Dedico, com muito amor, este livro aos meus netos,
Isabel e Finn.
Reconheço e agradeço a todos aqueles que,
generosamente, contaram as suas histórias e
permitiram-me partilhá-las.
Agradeço principalmente aos unicórnios,
pela sua luz e paciência.

Índice

Prefácio . ...............................................................................
Introdução — A chegada dos unicórnios . .........................

9
15

1. Acerca dos unicórnios .....................................................
2. Conhecer o seu unicórnio ...............................................
3. Como os unicórnios ajudam . .........................................
4. Nomes dos unicórnios . ...................................................
5. Ligações aos unicórnios ..................................................
6. A hierarquia dos unicórnios ...........................................
7. Sinais dos unicórnios ......................................................
8. O chifre dos unicórnios . .................................................
9. O papel dos unicórnios e dos anjos ................................
10. Unicórnios e crianças ....................................................
11. Os sentidos dos unicórnios ...........................................
12. Os desejos e os unicórnios ............................................
13. O reino dos unicórnios . ................................................
14. Bênçãos dos unicórnios . ...............................................
15. Curar relações ................................................................
16. Sonhar com unicórnios .................................................
17. Trabalhar com sonhos sobre unicórnios ......................
18. Animais brancos ............................................................
19. Unicórnios e animais ....................................................

19
23
29
35
41
49
55
61
67
75
79
85
93
101
109
115
121
125
129

7

20. Cavalos . ..........................................................................
21. O poder da natureza ......................................................
22. Unicórnios e jardins ......................................................
23. Unicórnios bebés ...........................................................
24. Um banho de unicórnios ..............................................
25. Unicórnios e bolas de murmúrios ...............................
26. Orbes de unicórnios ......................................................
27. Unicórnios no Natal ......................................................
28. Curas dos unicórnios . ...................................................
29. Como realizar uma cura de unicórnios . ......................
30. Unicórnios na Atlântida ................................................
31. Unicórnios e cristais . ....................................................
32. Serviço planetário ..........................................................
33. Abertura do coração .......................................................
34. Portais para unicórnios .................................................
35. Simbolismo ....................................................................
36. Avistamentos históricos de unicórnios ........................
37. Os unicórnios e a Bíblia ................................................
38. Mitos e lendas orientais . ...............................................
39. Mitos e lendas ocidentais ..............................................
40. Rituais e cerimónias de unicórnios ..............................
41. Espalhar a magia dos unicórnios . ................................
42. Exercícios de desenvolvimento .....................................
43. Jogos de unicórnios para crianças ................................

137
143
149
155
161
167
173
179
187
193
199
205
211
217
225
229
239
243
247
251
259
267
271
277

Epílogo — A onda de unicórnios .......................................

285

8

Prefácio

O

tempo passou num piscar de olhos desde aquele dia, em
2007, em que os unicórnios vieram até mim pela primeira vez. Recordo-me da sensação de surpresa quando esta energia
branca e pura apareceu, silenciosa e repentinamente, por trás
de mim, e de como me senti imóvel. Naquele dia aprendi que os
unicórnios são cavalos septidimensionais que atingiram a ascensão, que são seres angelicais e que estavam connosco durante
a era de alta frequência da Atlântida.
O unicórnio disse-me que a energia da humanidade estava
finalmente a subir outra vez, pelo que milhares de unicórnios estavam a restabelecer a ligação connosco. Isto aconteceu há 12 anos
e, desde então, têm ocorrido surpreendentes e inusitadas mudanças na Terra. Ao tomarmos consciência conquistámos o direito de
a presente onda de unicórnios atingir todos no planeta.
Disseram-me que os unicórnios estão aqui para trazer iluminação à humanidade. Atualmente vemos através de olhos intransigentes, daí que os unicórnios queiram ajudar-nos a contemplar
todas as perspetivas como se tivéssemos os olhos de uma águia,
que observa o mundo com uma visão tão vasta e abrangente como
extremamente clara.
Quando compreendermos os desafios enfrentados pelos outros
teremos um novo respeito e compaixão pelos demais humanos
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e animais, veremos mediante a harmonia. De modo a concretizar
isto, os unicórnios, conhecidos como os mais puros dos seres,
influenciam-nos ao dissolver as energias mais baixas. Eles espalham luz de alta frequência sobre nós, e quando a absorvemos
somos transformados. A sua simples presença é uma luz ofuscante que ilumina quem realmente somos.

É Isto

que

Podem Fazer

por

Si

Os unicórnios são, também, curandeiros da alma que podem
libertá-la de antigos traumas, para que consiga atingir um profundo contentamento interior e a felicidade. Eles podem remover a
dor das suas vidas passadas, como a de outras partes da sua jornada
espiritual. Os unicórnios permitem que contemple a sua essência divina, ou seja quem realmente é, para que possa personificar a
sua verdadeira grandeza. Quando a tocarem a um nível espiritual,
a sua luz poderá brilhar e experienciará satisfação espiritual.
Os unicórnios são excelentes curandeiros que podem ajudá-la a pensar e sentir de um modo diferente. Eles tocam-lhe no
terceiro olho e no coração com a sua incrível luz, elevando-lhe
a frequência acima das fontes mentais e emocionais da doença.
Se a sua frequência for mais alta do que a da doença, esta não
poderá perdurar, terá de desaparecer.
Eles trabalham com crianças e ajudam animais, e também
curam a sua criança interior. Os unicórnios fornecem-lhe a energia de que precisa para concluir a sua missão. Quando colabora
com unicórnios, as outras pessoas veem a sua luz dentro de si e
reagem em conformidade.
A energia dos unicórnios penetrou na Terra de um modo
inusitado e está a oferecer a todos uma ótima oportunidade para
elevar a nossa frequência. Em conjunto com anjos e dragões,
levam-nos, e ao planeta, à ascensão.
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Desde aquele primeiro encontro, tenho frequentemente reparado na presença de unicórnios à minha volta. De igual modo,
eles verteram a sua extraordinária luz sobre mim e elevaram o
meu espírito. Em meditações e visualizações, carregam-me para
locais espantosos e aceleram a minha ascensão.
Outras pessoas já os viram comigo, e videntes, muitas vezes,
partilham que os sentem a meu lado durante seminários, em
cima do meu carro quando chego a algum lado, ou, de um modo
geral, perto de mim. Sinto-me tão abençoada!

Os Unicórnios

e a

Lua

Se tiver encarnado na Idade de Ouro da Atlântida — e quase toda
a gente a ler este livro já teve —, ter-se-á unido aos unicórnios
num ponto da sua extensa jornada espiritual.
Além disso, até 2015, os unicórnios entravam neste Universo
através de Lakumay, o aspeto ascendente de Sírio. Muitas de vós
entraram através deste planeta para a Terra, e já terão, portanto,
estado em contacto espiritualmente com estes seres puros.
A terceira forma de poder estar ligada aos unicórnios, sem
sequer se dar conta disso, é através da Lua. A energia da Lua
tem ficado mais poderosa nos últimos anos, banhando o nosso
planeta com uma divina luz feminina. De momento, os unicórnios entram na Terra tanto através deste sublime portal
como por Sírio. Logo, se aprecia a Lua, facilmente encontrará os
unicórnios.
A minha pequena cadela, Venus, simplesmente adora sentar-se no jardim ao luar. Quando a Lua está cheia é, de facto, difícil
trazê-la para dentro de casa. Ela faz pouco barulho ao banhar-se ao luar, na esperança de que não repare nela. Sei que nestas
ocasiões está a comunicar com unicórnios e outros seres iluminados, então tento não a incomodar. Os corações simples e
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puros dos animais permitem que facilmente possam conversar
com os unicórnios.
Um banho ao luar não só é lindo como também é mágico.
Os unicórnios utilizam a luz prateada para concretizar o maravilhoso. Quando a energia da Lua está deste modo aprimorada,
conte aos unicórnios os seus sonhos e espere que se tornem realidade. É uma feliz ocasião para realizar uma cerimónia e convidar os unicórnios a fortalecê-la. Se conseguir meditar sob o
luar pense nos unicórnios e saiba que estão consigo. Eles podem
transformar a sua vida. Extraordinariamente, enquanto escrevia
estas palavras, uma borboleta voou para dentro do meu jardim
de inverno, rodeou-me e voou lá para fora outra vez. Penso que
estava a relembrar-me da importância de invocar unicórnios
durante cerimónias ao luar.
A lua cheia é uma excelente ocasião para criar um portal para
unicórnios. Pode mesmo construir uma coluna de luz da Lua
para o seu jardim ou casa, e consagrá-la como uma passagem de
alta frequência pela qual os unicórnios possam entrar. Irá sentir a
mudança de energia. Para mais informações, este livro dispõe de um
capítulo acerca da criação de rituais e cerimónias com unicórnios.

Bênçãos

dos

Unicórnios

Um dia perguntaram-me: «Se tivesse apenas uma ferramenta
para a ascensão, qual seria?» Sem pensar duas vezes, disse logo:
«Bênçãos dos unicórnios!» Acredito que a oferta de bênçãos dos
unicórnios traz muita luz, e podem ser dadas em qualquer lado,
em qualquer momento. Enquanto passeio os meus cães gosto
de abençoar as árvores e toda a natureza com a energia dos unicórnios, pois faz a diferença. Transmito bênçãos de unicórnios
mesmo quando líderes mundiais estão a tomar decisões que não
se enquadram com o novo paradigma de paz, cooperação e união.
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Desde o primeiro lançamento deste livro, há 12 anos, a frequência do nosso planeta subiu consideravelmente. De momento
estamos todos numa acelerada viagem à ascensão, e os unicórnios,
como outros importantes seres de luz, têm sido fundamentais
neste processo. Presentemente existem vários unicórnios da
nona dimensão, e mesmo extraordinários unicórnios da décima dimensão, a espalhar a sua luz pela Terra e, particularmente,
a ligarem-se àqueles que já estão preparados. Acredito que este
livro a ajudará a conetar-se com estes deslumbrantes seres, permitindo que os seus 12 chakras pentadimensionais se iluminem
e transmitam uma luz mais brilhante.
Neste livro partilho informação providenciada pelos unicórnios acerca de quem são, a razão da sua vinda à Terra neste momento e como podem ajudar-nos. Explico como ligar-se a eles e
abrir-se às suas curas e luz pura. Partilho experiências pessoais e de
outros, como também meditações e exercícios para a ajudarem a
encontrar a sua ligação com eles.
Tenho um grande amor pelos unicórnios. Eles mudaram a
minha vida e provocaram uma metamorfose em mim. Espero
que este livro possibilite conhecê-los e experienciar o seu amor
e o apoio que irão dar à sua vida.
Diana Cooper
Julho de 2019
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INTRODUÇÃO

A Chegada dos Unicórnios

H

á alguns anos estava silenciosamente sentada no meu belo
jardim, a relaxar numa cadeira e a pensar no The Web of
1
Light , o último livro da trilogia espiritual que então escrevia.
Tornei-me gradualmente consciente de um ser perto de mim,
à medida que era envolvida por uma gentil sensação de tranquilidade. Reconheci que era uma presença angélica, porém não
de um anjo. De repente percebi: um unicórnio estava comigo!
Senti-me calma e serena, tudo estava em silêncio, nada se movia.
O tempo parou.
O unicórnio junto a mim naquele dia não tinha forma, era
uma luz branca. Os seus pensamentos apareceram um a um
na minha mente — estava a comunicar. Revelou-me que era, de
facto, um unicórnio, que tinha reparado na minha luz e que queria trabalhar comigo. Ah!
Disse-me que queria que escrevesse acerca de unicórnios no
meu livro. Engoli em seco, pois não sabia como poderia incorporá-los. Anos antes, quando os anjos me pediram que escrevesse
sobre eles, recusei porque não tinha conhecimento algum sobre
anjos, e as pessoas iriam pensar que era louca. Então, os anjos
perguntaram-me se era o meu ego ou o meu Eu Superior que
1

A Teia de Luz, em tradução livre. [N. T.]
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estava a agir por mim, o que me levou a mudar rapidamente de
decisão e a aceitar a incrível proposta. Não me arrependi e não
poderia cometer o mesmo erro novamente!
Além de serem cavalos mitológicos, nada mais sabia acerca
de unicórnios… e ainda menos do que sobre anjos quando me
abordaram anos antes. Comuniquei, portanto, isto ao unicórnio,
que me transmitiu informação mentalmente, como se fosse uma
transferência cósmica.
Disse-me que eram seres etéricos e cavalos septidimensionais
que atingiram a ascensão, inteiramente provenientes do domínio angélico. Revelou-me que estavam presentes na Atlântida
durante a Idade de Ouro, quando todos conseguiam conetar-se
a eles, tal como o faziam com os anjos da guarda. Naquela época,
cada pessoa possuía o seu próprio unicórnio, que ficava a seu
lado para garantir o contínuo estado elevado da sua frequência.
Porém, quando a civilização da Atlântida se deteriorou os unicórnios retiraram-se, pois não podiam continuar num nível de
frequência tão baixo.
Quando, anos antes, os anjos me pediram que escrevesse
e falasse acerca deles, informaram-me que estavam a voar para a
Terra sob ordens da Fonte, com o intuito de elevar a consciência
de todos e auxiliar a Terra na ascensão. Perguntei-me se o mesmo
sucederia agora em relação aos unicórnios.
O unicórnio imediatamente respondeu que este reaparecimento se devia às preces por ajuda da humanidade. Como de
momento um número satisfatório de pessoas já elevou a sua
frequência a um nível suficientemente alto, eles estavam gradualmente a regressar para iluminar os que já estão prontos.
Os unicórnios purificam-nos porque o seu propósito é despertar a inocência do nosso Eu divino, a essência que obtivemos no
momento em que nos tornámos numa faísca divina.
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Recordam-nos

de

Quem Realmente Somos

Como prometido, e tenho de o dizer, com muito prazer comecei a incorporar unicórnios no enredo do livro The Web of Light.
Uma semana depois deixei o Reino Unido e fui para França fazer
um curso de treino de professores em Anjos e Ascensão para a
Diana Cooper School2. Durante a viagem de avião pensei para
mim própria que deveria focar-me em anjos e ascensão, não
mencionaria unicórnios.
O curso foi lecionado num lindo hotel, rodeado por campos e
ao lado de um estábulo. Na primeira manhã quase não acreditei
quando vi cavalos de um tom branco puro a galopar para cima
e para baixo, através da janela do nosso quarto. Era um sinal do
Universo!
Evidentemente, deparei-me comigo a falar acerca de unicórnios, e enquanto o fazia eles transmitiam-me cada vez mais
informação. A sua energia era tão forte que todos os participantes
daquele curso estabeleceram uma profunda ligação com eles.
Os unicórnios estavam a entrar na minha vida de um modo que
me deixava sempre consciente da sua presença. Encontravam-se
lá enquanto andava pelo bosque; muitas vezes estavam no meu
jardim; videntes viam-nos na plataforma por trás de mim enquanto lecionava e realmente senti que tinha de escrever um livro
sobre eles, mas possuía ainda pouca informação.
Certa noite recebi uma chamada telefónica da minha amiga
Kathy, uma médium. Enquanto conversávamos sobre as nossas visões do futuro, a Mãe Maria apareceu. É de notar que
sou muito próxima à Mãe Maria e já recebi a sua ajuda muitas
vezes. Mas neste caso ela veio para me dizer, decididamente e
com firmeza, que, apesar de querer que lhe escrevesse um livro,
2

 rganização de aprendizagem espiritual fundada por Diana Cooper em 2002.
O
[N. T.]
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o que abordava o tema dos unicórnios era de extrema importância e deveria surgir em primeiro lugar. Pediu-me que avançasse
com ele.
Quando disse que não tinha problemas em fazê-lo, mas que
não possuía conhecimento suficiente sobre unicórnios, disse-me que passasse uma semana com eles. «OK», respondi, a folhear
mentalmente a minha agenda, que estava muito preenchida.
Teria de arranjar tempo de uma maneira ou de outra, e fi-lo.
Então, o que serão estas míticas e mágicas criaturas da sétima
dimensão? Porque estão aqui agora? Como podem ajudar-nos?
Como podemos aprender a trabalhar com elas? De que modo
diferem dos anjos?
Respondo neste livro a todas estas questões e partilho experiências pessoais e de outras pessoas com os unicórnios. Discuto
alguns mitos e lendas ancestrais, e tento interpretá-los através
de uma perspetiva espiritual mais elevada. Incluo, finalmente,
exercícios, meditações e jogos que podem ajudá-la a conetar-se
com eles.
Os unicórnios ensinaram-me tudo isto. Sinto imenso amor,
respeito e admiração por eles, e espero que também se sinta sensibilizada pela sua energia e pelo seu amor enquanto lê o livro.
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CAPÍTULO 1

Acerca dos Unicórnios

O

s unicórnios provêm inteiramente das dimensões angélicas e vivem na sétima dimensão, no sétimo céu. São configurações do divino, tal como os anjos. São cavalos brancos que
ascenderam a dimensões superiores. Tal como os humanos, os
cavalos reencarnam até se tornarem seres aperfeiçoados. No seu
caso retornam repetidamente à Terra para aprenderem as suas
lições, até se tornarem cavalos brancos e serem capazes de ascender num esplendor de luz, trabalhando depois connosco nos
seus corpos espirituais como unicórnios.
Enquanto os anjos trabalham através do coração,
os unicórnios fazem-no com a alma.

Os anjos ajudam os seus protegidos humanos de todos os
modos. Eles nivelam os nossos caminhos e respondem a pedidos
desde que sejam a favor do bem maior. Eles guardam e protegem
aqueles a seu cuidado e sussurram-lhes escolhas mais elevadas.
As suas asas envolvem, confortam e socorrem os que estão à sua
guarda.
Por outro lado, os grandiosos cavalos que já ascenderam procuram por aqueles que irradiem luz e que possuam uma visão
mais abrangente do que a pequena dimensão de si próprios.
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Buscam pessoas que ambicionam ajudar os outros e mudar
o mundo para melhor, mesmo que seja apenas um pequeno
recanto do mundo.
A luz de um unicórnio é tão poderosa que entra
nas pessoas gradualmente, em ondas, sempre na quantidade
que o indivíduo consegue suportar num dado momento.
Os unicórnios ajudam-na a manter a sua visão, dando-lhe coragem e fé para prosseguir perante os desafios. Eles fortalecem-na
e estabilizam-na para que tenha a dignidade e o carisma de lutar
pelo que acredita ser correto. Tal como os anjos, os unicórnios
também concedem desejos, porém os anjos concedem desejos
do coração, aqueles que a fazem sentir-se mais feliz e leve.
Os unicórnios concedem desejos da alma, aqueles
desejos que a satisfazem profundamente e a ajudam
a realizar o seu contrato feito anteriormente à vida.
Encorajam-na a manter-se firme mediante as suas aspirações
e visões e a defender aquelas ambições que são para o bem maior
de todos. Eles têm em mente o seu crescimento pessoal, o da sua
comunidade e o do mundo.
Os videntes veem unicórnios como cavalos brancos cintilantes,
com um chifre de luz espiralado a partir do chakra do terceiro olho,
o chakra da iluminação. Uma médium contou-me que quando
viu um unicórnio foi como contemplar um milhão de diamantes a brilharem à luz do sol e quase não conseguiu olhar, de tão
intenso que foi.
O chifre de um unicórnio pode ser comparado a uma varinha
mágica a extravasar energia divina. A cura, não só física e mental
como também espiritual, acontece para onde quer que direcionem
a sua luz. Eles dissolvem e curam as mais íntimas e profundas
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feridas da alma que podem estar a atormentá-la há várias vidas.
Se estiver preparado, os unicórnios ajudá-la-ão a livrar-se do
karma por completo, através de lições pessoais, familiares ou
nacionais. Pode contar com eles para a ajudarem.
Uma das mais maravilhosas visões é a dos Senhores do Karma,
que pertencem à classe angélica denominada Poderes, cruzando
os céus enquanto exercem as suas funções, rodeados por centenas de unicórnios. Os Poderes são grandiosas luzes que vibram
a uma frequência muito além da dos arcanjos.
Os unicórnios reestabelecem a ligação entre as pessoas e o seu
espírito. Quando pensa num unicórnio, uma energia é despertada em si que a alinha com dimensões mais elevadas. Se conhecer
um unicórnio em sonhos ou meditações, a sua alma estará a unir-se com a energia do unicórnio e grandes mudanças ocorrem.
Nos bastidores, eles estão a inspirá-la.
Os unicórnios transportam qualidades de amor, paz, calma,
gentileza, esperança, imponência, zelo, magia e mistério. Eles virão
ter consigo quando estiver pronta, ajudando-a a desenvolver as
suas caraterísticas de unicórnio. Naturalmente, eles trabalham
em cooperação com animais, assim como com anjos e elementais.
Ainda que possuam um equilíbrio perfeito de qualidades masculinas e femininas, considera-se que os unicórnios transportem
energia feminina. Isto deve-se ao facto de sabedoria, compaixão
e amor serem qualidades mais poderosas do que as qualidades
masculinas.
Enquanto os anjos levam as preces e os desejos do coração das
pessoas a Deus, os unicórnios, visto que trabalham a nível espiritual, levam os desejos da alma dos indivíduos ao Criador e possibilitam a concretização de grandes visões. Por vezes estes desejos
são uma faísca, mas os unicórnios veem-nos e atiçam-nos com
o seu sopro, tentando transformar a faísca em chama. É desta
forma que os objetivos e aspirações de algumas das pessoas mais
brilhantes foram concretizados.
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Às vezes, enquanto as pessoas estão dentro do seu corpo físico,
dificilmente estão conscientes dos sonhos das suas almas ou das
extraordinárias oportunidades à sua frente. Estão, literalmente,
a caminhar na vida como sonâmbulos. Ocasionalmente, um unicórnio visita uma destas pessoas nos seus sonhos e tenta acordá-la.
Quando tal sucede, a sua vida muda da noite para o dia.
Uma das maiores dádivas que se pode ter nesta vida
é unir-se com o seu magnífico unicórnio.

EXERCÍCIO: Peça ajuda aos unicórnios
Se conseguisse fazer algo monumental na sua vida que pudesse ajudar o mundo, o que faria? Se soubesse que poderia
fazê-lo, qual seria o primeiro passo? Como poderia dar esse
pequeno primeiro passo?
Peça aos unicórnios que a ajudem a fazê-lo.
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CAPÍTULO 2

Conhecer o Seu Unicórnio

P

ara conhecer o seu unicórnio precisa de atraí-lo até si.
Tudo está sujeito às Leis da Atração.
Se deseja atrair riqueza precisa de se submergir em pensamentos prósperos, se pretender muitos amigos necessita de irradiar calor, amizade e generosidade, e se quiser ser feliz precisa
do que a faça sentir-se alegre. Logo, se realmente quer conhecer
o seu unicórnio tem de pensar neles, imaginá-los, falar sobre eles
e rodear-se de energias de unicórnio. Que são: inocência, pureza,
felicidade, amor e outras lindas qualidades. O mais importante
é o desejo de servir.
Se pensar em unicórnios frequentemente, e tiver o desejo de
ajudar o mundo, um unicórnio acompanhá-la-á em breve.
Quando relaxar e confiar neste processo irá sentir que está a
ser levada na direção certa e novas ideias surgirão, possibilitadas
pelos unicórnios. Terá, também, uma maior sensação de confiança e um sentimento de que de facto pode fazer a diferença, até
o seu desejo de fazer algo construtivo pelos outros se fortalecer.
Lentamente irá começar a ter a noção, a sensação e o conhecimento de que um unicórnio está a ajudá-la. Talvez encontre uma
pequena pena branca que indique que um veio até si, sendo que
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os unicórnios, tal como os anjos, deixam cair penas. Ou poderão
dar-lhe outro sinal.
Por exemplo: Evadne estava a contar a uma amiga minha que
tinha uma ideia que a auxiliaria a ajudar crianças em escolas.
Depois desta conversa, no caminho até casa, ponderou sobre a
sua ideia, perguntando-se se os unicórnios a ajudariam a concretizar o seu plano. Quando chegou a casa descobriu que a sua
pequena filha tinha encontrado uma fotografia de um unicórnio,
delineando-o noutra folha para ela. Evadne, após uma tremenda
descarga de alegria, teve a certeza de que isso fora um sinal dos
unicórnios.
Muita gente conhece o seu unicórnio durante a meditação ou,
por outras palavras, no seu mundo interior. Se for até um local de
alta energia onde os véus são finos, como uma cascata, o cume
de uma montanha ou uma clareira na floresta, e permitir-se ficar
parada, poderá ver um de relance.

Glamour

e Ilusão

O glamour e a ilusão são a ruína de todo o trabalho espiritual.
É tão entusiasmante conetar-se com outros domínios e dimensões que poderá deixar-se levar. É por esta razão que muitas
religiões reprovam a meditação e o trabalho psíquico.
Muitas vezes as pessoas ficam eufóricas quando conhecem
os seus unicórnios, o que é belo desde que se seja também prudente. Estes soberbos seres de luz irão iluminar o seu caminho
e ajudá-la a concretizar o seu objetivo espiritual.
Contudo, se depositar expetativas ou projeções absurdas sobre
eles simplesmente retirar-se-ão, deixando um vazio no qual uma
entidade inferior pode entrar e fazer passar-se por um unicórnio.
Tal ser inferior poderá baralhá-la, dando-lhe informações falsas
misturadas com a verdade, o que, no mínimo, a deixará confusa.

24

O Encanto do s U n icó rn io s

Se mantiver um propósito espiritual alto, permanecer com os pés
bem assentes no chão e usar o senso comum, nunca irá ser iludida
de tal maneira.
Confesso que nos inícios da minha jornada espiritual era em
certas ocasiões assim enganada. Tenho, felizmente, os pés bem
assentes na terra, mas fui atingida algumas vezes, portanto aprendi
a ser muito cuidadosa.
O glamour é quando se permite afastar da pureza do divino
pelo encanto dos seres que conhece e por outras experiências
transcendentes que vivencia. Ilusão é quando confunde verdade
com imaginação e projeções falsas.
Anjos, guias, unicórnios e mestres são seres divinos, e curas,
canalizações e leituras são ligações ao divino. Estes seres e experiências emocionantes podem ajudá-la no seu caminho espiritual, confortá-la, expandir o seu conhecimento consciente,
curá-la e encorajá-la, porém, como com todos os seres poderosos, devem ser tratados com respeito e cuidado. É preferível
estabelecer o acesso a eles além das suas práticas de meditação
e não ao invés.
A sua ligação ao seu tranquilo e silencioso centro, onde escuta
a voz de Deus, é a sua força e salvaguarda.

Um Unicórnio Fala Sempre

de

Amor

Unicórnios e anjos vêm sempre a partir de uma perspetiva espiritual alta. Se algo a está a incitar a lutar, magoar ou ferir outro,
ou a agir de alguma forma desonestamente, não é a energia de
um unicórnio. Ignore-a e purifique-se com a chama violeta prateada e dourada e mantenha os pés assentes na terra. Só depois
poderá sintonizar-se com os unicórnios outra vez, que irão inspirar nobres, ambiciosos e harmoniosos pensamentos em si.

25

Di ana C oope r

Lembre-se

de

Pedir

Se pedir a um unicórnio que a ajude, não está a ignorar Deus,
pois os unicórnios e o seu Criador têm, em todos os momentos, uma comunicação direta. Como os anjos, os unicórnios não
têm livre-arbítrio, logo nunca irão fazer ou sugerir senão a intenção divina para si. Não irão, igualmente, violar a vontade da
sua alma.

Os Unicórnios São Luz Branca Pura
O seu unicórnio é um ser de luz branca pura. Por ser tão puro
e brilhante, um unicórnio poderia cegá-la ou sobrecarregá-la,
então irá sempre suavizar a sua energia até um nível que suporte.
Nunca reluziria mais luz sobre si do que aquela com que consegue lidar.
Presentemente tudo está em mudança, à medida que mais
unicórnios entram no planeta. Eles causaram uma tal onda de
energia, que têm representações suas por todo o lado. As crianças adoram-nos e as pessoas conversam sobre eles. Poucas se
apercebem de que são seres reais que respondem a preces e que
podem fazer a diferença nas suas vidas. Todavia, a onda de conhecimento está a tornar-se mais forte.
Só precisa de pensar num ser espiritual que leva um milésimo de segundo a vir ao seu encontro. Ponderava sobre isto no
outro dia, enquanto passeava os meus cães no parque, quando
uma mãe a empurrar um carrinho de bebé passou por mim e
o seu filho deixou cair o seu unicórnio de brincar. Ao apanhá-lo
disse ao filho: «Deixaste cair o teu unicórnio.» Imediatamente
vi um clarão de luz branca — um unicórnio estava com eles.
Por momentos foram iluminados pelo unicórnio, e percebi que
estes seres escolheram marcar, desta forma, a sua presença,
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para que possam chegar a milhares de pessoas todos os dias.
Não admira que estejam a surgir com maior frequência em
toda a parte.

Um Diário

de

Unicórnios

Escrever um diário de unicórnios é muito útil. Escolha um caderno especial e decore-o como desejar; dedique-o às experiências e
vivências que passa com o seu unicórnio. Quanto mais escrever,
mais próxima será a vossa ligação. Se datar cada entrada, quando
as rever no futuro ficará deslumbrada com a jornada espiritual
que eles a ajudaram a realizar.

Preparação

para

Conhecer

o

Seu Unicórnio

Um modo de conhecer o seu unicórnio é durante a visualização
na meditação, quando a luz à sua volta está calma e nítida.
Em alternativa, porque os unicórnios gostam de locais pacíficos na natureza, poderá meditar ao ar livre num sítio calmo,
de preferência onde exista o som de água corrente. Deixe que o
canto dos pássaros e o farfalhar das folhas sejam a sua música.
Se está a meditar no interior, encontre um lugar calmo e sereno.
Acender uma vela dedicada ao propósito de conhecer o seu unicórnio ajuda a aumentar a energia, tal como música espiritual
ou incenso.

EXERCÍCIO: Visualização para conhecer o seu unicórnio
1.	Feche os olhos, inspire e expire confortavelmente a partir
do seu centro de coração durante algum tempo.
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 2. P
 osicione uma bola de luz refletiva, branca e cintilante,
à sua volta, para que apenas a energia pura dos unicórnios possa entrar.
	3. Então inspire amor e expire paz até sentir-se relaxada.
4.	Imagine-se sentada num local seguro perto de um bonito lago, com o luar a brilhar sobre a água. Leve algum
tempo a ouvir os sons e inspire as fragrâncias do ar
noturno.
	5.	Através do luar vê uma luz num tom prateado-esbranquiçado a mover-se na sua direção, e dela emerge um
magnífico unicórnio.
6.	A criatura resplandecente anda na sua direção e para
à sua frente, iluminando-a com a sua luz.
7. Sinta o amor a fluir dele para si.
	 8.	O unicórnio curva a cabeça e direciona a luz do seu chifre para o seu coração. Tire algum tempo para sentir isto,
como se uma chama de amor estivesse a penetrá-la.
9.	Se desejar, poderá levantar-se e acariciar o seu unicórnio.
	10.	Olhe-o nos olhos, estabelecendo um contacto alma
a alma.
11.	Passe algum tempo a conhecer o seu unicórnio.
	12.	Peça-lhe, telepaticamente, para incutir qualquer mensagem que tenha em si. Escute.
	13.	Agradeça e observe-o a partir por entre o luar.
14.	Abra os olhos.
	15.	Anote qualquer experiência no seu diário de unicórnios.
Lembre-se de que pode fazer essa visualização quantas
vezes quiser e também pode partilhar com os seus amigos
e familiares.
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CAPÍTULO 3

Como os Unicórnios Ajudam

Proteção
Falava ao telefone com a minha amiga Liz Roe French, uma
excelente astróloga, médium e curandeira, quando comentou
que estava a limpar as energias numa velha e grande casa no
Yorkshire. Dissera-me que a casa se encontrava sobre uma poderosa Linha de Ley, e que havia muito a ser feito a vários níveis,
portanto começara a livrar-se da energia lá presa durante a sua
permanência.
À medida que trabalhava consciencializava-se de uma luz
cor de pêssego e dourada acima do edifício, como uma nuvem.
De seguida viu seis unicórnios a andar em volta da nuvem, claramente a proteger o trabalho que tinha feito. Dias depois, quando
se sintonizou com o local, havia apenas um unicórnio, claramente em serviço, a andar por lá de modo tranquilo.
Duncan Gemel contou-me que estava sob um ataque psíquico.
Disse-me que, imediatamente, chamou os seus dois unicórnios,
Starlight e Solerius, e que viu, psiquicamente, um clarão branco e
os seus ombros enquanto galopavam em seu auxílio. Mais tarde
disseram-lhe que a sua lição era pedir ajuda.
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Apoio
Quando está numa fila do supermercado, ou à espera do comboio,
esteja ciente do seu unicórnio. Ele pode estar ao seu lado, preparado para a aliviar da tensão. Embora possa parecer invisível
para si, se se render e o deixar apoiá-la, vai sentir a sua energia.
Tenha cuidado, o unicórnio não é um sustentáculo físico, poderá
cair ao chão se se apoiar nele! Contudo, oferecer-lhe-á vigor energético, o que irá, fisicamente, elevá-la.

Comunicação
Quando o seu unicórnio desejar atrair atenção para a sua presença,
ele poderá dar-lhe um empurrãozinho! Muitos relatam terem sentido um empurrão como se um cavalo os tivesse impelido, mesmo
que estejam no meio do nada ou num centro comercial. Se pensa
que é o seu unicórnio, acredite! Use a sua energia para conetar
e ouvir, ao invés de ponderar ou duvidar se foi tudo imaginação.
Acalme de imediato a sua respiração e traga os seus sentidos para longe da azáfama do mundo exterior. Mesmo se estiver
num local barulhento, pode encontrar um local interior silencioso. Poderá, então, ficar alerta a mensagens do seu unicórnio,
que provavelmente virão em forma de um clarão momentâneo,
pensamentos ou intuições. No meu caso, eles costumam depositar grandes quantidades de informação na minha mente. Quando
receber respostas, honre-as e aja em conformidade.

Inspiração
Truda Clark e Susan Venus foram com uma amiga conceder uma
cura, através do reiki, a uma idosa que vivia numa zona rural remota.
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Truda disse-me que ela habitava numa cabana algo assustadora,
com uma cerca ao lado onde viviam quatro cavalos selvagens que
nunca tinham sido montados.
A sessão de cura levou algum tempo e já estava escuro quando
terminaram. A senhora que estava a receber a terapia disse-lhes:
«Gostariam de ver o meu unicórnio?» Surpreendidas, responderam: «Quer dizer vê-lo numa foto?» «Não, ver um real», respondeu a senhora. «Venham comigo.» Intrigadas, Truda e Susan
acompanharam a senhora até à cerca dos cavalos. Foi isto que
escreveram sobre a experiência:
«Foi uma daquelas noites especiais, o ar estava fresco e sossegado. Aproximámo-nos do portão, o campo por trás perdido para
lá da escuridão. À medida que os nossos olhos se ajustavam à mudança entre as luzes nas janelas da casa próxima, apercebemo-nos
da beleza do perfeito céu noturno. Entre e por cima das gigantescas
árvores, as estrelas estavam magnificamente cintilantes. Lorraine
chamou os seus cavalos de forma delicada. Conseguia-se sentir a
presença deles, mesmo antes de relincharem. Aguardámos com
uma forte sensação de que aquilo era o seu espaço, o seu tempo, nós
éramos apenas espetadoras muito privilegiadas por ali estarmos.
Sem aviso, eles apareceram da escuridão: à esquerda, uma menor e mais escura figura de olhos brilhantes e cabeça erguida, e, ao
seu lado, uma majestosa criatura branca. Ficámos sem palavras.
Agarrámo-nos uma à outra com deslumbre e deleite. O vago aparecimento da penugem de asas, a rápida visão de um chifre entre olhos
sábios e afetuosos, tudo captado num breve instante. Um momento
realmente mágico. A mergulhar na luz, vinha ali um unicórnio!»

Assistência
A Kathy é administradora de um grupo de desenvolvimento, e,
enquanto se sentavam em círculo a trabalhar com determinação,
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ela olhou para cima e reparou que estavam completamente rodeados por unicórnios, que se encontravam ali para os ajudar
a progredir.
Ouvi uma história semelhante após um workshop durante a
Semana da Atlântida. Este grupo em particular estava a conetar-se aos seus unicórnios através do canto. No final olharam para
cima e cada um deles viu um grupo de unicórnios no céu a
rodeá-los.

Companheirismo
Já, alguma vez, fez algo sozinha e sentiu que queria uma amiga
consigo? Chame o seu unicórnio. Os unicórnios são frequentemente vistos a acompanhar um viajante solitário, ou poderão até,
se de facto precisar, juntar-se a si num centro comercial.

Respondendo

a

Perguntas

Recebi uma carta muito interessante de Laura, que, aos 50 anos,
tinha acabado de mudar de carreira para coaching da consciência.
Durante a meditação, na qual nos conetámos aos nossos unicórnios e lhes pedimos assistência, ela descobriu que o seu se chamava Unec. Ela decidiu pedir-lhe confirmação de que a mudança
que fez na sua vida estava correta.
Primeiro perguntou: «Fiz a coisa certa ao mudar de carreira?»
A resposta veio em forma de um profundo aceno de cabeça, para
cima e para baixo, para cima e para baixo. Disse em seguida:
«Para que isto se concretize preciso de algum dinheiro que neste
momento não tenho.» A sua resposta veio, novamente, na forma
de um aceno vigoroso, para cima e para baixo, como se Unec quisesse galopar no próprio lugar.

32

O Encanto do s U n icó rn io s

Laura sabia que tinha tomado a decisão certa e que estava
a receber todo o apoio que precisava de unicórnios e de anjos.

A Recepção

ao Título

O Encanto

dos

Unicórnios

Enquanto andava ao longo da praia num belo dia de novembro,
estava a remoer acerca do título deste livro. Por alguma razão
tinha ficado insatisfeita com o título que então escolhera e com a
alternativa que tinha para o mesmo. Com a sensação da maresia
na minha cara, estava muito ciente da presença de unicórnios
à minha volta e pensava no quanto me tinham ajudado.
De repente, do nada, saltou-me à mente um novo título,
O Encanto dos Unicórnios. Quanto mais o contemplava, mais
correto me parecia. Decidi sentar-me num banco e pedir ajuda
aos unicórnios; arranjei um pedaço de papel na minha carteira
e rasguei-o em quatro. Em cada pedaço de papel escrevi um dos
possíveis títulos: Magia dos Unicórnios, Uma Pequena Luz sobre
Unicórnios, O Encanto dos Unicórnios, e no último desenhei uma
cruz, para terem outra opção caso os unicórnios preferissem
outro título inteiramente diferente.
Amachuquei, baralhei e segurei nos papéis entre as palmas
das mãos e pedi aos unicórnios que indicassem a sua preferência.
Quando toquei num pedaço de papel tive a sensação de quatro
unicórnios à minha frente abanarem as suas cabeças; quando
toquei no seguinte, todos acenaram. Nos terceiro e quarto eles
abanaram as cabeças. Repeti para ter a certeza e obtive a mesma
sensação.
Por momentos senti-me bastante nervosa, como se aquilo
fosse de uma tremenda importância. Quando abri o segundo
pedaço de papel e li O Encanto dos Unicórnios, senti uma assoberbante sensação de felicidade e certeza. Foi assim que o livro
recebeu o seu título.
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EXERCÍCIO: Peça ajuda para uma decisão
Passo 1: Escolha a sua pergunta. Poderá ter a sensação que
enquanto pensa nas possíveis respostas, uma sobressairá.
Nesse caso já recebeu a sua ajuda. Assumindo que não é
o caso, poderá escrever a sua pergunta, apesar de não ser
necessário, mas ajuda em termos de clareza.
Passo 2: Escreva as possíveis respostas ou soluções em diferentes pedaços de papel. Certifique-se de que deixa um
em branco, no caso de nenhuma das restantes ser desejável.
De seguida amachuque ou dobre-os, e baralhe-os.
Passo 3: Seguidamente crie um espaço sagrado onde possa
receber os unicórnios. Aqui estão algumas boas maneiras de
como fazê-lo.
1.	Eleve a energia do quarto ou local exterior com música
ou taças de som tibetanas.
2.	Faça um círculo de velas e sente-se no meio.
3.	Posicione as mãos na posição de namaste, enquanto
segura os papéis dobrados entre elas.
4.	Em silêncio ou em voz alta, invoque os unicórnios e peça
que indiquem de algum modo o papel que contém a
solução mais elevada possível para o seu problema.
5.	Toque em cada pedaço de papel — poderá sentir um
arrepio com algum deles. Visualize os unicórnios à sua
frente e obtenha um abano ou aceno de cabeça como
indicação. Poderá simplesmente receber um impulso para
escolher um.
6.	Leia a sua resposta ideal.
7.	Agradeça aos unicórnios pela ajuda.
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