




Dedicatória

Para você,

Mais importante que o destino é o caminho que nos leva até ele!
Que esse livro possa trazer inspiração em seu caminho para

um destino repleto de harmonia, paz e prosperidade!

Com carinho!
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Nota da Autora

Estamos vivendo uma grande mudança planetária e, com isso, so-
frendo as influências de muitas energias que envolvem a nossa amada 
Terra nesse importante salto quântico.

Precisamos estar atentos a elas! 
Mudar nossos pensamentos e, principalmente, nossos sentimentos, 

para, não só nos protegermos, mas também para ajudarmos nesse proces-
so onde, no final, a harmonia, a paz e o amor reinarão entre os povos e a 
natureza respirará aliviada!

A intenção em escrever esse romance repleto de magia, enigmas e 
ensinamentos, foi trazer inspiração para aqueles que sentem o chamado 
da grande mudança interior. 

Deixe Fluir! 
Maucha Land

Brejal, outono de 2020





15

Prefácio

Existem muitos momentos em nossa vida que não conseguimos 
explicar ou entender... 

Muitos, não aceitamos...
Alguns, queremos esquecer...
Outros, queremos reviver...
Esse livro mostra que todos esses momentos têm uma razão de ser, 

estando interligados e orquestrados para nosso aprendizado, plenitude e 
evolução espiritual. 

Esse é um romance que nos traz esperança e nos faz acreditar que 
somos capazes de acender nossa luz, que podemos ser felizes, e talvez, até 
quem sabe, nos tornarmos o instrumento da felicidade na vida de outros. 
É uma leitura mística e fascinante que ajuda a descobrir as maravilhas de 
um outro universo, um mundo paralelo, cheio de seres de luz dispostos a 
nos ensinar viver com essa luz, na dimensão que estamos. 

Com certeza, essa história vai inspirá-lo a ter fé em si mesmo e 
acreditar no poder da magnitude de toda natureza ao seu redor...

Abra todos os seus sentidos, e quando digo todos, são  todos mes-
mo ...até aqueles que você não sabia que tinha ...não tenha medo, receio 
ou suspeita...não se limite ao que você vê em uma dimensão, veja com 
os olhos de sua alma...assim como um cego (observe o exemplo no livro, 
através da personagem com o nome estratégico de Alma)...sinta mais do 
que o que você vê na sua frente ...

Meus agradecimentos profundos à autora, pelo desvendamento do 
caminho da minha paz!

A você, leitor, desejo uma boa viagem dentro das páginas desse 
livro...ao encontro dos seus caminhos... E que suas escolhas lhe permitam 
a descoberta de todo o seu potencial espiritual!

Ivana Maine
NY, verão de 2020
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Prólogo

Nova York, 25 de maio de 2019.

O dia estava lindo e a tarde de autógrafos acabara de começar na 
grande livraria no centro de Manhattan, NY.

A fila estava enorme indo até o outro lado da esquina e não parava 
de chegar gente. Sentado na grande mesa coberta com pilhas de livros 
estava meu editor, Paulo Henrique, com a caneta na mão escrevendo as 
dedicatórias em meu nome, ou seja, me representando.

— Puxa, pensei que iria conhecer o autor! — exclamou uma mu-
lher.

— Carlos não pôde estar presente. Sou seu editor e estou represen-
tando-o — falou Paulo Henrique, pela milésima vez.

Muito longe dali eu estava imaginando como estaria sendo a tarde 
de autógrafos em Nova York. 

Então, comecei a relembrar minha trajetória até aqui.
Meu nome é Carlos Gralon de Albuquerque e tudo começou há 

doze anos.
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