ascendeu ao cume). É a coagulação dessas 

realidades vibracionais, e estão presentes na Terra, 

com a pressão da energia angélica, e como tudo é 

dual, onde há luz, há sombra. 

  

Taças Tulcos: representação do sonido das vibrações 

do sangue sagrado, Amrita – líquido da imortalidade 

dos seres que comungam da fonte. 

 

Segundo a Teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, o ser 

humano é análogo ao planeta Terra, com isso, dentro 

de quatro estações climáticas podemos relacionar os 

quatro tipos de temperamentos humanos com a 

projeção dos quatro elementos da natureza, unificados 

pelo quinto elemento o éter. 

  

Quatro Temperamentos principais associados aos 

quatro elementos da natureza. 

   

* Tempero = temperar = misturar no jogo de evoluir 

* Teoria Hipocrática - Teoria Humoral 

* Quatro Tipos de Seres Humanos pelo Humor e Signos 

do Zodíaco 

  

A teoria dos quatro humores, também conhecida 

por teoria humoral hipocrática, segundo a qual 

a vida seria mantida pelo equilíbrio entre quatro 

humores, constitui o principal corpo de 

explicação racional da saúde e da doença entre o 

século IV a.C e o século XVII. 
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A visão da teoria é que as doenças se derivam de um 

desequilíbrio entre os humores, cuja causa principal 

seriam as alterações devidas aos alimentos, os quais, 

ao serem assimilados pelo organismo, dariam origem 

aos quatro humores. 

 

Entre os alimentos, Hipócrates incluía a água e o ar. A 

febre seria uma reação do corpo para liberar os 

humores em excesso. O papel da terapia seria ajudar 

a psique a seguir os seus mecanismos normais, 

ajudando a expulsar o humor em excesso ou 

contrariando as suas qualidades. 

  

Fleumático: relacionado ao elemento água, estação 

inverno, signos de água – Câncer, Escorpião e Peixes. 

  

Sanguíneo: relacionado ao elemento ar, estação 

primavera, signos de ar – Gêmeos, Libra e Aquário. 

  

Colérico: relacionado ao elemento fogo, estação 

verão, signos de fogo – Áries, Leão e Sagitário. 

  

Melancólico: relacionado ao elemento terra, estação 

outono, signos de terra – Touro, Virgem e Capricórnio. 

   

A harmonia dos quatro triângulos:  
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Fleumático 

O indivíduo fleumático, que também recorre à tristeza 

quando algo não vai bem, é alguém que tem a 

capacidade de pacificar o ambiente. Acima de tudo, 

ele é um excelente mediador, é tranquilo e não se 

envolve nas discussões. Ou seja, acha que o problema 

não diz respeito a ele e prefere ficar de fora. E, como 

resultado, tem facilidade para mediar as relações e 

conseguir com que as pessoas cheguem a um acordo. 

 

Sanguíneo 

Esse é o temperamento de uma pessoa alegre, 

dinâmica, que traz felicidade para o ambiente. Da 

mesma  forma, é aquele que tem uma  fala  ativa, que 

conta piadas e faz brincadeiras. É, sobretudo, alguém 

feliz. 
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É também, o temperamento típico da infância. Por 

isso, o adulto desse temperamento parece um 

―crianção‖ na forma de brincar e de se relacionar. Essa 

pessoa traz leveza para o ambiente e também 

descontração. Fala com facilidade e reage rápido aos 

acontecimentos. 

 

Colérico 

É o temperamento da raiva. Quem tem esse como 

predominante não está sempre com raiva, mas 

quando algo não acontece como o esperado é 

invadido pela primeira emoção, que é a raiva. É 

alguém que tem raciocínio rápido, fala com 

facilidade, também tem facilidade em estabelecer 

objetivos. Se não os alcança, se encontra obstáculos, 

quer continuar. É obstinado. É alguém que realiza, que 

faz acontecer, tem meta e realiza. 

 

Melancólico 

É uma pessoa mais tranquila e mais calma. Ao 

contrário dos temperamentos da raiva, os da tristeza, 

como o melancólico e o fleumático, têm a emoção 

que leva à estática, à calma, a pensar mais e não a 

agir. Normalmente, a pessoa prefere ficar sozinha, 

refletindo. Além disso, é mais fechada, extremamente 

afetiva, reflexiva, excelente para analisar os outros 

com os quais convive. É alguém que não fala muito, 

mas observa bastante. Que quer saber a causa das 

coisas, dos comportamentos.  

 

O trabalho de aperfeiçoamento humano com os doze 

signos do zodíaco  e  através  dessas  realidades. De 

forma temperada, ajustamos e harmonizamos os 

desafios das personalidades e equilibramos as energias 

individuais. Podemos considerar a Medicina Tradicional  

Chinesa – MTC – Acupuntura como opção de 

harmonia, além do trabalho consciencial e também   
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através da alimentação saudável, florais e outras 

técnicas holísticas disponíveis. 

 

O sangue é memória ancestral através do sistema 

endócrino. A distribuição dessa realidade consciencial 

de forma equilibrada oportuniza ―O Despertar‖, ―Estar 

Iluminado‖; é estar com o sistema endócrino em plena 

harmonia. Em situações de desequilíbrio entramos em 

desafio, com ênfase em determinado atributo de 

forma negativa ocasionando o destempero das 

realidades. 

 

Por isso é de suma importância a conexão com as 

forças arquetipais do reino mineral (Guardiões) para 

trazer à tona o fortalecimento consciente e promover 

condições vibracionais e frequenciais adequadas 

para despertar na totalidade. Sem raiz, sem chão, não 

há base para o começo de todo processo de 

transformação e transmutação pessoal. 

  

Glândulas - a trindade do despertar consciente 

quando estão em harmonia com:  Timo – Coração,  

Pineal e Pituitária – Cabeça. 

  

As realidades das glândulas é uma das partes dos 

processos como fator necessário para o despertar 

consciente. Com valores éticos e responsáveis, é 

promover o reto pensar e reto viver, o que torna o ser 

diferenciado em sua postura. 

  

Dessa forma conecta-se o hexagrama, e com isso, a 

efetivação do não julgamento. Estando no modo fase, 

impulsionamos uma corrente infinita que flui no corpo 

e cosmos, entrando na verdadeira reintegração e a 

ativação do sistema toroidal, que é o fluxo do 

contínuo do universo em nós, o holon humano, que é 

uma parte do todo em tudo que existe, o 

fortalecimento da nossa energia. 

  

Página 49 _____________________ 

__________________ 
Primavera Cósmica 

mistérios do sangue 



Primavera Cósmica 
Sistema toroidal 

Sistema Toroidal 

 

Torus é a forma que o fluxo de energia toma em cada 

escala de existência. É o campo de energia 

magnético ao redor da Terra, ao redor das células, ao 

redor do nosso corpo, do Universo inteiro. 

 

É perfeito na sua forma e flui através do nosso corpo. 

Ele viaja através do canal central humano, ativando 

os chakras. É constituído por um eixo central com um 

vórtice em ambas as extremidades e um campo 

coerente circundante, representando a energia em 

ação em contínuo movimento, num circuito fechado 

entre polaridades, assim como o espírito e a matéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua forma central é a Semente da Vida, da qual 

emerge a Flor da Vida. Podemos encontrar a sua 

forma em tudo o que nos rodeia. Desde as plantas e 

árvores - que apesar da sua grande variedade de 

formas e tamanhos, exibem o mesmo padrão de fluxo 

de energia - aos furacões e tornados, nos campos 

eletromagnéticos em torno dos planetas e estrelas, 

nas galáxias inteiras. Todos são sistemas de energia 

toroidal. 
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O Sol tem um grande campo toroidal que o rodeia - a 

Heliosfera - que é ela mesma incorporada dentro de 

um campo toroidal vastamente maior que engloba a 

galáxia da Via Láctea. O campo magnético da Terra 

está dentro do campo do Sol, protegendo-nos do 

impacto direto da radiação eletromagnética solar. 

Também a atmosfera da Terra e a dinâmica do 

oceano são toroidais e são influenciadas pelo campo 

magnético circundante. 

 

A Torus está presente nos ecossistemas, nas plantas, 

nos animais, nos órgãos dos nossos corpos, nas células, 

nas moléculas, átomos e ainda nas partículas 

subatômicas. É a geometria sagrada da Fonte Divina, 

abaixo pela representação da sequência Fibonacci e 

a geometria sagrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ter consciência desta simbologia da geometria 

sagrada e a gama de possibilidades teremos 

condições de potencializar a circulação de energia 

pessoal, e também transformar, energizar e fortalecer 

a área envolvente em que nos encontramos. É nos 

tornarmos um chafariz de energia contínua por 

consciência e um ser ativo dentro da sua grandeza 

Divina. Para alimentarmos uma Torus consciente é 

necessário sentir a energia em sua totalidade, ter o 

chakra cardíaco alinhado e harmonizado com a 

consciência – o mental. 
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Nossos pensamentos, harmonizados com os sentimentos 

e ancorados na realidade física, farão com que 

tenhamos condições para ascender a outras 

realidades, atingindo coerência e integridade 

energética entre todas as vertentes (direita e 

esquerda), polaridades (alto e baixo) e direções 

(transversais) unificadas no coração (chakra cardíaco) 

e mente (coronário). 
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Na figura abaixo, um mapa completo de todo 

desdobrar frequencial e energético com a geometria 

sagrada, sólidos platônicos e os cinco elementos da 

natureza e correntes vibracionais circulatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando uma analogia, imagine-se como um foguete, 

pronto para alçar voo, para isso há a necessidade de 

estar bem estável na Terra, sem isso o foguete não 

atinge a propulsão dos motores para romper com as 

barreiras e atingir o espaço. 

 

O Reiki auxilia o desbloqueio natural dos sete chakras 

principais e harmoniza também os meridianos, porém o 

Reiki Tradicional não inclui os arquétipos dos Orisás 

Divinos – Os Guardiões, mas podemos, sim, atualizar a 

abordagem de forma simples.  

 

Incluindo a abordagem dos Guardiões ao Reiki 

tradicional teremos a sustentação energética 

necessária para romper com as energias densas e 

limpar  os umbrais  pessoais.  O Sistema Usui pode ser  o  

início  do  trabalho  pessoal   de  forma   muito  eficiente 
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porque conecta o ser com a energia inteligente e 

naturalmente com o éter – o quinto elemento – a 

consciência angélica. 

 

Para dar continuidade ao desdobramento energético 

há a necessidade de outras abordagens e 

ancoragens para elevar o padrão frequencial 

individual, como exemplo o Reiki Karuna Ki, que pelo 

amor incondicional harmoniza a luz e a sombra e ativa 

a abertura das pontas dos dedos (mãos e pés). 

 

Com o Reiki Egípcio – Seichim há a conexão com as 

energias multidimensionais, possibilitando os acessos 

aos merkabas pessoais (naves multidimensionais). São 

etapas mínimas que podemos trabalhar e, dentro 

desse desdobramento, as energias mais densas da 

qual estamos aprisionados começam ser liberadas. 

 

Através do enraizamento adquirimos a estabilidade e 

força frequencial para romper com os 

aprisionamentos, bloqueios, ilusões e paradigmas. 

Para tanto, basta incluir na prática tradicional do Reiki 

uma sustentação energética com os Orisás Divinos – 

forças arquetipais da natureza primordial com a força 

dos guardiões. 

 

Sem conotação religiosa ou limitação consciencial, a 

conexão é com as forças arquetipais, sejam Orisás ou 

guardiões (não importa a nome), afinal, a importância 

real é a conscientização do trabalho do todo e o 

impulsionamento através dos cinco reinos da 

natureza. Como exemplo das forças Divinas 

(Guardiões) em nós, parte disso está nos ossos, dentes, 

unhas, cabelos, sangue e água do corpo. 

 

O reino mineral é o único que permanece aqui na 

Terra quando há o desencarne, com tempo variável 

de decomposição em torno de quarenta  anos.  
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Note a força e o poder energético que estão contidas 

nesse reino - realmente é para avaliar e repensar 

crenças. 

 

O corpo humano é uma estrutura composta de 

múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas, 

uma máquina, literalmente, e através das divindades 

que estão  mais  próximas de nós, ou seja, dentro de 

nós e fora na natureza do planeta,  teremos condições 

de limpar os umbrais pessoais e trazer a força para a 

pessoa, e com isso, abrir novas realidades mais 

harmoniosas e condizentes com as verdades do 

espírito.  

 

 Aqui  Ebook gratuito Reiki – Visão Quântica  

como base da abordagem. 

 

O Reiki é uma grande possibilidade de transformação 

pessoal, reforma íntima e trabalho energético. Cada 

um em sua verdade e individualidade deve sentir qual 

o caminho de reforma íntima é mais adequado e 

condizente com a verdade do coração. 

 

Informo que com a conexão dos três sistemas Reiki aqui 

mencionados possibilita ao indivíduo atuar não só 

dentro da malha eletromagnética pessoal, como 

também da Terra, assim como nas realidades dos 

versos e multiversos. 

 

Isso porque o processo da maestria Divina é iniciado de 

forma tranquila, suave, sem pressa e no tempo que o 

indivíduo precisa para desenvolver o aprimoramento 

pessoal consciencial. Ao começar o desdobrar 

frequencial energético na verticalidade, você é seu 

mestre, a conexão com a melhor versão do EU Maior 

de forma ilimitada. 

 

Na sequência tipos de energias  

e ativação de Kundalini.  
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Energias e Kundalini 

  

Logos (ou razão universal) ordena todas as coisas: tudo 

surge a partir dele e de acordo com ele. Graças a ele 

o mundo é um Cosmos. 

  

Os ocultistas sabem que existem pelo menos três forças 

independentes e distintas, emanadas do Sol, que 

chegam ao nosso planeta. 

 

Podem existir outras em número infinito — ao que 

ninguém se opõe no estado atual dos conhecimentos. 

 

Forças que emanam do Logos são: 

 

1. Fohat ou eletricidade; 

2. Prana ou Vitalidade; 

3. Kundalini ou fogo serpentino. 

 

Fohat são as energias físicas, conhecidas e conversíveis 

entre si, como a eletricidade a nível de consciência, 

o magnetismo, a luz, o calor, o som, a afinidade 

química, o movimento, etc. 

 

Prana ou Vitalidade, o corpo vital é de uma densidade 

inferior à do gás, denominada ―éter‖ (não confundir 

com a função química de mesmo nome) que envolve 

os corpos de todos os seres vivos, e que possibilita a 

essas formas todo o metabolismo de vida. O corpo vital 

seria composto por éteres de quatro densidades: 

 

Éter químico - responsável pelo funcionamento de todo 

o metabolismo físico das atividades orgânicas 

vitais: digestão, excreção, respiração, etc. 

 

Éter de vida - responsável pelo funcionamento da 

função reprodutora, produção de esperma, ovulação, 

etc. 
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Éter luminoso - responsável pelo funcionamento das 

funções de relação: visão, audição, fonação, etc. 

 

Éter refletor - responsável pelas funções da memória, 

do raciocínio e da imaginação. É plenamente 

desenvolvido apenas no homem, existindo ainda em 

estado rudimentar em alguns mamíferos. 

 

O corpo vital (Prana) é equivalente ao duplo etérico. 

 

Kundalini é fenômeno bioelétrico ou fogo serpentino de 

duas vias. Duas serpentes (vias ida e pingala) 

representam a força kundalini na base da coluna 

vertebral. Quando a serpente é ativada através da 

meditação e exercícios específicos de energia, ela 

sobe através dos sete chakras, trazendo a consciência 

intensa, iluminação, poderes, habilidades psíquicas e 

onisciência. 

 

Kundalini, chamada de ―A Voz do Silêncio‖ ou "Poder 

Ígneo―, aparece como fogo líquido ao percorrer o 

corpo, seguindo, durante esse curso, uma linha em 

espiral, semelhante ao colear de uma serpente. É 

chamada ―Mãe do Mundo‖ porque por meio dela 

nossos vários veículos multidimensionais podem ser 

vivificados, de modo que os mundos superiores nos 

possam ser abertos. 
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A Kundalini é ascendida quando há a captação da 

força realizadora pelo trabalho energético pessoal de 

forma natural, sem precipitação. 

 

O Fogo terrestre unido ao fogo cósmico acontece 

num serpentiar das duas energias para ascender a 

vibração. É o fogo sublimado, subida ou ascensão da 

Kundalini, quando desejos e vontades são 

transformadas pelo fogo sagrado como uma mola 

propulsora que parte do chakra raiz (básico) – 

Presença Divina realizada com representação do 

Kaduceu de Mercúrio – Kaduceo Hermes – Asas (os 

aspectos Divinos – a Pomba). 

 

É o despertar dos aspectos Divinos no chakra coronal – 

O Iluminado, expansão cognitiva, inteligência 

emocional harmonizada em conjunto com o mental. 

  

Para tanto, há a necessidade de transformar as 

realidades pelo amor. É a sabedoria consciencial 

através da clareza do puro sentimento da harmonia, 

aquele que experimentou as vertentes e polaridades, 

saiu da realidade do julgamento e soube encontrar o 

equilíbrio dentro do caos e desafios. 

 

A harmonização se dá pelo canal oco, modo fase; é o 

eixo central da coluna, que fica ao meio das duas 

serpentes, encontrando a clareza do pensamento, 

através de maior observação das realidades, reagindo 

menos, entendendo e acolhendo as verdades alheias, 

percebendo o verdadeiro valor que cada consciência 

carrega em si e com isso honra a diversidade das flores 

divinas aqui encarnadas. 

 

É a sabedoria aplicada em prol do desenvolvimento 

humano como dínamo do compartilhar harmonioso, 

sentindo a libertação através do conhecimento 

adquirido; é a abertura dos centros de captação do 

fogo frio e fogo quente. 
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Chakra Coronal – força centrípeta – fora para dentro, 

expansão; 

 

Chakra Raiz – força centrífuga – dentro para fora – 

contração. 

 

O Yin e Yang harmonizados entre o fogo celeste e o 

fogo terreno - a isso chamamos ―Conexão Mestre‖. É o 

pleno potencial de ativação do quinto princípio, e 

conectado e receptivo à energia do quinto elemento, 

o éter sagrado. 

  

Aquele que ascendeu sua chama pelas vertentes, 

polaridades e direções encontra o verdadeiro reino 

dos céus com os 4 elementos – as 4 realidades – os 4 

triângulos (personalidades = atributos)  = 12 signos do 

zodíaco, citados anteriormente na página 43. 

 

Dessa forma começamos a depurar (liberar o que não 

serve – o desapego em todos sentidos) e a temperar 

as forças mentais, emocionais e energias astrais 

através da recalibração frequencial da geometria 

sagrada pessoal, ajustando ao nosso momento 

presente, esse trabalho ele não finda, só estaremos 

abrindo campo para entrar em contato com o 

universo interior e assim reverberá em fluidez e 

podemos acessar a verdadeira espiritualidade pela 

harmonia e equilíbrio, ou seja, com os potenciais 

divinos do ser ativos. 
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Vital Universal – REI: é a sabedoria universal, inteligência 

natural, e/ou energia cósmica universal. É o que 

sustenta a energia vital individual de cada ser (KI). 

 

Energia Vital Individual – KI: é a força propulsora da 

vida, sem ela não há vida no corpo. 

 

REI + KI temos o Reiki, energia cósmica agregada a 

energia individual do ser. 

  

  

Fogo Sagrado - Tipos 

  

Fogo Quente - elemento de poder transformar as 

realidades, transcender, sublimar, força depuradora. 

Está presente no sangue humano; realidade presente 

da vida - o calor, a força, o impulso. 

   

Fogo Frio – potencial de vibração das realidades; a 

arquitetura de Deus manifestada, Júpiter, Deus, Zeus, 

raio cósmico, estrelas, relâmpago, força fogo celeste – 

FOHAT. 

 

Quando captamos o fogo percebemos a importância 

da força realizadora dos desígnios cósmicos pelo 

trabalho da Kundalini e ativação do Antahkarana. 
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Antakarana 

 

 

 

 

 

 

É considerado a representação da parte anatômica 

espiritual. É a conexão entre o cérebro físico e o Eu 

Superior, esta conexão é o desenvolvimento para 

expandir espiritualmente pela harmonia das vias de 

fluxo – expansão, e refluxo - contração. 

 

É um símbolo antigo de Cura e Meditação que tem sido 

usado no Tibet e na China durante milhares de anos, 

pois possui um poder energético capaz de criar em sua 

presença um efeito positivo sobre os chacras e a aura, 

realizando transformações, concentrando e 

aprofundando todas as energias aplicadas em sua 

presença. 

 

Pode ser usado para liberar as energias negativas de 

pessoas e objetos, bem como para purificar cristais.  

Quando colocado sob a uma mesa ou maca de 

massagem ativa as energias de todos os trabalhos 

relacionados com Reiki, Johrei, Cura Prânica, Shiatsu, 

entre outros. 

 
É um símbolo multidimensional, que atua nos sete 

planos, fato representado pelos três setes impressos em 

suas faces. O cubo representa o homem, a 

personalidade humana e as suas três faces, os três 

principais cordões/fios que unem o homem ao seu Eu 

Superior. 

 

O Antakarana é o meio de comunicação entre as 

realidades do ego inferior para o superior, com todas 

impressões pessoais e pensamentos dos homens, que, 

por sua natureza, podem ser assimilados e retidos, 

transformados em imortais com ela.   
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Assim, somente aquilo que é nobre, espiritual e divino 

no homem pode, na eternidade, testemunhar o fato 

de ter vivido - essa é a verdadeira expansão da 

experiência humana. 

 

O cordão prateado ou Sutratma é de natureza dual. É 

chamado de ―fio da vida‖ e está ancorado no 

coração, já o ―fio da consciência‖ está ancorado na 

cabeça. Ambos nos conectam à Mônada, tendo 

começado a se desenvolver durante o florescimento 

da raça atlante.  

 

Um terceiro fio, o ―fio criador‖ encarna o princípio 

mental/criador humano, que passou a se manifestar 

somente com a moderna raça ária (atual).  

 

Durante a etapa lemuriana, o Sutratma (fio da 

vida) foi o fator dominante de expressão. O enfoque 

da raça estava em um modo de viver pleno e 

exuberante, porém quase que inconsciente.  

 

O símbolo do Antakarana teria sido criado pelo 

Conselho dos Mestres da Galáxia e fora trazido à Terra 

há muitos milhares de anos, durante o período 

lemuriano. 

 

Os fatores ou princípios internos do Antakarana 

referem-se ao: Buddhi, Ahankara e Manas, e 

constituem o ―órgão interno‖ ou Alma, cuja atividade, 

estende-se não apenas ao presente, mas também ao 

passado e ao futuro.  

 

Os três princípios indicados formam, por assim dizer, os 

três lados de um triângulo, cuja soma é 

o Chitta (mente, pensamento e inteligência), com o 

qual se realiza a ideia da trindade na unidade e a 

ascensão da consciência por treze pontos a serem 

desenvolvidos através dos processos mentais  - Os 

Protocolos de Maria, abordado mais a frente. 
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Partindo desses três princípios, vamos considerar as 

cinco realidades a serem desenvolvidas e trabalhadas 

consciencialmente por nós humanos dentro das 

questões direita e esquerda, alto e baixo, e 

transversais, com a conexão maior que interliga e 

unifica todas as realidades, ou seja, cinco elementos 

(terra, fogo, água, ar e éter) em todas as vertentes, 

polaridades e direções. 
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Dica: Para conexão com a origem primordial (individual), basta 
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Cabala 

 

É um método esotérico que engloba um conjunto de 

ensinamentos relacionados a Deus, ao universo, ao 

homem, à criação do mundo, a vida e a morte 

através da mística esotérica judia que se fundamenta 

na revelação de Deus a Adão e a Moisés. 

 

É uma escola de pensamento espiritual que tenta 

decifrar o conteúdo da Torá (os primeiros cinco livros 

do Antigo Testamento da Bíblia, denominado 

Pentateuco pelos cristãos), acreditando que os 

segredos do Universo foram revelados por Deus, de 

forma codificada, naqueles livros. 

 

Também é vista como uma filosofia de vida que 

ensina aos cabalistas formas de superar obstáculos 

para evoluir e atingir a paz espiritual. As suas primeiras 

manifestações remontam aos primeiros tempos da era 

cristã, e se desenvolveu particularmente entre os 

séculos XI a XVI. Transcreveu-se como doutrina em 

livros secretos, como o Zohar (Livro do Esplendor), 

redigido na Espanha no século XIII e que contém os 

ensinamentos da cabala e orienta os seus seguidores. 

 

Ao longo dos séculos, a Cabala foi transmitida 

oralmente a um número reduzido de discípulos. Ainda 

hoje, o seu estudo não é plenamente aceito em 

algumas vertentes do Judaísmo, e se tornou popular 

quando começou a ser seguida por celebridades. 

 

Outras grafias encontradas para designar a cabala 

são: kabbalah, kabbala, kabala, qabbala, cabbala, 

cabbalah. 
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Cabala e 72 Nomes de Deus – A Origem 

 

O Shemhamphorasch é o conjunto dos 72 nomes 

de Deus, de 3 letras cada, formados a partir do 

desdobramento do Tetragrammaton(YHVH) em 72 

partes. Estes nomes são derivados dos versículos 19, 20 

e 21 do Capítulo 14 do Êxodo.  

 

Em sua original escrita hebraica, cada um destes 

versículos possui 72 letras. Para obter-se os 72 Nomes, 

escreve-se da direita para a esquerda e cada uma das 

3 letras que compõem cada nome é retirada de cada 

um dos versículos. Assim, o Shem Ha-Mephorash 

também é chamado de o Nome Dividido. 

 

Codificadas na história bíblica original e antes 

conhecidas por poucos Cabalistas, o propósito era 

compartilhar com todas as pessoas para que todos 

pudéssemos ter a capacidade de liberar os poderes 

divinos existentes em nosso interior e alcançar controle 

sobre o mundo físico. No entanto, para obtermos o 

controle sobre as leis da mãe natureza, antes 

precisamos atingir o autodomínio. 

 

Os 72 Nomes de Deus não são nomes no sentido 

comum, são 72 sequências de três letras hebraicas que 

atuam como um disparador de frequências espirituais 

específicas.  

 

Simplesmente passar os olhos sobre as letras, bem 

como formar uma imagem mental delas, pode nos 

conectar com essas diferentes energias que formam a 

corrente espiritual infinita que flui no Universo. 

 

A seguir estão apresentados os 72 Nomes de Deus, mas 

alerto para buscar em uma fonte confiável, ou 

diretamente com a kabbalah Centre Brasil devido a ter 

distorções nos nomes, bem como divulgações 

incorretas. 
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Os 72 Nomes de Deus – Versão Kabbalah Centre Brasil: 

 

A leitura sempre é feita da direita para a esquerda. 

 

Visualize melhor diretamente no site, clique aqui. 

 

Ao entrar em contato com essa abordagem, como 

por meio de meditações com as letras, poderá 

conectar-se às realidades arcangélicas e cabalísticas, 

estando apto a receber bênçãos, uma forma de abrir 

seu graal divino rumo às transformações desejadas por 

alma e coração - eu super indico! Em toda lua nova 

de cada mês possui uma atualização do DNA cósmico 

e pode ser ancorado aqui no agora. 

https://www.kabbalahcentre.com.br/ferramentas-kabalisticas/72-nomes


A Árvore da Vida  

 
A Árvore da Vida está inserida em muitas abordagens, 

ela não é uma criação da Cabala, mas faz parte do 
sistema cabalístico, representando a hierarquia e 
dividida em dez partes, ou dez frutos. Esses frutos têm 
sentido ambíguo, podendo eles ser interpretados tanto 
como estado do todo, do universo, como podem ser 
lidos como estados de consciência. 
 
As dez esferas são chamadas de sephirah ou sefirot, e 
cada uma reflete os aspectos de Deus dentro de cada 

pessoa: a Coroa, a Sabedoria, a Compreensão, a 
Compaixão, a Justiça, a Beleza, a Vitória, a Renovação, 
o Fundamento e o Reino. 
 
É o método de explicar a criação do mundo, e contrasta 
com o método científico, ou seja, podem ser lidos tanto 
microcosmicamente, do ponto de vista do homem, 
como macrocosmicamente, partindo do ponto de vista 
do universo em geral. 
 

Macrocosmicamente, a Árvore deve ser lida de cima 
para baixo, e microcosmicamente, deve ser lida de 
baixo para cima. 
 
A Árvore começa em Kether, que é a centelha divina, a 
causa primeira de todas as coisas, e desce na árvore 
tornando-se mais densa. A última sephirah é Malkuth, a 
matéria densa, o último estado das coisas. 
Microcosmicamente, subindo na Árvore, partindo 
de Malkuth, o homem aproxima seu estado de 

consciência elevando-se cada vez mais próximo 
de Kether.  

 
Então, a Árvore da Vida tanto pode ser usada para 
explicar a criação do Universo, como para hierarquizar o 
processo evolutivo do homem. Por isso, a Árvore da Vida 
é usada como referência em várias ordens de magia, 
para classificar seus graus. 
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A Árvore e os Quatro Planos: 

 

Atziluth, o Mundo das Emanações: nessa esfera, Deus 

age diretamente, e não através de seus ministros, que 

são os anjos. As sephiroth são: Kether, Chokmah 

e Binah.  

 

Beriah, ou Briah, o Mundo das Criações: este mundo já 

é tão denso que Deus não age mais diretamente 

sobre ele, suas vontades são cumpridas por poderosos 

Arcanjos. As sephiroth são: Chesed, Geburah e 

Tiphareth. 

 

Yetzirah, o Mundo das Formações: neste mundo, assim 

como em Briah, Deus não age diretamente, mas age 

através de diversos coros angélicos que realizam sua 

vontade. As sephiroth são: Netzach, Hod e Yesod. 

 

Asiyah, ou Assiah, o Mundo das Ações: neste mundo 

só há uma sephirah: Malkuth. 

 

A Árvore da Vida também é dividida em três colunas:  

 
- A da esquerda é conhecida como pilar da severidade, 

é o pilar feminino;  

 

- Da direita é o pilar da misericórdia, é o pilar masculino; 

 

- O pilar central é o pilar do equilíbrio, contrastando as 

emanações dos pilares direita e esquerda.  

 

A árvore também pode ser dividida em duas partes 

horizontais pela sephirah Tiphareth. As quatro sephiroth 

abaixo de Tiphareth são o microcosmo, o mundo 

inferior, o Eu Inferior. As quatro sephiroth acima 

de Tiphareth são o macrocosmo, o mundo superior, o 

Eu Superior, sendo Kether a centelha divina, que 

também pode ser dividida em duas partes horizontais 

pela oculta sephirah Daath.  
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As sephiroth abaixo de Daath são conhecidas como 

Microprosopos, ou seja, são o Universo Manifesto. As 

sephiroth acima de Daath são o Macroprosopos, ou 

Universo Imanifesto. 

 

Representação da Árvore da Vida: 

 
 
 

O raio representa a descida das forças que emanam do 

logos, já vistas anteriormente. Pode representar também 

a energia kundalini e a descida das forças cósmicas. 

 

Cada realidade (Mundos) tem a conexão com um dos 

quatro elementos da natureza divina conforme descrita 

na figura acima. 

 

Abaixo, uma chave para conectar com os cinco 

elementos em nossa realidade ária. Visualize somente 

da direita para esquerda: 
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Na figura abaixo, a ligação de Shin ש nas mãos tem 

conotação de plena transformação. É a 

representação da mudança, o depurar de tudo que 

há de mais denso para uma mudança de realidade 

com plenitude e alegria através da quebra de 

paradigmas . 

 
Shin ש depura as emoções densas, as negatividades 

em prol de bênçãos. Até o próprio gesto com o mudra 

unindo os dedos mínimo ao anelar, médio e indicador 

em cada mão temos o cumprimento Vulcano (Spock – 

Jornada nas Estrelas) tem o significado de ―Vida longa 

e próspera‖ ou ―Deus é todo poderoso‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shin ש representa a força do fogo divino trino (tridente 

com as vertentes yin - feminino, yang - masculino e 

caminho do meio – o andrógino). Pode também ser a 

representação do fogo cósmico, remete à coroa 

(Rainha e Rei).  
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Em sua simbologia, também vem como a força dos 

dentes (reino mineral) que tritura e mastiga 

(transformação do alimento) para absorver o máximo 

do alimento das experiências e usar isso como 

crescimento e expansão em plena alegria do coração. 

 

Na constituição Adam Kadmon parte do pentagrama 

a ligação com os cinco elementos pela letra Shin ש,  e 

dessa forma, é a chave de conexão com o quinto 

elemento, o ancorar com a realidade do espírito aqui 

na realidade física terrena através da ativação do Éter 

Sagrado – o Éter Divino. 

 

Na Árvore da Vida temos Shin ש entre a sephitot Hod – 

planeta mercúrio – vertente esquerda, como a 

vigésima primeira etapa dentro da Árvore da Vida – O 

LOUCO(*), arquétipo do Tarot - o desapego trazendo 

essas energias a Malkut (realidade fisica) . 

 

Em contrapartida a sephirot Netszach – planeta Vênus 

– vertente da direita que carrega a décima nona 

etapa dentro da árvore – O SOL(*). Acima, o 

julgamento – vigésima etapa e A Lua(*) – décima 

oitava e a decima sétima etapa – A Estrela (*) 

entrelaçadas pelo Diabo(*) décima quinta etapa e o 

Mundo(*) vigésima segunda etapa dentro das 

triangulações, alimentando as vertentes conscienciais 

energéticas esquerda, direita e meio da Árvore da 

Vida à realidade terrestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Representações dos 

arquétipos do Tarô 

 na Árvore da Vida no 

momento atual. 
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Analisando esse contexto da construção da qual 

estará sendo vivenciada fortemente em 2020 pela 

conjunção planetária que teremos no ano novo 

astrológico a contar a partir do dia 20 de março, que é 
o duplo julgamento pelo sol (19), letra Qoph ק – Alma 

aberta, onde nada ficará camuflado, oculto ou 

escondido. O sol traz esse julgamento através dos 

processos kármicos da lua (18), sejam eles positivos ou 

negativos. 

 

A estrela (17) é o favorecimento a vermos e 

percebermos novas realidades, o louco (21) é aquele 

que viveu e tirou melhor proveito das experiências da 

qual carrega em sua pequena trouxa, porque soube 

desapegar dos contextos kármicos negativos  - a lua 

(18), e deixará o sol imperar pela clareza e brilho maior, 

não importando os desafios. 

 

Aquele que se harmoniza frente a todas as etapas da 

Árvore da Vida, verdadeiramente está preparado para 

ascender em sua Chama Trina – o Hexagrama – 

Coração Crístico, e através dos karmas negativos sabe 

compreender as experiências e dessa forma transforma 

as vivências em Dharmas. 

 

Dessa forma temos a ativação dos dois triângulos, o 

que desce e o que sobe, gerando a estrela de seis 

pontas, e será muito forte a partir desse momento 

cósmico e trazido à realidade terrestre atual dentro do 

projeto Adam Kadmon, a ser desenvolvido pela 

humanidade. 

 

Adam Kadmon é "Homem Primordial"; também 

chamado Adam Elyon ou Adam Ila'ah, Homem 

Supremo. Na Cabala, é o primeiro mundo espiritual que 

surgiu após a contração da luz infinita de Deus, dessa 

forma Adam Kadmon é luz divina, ou seja, o potencial 

divino puro e primordial. 
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Éter 

Fogo 

Ar 

Água 

Terra 

Na figura acima, a constituição Adam Kadmon partindo 

do pentagrama e a ligação com os cinco elementos, 

terra, fogo, água, ar e éter, gerando a ativação da Tórus. 

 

Ao lado, o desdobrar do sistema toroidal ativo pelo 

desenvolvimento da consciência de acordo com cada 

sephirot – realidades planetárias – realidades 

arcangélicas e as demais que estão inseridas em cada 

contextos arquetipais.  

 

Com isso temos o entrelaçamento quântico a nível astral 

do DNA Sagrado com 13 hélices originais pelo Projeto 

Adam kadmon – no contexto arquetipal da Herança de 

Cristo e Madalena, plena harmonia do contexto integral 

do yin e yang, chakras, meridianos, vertentes, polaridade 

e transversais energéticas. 

 

Com esse entrelaçamento temos um novo impulso, 

como renascer – um reset de nosso sistema operacional 

e a partir daí operamos de forma diferenciada no 

cotidiano, é o upgrade consciencial. 



Letras Hebraicas - Relação dos Mundos, Planetas, 

Signos, Numerologia, Tarô e a Cabala: 

 

No primeiro quadro, as letras estão relacionadas às 

causas primordiais, ao sistema solar e aos signos do 

zodíaco. No segundo quadro, as letras também 

trazem a Gematria que é o método hermenêutico de 

análise das palavras bíblicas somente em hebraico, 

atribuindo um valor numérico definido a cada letra. É 

conhecido como "numerologia judaica" e existe na 

Torá (Pentateuco). 
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Toda a Cabala está relacionada à construção 

arquetipal do Tarot, constituída por 22 Arcanos Maiores 

e 4 ases, que  representam os 4 elementos da natureza: 

 

O Ás de Espadas simboliza o Fogo;  

O Ás de copas simboliza a Água; 

O Ás de Ouros simboliza o Ar;  

O Ás de Paus simboliza a Terra;  

A unificação dos quatro elementos é pelo Éter Divino. 

 

O Tarot é um livro tão antigo quanto os séculos e está 

intimamente relacionado com a Sabedoria dos Deuses 

Planetários, e traz o descritivo arquetipal do 

desenvolvimento humano pela trajetória do 

aprimoramento do indivíduo - O Homem Perfeito em 

seu contexto divino, retratado nas 78 lâminas do Tarot, 

que são divididas em 22 Arcanos Maiores e mais 56 

Arcanos Menores. É uma arte divinatória e não 

adivinhatória, como muitos pensam. 



O Homem e seus Pilares Conscienciais: 

 

Direita – Misericórdia – Luz; 

Esquerda – Justiça - Sombra; 

Meio – Beleza, a harmonia – o equilíbrio, modo fase, 

caminho do oco, o não julgamento – O segundo Sol. 
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A Árvore da Vida também é representada nas 

realidades planetárias, e dessa forma os planetas são 

considerados os ―Chakras de Deus‖. 
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A Árvore da Vida e o desdobrar do Yin e Yang, 

chakras, as estações do ano e realidades avatáricas 

(Bonecas Russa). 

 
 
 
 

Reintegração dos cinco elementos e temperamentos 

– Teoria Hipocrática – Alquimia da Árvore da Vida 

com a combinação de todos os elementos da 

natureza entre si. 
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Cada realidade planetária possui um cubo mágico 

que é o quaternário. Para cada planeta há um selo 

através de um arquétipo arcangélico e, a partir disso, 

poderemos trabalhar com a numerologia pertinente à 

nossa realidade pessoal, e com a data de nosso 

nascimento saberemos qual sephirot estamos 

experimentando nessa encarnação, assim como 

também podemos aplicar de forma anual e ir 

adequando os arquétipos conforme nossas 

necessidades. 
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Abaixo, o desdobrar através da base da geometria 

sagrada e as ativações que vem a partir do trabalho 

frequencial energético do indivíduo em sua totalidade 

terrestre (microcosmo) e astral (macrocosmo). 

 
 
 
 

Para uma melhor compreensão e aprofundamento 

arquetipal da Cabala de forma prática através da 

Numerologia, aplicação dos Cubos Mágicos, Tarot, 

Árvore da Vida, Astrologia e Gematria, indico palestras 

de Nilton Schutz, no YouTube. Dessa forma poderá 

conduzir de forma prática as linhas arquetipais no 

contexto da sua realidade pessoal. 

https://www.youtube.com/channel/UCYUOHxEaxK0Ev7kC_jMvtIw
https://www.youtube.com/channel/UCYUOHxEaxK0Ev7kC_jMvtIw
https://www.youtube.com/channel/UCYUOHxEaxK0Ev7kC_jMvtIw


A Escada de Jacó – Chaves de Enoch 
 

O diagrama da Escada de Jacó é um mapa cósmico, 
com a descrição da criação do universo. Nele estão 
contidas as leis invisíveis da vida, como a dualidade e o 
karma, e remonta os princípios por trás dos planetas, 
anjos, humanidade e linhas arquetipais da sombra e 
luz. 
 
A Escada de Jacó é a repetição da Árvore da Vida 
quatro vezes em níveis diferentes através dos níveis 
abordados anteriormente. Nesse formato, a Escada de 

Jacó trata das realidades cósmicas.  
 
O Primeiro Mundo é a árvore mais alta, que é Atziluth, o 
mundo DIVINO, o corpo humano primordial de Adam 
Kadmon, o mundo retratado pelo fogo e é a origem de 
todas as almas. Originamos da Tríade que reside no 
interior de Atziluth – A Casa do Tesouro das Almas. 
 
O Segundo Mundo é Briah, que corresponde ao O  
Mundo da Criação, ESPÍRITO e relaciona-se às 

emoções e, cabalisticamente, refere-se ao plano dos 
desejos, produto do ego e, portanto, uma forma 
passiva da  vontade. 
 
Terceiro Mundo é Yetzirah, O Mundo de Formação, 
PSIQUE refere-se ao plano dos pensamentos. Trata-se 
do mundo etérico, algo como a contraparte do 
mundo físico, já que se trata da última manifestação 
energética anterior à materialização, que é a 
condensação das energias descendentes. 

 
Quarto Mundo é Assiah, O Mundo da Ação, CORPO. 
Adentramos ao Mundo de Malkuth onde se 
convergem as realidades materiais. Na realidade 
humana trata-se do corpo físico, temos então 
o resultado da Vontade alimentada pelos Sentimentos 
e planejada pela Inteligência.  
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A Escada de Jacó – Chaves de Enoch 
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Os três elementos mais voláteis - Fogo, Água e Ar - se 

realizam na Terra onde tomam corpo e realidade 

palpável no mundo em que vivemos, e assim, com a 

reintegração do quinto elemento - o Éter Sagrado que 

está em tudo no cosmos - temos a reconexão com o 

ser divino, nosso Eu Maior pela captação das forças 

da emanação divina, cria, gera e ancora através da 

ação no cotidiano. 

 

De acordo com a tradição gnóstica, o nome do 

profeta bíblico chamado Enoque (ou Enoch) pode ser 

reconhecido por Arcanjo Metraton. 

 

A consciência Metraton, pertence à dimensão mais 

elevada do Universo, abaixo somente do Absoluto. A 

região, que os cabalistas chamam de Kether, é Luz 

pura, Sabedoria pura, Misericórdia pura e Vida pura.  

 

A energia pura da Vida, que desce de Kether até o 

mundo físico, é mais poderosa na época da 

Primavera, e se faz sentir pelo desabrochar divino em 

toda a natureza, e também na humanidade como o 

instinto de preservação das espécies. 

 

Esse instinto é excitado com a energia sagrada, 

chamada por muitos de Energia Enoquiana, que 

penetra profundamente nas glândulas sexuais, dando 

o impulso ativo da Kundalini e a expansão da 

consciência. 

 

Pode ser também uma força cósmica ativada por 

seres divinos, pelos Devas da Natureza dirigidos pelo 

Arcanjo Metraton, assim há a possibilidade de acessar 

realidades mais sutis dentro do contexto propriamente 

de mônada e supra mônada. 

 

As mônadas são centelhas espirituais individualizadas 

da Criação Divina, sendo então as primeiras formas de 

inteligência e de identidade individualizadas.  
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Mônada 

 

Também chamada de ―Alma Soberana‖, Superalma, 

Consciência Maior, Presença do Eu Sou, Eu Sou Divino, 

Eu Superior Crístico, ―Neshamá‖ e Paramātmā e muitos 

outros nomes e nomenclaturas, e está totalmente 

ligada à Fonte Divina (Consciência Suprema). 

 

A nossa consciência, que é o poder de pensar, de 

sentir e de compreender as coisas como nós humanos 

interpretamos, é um emaranhado de radiações. Essas 

radiações são emitidas pela nossa Supra Mônada e 

vão, como numa rede elétrica, caminhando pelos 

circuitos, que são a Mônada, o Eu Sou, o Espírito, a 

alma, os corpos sutis até chegar ao nosso corpo físico. 

Então somos, na verdade, um circuito, uma rede neural 

muito maior do que podemos imaginar. 

 

Estamos, na nossa experiência terrena, condicionados 

ao Eu, um condicionamento necessário à experiência 

e expansão com o Todo – O UM. Este condicionamento 

permite-nos viver e experimentar a vida na Terra como 

seres individuais, fazendo-nos esquecer um pouco da 

nossa existência primordial e da nossa ligação ao Todo. 

A energia que se designa Mônada se divide em 

extensões da qual se designam Alma.  

 

Cada alma divide-se em outras extensões da alma 

(desdobramento por fractais) que experienciam a 

densidade, seja na Terra, seja em outro plano material. 

Assim sendo, cada um de nós que experiencia a vida 

na Terra, é uma extensão de uma energia superior (de 

uma "casa") designada alma. Uma mônada é assim 

constituída por mais extensões que constantemente 

partilham experiências entre si (um exemplo é o da 

série Sense8, da Netflix) evoluindo e fazendo evoluir 

cada alma e, consequentemente, cada mônada em 

seu todo.  
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A energia Alma pode também ser vista como a 

energia que cada vez com mais frequência se 

conhece como o Eu Superior e, na sua ligação com 

todas as outras mônadas, está a energia que 

normalmente se designa como Deus – A Fonte Divina – 

Inteligência Maior. 

  

A energia gerada através do EU SOU, acessa a energia 

da sua Mônada e de todos os outros EU SOU que essa 

Mônada criou, e assim vemos o quanto é grande todo 

esse sistema de inteligência cósmica. 

 

A Mônada vai acessar a energia de sua Supra Mônada 

e todas as outras Mônadas que sua Supra-Mônada 

criou. E assim, a Supra Mônada acessa a Fonte 

Primordial, a Origem de tudo como uma grande rede 

neural ilimitada. 

 

Dessa forma, a Escada de Jacó está estabelecida e 

nossa missão é encontrar o caminho de retorno à nossa 

mônada e supramônada. Essas são jornadas a serem 

realizadas, pois partimos do mundo divino, passamos 

por todas as etapas do espírito, psique e corpo. 

 

Aqui encarnados em corpo físico devemos retomar o 

caminho devido a estarmos aprisionados na Roda de 

Samsara, e também presos ao contexto terrestre por 

laços kármicos, emocionais e afetivos, e com 

aprisionamentos compulsórios de débitos - uma 

vivência real de muitos hologramas, que são as ilusões 

que vivemos como se fossem reais. Devemos encontrar 

nosso caminho de retorno à nossa mônada, e esse 

caminho é único e individual. 

 

Nos tempos atuais, a busca por Enoch e seus 

ensinamentos é ―ressuscitada‖ por J.J.Hurtak, que cita 

que foi levado  e o conhecimento lhe foi  passado face 

a face com os seres da luz supraluminar, trazendo à 

tona ―O livro do conhecimento: As Chaves de Enoch‖. 
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O livro, com uma linguagem científico-espiritual, passa 

a instrução de Enoch (ou Metatron) para que 

possamos atingir a nossa autorrealização espiritual. Isso 

é feito ao adentrar as dimensões da irmandade de luz 

através de uma regenese proposta como um 

DNA/RNA com 64 combinações ou chaves. Essas 

chaves são acessos à geometria sagrada individual 

abordada aqui nesse Módulo da Primavera Cósmica, 

então com isso poderemos ativar o contato direto com 

nossos veículos multidimensionais, ou carruagem da 

Merkabah, bem como a geometria sagrada pertinente 

a cada realidade individual. 

 

Para tanto, há a necessidade do aumento vibracional 

do indivíduo. Isto é uma construção diária, com 

trabalho consciencial do desapego, auto-acolhimento, 

amor próprio, resignação, e através da harmonização 

e entendimento do passado. Deve-se viver o momento 

presente em acolhimento, sendo que tudo o que  

vivemos é pela experiência somente, sem 

expectativas, mas sim consciência. Cria-se uma 

realidade, um mundo à parte onde podemos ter a 

plena harmonia em nosso coração, mente e realidades 

constituídas. 

 

“Cada ser é um desdobrar infinito  

do macrocosmos no microcosmos”. 
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Os Protocolos de Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 86 _____________________ 

__________________ 
Primavera Cósmica 

Protocolos de Maria 

https://1.bp.blogspot.com/-JQWB70M3PgM/Wi8J7Q2HLCI/AAAAAAAAIXE/k-RGUSFaK_IXZsx4UeHPAzNaGcUmmzEdQCLcBGAs/s1600/000000000+bibli_CoroaCabe%C3%A7a'.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Notf2aLQRjE/Wi8J0EFjkpI/AAAAAAAAIXA/Q8eEXo5FSVQMaF2tWcLCjALifIh9NlZygCLcBGAs/s1600/00000000+-+Tri%C3%A2ngulos.JPG


Página 87 _____________________ 

__________________ 
Os protocolos representam o trabalho energético dos 

dois chakras superiores da cabeça, o 6º chakra, frontal 

e 7º chakra, coronário. Ambos estão ligados à 

desconstrução da ilusão e retorno à Unidade pela 

chave da conexão com o ponto central que une 

todos os demais pontos. O décimo terceiro é ponto 

chave pineal ativa e descalcificada pela consciência 

angélica – conexão éter sagrado – o espírito. 

 

O 3º olho (frontal – 6º chakra), até o presente limitado 

à fronte, estende-se  lateralmente até a parte de trás 

da cabeça, e vem, portanto, conjuntamente com o 

7º chakra, realizar o coroamento e a possibilidade do 

retorno a esta Unidade. 

 

O trabalho dos doze pontos são individualizados, 

exprimindo o estabelecimento de novas conexões e 

de novas possibilidades psicoespirituais. Importante 

salientar que esses pontos apenas podem ser ativados 

pela própria consciência (e não pela acupuntura, por 

exemplo).  

 

Cada ponto corresponde a diferentes critérios/ 

funções cujo nome é uma chave com a localização, 

a ser desenvolvida pelos ensinamentos conscienciais e 

energéticos que cada um traz. 

 

Cada ponto corresponde também às sílabas 

sagradas, por razões que não foram ainda 

desenvolvidas até o dia de hoje como mantras 

específicos para o desenvolvimento energético dos 

protocolos. 

 

Os pontos são acoplados a dois outros de modo 

simétrico, permitindo evidenciar outras funções 

elementares em triângulos. São quatro triângulos 

representando, assim, os 4 elementos da criação 

Divina: terra, fogo, água e ar, sendo aqui doze 

protocolos ativos. 
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Quando se inclui o éter - quinto elemento Divino -   

como   o   décimo   terceiro   protocolo, temos assim   

o trabalho completo pela unificação da Consciência 

Angélica – Unificação Plena – Sabedoria Divina 

ancorada e sustentada pelo indivíduo em seu 

trabalho pessoal.  

 

A esses doze pontos iniciais é associada cada uma 

das Irmãs que acompanham Maria no trabalho 

consciencial energético e exprimem a ―Virtude‖ 

trazida por cada uma, e a décima terceira conexão 

com a Mãe Divina – A Pomba, considerando todas as 

representações forças arquetipais. 

 

 

1. ALPHA (Alfa) AL 

Localização no meio da  fronte, a dois  milímetros atrás 

da implantação da raiz dos cabelos.  

Ponto de acupuntura: 24 Embarcação Governador 

Corresponde: AL, acoplado a: OD 

Triângulo elementar: Fogo (ponta superior) 

Irmã associada a esse ponto: Ma Ananda Moyi 

 

 

2. MAL - CONTRAÇÃO 

Mal é o nome empregado no contexto do Fogo de 

Prometeu. O nome desta estrela, no âmbito do Fogo 

da Verdade, é "Repulsão". 

Localização: sobre a fronte, acima do olho direito, no 

eixo da pupila, a meia distância entre a sobrancelha e 

a raiz de implantação dos cabelos. 

Ponto de acupuntura: 14 Vesícula Biliar, à direita. 

Acoplado a: Ki-Ris-Ti 

Triângulo elementar: Fogo (ponta direita) 

Irmã associada a esse ponto: Hildegarda de Bingen 
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3. PRECISÃO 

Localização: têmpora direita, sobre a raiz de 

implantação dos cabelos, onde se insere o músculo da 

maxila que se sente quando se contrai a maxila inferior. 

Ponto de acupuntura: 4 Vesícula Biliar, à direita. 

Acoplado a: Unidade 

Triângulo elementar: Água (ponta anterior) 

Irmã associada a esse ponto: ainda não revelada. 

 

 

4. AGORA ou NUNC ou IS 

Localização: 2 dedos acima da ponta da orelha 

direita. 

Ponto de acupuntura: 8 Vesícula Biliar, à direita. 

Corresponde a: Is, acoplado a: Im 

Triângulo elementar: Água (ponta superior) 

Irmã associada a esse ponto: ainda não revelada. 

 

 

5. PROFUNDEZ 

Localização: côncavo situado a 2 milímetros acima da 

raiz de implantação dos cabelos, atrás da orelha 

direita. 

Ponto de acupuntura: 11 Vesícula Biliar, à direita. 

Acoplado a: Clareza 

Triângulo elementar: Água (Ponta posterior) 

Irmã associada a esse ponto: Teresa de Lisieux 

 

 

6. VISÃO 

Localização: côncavo lateral direito da nuca, na base 

do occipital. 

Ponto de acupuntura: 20 Vesícula Biliar, à direita. 

Acoplado a: Bem/ Atração 

Triângulo elementar: Terra (ponta direita) 

Irmã associada a esse ponto: No Eyes 
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7. ÔMEGA 

Localização: 1 centímetro acima da raiz de 

implantação dos cabelos, sobre a linha do meio da 

nuca. 

Ponto de acupuntura: 16 Embarcação Governador 

Corresponde a: Od, acoplado a: Al 

Triângulo elementar: Terra (ponta inferior) 

Irmã associada a esse ponto: Ana - mãe biológica de 

Maria. 

 

 

8. AMOR / KI-RIS-TI 

Localização: côncavo lateral esquerdo da nuca, na 

base do occipital. 

Ponto de acupuntura: 20 Vesícula Biliar, à esquerda. 

Corresponde a: Ki-Ris-Ti, acoplado a: Mal/ Repulsão 

Triângulo elementar: TERRA (ponta esquerda) 

Irmã associada a esse ponto: Irmã Yvonne Amada de 

Malestroit. 

 

 

9. UNIDADE 

Localização: côncavo situado a 2 milímetros acima da 

raiz de implantação dos cabelos, atrás da orelha 

esquerda. 

Ponto de acupuntura: 11 Vesícula Biliar, à esquerda. 

Acoplado a: Precisão 

Triângulo elementar: Ar (ponta posterior) 

Irmã associada a esse ponto: Gemma Galgani 

 

 

10. AQUI ou HIC ou IM 

Localização: 2 dedos acima da ponta da orelha 

esquerda. 

Ponto de acupuntura: 8 Vesícula Biliar, à esquerda. 

Corresponde a: Im, acoplado a: IS 

Triângulo elementar: Ar(ponta superior) 

Irmã associada a esse ponto: ainda não revelada 
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11. CLAREZA 

Localização: têmpora esquerda, sobre a raiz de 

implantação dos cabelos, onde se insere o músculo 

da maxila que se sente quando se contrai a maxila 

inferior. 

Ponto de acupuntura: 4 Vesícula Biliar, à esquerda 

Acoplado a: Profundez 

Triângulo elementar: Ar (ponta anterior) 

Irmã associada a esse ponto: Snow 

 

 

12. BEM - EXPANSÃO 

Bem é o nome empregado no âmbito do Fogo 

prometéico.  

Localização: sobre a fronte, acima do olho esquerdo, 

no eixo da pupila, a meia distância entre a 

sobrancelha e a raiz de implantação dos cabelos. 

Ponto de acupuntura: 14 Vesícula Biliar, à esquerda 

Acoplado a: Visão 

Triângulo elementar: Fogo (ponta esquerda) 

Irmã associada a esse ponto: Mãe Mira Alfassa 
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Pilares da Consciência – Reintegrando o EU 
 

Atenção: informação traz conhecimento; 
 

Intenção: ouvir seu espírito e sentir pelo coração – a 

intuição, aceitar com escuta e entendimento, se 

dedicar ao TAO; 
 

Integridade: prestar atenção ao momento presente, as 

escolhas, desenvolver a fluidez, contemplação do 

agora e das experiências independente do resultado; 
 

Ética: ser coerente, ser justo, honesto consigo, e o meio 

em que vive; 
 

Responsabilidade: eu crio minha realidade por imagem 

e ressonância, estar consciente de suas escolhas, sem 

drama, vitimismo, fatalidade, mudar a frequência, o 

que alimenta e absorve diante das relações do 

cotidiano; 
 

Coerência: mente lógica, a razão, equilíbrio das 

polaridades cerebrais, hemisfério direito - intuição e 

hemisfério esquerdo – razão; 
 

Alquimia: transformação do EU, a construção da pedra 

filosofal, a harmonia da luz e sombra; 
 

Integração: verdadeiro EU, tudo possui importância, a 

totalidade; 
 

Sincronicidade: efeito da atração, você é o que atrai, 

estar receptivo para manifestar o melhor do EU. 
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Os protocolos podem ser associados ao Odu (destino) 

e também trabalhados por meditação e intenção, 

incluindo a respiração consciente. Essas são etapas de 

desenvolvimento consciencial energético que auxiliam 

a interligação com os fios do Antakarana e cada qual 

a seu tempo, por isso a importância do cuidado em 

não deixar ser tocado no coronário por terceiros. O 

sétimo chakra é seu Ori Sagrado, a parte do corpo que 

está interligada com a pineal, e onde temos acesso às 

realidades superiores de forma direta, sem 

intermediários – Conexão Divina – Portas da ascensão e 

conexão com os demais chakras superiores. 
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Pineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A glândula pineal, também conhecida como 

conarium, epífise cerebral ou simplesmente pineal, é 

uma pequena glândula endócrina no cérebro dos 

vertebrados. A glândula pineal produz melatonina, um 

hormônio derivado da serotonina que modula os 

padrões de sono. 

 

Pode ser retratada como a principal Sede da Alma. Ela 

é um fotorreceptor (células sensoriais) atrofiado pela 

calcificação do contexto aprisional do sistema matrix 

da Terra pelo uso indiscriminado do flúor e outras 

substâncias nocivas à humanidade. 

 

Dentro da nossa escolha pessoal, podemos ter hábitos 

para impulsionar a descalcificação da pineal através 

de uma dieta nutritiva, e de cuidados como optar pelo 

consumo de pasta de dente vegana e água mineral 

de qualidade, engarrafada em vidro, por exemplo.   

 

A pineal forma cristais de apatita e, enquanto que 

uma criança pode ter estes cristais em grande 

quantidade, em um adulto eles podem praticamente 

não existir. Mediante pesquisas, já se sabe que quando 

um adulto tem muito destes  cristais  nesta  glândula  

(vistos nas tomografias), 
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ele tem mais facilidade de sequestrar campos 

eletromagnéticos e de incorporar ao seu campo as 

informações do mundo astral e de outras realidades 

multidimensionais de forma ampla e ilimitada. 

 

Estes cristais de apatita vibram conforme as ondas 

eletromagnéticas que captam, e isto explicaria a 

regulação do ciclo menstrual conforme as fases da lua, 

bem como a orientação dos pássaros em suas 

migrações. 

 

Os referidos cristais de apatita produzidos na pineal 

reportam-nos à informação de que a constituição 

química desta glândula é parecida com a constituição 

dos dentes e dos ossos e, por este motivo, é também 

susceptível a produtos químicos que possam interferir 

na matriz mineralizante de qualquer parte do 

organismo humano que contenha esta mesma 

constituição química. 

 

Esta é a parte preocupante porque com o uso 

indiscriminado do flúor, a pineal poderia sofrer danos 

interferindo em suas diversas funções, principalmente 

na função referente ao desenvolvimento de nossas 

habilidades mentais, impossibilitando o salto que a 

raça humana precisa dar através da expansão 

consciencial. 

 

A glândula funciona quando está escuro, com pouca 

luminosidade, e é responsável por liberar 

dimetiltriptamina (DMT), que ativa a serotonina, 

hormônio do bom humor e do bem-estar. 

 

A pineal é como um roteador de wi-fi que nos conecta 

com a psicosfera, o pensamento e o sentimento das 

pessoas. Ela também capta as orientações astrofísicas, 

que indicam se é dia ou noite, havendo também 

interferências lunares e com as alterações no eixo da 

Terra. A pineal é a ponte de ligação para acessar 

outras realidades. 
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A seguir, confira um exercício prático para ativar a 

glândula pineal e romper com a autossabotagem, 

auxiliando a reforçar seu campo energético. Fonte: 

Horácio Frazão, artigo completo aqui. 

 

Exercício: 

 

• Sentado confortavelmente, feche os olhos, 

tensionando e focando os nervos óticos para o 

centro entre sobrancelhas (terceiro olho); 

 

• Inspire ar (enchendo o abdômen, respiração 

diafragmática) e juntamente mova a cabeça para 

trás, contando até três; 

 

• Segure a respiração contando até três; 

 

• Solte o ar, movendo a cabeça aproximando o 

queixo do peito, contando até três. 

 

 
Faça 5 repetições da série. Isso ajudará você a ter salto 

quântico e elevar seu nível de energia e frequência. 

 

Esse exercício deve ser diário para conectar-se com 

estados mais elevados de consciência e, através da 

respiração diafragmática, você irá liberar neutrinos 

(potásssio 40 - material estelar) na região das membranas 

do peritônio cristais do tipo piezo-elétricos.  

 

São cristais que, ao serem submetidos a uma pressão, 

geram campo elétrico, então quando há uma 

movimentação do diafragma, esses cristais sofrem 

pressão e produzem neutrinos e passamos a gerar um 

campo escalar de neutrino que além de anular energias 

parasitárias ou intrusas, estimulam a autorregulação 

psico-física. A estimulação por respiração neutrínica 

dinamiza o sistema mente-corpo que tende a entrar em 

equilíbrio de forma harmônica. 
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Chakras e Realidades Vibracionais 
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O sistema dos chakras possibilita obtermos uma visão 

detalhada da conexão com o Universo. Todos os seres 

vivos na Terra estão conectados ao Universo, da 

atmosfera ao cosmos. Você pode conduzir suas 

energias para usá-las de forma empoderada, 

consciente e de forma dinâmica. 

 

Os chakras são a natureza da distribuição divina, 

fornecendo força dinâmica e energética qualitativa 

para o indivíduo. 

 

São sete chakras principais na realidade física, mas o 

corpo humano possui zilhões de chakras. Cada poro é 

considerado um micro chakra, mas saliento a atenção 

em especial para os chakras das mãos e pés dentro 

da realidade terrestre. 

 

Temos oito chakras na quarta dimensão e sete na 

quinta dimensão. Aqui, uma breve descrição de cada 

chakra, lembrando que o desdobrar multidimensional 

é infinito, as cores e atuações podem variar de 

acordo com a abordagem e propósito. 

 

A energia proveniente do campo de energia universal 

flui para todos os chakras, cada vórtice capta e 

expulsa energia a todo instante. Os aspectos frontais 

se relacionam com os sentimentos da pessoa, os 

dorsais com sua vontade e os localizados na cabeça 

com seus processos mentais.  

 

Cada chakra está associado a uma glândula 

endócrina e a um plexo nervoso principal. Os chakras 

absorvem a energia universal ou primária, 

decompõem-na em suas partes e, em seguida, 

enviam-na ao longo de rios de energia, chamada de 

Nádis, para o sistema nervoso, para as glândulas 

endócrinas e depois para o sangue, a fim de alimentar 

o corpo. 

 

__________________ 

_____________________ 

Primavera Cósmica 
Chakras e Realidades 



Página 99 

Os chakras têm por função vitalizar o campo áurico e 

assim como o corpo físico, desenvolver os diferentes 

aspectos da autoconsciência, e transmitir energia entre 

os níveis áuricos. 

 

São estes pequenos chakras, não ultrapassando dois 

cm de diâmetro, quase nunca mencionados, mas de 

relevante distribuição e manipulação das energias, 

que estão dispersos pelo nosso corpo assim como 

também no ambiente no qual estamos inseridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Os Chakras das Mãos: 

 

Localizam-se no centro das palmas das mãos e 

integram-se ao sistema com o conglomerado de linhas 

de forças ou condutos bioenergéticos (Nadis) que 

estão concentrados na coluna cervical, e têm 

correspondência pelos orifícios do corpo humano e 

possuem uma importante função na conexão dos 

portais multidimensionais abordados em um capítulo 

específico nesse módulo II.  _____________________ 
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A mulher com dez orifícios, sete na face e três nas 

partes íntimas, e o homem com nove orifícios, sete na 

face e dois nas partes íntimas. Esses canais de Nadis  

são entradas ou portais energéticos que permeiam 

todo o local das mãos direcionando-se aos dedos 

onde estão as forças arquetipais dos planetas do 

sistema solar. Dessa forma são ativadas as energias por 

intenção, padrão vibracional e trabalho consciencial 

do indivíduo. 

 

Acontece a distribuição da energia presente em todos 

os sete chakras principais e demais realidades astrais, 

sendo que a maior efetividade é através do chakra 

cardíaco, que forma um sistema integrado com a 

ativação da geometria sagrada individual 

potencializando a força áurica e a geração da Torus. 

 

Os chakras das mãos recebem, captam, canalizam e 

distribuem as energias sutis presentes na natureza. 

Segundo a literatura ocultista, estes Chakras eram os 

verdadeiros e mais importantes "instrumentos de cura‖, 

tanto de algumas sub-raças lemurianas quanto dos 

povos atlantes, cujo domínio das energias sutis era de 

extraordinária relevância nos milênios anteriores ao 

desaparecimento dessas civilizações. 
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Os atributos destes chakras não foram totalmente 

esquecidos, já que os povos arianos da Índia 

conservaram o seu poder, e hoje, com as técnicas de 

imposição de mãos, podemos trabalhar esses centros 

de força em nossa realidade atual. 

 

Ao simples esfregar as palmas das mãos, ou esfregar 

uma mão com a outra, ativamos os canais e 

capturamos energia Rei - Éter do ar, através do atrito e 

sua movimentação de partículas.  

 

As energias captadas pelos chakras das mãos se 

distribuem para as terminações digitais e impulsionam 

o empoderamento energético a qualquer realidade 

que se deseja transformar. Esfregar as mãos é ativar a 

conexão com nossa Centelha Divina, um jorro do 

grande manancial da Energia Divina para que 

possamos irradiar amor, harmonia, força, vitalidade, 

paz  e tudo que desejarmos de forma harmônica. 

 

Existem inúmeras outras formas de condução, 

manipulação e aplicação de energia. Já na milenar 

sabedoria hindu há também um contexto ritualístico 

na atuação dos chakras dos pés: o local deve ser 

purificado previamente com ervas, incensos e florais, e 

a manipulação energética deve ser efetuada sob a 

sonoridade de mantras ou dharanis, cantados ou não, 

para que sejam repelidas energias densas, pois a 

negatividade muitas vezes é absorvida pelos pés, 

dessa forma podemos atrair energias sutis.  

 

Estes procedimentos dão efetividade ao fluxo das 

energias fundamentais para qualquer reativação, 

transmutação e transformação, saliento aqui a 

importância do trabalho energético dos pés, muitas 

vezes esquecidas. 
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Os Chakras dos Pés 

 

Os chakras dos pés ou plantares são aqueles que 

equilibram a entrada e a saída de energias. Localizam-

se no centro da sola dos pés e possuem uma 

distribuição muito complexa de Nadis através da 

correspondência com pequenos centros e órgãos do 

corpo humano. As solas dos pés possuem intimidade 

com as forças telúricas, em contato direto com Terra. 
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A Terra fornece toda matéria-prima que compõe 

nosso corpo físico. Tais chakras, além de absorver as 

forças telúricas emanadas da "Mãe Terra‖, que dá 

estabilidade à matéria física do corpo, também 

funcionam como uma válvula de descarrego de 

energias nocivas oriundas das mais diversas formas; 

são como um "fio terra" da máquina humana.  

 

Aqui ressalto a importância de estar e andar descalço 

durante trabalhos energéticos, ou até mesmo como 

uma forma de aterrar e estabilizar o físico e autogerar 

a sustentação energética com a terra, como base e 

fundamentação – a solidez. 

 

Quando dizemos que uma pessoa possui "os pés no 

chão‖, referimos da correspondência que esta faz 

com as forças celestes e terrestres, e está em seu 

equílibro essencial para que seus veículos vitais sejam 

adaptáveis às situações físicas e espirituais sutis. 

 

Há um exercício de harmonização de forças utilizado 

para equilibrar as energias corpóreas através do 

contato dos chakras plantares. Ele consiste no contato 

de ambas as plantas dos pés entre duas pessoas, que, 

sentadas no chão, seguram-se pelas mãos, estendem-

se as pernas para o alto tocando a planta dos pés 

entre si. Geralmente, este tipo de exercício também 

promove o tônus dos músculos abdominais. 

 

É essencial que toquemos o solo diariamente, quando 

na prática dos exercícios respiratórios, especialmente 

o Pranayama, para que todas as energias se 

harmonizem, se distribuam e se equilibrem, e assim 

possamos ser uma fonte de energia tanto para nossa 

saúde, quanto do meio onde estamos inseridos. 
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Chakras da Realidade Física  

 

Chakra Raiz, Básico ou Muladhara 

 

O primeiro chacra é o trono do corpo físico. Ele foca a 

vida terrena, conecta especificamente à Terra. Lida 

com questões de ―por os pés no chão‖ e 

sobrevivência. No período Lemuriano, o primeiro 

chacra é que precisava ser aberto.  

 

Situa-se na base da espinha dorsal, entre os genitais e 

o ânus (cóccix). Relaciona-se à primeira camada do 

campo áurico, estando ligado ao funcionamento físico 

e à sensação física, sensação de dor ou prazer físico. 

Está ligado ao funcionamento automático e autônomo 

do corpo, e relaciona-se com as glândulas supra 

renais, que se agregam à adrenalina com a vontade 

de sobreviver, à relação com o próprio corpo e com a 

Terra. Rege os pés, as pernas, os ossos, o intestino 

grosso e também fluem por este chakra as energias 

ligadas à segurança física, mental e emocional. 

 

Cor: Vermelho 

Glândula: Supra renal 

Elemento: Terra 

Som: LAM 

 

Chakra da Dualidade, Sacral Esplênico ou Svadhistana 

 

O segundo chakra está relacionado à criatividade, ao 

equilíbrio das energias masculinas e femininas, 

responsável por toda circulação sanguínea. É 

conhecido como o principal condutor vital das nossas 

energias sexuais. O lado oculto do segundo chacra é 

relacionado com o trono do subconsciente. Este 

chacra começou a ser acionado no último período do 

desenvolvimento Lemuriano. Situa-se a quatro dedos 

abaixo do umbigo e relaciona-se com a segunda 

camada do campo áurico. 
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Está ligado às gônadas (glândulas sexuais). Sua 

energia relaciona-se com o prazer físico, sexual, a 

alegria e a criatividade. Energias primárias, como a 

paixão, fluem através deste chakra. Rege os rins, o 

sistema reprodutor, o sistema circulatório e a bexiga. 

 

Cor: Laranja 

Glândula: Baço, relacionado com sistema linfático  

Elemento: Água 

Som: VAM 

 

Chakra Plexo Solar ou Manipura 

 

O terceiro chakra é o trono do corpo emocional. O 

período de Atlântida da história da Terra é 

direcionado para o desenvolvimento deste chakra.  

 

Situa-se acima do umbigo e na região lombar, 

relaciona-se à terceira camada do campo áurico. 

Está ligado ao pâncreas, sua função é a vontade e o 

poder. É o centro que reúne informações, sentimentos 

e percepções, depois espalha-se e movimenta-se por 

todo o corpo. Por este chakra fluem as energias 

emocionais. Ele rege o sistema digestivo, fígado, 

estômago e intestino delgado. 

 

Cor: Amarelo 

Glândula: Pâncreas 

Elemento: Fogo 

Som: RAM 

 

Chakra Cardíaco ou Anahata 

 

O quarto chakra lida com o amor incondicional. Este 

tem sido o direcionamento da era Cristã. Está na 

região do tórax, entre a quarta e a quinta vértebra, e 

relaciona-se com a quarta camada do campo áurico. 

Corresponde à glândula timo, que é responsável pelo 

funcionamento do sistema imunológico. 

Primavera Cósmica 
Chakras e Realidades 



É o chakra do centro do coração, das energias de 

abundância e plenitude, e demais energias recebidas 

através do primeiro e segundo chakras. São 

canalizadas neste centro em energia de amor. Rege o 

pulmão, coração, braços e mãos. 
 

Cor: Verde  

Glândula: Timo 

Elemento: Ar 

Som: YAM 
 

Chakra Garganta, Laríngeo ou Visuddha  

 

O chakra laríngeo lida com a comunicação e está 

situado na região da garganta, sendo a expressão e o 

uso da vontade. Este chacra é o que está sendo 

desenvolvido na era de Aquário. 

 

Relaciona-se com a quinta camada do campo áurico. 

Corresponde às glândulas tireóide e paratireóide, que 

regulam o metabolismo do corpo. É por onde flui a 

inspiração, a criação, a comunicação e a expressão 

com o mundo. É o chakra associado ao poder da 

palavra, prestando atenção e assumindo 

responsabilidade pelos nossos atos. Rege o pescoço e 

os ombros.   

 

Cor: Azul 

Glândula: Tireóide 

Elemento: Éter 

Som: HAM 

 

Chakra do Terceiro Olho, Frontal ou Ajna  

 

O chacra do terceiro olho está relacionado com o 

autoconhecimento e visão espiritual. Localizado no 

centro da testa, está entre as sobrancelhas, em cima  

da  raiz  do  nariz, e relaciona-se 
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com a sexta camada do campo áurico. Corresponde 

à glândula pituitária (hipófise), que é responsável pela 

segregação da endorfina (hormônio que causa a 

sensação de bem estar).  

 

É a porta do discernimento, da percepção. Está 

vinculado ao amor celestial, um amor que se estende 

além do âmbito humano e abrange toda a vida. 

Considera todas as formas de vida preciosas 

manifestações de Deus. Rege os olhos e a memória. 

 

É o centro das mais elevadas faculdades da mente, 

assim como a intuição, capacidades psíquicas e senso 

de orientação. Está relacionado com a mente 

consciente.  

 

Cor: Azul Índigo  

Glândula: Pituitária e Hipófise  

Obs: Algumas pessoas associam a glândula pineal ao 

terceiro olho. 

Elemento: Energia etérica 

Som: OM 

 

 

Chacra da Coroa, Coronário ou Sahasrara 

 

O chacra coronário lida com a mente super 

consciente, a alma, o Eu Superior, a Mônada ou Deus. 

É o verdadeiro portão para as energias mais elevadas.  

 

Está no alto da cabeça, como uma coroa e relaciona-

se com a sétima camada do campo áurico. 

Corresponde à glândula pineal, que é responsável 

pela produção de melatonina, a substância 

reguladora do sono.  

 

É o portal da espiritualidade, por onde nos ligamos ao 

universo e ao cosmos. 
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Está vinculado à mente mais elevada, ao saber e à 

interação da nossa constituição espiritual e física. 

Rege o cérebro. 

 

Cor: Violeta ou Branco 

Glândula: Pineal  

Elemento: Energia Cósmica Atman – O Espaço 

Som: AUM 

 

 

 

Chakras Quarta Dimensão 

 

Nota: Estes chacras da quarta dimensão estão acima 

da cabeça, não possuem uma glândula do corpo 

físico diretamente associada a cada um, e as 

nomenclaturas podem variar de acordo com a 

abordagem e desdobramento vibracional. 

 

 

Oitavo Chakra 

 

Este chakra é chamado de ―Assento da Alma‖, está 

localizado fora do corpo e, quando ativo, está 

conectado a todos os outros 7 chakras localizados no 

interior do corpo e aos demais desdobramentos que 

esse chakra possibilita. 

 

Auxilia a conexão com seu Divino, ao acesso à 

Divindade - A Fonte da Inteligência Divina. Com esse 

chakra bem trabalhado, podemos acessar os registros 

akáshicos, que são os arquivos da alma/consciência 

que estão na coluna vertebral. É o primeiro na quarta 

dimensão, também chamado de o ―trono da alma‖, 

sendo o trono da nossa existência na quarta dimensão 

e interdimensões, assim como a Terra é a base para a 

nossa existência física. 
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O trono da alma traz a abertura de conexão com as 

demais dimensões. É o passe de ligação com o Divino, 

sendo que obtemos esse acesso/passe através da 

nossa expansão consciencial, do aprimoramento 

pessoal e reforma íntima pela integridade, valores 

éticos, responsáveis e coerentes com a verdade do 

espírito. A vibração é alta e intensa pelo amor 

incondicional. Acessar essa realidade é estar em fase 

neutra, sem julgamento, apenas entrega, permissão e 

rendição. A energia acessada aqui é da 

transformação, os ditos ―curadores‖, milagres e 

bênçãos podem ser ancoradas na realidade terrestre. 

 

Cor: Turquesa 

 

 

Nono Chakra 

 

Centro das forças Kundalini, este chakra só desperta 

por meio das práticas espirituais, de outra forma, ele 

está quase sempre adormecido. No entanto, se você 

for um praticante regular, então este chakra pode ser 

ativado e manter-se sempre ativo. 

 

Os dons e crenças de sua alma lhe permitem 

perceber toda a extensão de sua capacidade. A 

ativação do chakra "A Estrela da Terra‖ se dá pelo 

aprimoramento consciencial e energético do 

indivíduo desdobrado na ativação do oitavo chakra, 

e com a manutenção adequada pela prática 

vibracional energética atingimos a expansão e 

transformação das crenças espirituais para ativar e 

manter este chakra ativo e funcionando. Ele auxilia a 

energia Divina a fluir através do seu corpo e alma em 

reintegração dos campos astrais e físicos. 

 

Permite a conexão com a alegria. Quando esse 

chakra está ativo, ele dá acesso à estrutura celular e 

subcelular.  
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Conforme esse chakra se abre, permite que cada 

célula do corpo brilhe com intensidade e amor. A  

vida estará ancorada na "alegria e satisfação", e não 

na "busca pela sobrevivência‖; ela fortalece nossa 

confiança e amizade. Em um nível cósmico, esse 

chakra nos tira da atmosfera da Terra e, a partir daí, 

temos a chance de nos conectarmos com nosso 

maravilhoso planeta novamente, e com isso nos 

tornamos os protetores da Terra e guardiões, por assim 

dizer. 

Cor: Verde azulado  

 

 

Décimo Chakra  

 

Está associado ao chakra da polaridade na terceira 

dimensão, ou seja, a integração do eu masculino com 

o eu feminino. Este chakra realmente começa a 

funcionar quando estas energias masculinas e 

femininas estão em equilíbrio total. Isto é 

experimentado sem nenhum esforço e é um 

alinhamento da alma e reintegração das vertentes.  

Cor: Pérola  

 

 

Décimo Primeiro Chakra 

 

É o chakra das energias da Nova Era, a era de 

aquário e corresponde ao chakra solar na terceira 

dimensão. Conectar o terceiro chakra ao décimo 

primeiro chakra permite que consigamos diminuir os 

traumas das vidas passadas e presente que estão 

armazenados no terceiro chakra.  

Cor: Rosa alaranjado  

 

Décimo Segundo Chakra  

 

Conecta com a Consciência Crística, sendo a energia 

de transformação plena com todas as formas de 

energia.  
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É associado ao chakra cardíaco na terceira dimensão.  

Cor: Dourado brilhante  

 

 

Décimo Terceiro Chakra  

 

Relaciona-se à manifestação da comunicação 

vibratória. É usado na materialização e 

desmaterialização das coisas, situações e 

circunstâncias atemporais, também utilizado no 

teletransporte vibracional. Conecta com o poder de 

transformação.  

Cor: Violeta rosado  

 

 

Décimo Quarto Chakra  

 

Conecta com o Plano Divino. Permite com que a 

mente se renda ao Eu Superior, permitindo que o Plano 

Divino mostre o caminho a seguir sem revisar ou avaliar 

com suas crenças mentais. Este chakra corresponde ao 

terceiro olho na terceira dimensão. Ele traz 

clarividência na quarta dimensão. É o início para ativar 

o aspecto do infinito dentro de si mesmo.  

Cor: Violeta azulado escuro  

 

 

Décimo Quinto Chakra  

 

Conexão Monádica, corresponde ao chakra coronário 

na terceira dimensão. O sétimo chakra é a nossa 

conexão espiritual. Com o décimo quinto chacra ativo 

e conectado, nós nos tornamos parte da Mônada. Isto 

nos dá a porta da ascensão. Quando este chakra está 

sendo trabalhado quer dizer que a estrutura da nossa 

alma está estável o suficiente para controlar a energia 

e o alcance da informação proveniente do nível 

monádico.  

Cor: Branco Dourado Suave 
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Chakras da Quinta Dimensão 

 

Na constituição do Ser Universal, existem sete chakras 

da quinta dimensão, do décimo sexto ao vigésimo 

segundo chakra.  

 

16ª - Base de Platina – EU SOU Fundamento da Pureza 

do Espírito 

17º - Sacral Magenta – EU SOU Feminino Divino; 

18º - Gold Plexo Solar com arco-íris – EU SOU um 

Galáctico Mestre; 

19º - Coração Pure White -  EU SOU Amor Cósmico; 

20º - Garganta Royal Blue -  EU SOU Co-criador com a 

Fonte Divina; 

21º - Terceiro Olho Cristal – EU SOU O Que Sou; 

22º - Coroa de Cristal. 

 

 

Décimo Sexto Chakra 

 

O décimo sexto chakra é relacionado com a 

ascensão. É o décimo sexto chacra que corresponde 

ao chacra coronário na terceira dimensão. É o 

primeiro dos chakras da quinta dimensão.  

 

Este é o chakra de ascensão à Mônada e à Presença 

do Eu Sou. Possibilita transformar-se em um ser 

universal, pois torna-se a nova linha de base, assim 

como o oitavo chacra, o trono da alma, era a linha 

de base nos chacras da quarta dimensão.  

Cor: Branco Violeta Suave  

 

 

Décimo Sétimo Chakra  

 

Relaciona-se com a energia universal, 

correspondendo ao nono chacra ou corpo 

energético na rede dos chakras da quarta dimensão.  
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O percurso da terceira dimensão, que é sólida, para a 

quarta dimensão, que é sólida e vibracional, até 

chegar à quinta dimensão, que é pura energia em sua 

totalidade.  

Cor: Branco 

 

 

Décimo Oitavo Chakra 

  

Está relacionado à intenção Divina da sexta dimensão. 

Este chakra quando está ativado traz habilidade de 

trazer a sexta dimensão para a realidade.  

Cor: Rosa Dourado 

 

 

Décimo Nono Chakra  

 

Relaciona-se com a energia universal. Na terceira 

dimensão, este chakra corresponde ao chakra 

cardíaco, que foca na energia do coração. Na quarta 

dimensão, o décimo segundo chakra é a energia 

Crística que se expande. Na quinta dimensão a 

correspondência se faz com a energia universal. Esta 

energia universal é sentida por aqueles que permitem 

que a energia passe por esta Fonte através do seu 

nível Monádico, ou seja, através de seu nível de alma 

para o corpo físico. 

Cor: Magenta  

 

 

Vigésimo Chakra 

 

É relacionado com o EU SOU. Na terceira dimensão, 

você precisa se comunicar pelo som. Na quarta 

dimensão, você tem a capacidade de se comunicar 

mais expandida, sendo através da vibração da luz.  

Cor: Violeta Dourado 
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Vigésimo Primeiro Chakra  

 

É relacionado com a estrutura Divina. É o criar a partir 

de um ponto de transformação e expansão, o que é 

na verdade um ponto de resolução e efetivação. 

Quando você desenvolve a sua consciência no 

âmbito profundo, este chakra te dá a capacidade de 

ver e sentir o Plano Divino.  

Cor: Azul Dourado  

 

Vigésimo Segundo Chakra 

  

Está relacionado com a Fonte ou conexão direta com 

a Inteligência Divina.  

Cor: Platina  
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Chakras  da Sexta Dimensão 

 

Existem sete chakras da sexta dimensão, do vigésimo 

terceiro ao vigésimo nono. A luz prateada brilha 

através das cores etéreas pálidas dos chakras. 

 

23º Base Silver Rose: EU SOU enraizado no amor 

24º Silver Sacral Peach: EU SOU amor e sabedoria em 

perfeito equilíbrio 

25º Plexo Solar Prata: EU SOU a sabedoria cósmica 

26º Heart Silver White: EU SOU o coração cósmico 

27º Garganta Silver Blue: EU SOU a voz do Universo 

28º Terceiro Olho Lilás Prateado: EU SOU um com o 

Universo 

29º Crown Silver Crystal – Coroa Prateada Cristal 

 

 

Chakras Sétima Dimensão 

 

São sete chakras da sétima dimensão, do trigésimo ao 

trigésimo sexto. A luz dourada brilha através das 

pálidas cores etéreas dos chakras.  

 

30º   Base de Ouro Creme: EU SOU alicerçado em amor 

31º Sacral Gold Pale Magenta: EU SOU amor e 

sabedoria em perfeito equilíbrio 

32º Plexo Solar Ouro Pálido Rubi: EU SOU sabedoria 

cósmica 

33º Coração Ouro Branco Violeta: EU SOU o coração 

cósmico 

34º Garganta Ouro Royal Blue: EU SOU a voz do 

Universo 

35º Terceiro Olho Ouro Branco: EU SOU UNO com o 

Universo 

36º Crown Golden Crystal – Coroa Dourada Cristal 
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Há um complexo vibracional e frequêncial através  

de 22 chakras, alguns são acessados através de nossos 

corpos tridimensionais materiais, e  outros acessados 

por nossa ―sombra‖ ou ―chama gêmea‖ a níveis astrais. 

 

Esses chakras se aplicam a todas as entidades, coisas, 

sistemas em todas as dimensões, incluindo: 

  

1ª dimensão fundamental dos Elementos/Minerais; 

2ª dimensão generativa das Plantas;  

3ª dimensão transformativa dos Animais;  

4ª dimensão criativa; 

5ª dimensão de equalização; 

6ª dimensão harmônica; 

7ª a 11ª dimensões refletidas.  

 

O Vazio é a dimensão 0, um reflexo da 6ª dimensão da 

existência completa, perfazendo um total de 12.  

 

Os chakras nos dizem a dinâmica dentro de uma 

dimensão, mas o sistema de chakra holofractal 

multidimensional explica a relação entre cada 

dimensão, fornecendo essencialmente um mapa do 

vazio da dimensão 0, entrando e saindo da 1ª 

dimensão e passando por 11 dimensões, terminando 

exatamente no ponto em que você começou. Dessa 

forma se constrói um Stargate, como os Atlantes 

faziam. 

 

O ser humano é um complexo de energias 

multidimensionais. O corpo físico é o componente de 

maior densidade entre os diversos campos de energia 

interativos. Cada um destes campos de luz de 

dimensões superiores está ligado à estrutura celular 

através de uma complexa rede de fios energéticos.  

 

Essas energias permitem que as forças vibracionais 

superiores  se  manifestem  no corpo físico na rede vital 
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por meio de seus efeitos orientadores sobre os padrões 

de crescimento celular e ofertando a expansão da 

consciência humana. 

 

Essa rede multidimensional permite que energias de 

diferentes características vibracionais fluam para o 

interior do corpo e influenciem os processos 

fisiológicos, tanto no nível celular como no nível do 

organismo como um todo no cosmos.  

 

Como o primeiro passo das transformações, as 

energias sutis adentram a fim de poderem integrar-se 

apropriadamente à matriz celular. Esses extraordinários 

centros processam energia vibracional de frequências 

específicas para cada realidade. É uma fantástica 

máquina biológica em ação que, através do nosso 

sistema endócrino, faz com que os chakras gerem 

manifestações biológicas pelos impulsos vibracionais 

dos corpos etéreos, astrais e de outros corpos de 

dimensões superiores. 

 

As glândulas endócrinas são parte de um poderoso 

sistema mestre de controle que influencia a fisiologia 

do corpo desde o nível de ativação dos genes até o 

funcionamento do sistema nervoso central.  

 

Os chakras, portanto, têm a capacidade de afetar o 

nosso comportamento e disposição de ânimo através 
das influências hormonais sobre a atividade cerebral. 
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Sintonia dos Chakras 

 

Uma forma de trabalhar os chakras também é visualizar 

e mentalizar os símbolos pertencentes a cada um dos 

sete chakras principais agregando a respiração 

consciente. Com esse trabalho energético conecta-se 

a "portais" de acesso para os planos espirituais 

(vibrações sutis e elevadas), onde estão localizados os 

corpos astrais, para que fluam as energias para os 

chakras e ativem seus órgãos físicos correspondentes. 

Meditação aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de utilizar as cores e imagens para trabalhar 

energeticamente os chakras, também é possível utilizar 

os sons (poder do verbo), por Djwhal Khul, que 

correspondem aos sete chakras principais. 
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Saliento aqui a necessidade de trabalhar pontos e 

chakras além do contexto dos sete principais. 

 

Conforme figura abaixo: 

 

Pontos verdes – contexto mentais; 

Pontos magenta – contexto emocionais; 

Pontos azuis – contexto espirituais. 

 

Pode usar energia Reiki para trabalhar esses pontos 

em sua prática pessoal, ou apenas respire 

profundamente, esfregue as mãos e faça uma 

imposição com intenção de harmonia. 
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Relação dos chakras, chakras terrestres, planetas e 

Linhas Ley para impulsionar sua quebra da Matrix. Há, 

na verdade, um exercício específico para trabalhar 

todo o contexto vibracional do corpo, onde 

poderemos ajustar o eixo energético, as vertentes, 

polaridades e transversais. Esse exercício faz parte de 

uma das ativações da Primavera Cósmica de forma 

pessoal e presencial. 
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Assista aqui vídeo explicativo para maior 

compreensão e aprofundamento no assunto e a 

correlação existente pelas Linhas Ley.  

 

Chaves para elevação da consciência: 

 

* O Princípio do Mentalismo - O Universo é Mental; o 

TUDO é mente infinita, que é a realidade fundamental 

e o ventre de todos os universos. 

 

* O Princípio da Correspondência - O que está abaixo 

é semelhante ao que está acima, e tudo o que está 

acima é como o que está abaixo. 

 

* O Princípio da Vibração - Nada repousa; tudo se 

move, vibra e se transforma. 

 

* O Princípio da Polaridade - Tudo é dual, tem polos e 

pares de opostos. 

 

* O Princípio do Ritmo -  O Fluxo, as marés, a ascensão 

e queda, seu pêndulo igualmente oscila para a direita 

e para a esquerda, seus picos e vales. 

 

* O Princípio da Causal - Todo efeito tem sua causa, 

toda causa tem seu efeito; tudo procedendo pela Lei 

Divina, ação e reação, jamais por acaso, tudo que 

emanamos ao universo vai e retorna. 

 

* O Princípio do Gênero - Tudo tem o seu aspecto 

masculino e feminino. 
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Orifícios do Corpo Humano e a  Multidimensionalidade 

 

Todos os orifícios do corpo humano funcionam como 

princípios e aspectos divinos que servem como um 

canal físico para sua contraparte espiritual conectada 

em outra dimensão. Na maioria das pessoas que são 

espiritualmente ativadas no nível da alma, todos os 

sete orifícios da face estão diretamente conectados à 

mente arquetípica na quinta dimensão e se conectam 

diretamente ao chakra da garganta.  

 

Portais Abertos no Corpo Humano: 

 

- Olho Direito, Ducto Nasolacrimal (Olho do Pai, Hastes, 

Cones e Nervo Óptico); 

- Olho Esquerdo, Ducto Nasolacrimal (Olho da Mãe, 

Hastes, Cones e Nervo Óptico); 

- Orelha Direita, (Equilíbrio e movimento, feixes 

auditivos/nervos cranianos); 

- Orelha Esquerda, (Equilíbrio e movimento, feixes 

auditivos/nervos cranianos); 

- Narina Direita (Masculino – Princípio Mental, Força 

Prânica-Vital, Princípio Solar); 

- Narina Esquerda (Feminino – Princípio Emocional, 

Força Lunar, Princípio do Espírito); 

- Boca e Língua (Princípios Masculino e Feminino 

Unidos). 

 

Nossos olhos captam a luz do ambiente circundante, 

regulam e focalizam através das lentes para formar 

uma imagem, convertendo essa imagem em um 

conjunto de sinais elétricos e transmitindo esses sinais 

para o cérebro através de complexos caminhos 

neurais.  

 

Os sistemas de crenças negativas do ego formam 

filtros que podem se tornar implantes, os quais limitam 

qual espectro de luz formará imagens que são 
aceitáveis aos nossos olhos.  
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A face com seus sentidos e os orifícios estão 

correlacionados também com as realidades 

planetárias e arcangélicas cabalísticas. Isso pode ser 

considerado a abertura do Graal – Cálice Divino, ao 

estar apto a receber altas frequências. O receptáculo 

serve como captação das vibrações elevadas, desta 

forma há o estímulo e amplificação das percepções 

alterando o padrão consciencial. 

 

Embora haja várias abordagens para o Cálice Graal, 

aqui faço referência com o sentidos, em função da 

necessidade de ativarmos a Sabedoria Divina 

(PhiloSophia) no contexto terrestre. É dessa forma que 

o indivíduo começa a resgatar a Herança de Cristo e 

Madalena, que está contida no sangue, através da 

conexão com sua ancestralidade, para entendermos 

e desenvolvermos esse contexto. Sem a abertura das 

percepções através dos orifícios não há entendimento 

e quebra de paradigmas. 

 

Trago aqui uma chave importante, desenvolvida em 

meus estudos e pesquisas, sem ligação de forma 

devocional, e OS fundamento através da base dos 

orisás primordiais que estão conectados e 

entrelaçados com o reino mineral (sangue humano), 

ou seja, os guardiões abordados no contexto religioso 

da umbanda e candomblé. Essa conexão será 

ofertada no Módulo III  presencial da Primavera 

Cósmica. 
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Por isso é crucial manter a mente aberta e flexível, 

permitindo as alterações de crenças e paradigmas, ou 

os filtros de seus olhos se tornarão limitados e, portanto, 

sujeitos ao controle da Matrix.  

 

O controle da mente através do ego negativo 

também controla a sua visão, o que você pode ver e 

o que você não vê. Uma pessoa controlada pela 

mente verá muito menos do que uma pessoa com 

uma mente aberta e livre. 

 

A audição do ouvido direito corresponde às linhas 

axiatonais que ressoam principalmente com os planos 

mentais 3D, 6D e 9D.  

 

A audição com a orelha esquerda corresponde às 

linhas axiomáticas 4D, 7D e 10D. Por causa das 

questões do plano astral, o ouvido esquerdo é usado 

para transmitir a partir do plano astral.  

 

A narina direita representa a energia física para o 

corpo e a mente. Ela é importante para a circulação 

de mais energia e para equilibrar os processos 

metabólicos e de acesso ao hemisfério esquerdo do 

cérebro.  

 

Respirar pela narina esquerda acessará o hemisfério 

direito do cérebro, o lado criativo, intuitivo e 

atemporal. Alternar a respiração conscientemente 

entre a direita e a esquerda, permitirá a ativação dos 

canais Ida e Pingala e acesso a todo cérebro.  

 

Isso promove o equilíbrio através de ambos os canais 

respiratórios localizados nas vias nasais. Se o caminho 

da respiração pelo nariz não for fácil, isso significa que 

há um bloqueio e fluxo intenso em uma das vias de 

respiração, e o desequilíbrio do pensamento obstruirá 

as narinas e o caminho da respiração. 
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Através de meditação e respiração consciente 

podemos atingir a harmonia dos fluxos nasais, tanto 

energeticamente quanto fisicamente.  

 

A boca e a língua são extremamente importantes 

porque este orifício representa a união masculina e 

feminina – o Andrógino em nós. O caminho da 

respiração na boca conecta-se diretamente aos 

órgãos sexuais.  

 

A boca representa a palavra ―falada‖ e expressa pelo 

logos do Criador, por isso a importância do verbo, 

tudo que é dito são as realizações do verbo. Quando 

o chakra da garganta está limpo, a voz e o sopro do 

fogo espiritual são transmitidos nas palavras ditas. A 

abertura da boca e os lábios externos são o órgão 

feminino - Vulva.  

 

A língua representa a entonação da frequência das 

palavras geradas e representa o órgão masculino – 

Falo. Juntas, a boca e a língua representam a união 

entre masculino e feminino e, quando usadas 

corretamente, formam a união e reintegração 

interna.  

 

O que colocamos em nossa boca se torna parte do 

nosso corpo, o que falamos por nossa boca se 

manifesta no mundo. Quando esta área estiver 

infiltrada ou doente, isso afetará o funcionamento de 

nossos órgãos sexuais – a base de criação e geração. 
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Androginia - Estrelas do Princípio Masculino e Feminino 

 

Os princípios masculino e feminino da criação estão 

representados em nossos corpos, e a função do corpo 

de cada gênero obedece a esse princípio na direção 

da energia eletromagnética e da consciência.  

 

Quando expandimos a consciência e unificamos 

nossos aspectos energéticos de gênero, nos tornamos 

andróginos pela harmonia e reintegração do yin e 

yang. Não importa em que corpo estamos, temos um 

corpo com um gênero em razão da dualidade que 

estamos inseridos, mas quando unificados nos 

princípios masculino e feminino potencialmente 

manifestamos o Corpo Ascenso Sol de Diamante 

Christos-Sophia. 
 

Sejamos homem ou mulher, todos temos o princípio 

masculino/feminino e isso é acessado por consciência, 

padrão vibratório e pelo conhecimento desse fato. 

 

O homem possui nove orifícios, sete na face e dois 

sexuais, totalizando nove ori/fícios – ou seja a essência 

real do ser através das habilidades do homem. O 

padrão correto do movimento giratório para o 

princípio universal masculino é 12:12.  
 
A arquitetura no corpo do planeta é a Grade das 12 

Árvores e quando 12:12 é projetada como a primeira 

imagem de Deus como um Humano (Adão), a forma 

geométrica do cinco está ligada ao órgão sexual 

masculino.  

 

A mulher possui dez orifícios, sete na face e três 

sexuais, totalizando dez ori/fícios - a essência real do 

ser através das habilidades da mulher. O padrão 

correto da movimento giratório para o princípio 

universal feminino é 13:13, e a forma geométrica do 

seis está ligada ao órgão sexual feminino.  _____________________ Página 126 
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  Quando o 13:13 é projetado como o primeiro campo 

de som de Deus da Criação Universal, ele desce na 

força do Divino Espírito Santo (força andrógina 

reintegrada). Diante desses padrões eletromagnéticos 

de código estelar masculino e código estelar feminino, 

eles se unem em equilíbrio e criam apoio, beleza, 

pureza, poder e reintegração.  

 

A Flor de Lis, como a representação da androginia 

desenvolvida, tal como o lírio simboliza a pureza, a 

virgindade, a beleza e a renovação espiritual. 

 

 

 

 

Inicialmente esse símbolo era usado pela realeza 

francesa desde o século XII, de modo que se tornou 

emblema da França, onde simboliza poder, soberania, 

lealdade e honra. A flor de lis está presente nas 

descrições dos brasões para indicar o status na 

filiação, indicando o sexto filho de uma família.  

 

Usando nós, seres humanos, como analogia ao sexto 

filho da família estelar aqui encarnados na Terra, 

estamos aqui a fim de desenvolver a geometria 

sagrada através do Hexagrama (ativação do 

Coração Crístico – Chama Trina). Desenvolve-se a 

abertura do Graal Sagrado pelo desenvolvimento 

consciencial (desenvolvimento dos sentidos e orifícios) 

em prol da reintegração das vertentes ying e yang. 

 

DNA sagrado a nível astral é ativo pela décima 

terceira hélice, pois quem traz a chave de conexão do 

impulso divino pleno é o princípio feminino, pela força 

geracional 13:13, reintegrado com o 12:12. A energia 

feminina tem a chave extra, porque a partir desse 

contexto há o resgate da natureza divina e a 

reconexão com os cinco elementos na realidade 

física, ou seja, o resgate da força e arquétipo feminino. 
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  Uma outra abordagem, porém muito complexa se dá 

na conexão através dos 72 Nomes de Deus. Esses 

códigos são a origem da criação primordial do 

universo, e representam 72 chaves do DNA sagrado 

de cada filamento masculino e feminino. Quando 

unificamos nossas vertentes de yin e yang, ativamos 

um complexo sistema de rede neural de forma 

ilimitada, nos possibilitando uma ancoragem 

estabelecida com 144 códigos maiores da energia 

espiritual. 

 

Quando o filamento feminino se une ao masculino, 

ativa-se 144 códigos de androginia espiritual, o que 

permite o retorno ao EU SOU de forma unificada em 

mônada.  

 

Portanto, diante desse contexto temos a codificação 

de orixá e de odu em 72 diferentes frequências para 

cada filamento de alma, que no processo 

encarnacional ora feminino, ora masculino, criam o 

entrelaçamento genético dos 144 códigos primordiais 

e representam a base mínima de 256 orixás para cada 

realidade dimensional. Aqui saliento a complexidade 

desse contexto, porém, ao se conectar às frequências 

vibracionais dos nomes de Deus, naturalmente as 

ativações a níveis astrais iniciam o seu desdobrar 

dentro dessa complexidade. 

 

A Terra está passando por muitos ajustes, assim como 

também o sistema solar. Essas mudanças impulsionam 

alterações na estrutura psíquica da humanidade com 

o objetivo de unificar o plano encarnacional, 

liberando muitas almas do contexto da roda de 

samsara. Assim, a partir dessa formatação: 

 

Pai/Mãe – 3D 

Filho – 4D 

Espírito Santo – 5D 
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  Esses três aspectos multiplicam-se por sete tronos que 

já existem, criando o desdobramento a 21 realidades 

paralelas do próprio ser conectados as esferas 3D. A 

partir dessa formatação chegamos ao nosso EU SOU 

em 8D. Cada patamar dimensional e planetário é 

uma realidade paralela. Estamos entrando em 

realidades jamais imaginadas e teremos uma 

projeção de novos códigos de orixás, além desses 21 

que ora já estão implantados na regência terrestre. 

 

As regências tendem a aumentar com essa incidência 

do conglomerado de planetas a partir de 20 de 

março de 2020. Isso nada mais é que o impulso maior 

da energia divina, sendo a pressão do éter sagrado 

colidindo na fisicalidade. Quanto maior a resistência 

consciencial humana em acolher sua realidade divina 

pela sua própria natureza em seu despertar, maior o 

nível de caos criado. 

 

O Divino bate suas quatros asas, a pomba do 

despertar é o aspecto do pai/mãe, filho/filha quando 

ativos em nossos corações sagrados alterando as 

formas pensamentos, formas sentimentos, como 

também as formas de atuar na realidade física em 

prol do ensaio da androginia. 

 

Na Terra temos sete realidades pelos tronos da 

criação divina – arquétipos dos atributos da alma, em 

trabalho com cinco aspectos sutis da realidade da 

natureza divina - os cinco elementos em conjunto 

com as realidades planetárias que são os arquétipos 

dos temperamentos. Essas frequências desdobradas e 

unificadas em nós, no contexto individual, são o 

princípio básico de despertamento para impulsionar 

os demais trabalhos conscienciais pela linha com a 

qual sentir o chamado. Alerto somente para a quebra 

de paradigma com relação à necessidade de 

fundamentação em qualquer escolha, e também da 

mudança  de  postura  e  uma  conexão  mais  efetiva 
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  com a linha dos guardiões pessoais. Quem traz esse 

renovar das frequências da natureza divina são os 

arquétipos divinos dos orixás primordiais e se 

desdobram em todos os reinos: mineral, vegetal, 

animal e hominal, o resgate da nossa herança 

sagrada e da verdadeira criação não somente da 

Terra, e sim do cosmos. 

 

Os guardiões participam efetivamente no contexto da 

hierarquia estelar no papel de engenheiros siderais, 

como também comandantes, alto comando da 

Federação e Confederação Galáctica, e muito além 

do que é abordado pela religião. Estude, pesquise, 

aprofunde, vá até a raiz das informações para ver a 

real coerência diante do que está sendo tratado. 

 

Minha intenção aqui somente é impulsionar novos 

contextos de conexão com as forças divinas, e trazer 

à tona os envolvimentos frente a novas realidades 

conscienciais. Duvide, questione e ancore a sua 

verdade maior através da força do espírito que habita 

cada ser, e assim poderemos trazer novas realidades, 

posturas e dinâmicas frente à era de aquário, que é 

inovar, romper barreiras e imposições. A consciência 

angélica traz o novo, o inusitado, e tecnologia de 

ponta para operar transformações em um sistema 

doente, carente e distorcido. 

 

Estamos adentrando essa realidade pela emanação 

da força do Divino que habita cada ser e deixando 

prevalecer essa realidade consciencial no aqui e 

agora. Basta desejar sincera e profundamente por 

aperfeiçoamento pessoal - essa energia já está 

disponível para nós. 

 

Uma forma de trabalhar essa energia Divina de 

Androginia é pela respiração. A seguir, sugestão de 

conexão, porque auxilia o contato energético com as 
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realidades do éter sagrado (ou consciência angélica, 

contato direto com a energia inteligente do cosmos, 

Energia Rei ou Energia Universal). 

 

 

 

Respiração das narinas alternadas - Nadi Shodhan 

Pranayama: 

 

A técnica de respiração auxilia manter a mente 

calma, alegre e em paz. É ótima para desestressar, 

liberar  tensões acumuladas e a fadiga, pois ela limpa 

os canais de energia bloqueados no corpo e assim 

acalma a mente. 

 

(nadi = canal de energia sutil; shodan = limpeza, 

purificação; pranayama = técnica de respiração) 

 

*Sente-se confortavelmente com sua coluna ereta e 

os ombros relaxados; 

 

*Repouse sua mão esquerda no seu joelho esquerdo, 

palma aberta em direção ao céu ou em Chin Mudra 

(polegar e dedo indicador tocando as pontas 

suavemente); 

 

*Posicione a ponta dos seus dedos indicador e dedo 

do meio da mão direita  no meio das sobrancelhas, os 

dedos anelar e mínimo na narina esquerda, e o 

polegar na narina direita. Use os dedos anelar e 

mínimo para abrir e fechar a narina esquerda, e o 

polegar para abrir e fechar a narina direita; 

 

*Aperte a narina direita com seu polegar para fechá-

la, e expire gentilmente pela narina esquerda; 

 

*Inspire pela narina esquerda, e então pressione 

gentilmente a mesma com os dedos anelar e mínimo;  
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*Remova o polegar direito da narina direita, e expire 

pela direita; 

 

*Inspire pela narina direita e expire pela esquerda, 

continue inalando e exalando com as narinas 

alternadas. 

 

Faça nove sequências alternando as respirações em 

ambas as narinas. Após cada expiração, lembre-se de 

inspirar pela mesma narina que você expirou. 

 

Mantenha seus olhos fechados por toda a prática e 

continue tomando longas, profundas e suaves 

respirações sem nenhum esforço ou força.  
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Benefícios da Respiração das Narinas Alternadas (Nadi 

Shodhan pranayama). 

 

Excelente técnica de respiração para acalmar e 

centrar a mente. Nossa mente tem uma tendência de 

se manter lamentando ou glorificando o passado e 

tendo ansiedade sobre o futuro, então esta prática 

auxilia a trazer a mente ao momento presente. 

 

Trabalha terapeuticamente na maioria dos problemas 

circulatórios e respiratórios. 

 

Livra a mente e o corpo de stress acumulado, 

relaxando-os. 

 

Auxilia a harmonizar os hemisférios esquerdo e direito 

do cérebro, que se relacionam aos lados lógico e 

emocional da sua personalidade. 

 

Purifica e balanceia os nadis, os canais de energia 

sutil, garantindo assim fluxo de prana (energia vital) 

através do corpo. 

 

Mantém a temperatura do corpo. 

 

Pontos a se lembrar durante a prática da Respiração 

das Narinas Alternadas (Nadi Shodhan pranayama):  

 

Não force a respiração, mantenha o fluxo gentil e 

naturalmente, não respire pela boca e não faça 

qualquer som enquanto respira. 

 

Repouse os dedos bem suavemente na testa e no 

nariz. Não é necessário aplicar nenhuma força. 

 

Em caso de você sentir tédio ou ficar bocejando após 

a prática do Nadi Shodhan pranayama, perceba o 

tempo que você leva para inalar e exalar. Sua 

expiração deve estar mais longa do que sua 

inspiração. _____________________ Página 133 
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Cosmoética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmoética é a ética cósmica, ou seja, todos os 

padrões de comportamentos e sentimentos que 

priorizam o universal. 

 

Os princípios cosmoéticos são as bases, os 

fundamentos das regras, dos preceitos, dos pilares 

holofilosóficos do corpus de conhecimento da 

Conscienciologia, norteadores da manifestação da 

consciência lúcida e do autodiscernimento. Está 

interessada em movimentar-se de modo a acelerar a 

evolução de acordo com a ética do Cosmos rumo ao 

estado de consciência plena. 

 

Os tipos de pensamentos e sentimentos apontam para 

o nível evolutivo que a pessoa se encontra. Quando 

falamos coisas positivas e saudáveis com sentimento, 

emitimos energias elevadas, causando uma ótima 

sensação de bem-estar e harmonia. Podemos falar 

muitas palavras bonitas, mas se não sair do coração, a 

energia gerada não terá um padrão elevado e 

coerente. 
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A consciência, naturalmente vai buscar cada vez mais 

sua transformação pela experiência. Prioriza e define o  

que deseja para sua vida: que caminho quero seguir?  

 

Os pensamentos também geram energia. Quando 

temos um nível denso energético, as energias geradas 

são de baixa qualidade com padrão vibratório inferior.  

 

Uma consciência primária tem o universo simbólico 

muito restrito e limitado. Universo simbólico significa 

todas as coisas que você conhece, somadas às 

experiências vividas. Isso compõe nosso universo 

simbólico pessoal. Quem tem o universo simbólico 

restrito não tem recursos intelectuais ou emocionais. 

Uma pessoa nesse nível de consciência 

provavelmente terá pensamentos de expansão 

negativa. 

 

Em contrapartida, uma consciência elevada, 

necessariamente possui um nível de conhecimento 

muito amplo. Uma pessoa com nível razoável de 

consciência tem comportamento ético em todas as 

áreas da vida. 

 

Relacionamentos baseados em comportamentos 

éticos e coerentes são relacionamentos saudáveis e 

felizes. Para se ter ética universal é preciso ter um bom 

nível de consciência e isso requer esforço para se livrar 

das energias densas dos chacras baixos (básico, 

esplênico e umbilical) e adquirir maturidade 

consciencial.  

 

É preciso ter a capacidade de discernimento, 

maturidade, compreensão e, principalmente, 

aceitação do outro. Uma pessoa que tem 

comportamento cosmoético respeita todas as 

pessoas, não julga o outro, ela simplesmente aceita e 

ajuda, se puder. Não pratica maledicência e nem 

critica as pessoas. 

__________________ 
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Trabalho Consciencial – Equilíbrio Sombra x Luz 

 

* Assume os defeitos e transforma-os; 

 

* Auxilia o outro em vez de competir com ele; 

 

*  Adquire hábitos saudáveis (leitura, lazer, atividade 

física, conversas positivas elevadas); 

 

* Abandona vícios (cigarro, bebidas, sexo disfuncional, 

maledicência, fofoca, críticas destrutivas, 

reclamação); 

 

* Torna-se o condutor de sua própria vida; 

 

* Aprende coisas novas e questiona com o sentido de 

refletir sobre as situações, sobre a vida e cotidiano. 

 

Uma pessoa que está no caminho da transformação, 

se esforça com sinceridade, objetividade e disciplina.  

 

Dessa forma, consegue-se fortalecer o campo áurico 

e também sua coroa (Ori), criando uma atmosfera 

mais plena, próspera e consciente de suas escolhas 

pela responsabilidade e aprimoramento consciencial. 
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Atualmente estamos em plena transição planetária, 

momento este que traz uma vasta gama de 

informações. Já vimos as abordagens dos contextos das 

Eras e Raça Raízes, como também os Períodos da 

Humanidade, simbologias arquetípicas e Era de Aquário 

dentro do módulo I, e todo o assunto aqui abordado 

neste módulo II. 

 

O momento é crucial para o despertar consciencial, 

haja visto que a grande maioria populacional não 

atingirá o ―Status Quo” necessário e condizente para 

impulsionar a verdadeira ascensão na verticalidade 

pela frequência vibracional pessoal a partir do 

coração.  

  

A cada instante, através das mídias, somos 

bombardeados de elementos fragmentários de 

informações distorcidas (muitas vezes desinformações) 

que irão emergir cada vez mais e com mais força. Isso  

porque são alimentadas pelas grandes massas e assim 

geram maior dificuldade para as pessoas que estariam 

envolvidas nos processos de despertar, as chamadas 

Sementes Estelares. 

 

As Sementes que conseguirem assumir o papel 

de buscadores da sua verdade, dedicam sua 

experiência terrestre à compreensão da Sabedoria 

Divina que cada um em sua individualidade traz que 

são – Propósito, Missão e Tarefa...  

 

Muitos indivíduos têm condições de fazer uma 

investigação paciente a respeito de sua trajetória 

existencial e do porque estar encarnado aqui nesse 

momento de transição planetária. Isso provoca um 

despertar sustentável através da consciência espiritual –

Buddhi Manas (Sete Princípios do Homem). Deste modo, 

as Sementes passam a ser pioneiras da humanidade  do 

futuro relativo (realidades paralelas).  
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Ou também só retornam a reencarnar se assim 

desejarem - tudo depende do desenvolvimento 

consciencial. A possibilidade de libertação é no agora, 

por isso estamos aqui. 

 

A alquimia da alma (consciência) de várias formas 

possibilita a ancoragem com o quaternário e o 

pentagrama desenvolvendo os processos de ativação 

da realidade angélica em estarmos aptos a receber e 

conectar os fluxos divinos. Tendo essa constituição ativa 

através da ligação do antakarana e kundalini 

ascendida, possibilita conectar-se com maior facilidade 

às realidades superiores, sejam eles através dos Tronos 

ou Geometria Sagrada, e começar o desdobrar 

frequencial infinito a qualquer momento, ora em fluidez, 

ora em desafios - é o ajuste e harmonia dos 

temperamentos, orifícios do corpo humano, fazendo o 

equilíbrio dos cinco elementos e as realidades 

planetárias no dia a dia de forma tranquila, porque 

aprendeu a observar o fluxo natural da vida, e adentrar 

ao ensaio do andrógino. 

 

A maestria desenvolve-se pelo atributo da expansão 

cognitiva e áurica trazendo a tona muitos potencias 

divinos que temos e estão adormecidos. Aí está o 

despertar pleno porque os avatares estão acordando e 

recobrando suas memórias, por isso eu trago várias 

abordagens - muitas são as linhas desses avatares, mas 

a base do nosso ancorar aqui vem pelo reino mineral e 

desdobrado em algumas das etapas resumidas aqui. 

 

Somos pioneiros, sementes estelares, avatares, todos 

caídos no ventre e seio da mãe gaia, esquecidos e 

adormercidos da nossa real condição do Eu Maior, e 

nossa missão traz o princípio da autonomia do aprendiz, 

recobrando a memória do poder divino e aprendendo 

por mérito próprio, abrindo caminho para novas  formas 

de pensar,  sentir e atuar,  resgatando nossa  real 
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condição natural e garantindo a maestria pessoal na 

matéria e no astral pela presença e força da 

consciência e espírito reintegrados.  

 

É sair da casca, romper a couraça dos aprisionamentos 

e limitações distorcidas, sair do formato mais encolhido 

e pequeno de expressão consciencial, e deixar 

prevalecer sua natureza divina, algo nato a todos, mas 

que depende única e exclusivamente de cada ser. 

Nada e ninguém tomará esse lugar de despertar, não 

há receita pronta, muito menos fórmula mágica, ainda 

que neste módulo tenha abordado os muitos processos 

de despertar. 

 

Conectar-se à realidade da Primavera Cósmica é 

romper com crenças limitantes, zonas de conforto e, 

literalmente, separar o joio do trigo na vida prática do 

cotidiano, e estando totalmente comprometido com 

sua reforma íntima para resolver as questões de 

aprisionamento terrestre. Com isso, conseguir estar 

apto a ascender na verticalidade, que é você por 

você, íntegro, coerente, ético e responsável por suas 

escolhas e experiências.  

 

Conectado e ancorado, onde for necessário estará 

apto a desdobrar sem restrições porque ativou seus 

merkabas pessoais, que são as verdadeiras naves 

multidimensionais com ignição do teu coração 

sagrado – o Hexagrama. 

 

 
Floresça na sua melhor versão de sua natureza divina, priorizando 

a harmonia, equilíbrio, paz, amor e integridade. Conecte sua 
criança interior na máxima da pureza e beleza, vivendo 

realidades jamais imaginadas e sentidas, assim irá descobrir sua 
maestria Divina. Abra seu Graal e ative seus sentidos. Acolha a 

sabedoria divina, a PhiloSophia,  

e resgate sua herança sagrada de Cristo e Madalena que  
está em seu sangue no aqui e agora. 
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__________________ 
Espero que este Módulo II da Primavera Cósmica sirva 

de alguma forma como um desdobrar de 

conhecimento para você, e a partir dessas 

informações você possa descortinar sua pesquisa e seu 

estudo pessoal e obtenha direcionamento para 

desenvolver sua maestria divina. 

 

No momento, a previsão é a versão do módulo 

presencial e serão abordados os temas através dos 

exercícios práticos, ancoragem com os símbolos 

sagrados e a experiência vibracional em sua 

totalidade com o conhecimento adquirido e vivido na 

prática e levar isso para o cotidiano. 

 

Todos temos a oportunidade de conexão com nosso Eu 

Divino, basta persistir e seguir o seu coração. Com 

paciência e foco chegaremos lá, tenho certeza, e 

conte com meu apoio. 

 

Agradeço a atenção, 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota Importante: Todas as indicações a outras abordagens e 
autores são meramente complementares, sem intuito comercial 
e/ou lucrativo. 
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Conheça Meu Trabalho 

Acompanhe meu trabalho no site e nas 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 através do email 

espacoomkara@gmail.com 

 

Ou clique no ícone WhatssApp 

 

 

Siga nossas redes e acompanhe as informações, cursos, 

terapias e promoções. 

 

Veja também aqui os depoimentos dos clientes e 

amigos queridos. 

 

Gratidão, paz e harmonia plena! 

 

 

espaço omkara  
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