


«Aquilo que procura procura-o a si.»
Rumi
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Se tem este livro nas mãos, está a responder a um apelo no sentido de 
entrar em contacto com a sua sabedoria intuitiva; está na altura 
de  explorar, de encontrar ou de se ligar a uma arte divinatória que 
ecoa em si. Este livro mostra-lhe as principais ferramentas e técnicas 
da adivinhação: cristais, pêndulos e runas; leitura de folhas de chá, bor-
ras de café e sal; quiromancia; cartas de jogar e de tarot; numerologia; 
leitura de dados e de bolas de cristal. Estas artes ancestrais ofereceram 
respostas aos nossos antepassados e irão também proporcionar -lhe 
vislumbres do passado, do presente e do futuro.

Embora seja impossível abarcar aqui cada uma delas em profundi-
dade, espero que se sinta inspirado a experimentar e a alargar os seus 
conhecimentos acerca daquelas com as quais sentir maior afinidade.

A ADIVINHAÇÃO
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O GUIA COMPLETO DE ADIVINHAÇÃO
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COMO 
FUNCIONA
A ADIVINHAÇÃO

A adivinhação, do latim divinare («adivinhar»), corres-
ponde a uma ligação com o divino; é uma forma ritua-
lizada de ter acesso a conhecimento oculto. O divino 
pode ser entendido tanto como uma inteligência exte-
rior (o Universo, a Fonte, Deus, os anjos ou seres espi-
rituais) como a divindade dentro de cada um de nós: 
a nossa sabedoria ou conhecimento interior. Estamos 
todos ligados; a adivinhação coloca-nos potencial-
mente em contacto com a sabedoria coletiva — aquilo 
que Carl Jung apelidou de inconsciente coletivo.

A adivinhação proporciona-nos um conjunto de 
rituais por meio dos quais passamos da lógica à intui-
ção e permite-nos entrar em sintonia com essa sabe-
doria inconsciente para encontrarmos as respostas que 
procuramos. Quando estamos a deitar cartas, a fazer 
um bule de chá ou a adicionar números para uma lei-
tura de numerologia, a metade esquerda do cérebro, 
mais lógica, está distraída com uma tarefa; acredita-se 
que esta distração nos permite formar uma ligação 
mais profunda com a metade direita, e mais intuitiva, 
do cérebro. Sem a metade esquerda a intrometer-se ou 

NOTA SOBRE O FUTURO

Se é a primeira vez que entra neste mundo 
da adivinhação, é importante compreender o 
que, neste contexto, significa futuro. Trata-se 
do resultado mais provável tendo em conta 
as circunstâncias presentes, que mudam 
constantemente. Uma leitura sugere o futuro 
provável no momento da leitura; o futuro não 
é fixo. Possuímos livre-arbítrio, e, à medida que 
mudamos, o mesmo sucede com o futuro.
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11

A ADIVINHAÇÃO

a fazer julgamentos de valor acerca das nossas men-
sagens intuitivas e sensoriais, começamos a experi-
mentar um tipo diferente de conhecimento, um novo 
género de consciência. Entramos no modo intuitivo ou 
de «leitura», por meio do qual experimentamos a nossa 
própria verdade.

DE QUE MODO A ADIVINHAÇÃO  

O PODE BENEFICIAR

As ferramentas da adivinhação podem oferecer-lhe 
muito mais do que uma resposta a uma pergunta. 
Se  bem que a pergunta seja invariavelmente o ponto 
de partida, trabalhar de uma forma regular com cris-
tais, cartas, runas ou chávena conceder-lhe-á um dom 
mais valioso: tempo para explorar em detalhe qualquer 
aspeto da jornada que é a sua vida. Isto conduz a um 
maior autoconhecimento, fortalecimento e determina-
ção. Tornar-se-á mais sensível às suas necessidades e às 
dos demais, entrará em maior sintonia com as energias 
à sua volta, tanto física como espiritualmente. A adivi-
nhação também fomenta a criatividade ao fazê-lo exa-
minar várias opções, tentar novos cenários e procurar 
outros caminhos.

Pratique a adivinhação regularmente e conquistará 
uma maior autoconfiança, ao aperceber-se do valor das 
suas ideias e discernimento. Será útil manter um diário 
das suas adivinhações; tire notas após as leituras, registe 
a data e reflita sobre elas mais tarde.

FAZER AS PERGUNTAS  

CERTAS

Antes de iniciar qualquer técnica de adivinhação, for-
mule a sua pergunta. Se fizer a pergunta a certa, é mais 
provável que a resposta faça sentido para si. Enquanto 
professora de tarot e taróloga, ajudo as pessoas a faze-
rem as perguntas que melhor refletem a situação em 
que se encontram. O pedido mais comum é: «Fulano 
ou sicrano voltará para mim?» A minha resposta é: 
«É mesmo isso que quer perguntar?» A maior parte das 
pessoas já sabe a resposta. O que procura, na verdade, 
é uma confirmação, e isso requer uma resposta do tipo 
sim ou não. Na adivinhação, o melhor é evitar estas per-
guntas limitadoras (a menos que queira mesmo uma 
resposta do tipo sim ou não. Nesse caso, tente traba-
lhar com um pêndulo; ver página 26). Este género de 
perguntas restringe a leitura a uma resposta, em vez de 
explorar a miríade de possibilidades que uma boa inter-
pretação pode oferecer. Experimente perguntas como 
«O que me pode fazer feliz?» ou «O que preciso de saber 
agora?» A resposta à pergunta inicial costuma surgir 
no âmbito de uma leitura mais ampla e satisfatória.
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Para prever o futuro, os nossos antepassados usaram os 
recursos naturais que os rodeavam, recolhendo peque-
nas pedras e cristais ou esculpindo símbolos rúnicos 
em pedra e madeira. Procuravam saber se sobrevive-
riam a uma batalha, a uma doença ou a uma viagem 
perigosa, se os seus rebanhos ou determinado casa-
mento lhes traria prosperidade. Dos antigos herdámos 
algumas das técnicas mais simples mas mais podero-
sas de adivinhação. Neste capítulo aprenderá a prati-
car a adivinhação usando cristais, runas e pêndulos.
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O GUIA COMPLETO DE ADIVINHAÇÃO

A adivinhação por meio de pedras era praticada no 
templo de Apolo, em Delfos, o famoso oráculo cons-
truído por volta do século vii a. C. Os Hinos Homéricos, 
uma coleção de poemas a divindades gregas datada 
da mesma era, mencionam as Trias, três ninfas irmãs 
que inventaram a adivinhação por meio de pequenas 
pedras, apelidadas mânticas, que se deslocariam sobre 
um prato em resposta a uma pergunta.

Na planície de Tsaghkahovit, na Arménia, os 
arqueólogos descobriram um povoamento com três 
mil anos e vestígios de adivinhação por litomancia 
(utilização de pedras e ossos). Num santuário, encon-
traram 18 seixos que terão sido usados para profetizar. 
Os investigadores também escavaram outras ferramen-
tas usadas para adivinhação, como pequenos ossos de 
animais e massa carimbada com símbolos. Embora o 
povoamento tenha durado cerca de cem anos, foi aban-
donado subitamente, o que nos faz perguntar se os adi-
vinhos terão previsto o fim provável das suas vidas caso 
ali tivessem ficado.

Hoje em dia, os xamãs de Tuva, no Sul da Sibéria, 
ainda seguem a tradição da litomancia. Cada pedra é 
recolhida num rio diferente e acredita-se que contém 
a sabedoria desse rio. Tal sugere que a proveniên-
cia das pedras e cristais que usamos na adivinhação 
é importante.

Quando procura pedras intencionalmente, o seu 
objetivo é obter uma adivinhação poderosa e útil. 
Alguns cristais, contudo, encontram-no a si. Poderá 
deparar-se com uma pedra durante um passeio, receber 
um cristal de uma pessoa importante para a sua vida ou 
sentir-se atraído por um cristal numa loja. Cada cristal 
empreende uma viagem até à sua pessoa.

ADIVINHAÇÃO  
COM  

CRISTAIS
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ORÁCULOS DOS ANTIGOS

Pode fazer um tapete para lançar cuidadosamente 
os seus cristais dobrando um pano ou um lenço num 
quadrado. Certifique-se de que é suficientemente 
grosso para proteger as pedras quando estas caírem, 
e não as lance de uma grande altura para não danifi-
car os cristais mais frágeis (alguns, como a selenite, 
lascam-se ou partem-se com facilidade). O tapete é 
uma parte importante da leitura, já que interpretamos 
as posições das pedras dentro (e fora) do tapete, por-
tanto, vale a pena criar um que reflita o ritual espe-
cial que o lançamento dos cristais constitui. Escolha 
tecido de uma cor que lhe transmita calma e concen-
tração, como o azul ou o roxo, em vez de uma cor que 
chame muito a atenção.

Numa leitura, interpreta-se um grupo de cristais que 
caem aleatoriamente ou são colocados segundo uma 
determinada disposição. Interpretar a posição aleatória 
de cristais tem o nome de lançamento de pedras.

Precisará de um sortido de cristais e de um tapete 
de leitura. Os leitores profissionais poderão ter entre 
40 a 50 pequenos cristais, dos quais escolhem nove ou 
dez para uma leitura. Os cristais enumerados neste livro 
incluem muitos que são comummente usados em curas 
e leituras, mas esta lista não é exclusiva; colecione e use 
cristais com os quais sinta ter uma ligação. Mantenha-os 
embrulhados em tecido, como a seda, numa bolsa macia 
ou numa carteira, para os proteger física e energetica-
mente quando não estão a ser usados.

PREPARAR-SE PARA UMA LEITURA COM CRISTAIS

Se não tem muitos cristais na sua coleção, 
pode usar um pêndulo sobre a lista de cristais 
(ver página 39) para conseguir uma mensagem 
divinatória.

Fluorite roxa

Quartzo rosa

Cornalina

ÂmbarJade
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O GUIA COMPLETO DE ADIVINHAÇÃO

• Visualizar luz branca. Visualize o cristal a ser purifi-
cado por luz branca que primeiro passa por si e depois 
atinge o cristal. Veja as energias velhas e negativas 
abandonarem o cristal. Pode combinar esta visualiza-
ção com o método do hálito.

• Spray de limpeza de cristais. Use um spray que tenha 
sido especialmente formulado para o efeito.

SINTONIZE-SE COM OS CRISTAIS

Segure cada um deles à vez, feche os olhos e sintonize-
-se com a vibração do cristal. Sentirá um ligeiro calor 
e/ou um formigueiro à medida que se liga energeti-
camente ao cristal. Algumas pessoas afirmam que o 
cristal lhes parece gelado. Se não sentir uma mudança 
física, indicativa de uma ligação com o cristal ou a cer-
teza interior de que estão ligados, o mais certo é não ser 
o cristal certo para si; ponha-o de lado. Poderá necessi-
tar de uma limpeza mais profunda ou de ser passado a 
uma pessoa com a qual se ligue.

AFIRMAR A SUA INTENÇÃO

Depois de limpar e sintonizar o seu cristal, o próximo 
passo é afirmar a sua intenção. Segure cada cristal à vez 
e diga: «Trabalho com este cristal apenas para o meu 
bem e para o dos outros.» Este gesto programa os seus 
cristais para o trabalho positivo que irão realizar.

LIMPAR OS CRISTAIS

Limpar os cristais depura-os de quaisquer energias que 
possam ter captado durante a viagem que fizeram até 
si. Use um dos seguintes métodos:

• Água. Mergulhe os cristais numa taça com água doce 
durante 24 horas para uma limpeza profunda ou pas-
se-os por água da torneira durante alguns minutos, 
verbalizando mentalmente a intenção de os limpar de 
qualquer energia negativa. Alguns cristais são solú-
veis em água e/ou afetados pela água, portanto, não 
use este método na selenite, na malaquite halite, no 
gipso, na pirite, na calcite ótica ou na turquesa.

• Luz do Sol ou luar. Coloque os seus cristais na rua, à 
luz do Sol, durante algumas horas, ou ao luar, também 
durante algumas horas ou uma noite inteira. Alguns 
cristais são fotossensíveis, portanto, não use a luz do 
Sol para a ametista, a fluorite, o quartzo rosa e algu-
mas calcites. Não use também a luz do Sol no caso de 
bolas de cristal, pois constitui risco de incêndio.

• Experimente incenso ou defumação. Exponha os cris-
tais ao fumo de um pau de incenso ou de um defuma-
dor, extinguindo-o após a utilização.

• Sinos ou taças tibetanas. Coloque os cristais numa taça 
tibetana e bata com o martelo ao longo no rebordo 
interior ou exterior da taça, aumentando gradualmente 
a velocidade. Também pode tocar um sino na mesma 
divisão em que estão os cristais; as ondas sonoras lim-
parão as energias das pedras.

• Hálito. É um método recorrente de limpeza quando os 
acima mencionados não são possíveis: verbalize men-
talmente a intenção e bafeje cada cristal, à vez.
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ORÁCULOS DOS ANTIGOS

UMA LEITURA SIMPLES DE SIM  

OU NÃO: TRÊS CRISTAIS

Se tem uma pergunta que apenas precisa de uma res-
posta curta e simples, escolha uma pedra preta, uma 
branca e outra pedra da sua coleção. As pedras branca 
e preta serão o sim e o não (designe-as como desejar). 
A terceira pedra que será a decisiva: a sua posição em 
relação ao sim e ao não dar-lhe-á a resposta.

Coloque as três pedras na palma da mão, cubra-as 
com a outra e sacuda-as ao mesmo tempo que pensa na 
pergunta.

Quando estiver pronto, lance as pedras no tapete. 
Onde está a pedra decisiva? Se estiver mais perto da 
pedra que designou como sendo o sim, a resposta à sua 
pergunta é sim; se estiver mais perto da pedra que esco-
lheu como não, a resposta é não. Se ficar equidistante das 
duas pedras, comece de novo, lançando até um máximo 
de três vezes. Se ao fim de três tentativas não obtiver res-
posta, pare e tente de novo noutro dia; a resposta ainda 
não é conhecida.

LANÇAR AS PEDRAS:  

TÉCNICAS

Eis como lançar as pedras para uma leitura, seja para si 
mesmo ou para outra pessoa:

• Escolha uma variedade de cristais, coloque-os numa 
pequena taça e despeje-os no tapete. Se a leitura for 
para outra pessoa, peça-lhe que escolha as pedras da 
sua coleção, coloque-as na taça e espalhe-as sobre o 
tapete ao mesmo tempo que a pessoa se concentra no 
que quer saber.

• Em vez de uma taça, sacuda os cristais com ambas 
as mãos (ou peça à pessoa que pediu a leitura para o 
fazer) e solte-os em cima do tapete, ao mesmo tempo 
que faz a pergunta.

• Para uma leitura do passado, do presente ou do futuro 
(ver página 20) que não interprete o modo como os 
cristais caem, coloque-os numa bolsa ou saco, enfie a 
mão no saco, sem olhar, e retire três cristais de uma 
vez ou um de cada vez.

CONTAR A ONDULAÇÃO: 
LECANOMANCIA

A lecanomancia, que significa «prato»  
e «adivinhação», é uma forma de hidromancia  
(ver página 213). É atribuído um significado ao 
número de ondas produzido por uma pedra ao cair 
na água. Faça uma pergunta de sim ou não, deite 
a pedra numa taça com água e conte de imediato 
os círculos que se formam. Um número ímpar é um 
sim, um número par quer dizer não.
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O GUIA COMPLETO DE ADIVINHAÇÃO

Procure as interpretações de cada cristal e/ou 
segure cada um deles à vez e veja o que capta intuiti-
vamente. Poderá pressentir o significado de um cristal 
ou o seu potencial curativo; poderá antever cores ou 
estabelecer uma ligação com determinadas recorda-
ções. Os  cristais podem ser uma via para revelações 
profundas e para experiências de vidas passadas. Esteja 
recetivo à maneira como os seus cristais comunicam 
consigo. Registe as suas impressões.

Reparará também que os cristais formaram peque-
nos grupos. Interprete-os pelo que têm em comum. Por 
exemplo, a pedra da lua e o lápis-lazúli sugerem uma 
atração forte pela espiritualidade, pela intuição e pelos 
sonhos, portanto, o par revela a necessidade de sermos 
guiados pelo transcendental ou subconsciente; um 
sonho poderá conter uma mensagem ou poderemos 
necessitar de orientação intuitiva. Se o peridoto e a sele-
nite ficarem juntos, chegará talvez à conclusão de que 
o peridoto significa «desilusão» e não «talento», pois a 
selenite diz-nos que precisamos de operar mudanças 
para criar maior estabilidade. As  duas pedras juntas 
poderão indicar expetativas que não serão cumpri-
das e a necessidade de fazer mudanças para seguir 
em frente. Se estas pedras ficarem na parte frontal do 
tapete, trata-se de um assunto que irá requerer a sua 
atenção imediata. Como acontece com pedras singu-
lares, poderá segurar conjuntos de cristais nas mãos e 
tentar perceber se existe uma mensagem ou sensação 
forte que os una.

Esta leitura ajuda-o a ver os problemas e as decisões 
que o rodeiam agora. Não é uma leitura para predição; 
o objetivo é ajudá-lo a ver o que é preciso ser feito e 
a melhor maneira de proceder. Pode usar nove ou dez 
pedras da sua coleção. O nove é o número da espiri-
tualidade e da intuição. Sendo o último dígito singular 
antes do dez, é também conhecido como o número do 
apogeu, o culminar antes de uma resolução. Há quem 
escolha dez cristais, pois o dez representa a integridade, 
a totalidade; dez cristais contam uma história completa. 
Em alternativa, pode escolher outro número que intuiti-
vamente lhe pareça o mais acertado.

Quando estiver pronto, pergunte o que quer saber. 
Alguns exemplos:

• No que deveria concentrar-me agora?

• Como lido com (esta) situação?

• O que preciso de saber?

Coloque os cristais numa pequena bolsa ou agite-os 
dentro das mãos em concha. Largue-os em cima do 
tapete e interprete os lugares onde caíram:

• Os cristais mais perto de si, na parte da frente do 
tapete, mostram o que se encontra em primeiro plano 
na sua mente: os assuntos principais que precisam de 
atenção.

• Os cristais no centro representam os conselhos dados 
pelas pedras e o modo de abordar os problemas ou 
preocupações.

• Os que se encontram mais afastados mostram o 
que está escondido ou distante e poderá tornar-se 
relevante no futuro.

• Os cristais que caem fora do tapete são descartados.

• Os cristais que estão metade dentro e metade fora 
do tapete são interpretados como eventos que se 
aproximam, mas que ainda não são importantes.

REVELAÇÕES DOS CRISTAIS: NOVE OU DEZ PEDRAS

REVELAÇÕES DOS CRISTAIS: 
UMA LEITURA RÁPIDA

Lance as nove ou dez pedras no tapete, mas 
interprete apenas as três que caírem mais perto 
de si (retire as outras do tapete).
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O que está 
oculto ou 
distante

Limite do tapete

Ignore as pedras 
que estão fora 

do tapete Conselhos  
dos cristais

Assuntos mais 
importantes

Ametista

Pedra da lua

Ágata verdeHematite

Lápis-lazúli

Obsidiana

Selenite

Peridoto
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O GUIA COMPLETO DE ADIVINHAÇÃO

PASSADO, PRESENTE, FUTURO

Esta leitura simples ajuda-o a enquadrar um aconteci-
mento no passado, a ver o que se passa no presente e a 
analisar influências futuras.

Coloque todos os seus cristais numa bolsa ou saco e 
tire três, um de cada vez. Pouse o primeiro à esquerda, o 
segundo ao centro e o terceiro à direita, como se mostra 
na imagem.

Interprete os três cristais juntos, desta feita com a 
vantagem de obter uma linha temporal. Por exemplo, 
como na imagem, poderá ter um heliotropo, um quartzo 
fumado e uma citrina. O heliotropo significa resiliên-
cia, o quartzo fumado quer dizer paciência e meios, e a 
citrina significa dinheiro e materialização. Em resposta 

à pergunta «A minha nova ideia de negócio pode cres-
cer?», uma possível interpretação seria:

«O seu negócio tem sido trabalhoso (o passado); 
agora que precisa de ver resultados, tem de ser paciente; 
possui os meios para manter a posição em que se encon-
tra (o presente); o sucesso virá. Continue a  manifestar 
isso mesmo por meio de dedicação e tenha confiança 
(o futuro).»

Esta interpretação baseia-se no significado tradi-
cional das pedras, mas também pode usar os signifi-
cados que surgem intuitivamente aquando da leitura. 
Siga a sua intuição.

Passado
1

Heliotropo

Presente
2

Quartzo fumado

Futuro
3

Citrina

Pr
oo

f  
 1

 2

UGD_INT_P.indb   20 25/09/19   11:12



21

ORÁCULOS DOS ANTIGOS

CONSELHOS DOS CRISTAIS

Esta leitura com três pedras também usa três posições, 
mas atribui significados diferentes a cada cristal.

Escolha três cristais, um de cada vez. Faça uma per-
gunta acerca de «mim/minha situação» antes de tirar a 
primeira pedra. Faça uma pergunta sobre as influências 
externas antes de retirar a segunda (contextualize-a como 

desejar: «o que as outras pessoas pensam» ou «de que 
modo os amigos me influenciam», por exemplo). O terceiro 
cristal representa um conselho exterior a si e aos demais, 
uma mensagem que o próprio cristal lhe transmite. Veja 
as interpretações para os cristais na página 28 ou trabalhe 
com base nas respostas que lhe surgem intuitivamente.

O QUE ESTÁ A AJUDÁ-LO E O QUE NÃO ESTÁ

Esta leitura cronológica revela o que está a auxiliar e 
a entravar o seu progresso. Será útil encarar esta lei-
tura em termos de atitudes e crenças, em vez de tentar 
encaixar acontecimentos específicos nos significados 
das pedras. Esteja aberto ao que poderá surgir durante 
as interpretações.

Pode dispor os cristais de uma de duas maneiras. 
Selecione cinco cristais da sua bolsa ou saco e coloque-
-os pela ordem abaixo, exemplificada sobre o tapete, ou 
abane os cinco cristais nas mãos e largue-os um de cada 
vez, colocando-os nas seguintes posições:

Eu/a minha situação Influências externas Conselhos do cristal
1 2 3

Norte
Futuro

5

Leste
O que está a ajudá-lo

4

Sul
Influências passadas

2

Oeste
Obstáculos

3

Centro
O presente

1
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O GUIA COMPLETO DE ADIVINHAÇÃO

A LEITURA ASTROLÓGICA: AS CASAS DO EU

Para esta leitura, lance os cristais sobre a roda astroló-
gica e interprete-os de acordo com o signo do zodíaco 
ou casa na qual estes caírem. Ao combinar a pedra e a 
casa astrológica, verá de que maneira o significado da 
pedra se relaciona com uma área da vida.

Escolha 12 pedras da sua bolsa e abane-as, pergun-
tando, por exemplo, «O que preciso de saber?» e lance-
-as sobre o diagrama abaixo ilustrado.

Ignore os cristais que caírem fora da roda e inter-
prete os que caíram dentro dos setores demarcados. Por 
exemplo, se tiver uma ametista na Sexta Casa, poderá 
interpretá-lo como a necessidade de lidar com o stress 
para melhorar a sua saúde; esta é também conhecida 
como a pedra do curador, apelando a que este se auto-
cure. Para quem é terapeuta, a ametista pode pedir-lhe 
para se concentrar na autoterapia durante um período.

Carneiro: Autoimagem 

e atitudes

To
uro: D

inheiro
  

e have
res, 

os s
eus  

va
lores

Esc
orpião: N

egócio
s, 

psic
ologia, s

ex
o  

e in
tim

idade

Gé
m

eo
s:

  
Co

m
un

ic
aç

ão
 c

om
 ir

m
ão

s,
 

am
ig

os
, c

om
un

id
ad

e

Sa
gi

tá
rio

: V
ia

ge
ns

,  
cu

ltu
ra

, e
xp

lo
ra

çã
o,

  
es

cr
ita

, e
st

ud
o

Caranguejo: Casa, fam
ília, 

segurança em
ocional

Leão: Criatividade, 

autoexpressão, romance

Virgem: Saúde e boa forma 

física, servir o próximo

Balança: Relacionamentos, 

amor, compromissos

Peixes: Espiritualidade, 
fins, sacrifícios, assuntos escondidos

Aquário: Amizades, 

grupos, contactos

Capricórnio: Carreira, 

em
preendim

entos, 

objetivos

Segunda C
as

a

Terceira Casa

Quinta Casa

Sexta Casa
Pr

im
ei

ra
 C

as
a

Dé
ci

m
a 

Se
gu

nd
a 

Ca
sa

Quarta Casa

Dé
cim

a P
rim

eira
 Casa

Décima Casa Nona Casa

Oitava Casa

Sétim
a Casa
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ORÁCULOS DOS ANTIGOS

O BA GUA: ATINGIR O SEU POTENCIAL PLENO

O Ba Gua, um mapa da vida usado no Feng Shui, ofe-
rece uma maneira de olhar para as áreas da vida, como 
o amor, o dinheiro e a fama. Pode fazer uma leitura 
simples com cristais para ver que áreas lhe serão mais 
auspiciosas. O cristal guia-o em direção ao seu poten-
cial máximo na área na qual cai, como se dissesse: «Se 
adotar esta abordagem, poderá alcançar o sucesso 
nesta área.»

Escolha oito cristais e lance-o para o Ba Gua aqui 
ilustrado ou faça uma cópia do mesmo e coloque-o por 
cima do seu tapete de leitura. Ignore os cristais que caí-
rem fora do mapa e interprete aqueles que se encontram, 
sem margem de dúvida, dentro das delimitações. Por 
exemplo, se tem uma cornalina no quadrado referente à 
carreira, a mensagem poderá ser arriscar para atingir o 
nível seguinte. Uma citrina no quadrado do amor será 
um «sim», caso se interrogue se determinada relação irá 
ser uma realidade, além de prever otimismo e felicidade 
em relacionamentos.

 

Prosperidade Fama  
e reputação Amor

Família  
e saúde física

Bem-estar  
espiritual

Crianças  
e criatividade

Educação e aptidões Carreira Mentores  
e ajuda
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O GUIA COMPLETO DE ADIVINHAÇÃO

LEITURA USANDO UMA RODA MEDICINAL

Este esquema baseia-se na Roda Medicinal, que se 
divide em quatro áreas: física, emocional, intelectual e 
espiritual. É uma leitura ótima quando se sente vaga-
mente inquieto e não tem uma pergunta específica em 
mente, pois ajuda-o a ver de que modo é afetado e qual 
poderá ser a causa.

Escolha quatro pedras da sua bolsa, uma de cada 
vez. Abane-as nas palmas em forma de concha e largue-
-as em cima da ilustração (ou faça uma cópia da mesma 
e coloque-a em cima do seu tapete). Examine as áreas 
nas quais os cristais caíram (pode ignorar os que fica-
ram fora da roda). Os cristais sugerem-lhe aquilo de 
que precisa: uma pedra na área do corpo aconselhá-lo-ia 
acerca daquilo de que o seu corpo necessita, ao passo 
que um cristal na área das emoções sugeriria do que 

precisa para atingir a estabilidade emocional e a felici-
dade. De seguida, interprete o cristal de acordo com cada 
área. Procure os significados das pedras na página 28 e 
interprete-as. Por exemplo, se uma das pedras que caiu 
na área da mente é um olho de tigre, uma interpretação 
possível será que precisa de aprofundar a verdadeira 
motivação por detrás do comportamento de uma pessoa 
ou de perguntar o que está abaixo da flor da pele; precisa 
de ser mais resiliente?

No fim, pegue nos cristais e segure-os todos jun-
tos. Sintonize a energia dos mesmos e examine quais-
quer outras impressões que os cristais lhe transmitam. 
Permita que a sua intuição o guie rumo a uma ação 
positiva que possa apoiar as suas necessidades em ter-
mos de cura.

MenteCorpo

Emoções Espírito
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ORÁCULOS DOS ANTIGOS

LEITURA USANDO OS CHAKRAS

Uma maneira fácil de interpretar os cristais é por inter-
médio das suas cores, que podem estar ligadas aos sete 
principais chakras, ou pontos de energia, no corpo. 
Comece por juntar os cristais nas cores dominantes 
abaixo mencionadas.

De seguida, faça a sua pergunta; por exemplo: 
«Em  que área da vida me devo concentrar agora?» ou 
«Onde está o meu bloqueio?» Por fim, escolha três pedras 
e lance-as (ver página 15). Que cores predominam? Use 
a tabela seguinte para interpretar as cores à luz da per-
gunta que fez.

Cor do chakra Exemplo Significado

Vermelho Granada Segurança, pertença, dinheiro, lar

Laranja Cornalina, calcite laranja Identidade, acalento, fertilidade, ideias

Amarelo Citrina Força física, energia, força de vontade

Verde e/ou rosa Quartzo rosa, esmeralda Amor e relacionamentos

Azul Sodalita, ágata azul rendada Comunicação, falar a verdade

Roxo Ametista, fluorite roxa Intuição, sabedoria interior

Branco ou translúcido Quartzo transparente, pedra da lua Espiritualidade, orientação, unidade

ADIVINHAÇÃO COM BASE NOS QUATRO ELEMENTOS

Eis outra abordagem: agrupe os cristais pela cor 
e depois de acordo com os quatro elementos da 
natureza: Terra, Ar, Fogo e Água. Faça-o intuitiva-
mente, seguindo as sensações que os cristais lhe 
transmitem. Por exemplo: as pedras do elemento 
Fogo podem ser as vermelhas e laranja, as da Terra 
as verdes, a da Água as azuis e brancas, e as do 
Ar as amarelas. Os cristais pretos estão muitas 
vezes associados a proteção e a ligação, portanto, 
poderá atribuí-los ao elemento Terra. Lance as 
pedras (ver página 15) e interprete-as segundo a 
sua associação pessoal aos elementos ou usando 
estas sugestões:

Terra: O reino físico e material. Preocupações 
práticas, o lar e os haveres.

Fogo: O reino da alma. Desejo, paixão, energia, 
iniciativa.

Ar: O reino da mente. Pensamento, estratégia, 
inteligência, investigação.

Água: O reino do coração. Amor, emoções, 
sensibilidade e a relação com o eu e com  
os outros.
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O GUIA COMPLETO DE ADIVINHAÇÃO

LEITURA USANDO UM PÊNDULO

Pode usar o pêndulo (ver página 41) sobre um grupo 
de cristais para descobrir que pedra (ou pedras) guarda 
uma mensagem para si. Comece por escolher 12  cristais 
da sua coleção. Inclua uma citrina, se tiver (numa lei-
tura, a pedra significará um sim em resposta a uma 
pergunta), ou então escolha outra pedra como a que 
representa o sim; depois, escolha uma pedra negra para 
representar o não. Aquando da leitura, poderá fazer 
uma pergunta de sim ou não ou uma pergunta mais 
abrangente, do género: «Em que é que devo concentrar -
-me agora?» ou «Existem assuntos ocultos de que pre-
cise tomar conhecimento?»

Coloque os cristais que representam o sim e o não 
em frente um ao outro. Escolha os restantes dez cris-
tais ao acaso e disponha-os em círculo, como se de um 
mostrador de relógio se tratasse, com os cristais que 
indicam o sim e o não afastados 180 graus.

Segure o pêndulo sobre o centro do círculo e faça 
a sua pergunta. Permita que o pêndulo se mova livre-
mente e repare se balança em direção a um ou mais 
cristais. Se estiver hesitante, pode retirar um cristal do 

círculo e perguntar se deve interpretá-lo — use o pên-
dulo sobre o cristal, bem como as posições de sim ou 
não (ver página 17).

Anote o cristal em direção ao qual o pêndulo se 
moveu em resposta à sua pergunta. Por exemplo, se o 
pêndulo escolheu a lepidolite, a mensagem seria dimi-
nuir o stress (e tal conselho poderá muito bem surgir 
logo no início da leitura, pois o stress costuma bloquear 
a nossa capacidade de lidar com outros assuntos ou de 
progredir em direção a determinado objetivo).

O pêndulo pode balançar em direção a mais do 
que um cristal, mas, por uma questão de simplicidade, 
interprete apenas um máximo de três. Estes represen-
tarão as respostas mais importantes à sua pergunta. 
Por exemplo, se perguntou: «No que é que devo con-
centrar-me agora?», três cristais serão o suficiente, caso 
contrário, acabará por dispersar-se com demasiadas 
possibilidades. No final da leitura, poderá segurar a 
pedra (ou pedras) escolhida pelo pêndulo e ver que 
outras impressões ou mensagens ela lhe reserva.
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ORÁCULOS DOS ANTIGOS

Fluorite roxa

Âmbar
Cornalina

Quartzo rosa

Citrina  
«SIM»

Ametista

Pedra da lua

Turquesa

Lápis-lazúli

Ágata verde

Jade

Turmalina preta  
«NÃO»
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