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O meu querido e muito amado pai, que se transformou no meu 
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Introdução

Grandes espíritos enfrentaram sempre  

a resistência de mentes medíocres.

Albert einstein

Magia ou Misticismo?

Todas as crianças são extraordinárias, porém, as crianças deste livro 

têm algo mais! Elas vivem num mundo em que a «magia» é real,  

em que o paranormal é frequentemente uma circunstância quotidiana. 

Vejamos Michael. Ele é um exemplo de uma das crianças que se 

lembra da sua vida antes do nascimento, o que se verifica cada vez em 

maior número. Mais concretamente, ele lembra ‑se de ter escolhido 

a vida terrena que ia ter antes de ter nascido e de inclusivamente ter 

escolhido os seus pais. Michael escolheu a família em que ia nascer.  

É extraordinário, não concorda?

Outro exemplo é o da filha de Angie. Quando esta tinha ape‑

nas três anos de idade, tornou ‑se evidente que a menina tinha algu‑

mas capacidades psíquicas extraordinárias. Ela era capaz de captar 

informação telepaticamente (de mente para mente), conseguia ler 
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os pensamentos da mãe, e sabia até o que Angie tinha sonhado  

na noite anterior! Quando questionada sobre como o fazia, a filha de 

Angie deu uma resposta clara na sua linguagem simples: «Apenas 

sabia na minha cabeça!»

Invulgar? De todo. O livro está repleto de exemplos deste género.

Será Realidade?

Será realmente possível? De facto, é. Todas as histórias deste livro 

são verdadeiras. Todas as experiências partilhadas por pais e mães ou 

parentes e amigos próximos destas crianças são reais. Ninguém foi 

pago por estas histórias, ninguém procurou reconhecimento ou fama. 

Várias pessoas até se sentiram assustadas ou envergonhadas pelas 

experiências; muitas escreveram para pedir ajuda ou esclarecimentos.

Onde Estão Estas Crianças?

Estão a nascer crianças em todo o mundo com capacidades psíquicas 

extraordinárias. Estas capacidades incluem a telecinesia (mover obje‑

tos com a mente), mediunidade (capacidade de comunicar com os 

mortos) e cura espiritual (utilização do toque ou de objetos naturais, 

como cristais ou penas, para ajudar a curar enfermidades entre aqueles 

que as rodeiam). Outras conseguem captar orientação dos seus anjos 

da guarda e dos guias espirituais, invisíveis para os adultos.

Quem São Estas Crianças?

Qual é a origem destas capacidades? Talvez devêssemos perguntar 

«de onde vêm os nossos filhos?» Serão os nossos filhos as almas de 
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seres espirituais evoluídos, que encarnaram na Terra nesta altura 

para ajudar o nosso planeta, como alguns acreditam? Ou será este 

fenómeno parte do desenvolvimento natural da humanidade?

Não pense que este fenómeno está circunscrito a um pequeno 

grupo de seguidores do New Age1. Chegam ‑me de todo o mundo rela‑

tos de experiências e de capacidades extraordinárias em crianças.  

Algumas situações ocorreram apenas uma vez e deixaram os fami‑

liares completamente perplexos; outras prolongam ‑se no tempo, 

pelo que as famílias apenas desejam falar com outras pessoas 

«como elas» sobre o fenómeno «assustador» e fascinante que vivem 

quotidianamente.

Então, e Agora?

Descobri alguns truques e dicas para ajudar a desenvolver estas 

capacidades e a proteger as famílias de alguns dos fenómenos psí‑

quicos mais inoportunos… mas isso fica para mais tarde!

Os pais partilham a «vida secreta» dos filhos e também falam 

das próprias experiências psíquicas durante a sua infância. Embora 

não seja necessariamente assim, há uma tendência para pais com 

dons psíquicos terem filhos com os mesmos dons. Os progenito‑

res que viam «fantasmas» e espíritos em criança aparentemente  

são mais propensos a ter filhos com estas capacidades… de forma até 

mais intensa do que a geração anterior!

1 «Nova Era» em português, trata ‑se de um movimento filosófico ‑religioso que ocorreu 

nas décadas de sessenta e setenta, parte dos movimentos de contracultura da época, reunindo 

princípios filosóficos e místicos e traduzindo ‑se na ideia de uma «nova mentalidade», de um 

«despertar» de consciência, assente no bem ‑estar e na tolerância universal. [N. da T.]
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Sexto Sentido?

Gostaria de examinar consigo algumas das crianças de todo o mundo 

que têm capacidades sensoriais fora do que classificamos como normal, 

experiências que vão além do «sexto sentido».

Durante a minha pesquisa, li acerca de crianças que utilizam as 

pontas dos dedos como «olhos», ajudando ‑as a ler ou a reconhecer 

cores, e sobre o caso extraordinário de Natasha. Esta menina da Rússia, 

a quem chamam de «rapariga com visão raio ‑X», tem a capacidade de 

encontrar anormalidades e doenças através da observação do corpo.

A maior parte dos exemplos contidos neste livro nunca foram 

descritos antes na literatura. As experiências são partilhadas por pes‑

soas comuns de todo o mundo.

Também me propus a responder a algumas das perguntas mais 

frequentes que os pais e tutores fazem. Adquiri as respostas a partir 

da minha experiência com os fenómenos psíquicos dos meus pró‑

prios filhos e dos milhares de cartas e histórias que analisei.

Evidentemente, algumas das ideias surgiram puramente da expe‑

rimentação (para descobrir o que funciona e o que não funciona).  

Os pais do meu grupo online têm sido voluntários muito presta‑

tivos, pelo que gostaria de agradecer a todos pelas contribuições e 

por partilharem as suas histórias (muitas das quais estão incluídas  

neste livro).

De há vários anos para cá, tenho ‑me dedicado ao estudo dos anjos  

e da vida depois da morte, e o número de casos admiráveis que 

envolvem crianças tem vindo a aumentar. Muitas famílias deparam‑

‑se esporadicamente com fenómenos psíquicos e capacidades do 

«sexto sentido» — ainda que possam acontecer apenas uma vez na 

vida —, mas, por algum motivo, estas experiências estão a ocorrer 
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mais frequentemente e a afetar mais pessoas do que nunca, e as 

crianças em particular.

Quando era pequena, costumava ver a Samantha2, a feiticeira da 

série de televisão que fazia magia instantânea quando torcia o nariz. 

Mas sabe que mais? Atualmente, não é assim tão rebuscado. Não estou  

a dizer que o movimento de uma varinha mágica fará alguém apa‑

recer ou desaparecer instantaneamente, porém, algumas coisas não 

são passíveis de explicação. Alguns dos jovens que conheço afetam, 

por exemplo, dispositivos elétricos e têm poderes que ainda não com‑

preendemos. Muitas crianças revelam uma sabedoria que não corres‑

ponde à sua idade cronológica.

Há desconhecidos que passam e espreitam para dentro de um 

carrinho, murmurando «oh, ele parece uma alma velha…» Talvez 

tenham razão.

Fiquei fascinada quando li sobre este fenómeno emocionante 

e mal posso esperar por partilhá ‑lo consigo. Quer juntar ‑se a mim 

nesta jornada mágica de descoberta?

Enquanto tentamos ensinar aos nossos filhos tudo sobre a vida,

os nossos filhos ensinam ‑nos o que é a vida.

AngelA schwindt

2 Personagem da série humorística norte ‑americana Bewitched (Casei com uma Feiticeira 

em Portugal), popularizada nas décadas de sessenta e setenta, em torno da história de uma 

jovem feiticeira que casa com um mortal e vive como uma dona de casa. [N. da T.]
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1
Crianças com o Sexto Sentido

Há mais coisas no céu e na terra, Horácio,  

do que sonha a vossa filosofia.

williAm shAkespeAre, Hamlet I.v. 166 ‑7

Um Mundo de Faz de Conta?

As crianças são realmente extraordinárias. Elas vivem num mundo 

de magia e encantamento, criam vida e jogos a partir das coisas mais 

simples. Mundos completos emergem de caixas de cartão, simples 

saiotes e colares brilhantes transformam ‑se em trajes de príncipes e 

princesas, e o papel de alumínio dá lugar a coroas e espadas de reis 

e cavaleiros. Ursos de peluche e bonecas surgem como amigos espe‑

ciais e elementos importantes do elenco. Basta um movimento das 

fitas da varinha para a magia começar.

Então, e os amigos «imaginários» com que muitas crianças brin‑

cam? Serão estes companheiros invisíveis sempre «inventados» ou 

será possível que, pontualmente, as personagens de «faz de conta» 

dos nossos filhos sejam reais?
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O que É que É Real?

Abra a mente por um momento. Será possível que as coisas exis‑

tam ainda que não as possamos ver? É concebível que algo esteja ali 

embora não possamos escutá ‑lo? É viável que algo exista ainda que 

sejamos incapazes de senti ‑lo ou tocá ‑lo? Claro que é possível… e pro‑

vável, de acordo com as leis da física!

Existem coisas no nosso mundo que não conseguimos perce‑

cionar através dos nossos sentidos humanos limitados. Utilizamos 

ondas de rádio para enviar e receber mensagens, porém, não conse‑

guimos vê ‑las; apenas sabemos que elas existem, porque o aparelho 

de rádio funciona quando o ligamos. Esta é somente a ponta do ice‑

bergue. Existem cores e sons (vibrações) que os sentidos humanos 

não conseguem captar, mas a ciência mostra ‑nos que existem.

Germes e micróbios podem pôr ‑nos doentes (ou mesmo matar‑

‑nos), mas são completamente invisíveis ao olho humano, porém, nin‑

guém põe em causa a sua existência.

Nos dias de hoje, alguns cientistas concordam que há novas evi‑

dências de que a existência é multidimensional. Hindus, budistas  

e cabalistas acreditam nisto há milhares de anos.

O nosso mundo, como o conhecemos, existe em quatro dimensões 

(tempo, altura, largura e comprimento), mas é provável que existam 

mais de onze dimensões na opinião de vários especialistas. Aquilo que 

vemos, ouvimos e sentimos não é tudo o que existe. Evidentemente, 

é muito provável que haja muito mais do que onze dimensões, possi‑

velmente milhares. A limitada mente humana poderá nunca vir a ser 

capaz de se aproximar desse enigma!

 «Normal», O Que É Isso?

Será então possível que algumas crianças, particularmente as mais 

pequenas, sejam capazes de percecionar para além do que entendemos 



E U  T E N H O  U M  A N J O  D A  G U A R D A

17

como normal? Existiram sempre pessoas com dons psíquicos e com 

a capacidade de captar mais do que a «média» (lembre ‑se de que em 

tempos as «bruxas» eram queimadas — o que não era muito simpá‑

tico!). É típico da espécie humana fazer mal àquilo que teme.

É provável que a Humanidade se esteja a desenvolver a um tal ritmo, 

que muitas crianças que nascem atualmente são capazes de sintonizar 

e ver, escutar e experimentar alguns destes planos de existência que  

não têm estado acessíveis ao Homem até esta altura. (Ou, pelo menos, 

disponíveis para a maior parte de nós.)

Se não Conseguimos Ver, Existe?

Lembro ‑me de há muitos anos estar a dar de comer à minha bebé durante 

a noite quando subitamente ela afastou a cabeça e concentrou a atenção 

em algo que se encontrava ao nosso lado. O quarto estava escuro e eu 

apenas conseguia ver o seu rosto iluminado pela luz que entrava atra‑

vés da porta entreaberta da casa de banho, todavia, a minha filha estava 

fixada em algo completamente invisível para mim. A minha pequena 

bebé começou a rir. Havia qualquer coisa de muito divertido. Gostava 

de ter podido rir com ela. O que é que ela teria visto? Quem estaria ali?

Outras mães relatam este estranho fenómeno. Aconteceu com 

ambas as minhas filhas em diferentes ocasiões. Conseguirão as nos‑ 

sas crianças ver os seus anjos da guarda, guias espirituais, parentes 

falecidos ou outra coisa qualquer? Talvez, de vez em quando, seja 

isto tudo e mais do que isto. Eis a história de Melanie.

A Minha Filha Vê Espíritos

A minha filha Emily tem oito anos e tem estado muito sozinha na 

escola desde que a sua melhor amiga foi viver para a Austrália! Ontem, 
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ela perguntou ‑me: «Acreditas em fantasmas?» Respondi ‑lhe que 

sim, e ela disse ‑me que tinha um amigo fantasma chamado George. 

A Emily disse ‑me que o George tinha cinco anos, mas que fazia seis 

no dia seguinte. Disse ‑me que tinha brincado com ele no recreio da 

escola e que só se apercebeu de que ele não era um rapaz verdadeiro 

quando a campainha tocou no fim do recreio e o George desapareceu.

O George também aparece durante a noite e diz a Emily para 

não ter medo dele, porque só quer ser seu amigo. Ela descreveu ‑o 

pormenorizadamente, incluindo o facto de não ter cabelo. George 

contou ‑lhe que perdeu o cabelo quando estava vivo, porque estava 

doente, mas que agora se sentia melhor, pelo que o cabelo estava a  

começar a crescer novamente.

A Emily contou que o George usa sempre um casaco azul e 

calças ou calções cinzentos, exceto quando a Emily toma banho. 

Nessa altura, ele usa um fato de banho azul com mangas!

Perguntei a Emily há quanto tempo é que era amiga de George, 

e ela respondeu desde sempre, mas que o George lhe pediu para me 

contar, porque fazia anos no dia seguinte.

A Melanie comprou um bolo de anos para George, para celebrar  

o aniversário do menino fantasma! Também me contou que a Emily é 

uma criança normal de oito anos, que está a começar a ser um pouco 

atrevida, mas o George diz ‑lhe para ser uma boa filha e que a culpa 

é dela quando lhe ralham! É o género de coisa que dificilmente seria 

inventado por uma criança.

A Emily explicou que o George apenas fala com ela e que mais 

ninguém o consegue ver. Quando outras pessoas estão presentes,  

ele aparece sob a forma de uma pequena luz, mas, se ela estiver sozi‑

nha ou com a irmã, que ainda é bebé, ele é um rapaz real, que quer 

brincar. O George acompanha ‑a na escola, mas apenas brinca com ela 

no recreio; quando Emily está na sala de aula, ele é somente uma luz. 

George parece ter moral!
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Melanie conta…

Parece ‑me demasiada informação para uma criança de oito anos  

imaginar. A Emily já tinha visto coisas antes. O meu avô Bob morreu 

há doze anos, pelo que a Emily não chegou a conhecê ‑lo. Quando  tinha 

três anos de idade, ela começou a falar com o seu amigo «Bob». Um dia,  

quando estávamos de visita à minha mãe e víamos fotografias anti‑

gas de família, a Emily, assim que viu uma fotografia do meu avô, 

perguntou: «Porque é que têm uma fotografia do meu amigo Bob?»

Como é que se responde a isto? Talvez a Emily já tivesse visto 

antes uma fotografia do avô Bob. Talvez a avó no passado tenha 

mostrado as fotografias de família. Ou talvez não!

A história de Debbie é adorável.

Oh, Estás Sim…

O meu filho Ellis é muito especial para mim, assim como todos os 

meus filhos, porém, parece ter um dom que acho muito especial. 

Os meus pais fotografaram ‑no a brincar com os primos no jar‑

dim e, em duas fotografias diferentes, é possível ver uma neblina 

esbranquiçada ao lado dele e à sua volta. Sempre achei que se 

tratava do seu anjo da guarda ou guia espiritual.

Aconteceram várias coisas invulgares ao longo dos anos, mas 

ocorreu um episódio memorável quando ele tinha oito anos. Eu estava  

sentada na minha cama a ler um livro e a descansar quando Ellis 

entrou no meu quarto.

Subiu para cima da minha cama e disse ‑me: «Mamã, o meu 

irmãozinho está a crescer dentro da tua barriga.»

Fiquei aturdida. «Não, não está, Ellis. A mãe não vai ter 

mais bebés; tenho ‑te a ti e à Nina», respondi ‑lhe.
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O Ellis olhou para mim a sorrir e disse inabalável: «Mamã, 

acho que vais descobrir que ele está aí dentro e daqui a seis meses 

vou poder brincar com ele!»

Proferi mais algumas palavras desencorajadoras e mandei ‑o 

à sua vida. Sorri para comigo sobre o episódio, mas ainda fal‑

tavam três dias para ter a menstruação e, de qualquer forma,  

não tinha planeado ter outro bebé. Estávamos a construir uma 

casa e eu tinha trinta e nove anos!

Passaram três dias e a minha menstruação não apareceu, 

pelo que fui até ao supermercado local e comprei um teste de 

gravidez. Fiquei perplexa quando o teste revelou que estava 

grávida! Desnecessário será dizer que inicialmente não fiquei 

entusiasmada!

Quatro meses mais tarde, durante e ecografia, perguntei à téc‑

nica «é um rapaz, não é?», depois de lhe contar a minha histó‑

ria. Ela confirmou que era um rapaz. Quando contei a Ellis, ele 

limitou ‑se a sorrir e a dizer: «Estás a ver, eu bem te disse, mamã.»

Um dia, sentei ‑me com o Ellis e perguntei ‑lhe como é que 

sabia que o irmão estava a caminho. Contou ‑me que desejava 

ter um irmão e que naquele dia ouviu alguém dizer ‑lhe que ele ia 

nascer. Talvez até tivesse sido o novo bebé, Callum.

 O Ellis e a irmã, Nina, adoraram o Callum assim que o 

viram. Têm uma relação maravilhosa com o irmão mais novo. 

Parto do princípio que estava mesmo destinado que ele estivesse 

aqui connosco.

Visitantes de Outros Reinos e Dimensões?

Explorarei mais adiante algumas das razões que podem justificar as 

novas experiências que as crianças atravessam atualmente. Será possível  

que o desenvolvimento humano esteja a receber ajuda daqueles que 
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vivem noutras dimensões ou mesmo de outras espécies? É com cer‑

teza uma teoria que vale a pena ser investigada, face à minha surpresa 

perante histórias fantásticas de crianças que interagem, visitam e são 

visitadas por extraterrestres.

As pessoas que afirmam ter tido encontros com extraterrestres 

foram ridicularizadas pelo público durante anos. Contudo, qual é a 

probabilidade de uma criança inocente inventar este tipo de ocorrên‑

cia? Acho improvável.

O escritor Mike Oram é uma das pessoas que partilhou genero‑

samente as suas experiências. Iremos ler bastante sobre os encon‑

tros fascinantes de Mike ao longo da sua vida mais adiante neste 

livro. Dar ‑lhe ‑á certamente que pensar, e prometo ‑lhe que ficará sur‑

preendido com estes relatos sinceros.

Visitas do Além?

O que mais me intriga são as histórias de crianças que veem parentes 

falecidos. Pais, avós e irmãos parecem ser as visitas mais comuns, e as 

crianças encontram frequentemente entes queridos que nem sequer 

chegaram a conhecer, como aconteceu com a Emily e o avô Bob!

A morte não coloca limites ao amor. Acho maravilhoso saber que 

as nossas crianças estão a ser protegidas pelos seus próprios «anjos 

da guarda» que se encontram no além.

Os Animais de Estimação enquanto Videntes e Visitantes

Os nossos filhos ficam tão confusos pelos fenómenos que vivenciam 

como os adultos que as rodeiam. Os animais de estimação aparecem 

em diversas experiências que têm sido partilhadas comigo. Jan rela‑

tou a seguinte história da vida real.
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Validação Canina?

Quando tinha quatro anos de idade, o meu neto perguntou ‑me 

sobre o homem através do qual conseguia ver. Queria saber por 

que razão conseguia ver através dele (boa pergunta). O meu  

neto tem agora oito anos de idade e, nos últimos anos, tem visto 

diversos «espíritos» (ele não utiliza a palavra «fantasma»). 

Tento o mais possível não lhe colocar ideias na cabeça e penso 

que é importante deixá ‑lo simplesmente falar quando quer e 

fazer perguntas quando precisa. Ele tem dificuldades em dor‑

mir (vê luzes esféricas durante a noite), embora fique bem se 

alguém se deitar com ele. Acreditamos que o sítio onde vive‑

mos está muito associado à história dos nativos americanos. 

Até agora, Alex viu dois nativos americanos diferentes (ambos 

montados a cavalo). A primeira vez que Alex viu um nativo 

americano, o nosso cão ficou perturbado e não parava de olhar 

através dos vidros da porta. Olhámos para a rua e não vimos 

nada, mas o Alex aproximou ‑se e disse: «Oh, ele vê o homem 

montado no cavalo.»

Muitos dos meus leitores creem que os seus animais de esti‑

mação são videntes. Acredito que conseguem ver e ouvir num nível 

«vibratório» diferente do nosso. Nós sabemos que o apito silencioso 

para cães apenas é silencioso para os seres humanos! O que é inte‑

ressante na história de Jan é que o cão parece validar a experiência 

do neto! O que é muito útil para os céticos!

Muitas das crianças mencionadas no livro têm capacidades pra‑

ticamente inexplicáveis. Há diversos tipos de capacidade, e pretendo 

explorá ‑las todas consigo.

Jennifer falou ‑me sobre a sua filha extraordinária, a Lilli.



E U  T E N H O  U M  A N J O  D A  G U A R D A

23

Como É que Ela Soube?

O meu filho mais velho voltou da escola doente. A minha filha 

Lilli vai para a pré ‑escola depois de o irmão apanhar o autocarro. 

A Lilli tinha visto o irmão apanhar o autocarro naquela manhã, 

mas quando fui buscá ‑la à escola à tarde, ela perguntou ‑me: 

«Mãe, porque é que o Anthony já está em casa?» Como é que ela 

soube? Tenho a certeza de que não falei com ela sobre o assunto! 

Além disso, há dois dias, eu estava a ver algumas fotografias 

no site da minha irmã (ela é fotógrafa e também editora de ima‑

gem freelance) e vi uma fotografia que ela tinha editado de uma 

bebé chamada Harley (como a marca de motas3). A Lilli ainda 

não sabe ler, mas entrou no quarto quando eu estava a descer na 

página para ler os comentários sobre a imagem e disse: «Mãe, 

volta à menina da mota!»

Está Preparado para as Evidências?

Assim sendo, com o que é que estamos a lidar? Coincidência? 

Confusão? Esquecimento? Equívoco? Estarão os pais a ver mais nes‑

tas experiências do que aquilo que realmente ocorre?

O que à primeira vista pode parecer uma grande extrapolação da 

mente, torna ‑se cada vez mais credível e compreensível à medida que 

as histórias reais vão sendo em maior número.

Nenhum destes casos é um episódio isolado. Lembre ‑se, levei 

anos a reunir os dados desta pesquisa.

Está pronto para começar a explorar algumas capacidades para‑

normais? Começámos apenas a aquecer!

3 Referência à marca norte ‑americana Harley ‑Davidson. [N. da T.]
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Capacidades Psíquicas:  

Para Lá do Sexto Sentido

A coisa mais bonita que podemos experimentar é o misterioso.  

É a fonte de toda a arte verdadeira e de toda a ciência. Aquele para quem  

esta emoção é desconhecida, que já não é capaz de parar para contemplar  

em reverência, bem podia estar morto: os seus olhos estão fechados.

Albert einstein

Muitos adultos têm contacto com o sexto sentido, com aquelas capa‑

cidades que parecem sair dos parâmetros «normais». Contamos ser 

capazes de usar os nossos cinco sentidos normais (visão, audição, 

toque, cheiro e paladar), porém, enquanto humanos, somos capazes 

de muito mais!

Só porque não compreendemos estes fenómenos, tal não sig‑

nifica que não existam… pergunte a qualquer mãe! Como a minha 

própria mãe costumava dizer «preciso de olhos na nuca» (de modo  

a poder tomar conta das três filhas pequenas!). Estou certa de que ela 

tinha de facto olhos na nuca, pois sabia sempre o que estávamos a  

fazer! Também tenho a certeza de que, como a maior parte dos pais 
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de crianças pequenas, confiamos na nossa intuição da mesma forma 

que confiamos em qualquer outra capacidade quando se trata de 

proteger os nossos filhos.

Entre as crianças, estas capacidades inexplicáveis têm um impacto 

maior, pela inocência que as caracteriza. Sabemos que uma criança 

não está a tentar mentir ou enganar, e, quanto mais nova é, mais capa‑

cidades intuitivas parecem estar presentes. Contudo, para a criança, 

estas capacidades são normais.

Como É Que Estes Fenómenos Podem Existir?

Muitos milhares de crianças em todo o mundo conseguem ver, ouvir 

e sentir coisas que a maior parte dos adultos não consegue. Contudo, 

sabemos que tudo aquilo que vemos não é tudo o que existe. A ciên‑

cia já o comprovou. O espetro visível da luz (o pequeno pedaço que 

a visão humana consegue captar), por exemplo, é um pedaço minús‑

culo daquilo que realmente existe.

O corpo humano está mal equipado para captar qualquer coisa 

que não a mais pequena possibilidade do que pode existir… e do que 

existe de facto. Afirmei ‑o nos meus livros anteriores e repito ‑o: até 

os cães e os gatos conseguem ver e ouvir mais do que nós consegui‑

mos! É ingenuidade e ignorância acreditar que tudo o que vemos, 

ouvimos e sentimos, é tudo o que existe! É evidente que não é assim!

Imagine, então, que muitas crianças nos últimos anos expandi‑

ram capacidades e ampliaram a sua consciência um pouco mais do 

que aquilo a que estamos habituados. Não digo que tenho todas as 

respostas ou mesmo a maior parte delas, mas tenho algumas suges‑

tões para alguns dos fenómenos que estou prestes a partilhar con‑

sigo neste livro.

As histórias contidas neste capítulo abrangem um leque muito 

alargado de fenómenos. Algumas coisas deixá ‑lo ‑ão intrigado e outras 
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poderão assustá ‑lo. Outras irão fasciná ‑lo — mas muitas irão confundi‑

‑lo, da mesma forma que me confundem a mim. Os seres humanos 

receiam frequentemente aquilo que não entendem — é um mecanismo 

natural de defesa.

Será Lógico?

Muitas crianças passaram por experiências que parecem impossí‑

veis para a nossa mente racional. Se não tiver qualquer experiên‑

cia pessoal de fenómenos psíquicos, a sua mente debater ‑se ‑á mais 

relativamente a eles, contudo, asseguro ‑lhe que estas coisas estão 

realmente a acontecer.

Não lhe peço para ler todos os capítulos. De facto, sugiro que pare 

a sua leitura se se sentir assustado e que volte a ela noutra altura. 

Deixe a mente expandir ‑se apenas um pouco de cada vez. Se não se 

sentir preparado para enfrentar certos fenómenos, deixe ‑os por agora. 

Leia quando estiver pronto. Pode percorrer o livro de seguida (espe‑

cialmente se tiver lido os meus trabalhos no passado), mas se esta 

temática for novidade para si, poderá vir a ser mais do que alimento 

para o seu pensamento. Leve o tempo que precisar.

Pode ser preferível ler um capítulo e pôr o livro de parte. Trate 

das suas tarefas, faça coisas normais e leia algo que não esteja rela‑

cionado com os fenómenos paranormais. Quando tiver processado a 

informação do capítulo em questão, escolha outro, e a seguir outro. 

Por outro lado, pode ser que seja como muitos dos meus leitores, 

que não conseguem parar de ler entre capítulos.

À medida que avançar pelo livro, é provável que lhe ocorram 

alguns dos pensamentos seguintes a respeito do seu conteúdo:

• Sempre soube a respeito disto.

• Esta autora é doida!
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• Poderá isto ser verdade?

• Isto são uma data de disparates!

• Isto é o que me tem acontecido.

• Claro… isto explica tudo!

• Isto é fascinante!

• Mal posso esperar para saber mais…

• Não entendo, por isso não deve ser verdadeiro.

Quero que se lembre de outras afirmações do passado:

• A Terra é plana.

• O Homem não consegue voar.

• A Humanidade não pode ir à Lua.

Não se esqueça também da dificuldade que muitas pessoas sen‑

tem em partilhar este tipo de informação. Lindsay falou ‑me de como 

era difícil para ela quando, em criança, não acreditavam no que dizia.

Ele Veio Mesmo!

O meu avô morreu quando eu tinha dezasseis anos e, uma 

semana depois, começou a fazer jogos! Um dia, quando fui 

para o escritório da minha mãe, ele atirou ao chão todos os 

papéis que estavam em cima de uma secretária e, noutro dia, 

sentimo ‑lo à nossa volta, fazendo com que ficasse frio, em pleno 

mês de junho, em algumas zonas do escritório, que não tinha 

ventoinha nem ar condicionado. Uma semana depois do fune‑

ral, eu tinha exames finais na escola. O meu avô visitou ‑me 

durante o sono, a minha primeira visita em sonhos. Disse às 

pessoas que não tinha sonhado; eu sabia que não era um sonho. 

Era uma visita real. Porém, fui ridicularizada e disseram ‑me 
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que, embora compreendessem que eu desejasse que aquilo fosse 

verdade, não era!

Durante a visita, ele sentou ‑se na minha cama e, ao fazê ‑lo, 

senti a pressão sobre a roupa de cama. Escondi a cabeça debaixo 

do edredão, e ele riu ‑se. Disse ‑me que ia ficar tudo bem, sem falar 

realmente com a boca. Limitei ‑me a escutá ‑lo, não como se ele 

estivesse a falar normalmente, mas na minha cabeça, como um 

pensamento, mas não os meus pensamentos.

Anos mais tarde, a minha avó disse ‑me que acreditava em 

mim; ela própria desejava tê ‑lo visto. Ao que parece, a mãe dela 

visitou ‑a em sonhos em algumas ocasiões. Gostava muito que ela 

me tivesse contado na altura sobre as suas próprias experiências. 

Assim, tudo teria feito sentido!

Como Saber se Foi ou se Tem um Filho com Dons Psíquicos?

Se tem uma criança na sua família que apresenta uma perceção 

ampliada ou se testemunhou ou vivenciou fenómenos psíquicos 

quando era criança, então, está um passo à frente.

Algumas pessoas começaram a atribuir classificações diferentes a 

crianças com dons psíquicos, em função da altura em que nasceram 

e outros fatores distintivos, tais como o comportamento e a aparência.

Provavelmente já ouviu falar em termos como «Criança Índigo» 

(crianças que apresentam bastante cor índigo na sua aura ou campo 

energético, também conhecidas como a «primeira vaga» de uma 

nova geração de crianças), «Crianças Cristal», «Crianças Arco ‑Íris» 

(que alguns acreditam tratar ‑se da mais recente vaga) ou termos mais 

gerais, como «Crianças de um Novo Mundo», «Crianças Celestiais» 

e «Crianças Cósmicas».

Analisemos alguns dos padrões de comportamento e fenómenos 

com base nestas novas crianças. Reconhece alguns deles?
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• Dificuldades de integração no sistema escolar tradicional.

• Passam muito tempo a sós.

• Têm amigos «invisíveis».

• Possuem uma grande afinidade ou uma ligação profunda com 

animais, para além do que é considerado «normal».

• Os animais sentem ‑se atraídos por elas e frequentemente pare‑

cem não sentir receio de se aproximarem.

• Sentem muita atração por cristais, água e outros objetos 

naturais.

• Ficam extraordinariamente perturbadas quando animais, pás‑

saros ou mesmo insetos ficam feridos ou morrem.

• Reagem de uma forma fortemente negativa quando árvores e 

plantas são danificadas.

• Aparentam manifestar dificuldades comportamentais aos olhos 

dos outros.

• Sofrem de alergias.

• Aborrecem ‑se facilmente.

• Foi ‑lhes diagnosticado o distúrbio de défice de atenção ou alguma 

perturbação semelhante, autismo ou síndrome de Asperger 

(entre outros).

• São mais felizes em contacto com a natureza.

• São afetuosas, carinhosas e generosas.

• Por vezes revelam capacidades curativas.

• Frequentemente levam tempo para começar a falar, pois apoiam‑

‑se nas suas capacidades telepáticas naturais para captar e enviar 

informação de forma não verbal.

• Sentem ‑se atraídas para ajudar outros (especialmente outras 

crianças) que estão doentes, assustados ou em perigo.

• Desejam tornar o mundo melhor e ficam perturbadas pela 

forma como as pessoas em geral maltratam o planeta.

• Têm um grande interesse por questões ecológicas e ambientais.

• Veem e ouvem coisas que escapam aos outros.
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• As imagens revelam frequentemente que estas crianças estão 

rodeadas ou perto de bolas (esferas) ou clarões de luz (que não 

são visíveis a olho nu).

• Revelam interesse e conhecimentos sobre questões do mundo 

desde tenra idade.

• Têm personalidades fortes, contudo, podem parecer simulta‑

neamente muito descontraídas.

• São muito criativas.

• São empáticas.

• São espirituais.

• À sua volta ocorrem episódios invulgares, inexplicáveis e para‑ 

normais.

• São sensíveis emocional e fisicamente, captando frequente‑

mente as emoções dos outros à sua volta.

• Por vezes, falam sobre onde viveram antes de virem para cá.

• Falam sobre a sua «outra casa» ou «outros pais».

• Por vezes, sentem que não pertencem aqui.

• O seu comportamento social parece «diferente» da norma ou 

têm dificuldade em se adequar à interação social normal.

• Resistem à autoridade.

• São francos e sinceros.

• Possuem frequentemente olhos grandes ou muito expressivos.

• Têm problemas de sono, pesadelos ou sono irregular.

• Parecem sintonizar facilmente os pensamentos e sentimentos 

alheios.

• Afetam/ interferem ou manipulam os objetos eletrónicos que 

estão à sua volta.

• Falam sobre ideias invulgares.

• Ocasionalmente utilizam linguagem difícil e complexa para  

a sua idade.

• Aconselham frequentemente os adultos de uma forma que não 

corresponde à sua idade e têm razão!
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Pequenos Curandeiros

Eu costumava ter um pequeno quarto de meditação na minha antiga 

casa. Tal como outras crianças, a minha filha mais nova tinha um fas‑

cínio pela minha coleção de cristais, que estava espalhada pelo quarto.

Um dia, eu estava deitada no chão com uma dor de cabeça tre‑

menda. «Posso ajudar, mamã?», perguntou gentilmente a minha 

menina. Questionei ‑me de que forma poderia ajudar ‑me, mas ela 

apontou para os cristais de forma sapiente. «Claro», respondi.

Pois bem, a Georgina escolheu uma mão cheia de cristais e 

colocou ‑os sobre o meu corpo, enquanto eu ficava deitada no chão. 

Não fazia ideia do porquê ou de como teria ela tido aquela ideia, mas 

assim ficava quieta! Eu não tinha quaisquer expectativas.

Mantive os olhos bem fechados e descontraí. Minutos mais tarde, 

tirou os cristais de cima de mim e continuou o procedimento, movi‑

mentando uma pena sobre o meu corpo. O que estaria ela a fazer? 

Manifestava confiança nas suas capacidades para curar a minha dor 

de cabeça, e sabe que mais? A minha dor de cabeça desapareceu. 

Tinha sido apenas uma coincidência ou teria a Georgina feito despa‑

recer a minha dor de cabeça recorrendo ao antigo tratamento com 

cristais?

Elogiei a sua competência e perguntei ‑lhe onde é que tinha 

aprendido a sua técnica. «Não sei, apenas sei», respondeu ela 

com confiança. Não tenho a mais pequena pista de como a minha 

pequena filha aprendeu a tratar com cristais. Será que é uma capaci‑

dade que ela «trouxe consigo» quando nasceu? Será ela uma «velha 

alma» que sempre soube destas coisas ou terá ela apanhado a parte 

final de um programa de televisão quando saí da sala?

Mais tarde, fiz alguma pesquisa e descobri que muitos curan‑

deiros «suavizam a aura» (o campo energético natural do corpo), 

recorrendo a uma pena a seguir a um tratamento, tal como ela tinha 

feito instintivamente. Estranho!
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A filha de Monica é uma curandeira — e aparentemente pode 

ser hereditário!

Pequenas Mãos que Curam

Tenho três filhos com idades entre os oito e os catorze anos. Tive visões 

durante toda a minha vida (juntamente com enxaquecas muito for‑

tes) e apenas nos últimos cinco ou seis anos é que acabei por me 

aperceber de que tinha tentado «bloquear» as minhas visões durante 

toda a vida. A minha mãe sempre me disse que era «conversa de 

doidos». Assim que comecei a assumir e a acreditar em mim e nos 

meus sentimentos (e me afastei da zona onde a minha mãe vivia!), 

parei de ter as constantes enxaquecas.

A minha filha Samantha fala com espíritos desde os dois anos 

de idade, e eu não queria ser como a minha mãe e desencorajá‑

‑la de algo que é uma capacidade natural dela. O meu desejo 

era proporcionar ‑lhe informação e conselhos corretos, de modo  

a fortalecer os dons que recebeu de Deus.

Quando ela cresceu, também começámos a aperceber ‑nos de 

que conseguia curar animais. Também consegue curar pessoas, 

mas não tenho encorajado tanto esse aspeto. Tenho problemas gra‑

ves de saúde, acompanhados de dor permanente, e tenho de usar 

sempre um emplastro para a minimizar. Pedi ajuda à minha filha 

somente em duas ocasiões. Em ambas, a dor era tão forte (e a meio 

da noite), que pedi ao meu marido que a acordasse. Quando ela 

pousou as suas mãos sobre mim, senti o calor emanar das mãos 

dela e a dor a ser literalmente puxada para fora de mim. Em menos 

de dez minutos, ela tinha removido a dor por completo.

O motivo pelo qual eu não lhe pedi para me curar de tudo o 

resto é porque honestamente não sei o que é que os seus poderes 

fazem ao seu corpo. (Ela revelou sintomas dos mesmos problemas 
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que eu tenho desde que era pequena.) Receio que absorva os meus 

problemas e tenha de sofrer como eu ou que não consiga curar ‑me 

completamente e perca a confiança nas suas capacidades.

Se eu piorar ou até morrer, não quero que ela pense que não 

tem realmente um dom, por não ter conseguido curar ‑me por 

completo.

Embora não seja provável que Samantha fique doente por utilizar 

as suas capacidades curativas, é útil para ela aprender a «canalizar» 

a sua energia terapêutica de forma segura. Imagine quando aquele 

amigo chato lhe liga a qualquer hora do dia e da noite para falar e 

queixar ‑se durante horas e horas. Você é compreensivo e escuta o seu 

amigo, e no final do telefonema ele diz «obrigado, sinto ‑me muito 

melhor», porém, VOCÊ agora está exausto!

Embora possa não se aperceber disso, o seu amigo ao telefone é 

um «vampiro» energético — não é literalmente um vampiro, claro 

está, mas rouba e esgota a sua energia! Nenhum dos dois se aper‑

cebe disto na altura, mas os efeitos a seguir são óbvios.

Assim sendo, se tiver um jovem curandeiro na família, ensine ‑o 

a deixar a energia terapêutica fluir através dele, em vez de desperdi‑

çar a própria energia. (Consulte o Capítulo 9 para mais informações.)

Telepatia

Muitos pais tiveram esta experiência. Lembro ‑me de me fazer per‑

guntas distraidamente a mim mesma e de descobrir a seguir que 

a minha filha estava a responder às minhas perguntas não verbali‑

zadas! As crianças muito pequenas conseguem fazer isto frequen‑

temente, mas acabam por perder esta capacidade à medida que 

crescem e aprendem a falar e a responder utilizando métodos mais 

tradicionais!
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Muitos de nós passamos por episódios ocasionais em que capta‑

mos um pensamento, frase ou palavra de um ente querido próximo. 

Com frequência, a nossa mente está simultaneamente a sonhar 

acordada. Faço isto regularmente com o meu marido, e ele comigo. 

É como se fôssemos capazes de escutar as reflexões um do outro 

— momentaneamente, claro está. É como se «sintonizássemos» a 

frequência de pensamento um do outro da mesma forma que sin‑

tonizamos uma estação de rádio. Estou certa de que os cientistas 

descobrirão como fazemos isto — e porquê — nos próximos anos!

Nas crianças com capacidades psíquicas, esta habilidade vai para 

além deste fenómeno espontâneo e ocasional. Elas conseguem inclu‑

sivamente captar os nossos pensamentos privados e pessoais, a não ser 

que aprendamos a escondê ‑los!

Angie, que eu mencionei na Introdução, está bastante consciente 

das capacidades psíquicas e curativas da sua filha. Ela também é capaz 

de comunicação telepática (telepatia) e telecinesia (mover os objetos 

com a mente).

Leitura da Mente

A minha filha tem agora oito anos de idade e é uma curandeira. 

Tudo começou há cerca de quatro anos, e embora hoje a nossa com‑

preensão seja um pouco maior, inicialmente foi muito surpreendente.

Apenas a nossa família e alguns amigos sabem do que a minha 

filha é capaz. De alguma forma, soube que a minha filha era um 

pouco psíquica quando ela tinha por volta dos dois ou três anos de 

idade, porque viu um espírito uma manhã e contou ‑me. Sabia que 

era verdade devido ao seu comportamento.

Contudo, nunca me passou pela cabeça que ela pudesse curar. 

Ela também é capaz de me dizer o que sonhei na noite anterior  

e mover um lápis ou uma caneta utilizando apenas a sua energia.
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Por vezes ela sabe coisas e, quando lhe pergunto como é que 

sabe, a sua resposta é sempre «apenas sabia na minha cabeça!»

Telecinesia — Mover Objetos com o Poder da Mente

A filha de Angie revelou cedo uma habilidade natural para mover 

objetos através do poder dos seus pensamentos. As crianças mais 

velhas aparentemente desenvolvem esta capacidade e, quando che‑

gam à idade adulta, estão prontas para dar um uso prático às suas 

capacidades (para ajudar os outros, motivo pelo qual acredito que 

têm os dons).

Esta capacidade também se pode manifestar de outras formas. 

Algumas pessoas, por exemplo, não podem usar relógio, porque ava‑

ria ou não indica a hora certa. Algumas acreditam que isto se deve à 

aura ou campo energético e quem tem capacidades psíquicas desen‑

volvidas interferir no quartzo de cristal, que contribui para manter a 

hora certa… porém, esta habilidade também pode carregar baterias. 

Todavia, nem todas as pessoas com estas capacidades afetam a ener‑

gia desta forma (é o meu caso, por exemplo).

Outras percebem que as lâmpadas e computadores se descon‑

trolam quando elas estão por perto. Alguns jovens são capazes de 

manipular controlos remotos, desligar equipamentos e mover obje‑

tos simples, como alfinetes ou papel, usando a mente.

Vai ter de me perdoar por não usar sempre os nomes verdadei‑

ros dos intervenientes destas histórias. Embora estejam dispostos a 

partilhar as suas histórias no sentido de ajudar outros, os pais, como 

é natural, não apreciam ter os filhos a ser testados cientificamente!

Apresento, então, outro exemplo. Tratemos por «Sally» esta 

jovem mulher.
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Capacidades Aterradoras

Tenho dezoito anos e sempre tive capacidades invulgares, porém, 

atualmente não consigo controlá ‑las. Além disso, surgem nas pio‑

res alturas! Também me informei sobre a psicocinese (um tipo de 

ação da mente sobre a matéria, que consiste na capacidade de ver‑

gar e mover objetos), pois sempre que fico muito perturbada emo‑

cionalmente, ocorrem quebras de energia à minha volta. Quando 

isto acontece, fica tudo negro na minha mente e sinto ‑me como se 

não estivesse sequer aqui. Depois, quando saio deste estado, as lâm‑ 

padas fundiram ‑se ou ficam a tremer. Numa ocasião, fiquei 

extremamente perturbada emocionalmente e desmaiei. Quando 

acordei, a cidade onde vivo tinha ficado sem energia! Foi noti‑

ciado que tinha acontecido algo ao gerador!

Poderia o temperamento de uma jovem rapariga ter a capacidade 

de interromper o fornecimento de energia de uma cidade inteira?  

É uma ideia interessante! Sally continua o seu relato:

Mais recentemente, descobri uma capacidade mais defensiva. 

Durante o Dia das Bruxas, visitei uma amiga da minha mãe e o 

filho dela, Craig. Quando estavam a comer na rua, perguntaram‑

‑me se eu queria comer qualquer coisa. Não me apetecia, mas 

Craig — que é apenas um bebé — aproximou ‑se de mim, deu ‑me 

um pedaço de maçaroca e disse ‑me para comer. (Nesta altura,  

eu estava muito perturbada e emotiva, pois havia muitos rumo‑

res a circular a meu respeito.) Porque o Craig me pediu, aceitei a 

maçaroca e segurei nela.

A seguir, decidi começar uma guerra de comida, pelo que 

atirei com o pedaço de maçaroca (com cuidado) na direção de 

Craig. Ele sorriu e, a seguir, levantou com a colher uma perna 

de frango, puré de batata e milho, com intenção de me atirar 
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com tudo (a mãe de Craig estava a comer e a ler um artigo, pelo 

que não estava a prestar atenção). Achei que devia agir rapida‑

mente — especialmente porque era culpa minha. Então, assim que 

ele puxou o braço para trás, agi instintivamente, fechei os olhos  

e gritei «NÃO!» muito alto. Quando abri os olhos (e foi estranho, 

como se nada daquilo fosse real), vi o pequeno Craig voar para 

trás, escorregar metro e meio pelo alpendre e quase cair! Ele olhou 

para mim em choque e aterrorizado. Ambos sabíamos que tinha 

acontecido algo de invulgar. Contudo, o Craig também consegue 

ver espíritos e comunicar com eles, por isso acho que ele percebeu 

a ligação! Senti ‑me muito mal com o episódio e, como é evidente, 

nunca pretendi magoar alguém. 

No dia seguinte, a minha amiga e eu estávamos a passear na 

baixa e queríamos atravessar a rua, mas estava muito trânsito e 

ninguém parava. Um carro aproximou ‑se a cem quilómetros à hora 

e instintivamente fechei os olhos e gritei na minha cabeça «PARA!».

Pois bem, abri os olhos exatamente quando o carro estava  

à frente da passadeira e vi que tinha parado muito de repente.  

O condutor também não tinha carregado no travão. Parecia que 

o carro tinha batido numa força invisível — a traseira do carro 

também levantou cerca de meio metro. Não sei quem estava mais 

surpreendido, se eu ou o condutor. Ele estava aturdido e não fazia 

ideia do que tinha acabado de lhe acontecer.

Haverá uma relação entre estas ocorrências? Será que Sally mani‑

pula realmente a energia em torno de si?

A aprendizagem de qualquer competência nova requer tempo 

e prática, porém, a intenção é tudo. A Sally está apenas a aprender 

a reconhecer as suas capacidades, mas o seu dom deverá ser usado 

com cuidado a longo prazo. Dádivas de Deus como esta não ser‑

vem para ganho pessoal nem para manipular o livre arbítrio alheio, 

porém, a Sally é bastante sensata e já sabe isso!
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Sinto que todas as histórias de Sally são mesmo verdadeiras.  

Do mesmo modo, também acredito que ela tem capacidades psí‑

quicas que agiram nesta situação e acredito que aprenderá a utilizar 

essas capacidades com sensatez.

Uma mulher contou ‑me:

Tenho um relógio original dos Ursinhos Carinhosos4 do início dos 

anos oitenta. Está em perfeitas condições, exceto a pilha que, após 

cerca de vinte e cinco anos, deixou de funcionar. Coloquei o reló‑

gio no pulso e evidentemente não funcionou; eu já sabia. O ven‑

dedor inclusivamente avisou ‑me de que a pilha não funcionava, 

como seria de esperar. Foi então que a minha filha o colocou no 

pulso e ele funcionou, por isso sei que há alguma coisa de invulgar 

na energia dela; só não sei muito bem o quê! 

Há uns anos repreendi ‑a por qualquer coisa, e ela ficou furiosa 

como um touro. Na altura, tinha provavelmente perto de cinco 

anos de idade. Soprou, cruzou os braços e fixou em mim o olhar 

cheio de raiva. O dispositivo eletrónico que estava mais perto 

dela era a porta da garagem (normalmente mantenho ‑a fechada 

como medida de segurança, de modo a manter animais selva‑

gens afastados), mas naquela ocasião a porta da garagem estava 

aberta. Durante o seu acesso de raiva, vimos a porta fechar ‑se 

sozinha, sem nenhuma de nós ter carregado no botão. As por‑

tas das garagens não se fecham automaticamente sozinhas, e eu 

soube imediatamente que se devia ao efeito da minha filha sobre 

a eletricidade!

4 Care Bears, na versão original, trata ‑se de um grupo de personagens criado pela American 

Greetings para postais de aniversário e de Natal, que veio a dar origem a uma série infantil  

de televisão. [N. da T]
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Precognição

A precognição é saber o que está prestes a acontecer. Trata ‑se de uma 

capacidade difícil de detetar, uma vez que esta capacidade se revela 

frequentemente sob a forma de imagens. Estas imagens precisam 

de ser interpretadas pelo cérebro humano, e é aqui que as coisas 

podem dar para o torto. As visões de eventos futuros ocorrem fre‑

quentemente durante os sonhos. Aconselho que qualquer visão seja 

registada num bloco de notas ou no computador (ou peça ao seu 

filho para fazer o mesmo ou tome nota pelo seu filho, se este ainda 

não souber escrever). A opção do bloco de notas talvez seja mais 

fácil, uma vez que pode manter um bloco de notas e uma caneta ao 

lado da cama. Anote tudo aquilo de que se conseguir lembrar e colo‑

que datas nos seus apontamentos. 

A Sally, referida anteriormente neste capítulo, também tem pre‑

monições. Eis o que ela relatou:

As capacidades psíquicas são comuns na minha família, e a minha 

mãe disse ‑me que o meu irmão costumava ter visões e premonições.  

Eu também costumava ter muitas visões e premonições, mas evoluíram 

e atualmente apenas sei o que vai acontecer sem ter sonhos terríveis.

Muitas crianças têm combinações e variações destas capacidades.  

A Sheryl contou ‑me:

Leitura da Mente e Não Só

Por vezes, a minha filha Kara recorre à leitura da mente. Ela tam‑

bém deixa escapar informação muito pessoal do meu passado lon‑

gínquo, da altura em que eu era uma menina (mesmo que eu não 

esteja a pensar no assunto).
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Não sei como classifica estas capacidades: saber coisas sobre  

o passado dos outros; saber datas de aniversário e a idade de outras 

pessoas; falar de coisas que acabam por acontecer mais tarde.

Ela até sabe se algo irá funcionar ou não antes de experimen‑

tarmos. Numa ocasião, estávamos todos no parque e eu ia beber 

água do chafariz, mas a Kara disse casualmente «não está a fun‑

cionar», e não estava. Todavia, estava a funcionar da última vez 

que tínhamos ido ao parque, então, como é que ela sabia?

Quando a Kara tinha quatro anos, tive uma experiência 

bizarra. Eu estava a dormir no sofá, porque não me sentia bem.  

A Kara estava a dormir na cama dela. A seguir, acordei e vi a Kara 

de pé, em frente à televisão, a olhar para mim. Chamei pelo nome 

dela e ela evaporou ‑se em frente dos meus olhos. Fiquei apavorada! 

Corri para o quarto dela e encontrei ‑a a dormir na sua cama!

Uma noite, o Jody, o meu marido, estava a dormir no sofá. 

Como acontece com muitos homens, ele adormece frequentemente 

em frente à televisão. A Kara entrou na sala de estar, aninhou‑

‑se junto dele no sofá e também adormeceu. O Jody contou que 

estava a sonhar que tinha tomado um atalho para algum lugar. 

Quando acordou do seu sonho, a Kara estava a observá ‑lo. Ela 

perguntou ‑lhe: «Pai, porque é que estás a seguir por um atalho?» 

Foi como se ela tivesse partilhado do mesmo sonho, e eu nunca 

ouvi o Jody falar durante o sono, pelo que essa não é uma expli‑

cação plausível.

A Kara lê mentes desde que começou a falar, o que pode 

ser muito perturbador. Contudo, ao longo do tempo, aprendi  

a bloqueá ‑la um pouco — todavia, ela consegue captar informação 

dos outros sem qualquer dificuldade. Por exemplo, consegue saber o 

que se passa na casa da minha amiga, ainda que esteja a sessenta 

e cinco quilómetros de distância. A distância física não representa 

qualquer dificuldade. A Kara obriga ‑me a ligar à minha amiga 

para lhe perguntar por que razão está a gritar com a filha!
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A filha da minha amiga também tem capacidades psíquicas. 

Ela é muito inteligente e tem um QI de 165. É muito irritante 

quando uma criança de sete anos corrige todos os nossos erros! 

Seja como for, ambas as garotas conseguem — e fazem — coisas 

extraordinárias.

Monica escreveu ‑me sobre a sua filha Sammi, que tem diferentes 

capacidades, incluindo telepatia. «A minha filha respondeu algumas 

vezes ao meu marido antes de ele ter feito realmente a pergunta. Então, 

agora ela também lê as nossas mentes!»

As crianças com capacidades psíquicas frequentemente têm por 

perto outras crianças com capacidades semelhantes. Pode ser um 

irmão, um primo ou simplesmente um colega da escola.

É provável que algumas pessoas achem este tipo de precognição 

assustador, mas, na maioria dos casos, as famílias acham a infor‑

mação reconfortante. A história seguinte, de uma mulher chamada 

Kathryn, é um caso extremo, mas parece comprovar esta ideia. Vou 

deixá ‑la explicar.

Lamentamos Muito…

A minha segunda filha (em idade pré ‑escolar) disse ‑nos qual 

seria o dia da semana em que a minha sogra ia morrer, pelo que 

sabemos que ela tem uma sensibilidade especial.

A minha filha mais nova veio ter comigo dois dias antes de o John, 

o meu marido, se submeter a uma cirurgia simples e disse que a avó 

(que falecera quando ela tinha apenas um ano de idade) a tinha visi‑

tado. Ela descreveu ‑a como uma jovem mulher, que eu nunca tinha 

visto, mas o meu marido reconheceu imediatamente a descrição.

Ela contou que a avó lhe disse, «lamentamos, não sabemos 

o que correu mal com a cirurgia» e «estamos à espera do John». 
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Por conhecermos as suas capacidades psíquicas, isto assustou ‑nos 

e preparámo ‑nos o melhor que conseguimos. Ambas as meninas 

estavam muito ansiosas com a cirurgia e não gostavam da «escuri‑

dão cada vez maior» que existia dentro e à volta do pai. O tumor 

benigno de John foi diagnosticado como cancro terminal, de estádio 

quatro, espalhado nos pulmões, fígado e outros órgãos. Elas (as suas 

filhas) souberam antes dos médicos que ele estava a morrer. Seis 

meses, disseram os médicos. Menos tempo do que isso, de acordo 

com as nossas filhas, mas não insistimos com elas.

O riso é o melhor tratamento, pelo que a deixo com isto. Uma 

das coisas sobre a qual as minhas filhas me alertaram foi: «O Pai 

vai ficar zangado com os sinais vitais». Na altura, isto não fez 

qualquer sentido para mim, mas, enquanto estávamos no hospital, 

informei o meu marido: «Querido, tirei ‑te o relógio, a aliança e a 

carteira». Ainda confuso devido à morfina, respondeu: «OK, mas  

a enfermeira acabou de me tirar os vitais [sinais vitais, tensão, 

pulso] e quero ‑os de volta. Posso precisar deles!»

Ele irá partir rindo ‑se até ao fim.

Mediunidade

A mediunidade é uma capacidade tão comum entre estas crianças, 

que dedico uma grande parte deste livro ao tema.

Observemos um pouco de que forma esta capacidade se pode 

revelar. A nova geração de crianças com capacidades psíquicas 

ampliou os seus sentidos. Elas conseguem captar mais do que foi 

classificado anteriormente como «normal» para o corpo humano. 

Pois bem, quer se trate isto de evolução natural quer acredite (ou 

deseje explorar) em algumas das restantes hipóteses apresentadas 

neste livro relativamente à forma como esta capacidade se revela, 

é consigo. Contudo, ignorar o facto não é mais uma possibilidade. 
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Muitos milhares de crianças estão a nascer com capacidades novas,  

e a mediunidade é uma delas. Quer acredite ou não, é consigo, mas, seja  

como for, está a acontecer!

Muitas pessoas creem que o plano espiritual (Céu) e os espíritos 

(principalmente as almas dos nossos entes queridos que partiram) se 

encontram aqui, mesmo ao nosso lado. O seu reino sobrepõe ‑se literal‑

mente ao nosso. A maior parte de nós não consegue captar este reino 

— não com as nossas capacidades humanas limitadas. Os nossos olhos 

não conseguem ver o que está aqui mesmo ao nosso lado, os nossos 

ouvidos não conseguem ouvir da mesma forma que os nossos animais 

de estimação. Porém, não temos culpa! O corpo humano está mal equi‑

pado para lidar com estas frequências vibratórias mais elevadas.

Quase Morte

Quando as pessoas passam pela clássica experiência de «quase morte» 

que se segue à morte física do corpo físico, veem ‑se a ser puxadas através 

de um túnel, com uma luz brilhante ao fundo. A maior parte das pessoas 

(partindo do princípio de que não vão morrer nesta altura) regressa ao 

seu corpo — é lhes comunicado literalmente para regressarem, pois não 

chegou a sua altura, através dos entes que já faleceram e que encontram 

no túnel ou por outros que creem tratar ‑se dos seus anjos da guarda.

Em raras ocasiões, há quem atravesse a luz no final do túnel e obte‑

nha um vislumbre do Céu que existe do outro lado. Algumas pessoas 

veem cores que não são deste planeta — cores belíssimas que não con‑

seguem descrever, pois não existem pontos de referência que o permi‑

tam. Existem muito mais cores (visões e sons) do que o nosso corpo 

humano limitado consegue captar; a nossa alma é capaz de experimen‑

tar bastante mais.

A nova geração de crianças com habilidades psíquicas parece ser 

capaz de aceder a estas capacidades mais avançadas, quer porque 
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o seu corpo está mais desenvolvido quer porque estas crianças são 

capazes (através da sua própria capacidade psíquica «natural») de 

captar mais do que o ser humano «normal» tem sido capaz de fazer. 

Ver espíritos é uma dessas capacidades.

A maior parte das crianças está muito contente com a sua capa‑

cidade. Para elas é normal. As dificuldades surgem quando aqueles 

que estão à sua volta são incapazes de ver, sentir e ouvir eles próprios 

os espíritos. O medo ou mesmo o incómodo alheio pode (tempora‑

riamente) bloquear as capacidades destas crianças. Qualquer adulto 

psíquico que, em criança, tenha bloqueado as suas próprias capaci‑

dades naturais dir ‑lhe ‑á que isso aconteceu porque não acreditavam 

nele ou porque foi desencorajado.

A filha de Tamy aprendeu a lidar com as suas visões enquanto 

conseguiu e, mais tarde, quando se sentiu preparada, falou sobre 

elas. Tamy conta ‑nos:

Vejo Pessoas que Morreram

A minha filha acabou de fazer doze anos e suspeitei sempre que 

conseguia ver espíritos. Até esta data, ela tinha negado comple‑

tamente ser capaz de ver ou fazer algo invulgar, exceto uma vez, 

quando admitiu de facto ver uma menina no corredor da nossa 

casa a chorar pela mãe.

Não percebo bem o que aconteceu, mas ontem estávamos 

a conversar e ela admitiu finalmente que sempre viu, ouviu e 

comunicou com espíritos, até mesmo quando estamos em público. 

Contou ‑me isto ontem (depois de eu ter referido que a nossa casa 

parecia mais vazia ultimamente).

Tivemos um incêndio na cozinha em fevereiro e remodelámo ‑la 

completamente. A minha filha contou ‑me que os espíritos não esta‑

vam nada contentes com isso e que o mostravam constantemente, 
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escondendo talheres e até atirando ao chão uma frigideira. Contou‑

‑me que eles estavam extremamente zangados por termos remode‑

lado a cozinha e por isso tinham abandonado a casa.

Aproveitei a oportunidade para lhe perguntar sobre a menina 

que chorava pela mãe, pois também não a via nem sentia há já 

algum tempo. Era uma coisa muito bonita, pois a mãe da menina 

tinha acabado por vir buscá ‑la! A minha filha contou ‑me que acor‑

dou uma noite, por volta da meia ‑noite, e sentiu alguém no quarto; 

a menina apareceu para se despedir! Estou tão feliz por ela! Acho 

que também estou feliz por mim, pois é um grande progresso para a 

minha filha ter conseguido finalmente confiar em mim o suficiente 

para partilhar comigo o que está a acontecer na vida dela.

O meu filho também tem capacidades psíquicas, mas não fala 

sobre o assunto. Disse que não estava autorizado a falar sobre o que 

tem visto ultimamente.

Muitas crianças que funcionam nestes reinos mais elevados sen‑

tem que têm uma missão — não é tanto que tentem esconder as coi‑

sas de nós, mas sentem (assim como os seus gurus espirituais) que 

nós (meros mortais!) não compreenderemos ou não estaremos prepa‑

rados para a informação que têm para transmitir. Afinal, é um tanto 

alucinante, não concorda? 

A não ser que o seu filho esteja a sofrer de perturbações men‑

tais ou tenha dificuldades em comportar ‑se normalmente, talvez o 

melhor seja deixar as coisas evoluírem. Evidentemente, se tiver a 

sorte de o seu filho sentir que pode falar consigo sobre as suas expe‑

riências, melhor ainda.

Todas as crianças escolhem normalmente alguém a quem con‑

tar — mas esteja preparado para o facto de que pode não ser você. 

Prepare ‑se para que escolham o seu companheiro, um avô, um pro‑

fessor ou um amigo da família (em muitos casos, a criança confia 

num irmão ou num amigo próximo). 



E U  T E N H O  U M  A N J O  D A  G U A R D A

47

Também vale a pena ter presente que os segredos podem ser 

perigosos. Tenha o cuidado de perceber se um qualquer «segredo» 

referido pelo seu filho é de facto psíquico. O grande zelo pela criança 

deve ser sempre, como é claro, a prioridade. 

Se o seu filho é contactado pelo espírito de membros da família 

ou amigos que morreram, isto pode ser vantajoso para outros mem‑

bros (vivos) da família. O seu filho pode ter uma mensagem bonita 

para si. Se escutar atentamente as mensagens espontâneas, poderá 

descobrir que o «avô chegou em segurança ao outro lado» ou que  

«o avô sugere que veja os travões do carro!»

A filha de Christa recebia visitas regulares de espíritos, o que lhe 

causava problemas para dormir à noite. O seu avô age atualmente 

como um porteiro, uma espécie de segurança ou guardião, mantendo 

afastados durante a noite os espíritos indesejáveis. Ela contou ‑me:

O Avô Guardião

 

Alexandra, a minha filha de catorze anos, acha que atrai cada 

vez mais espíritos (eles sabem que ela consegue vê ‑los e têm men‑

sagens importantes para transmitir a alguém no plano terreno!). 

Evidentemente, isto pode ser muito aborrecido!

Atualmente, os espíritos visitam ‑na regularmente, embora 

ela não seja capaz de falar com eles. A Alexandra contou ‑me que 

o meu avô materno impede espíritos indesejáveis de entrarem em 

casa quando ela está a dormir. Desde que ele deu a conhecer a 

sua presença, apenas um espírito desconhecido a acordou. Este 

espírito estava a tocar carinhosamente na cabeça dela. Ela sabia 

que não era o avô e desceu as escadas a correr para me contar. 

Pressinto que seja alguém da nossa família, porque a Alexandra 

não quis ofender os seus sentimentos mandando ‑o embora. É um 

pouco menos assustador para nós quando sabemos quem é.
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Há duas semanas, a Alex esteve muito constipada. Dei ‑lhe 

um medicamento para a constipação, para a ajudar a dormir. 

Ela adormeceu num sono profundo e apareceu uma menina no 

seu sonho. Tinha cerca de oito ou nove anos, usava uma bata 

de hospital, era careca (a Alex acha que ela foi vítima de can‑

cro). Tentou dizer algo à Alex, mas a Alex não conseguiu ouvir 

o que ela dizia. A Alex disse que havia escuridão em torno da 

criança. Há muito tempo atrás esta menina era uma luz branca 

e brilhante.

Acho interessante que a Alex tenha visto «escuridão» em torno 

da criança com cancro, da mesma forma que a filha de Kathryn viu 

escuridão à volta do pai moribundo.

Algumas capacidades levam tempo a ser desenvolvidas. Neste 

exemplo, a menina é capaz de entrar em contacto com alguns mem‑

bros da família, o que para ela é mais difícil quando se trata de espíri‑

tos desconhecidos. Os espíritos de crianças sentem ‑se especialmente 

atraídas por crianças humanas vivas, especialmente quando existem 

brinquedos no quarto — desenvolverei este assunto mais à frente!

Embora possamos achar estas visitas sinistras ou assustadoras, 

elas não o são quando pensamos nelas logicamente. A maior parte 

das crianças só se assusta se nós tivermos medo!

Uma mulher chamada Zoe relatou ‑me a história seguinte. 

Capacidades Herdadas?

Acho muito provável que as capacidades psíquicas sejam herdadas. 

A minha mãe fala abertamente sobre espíritos e outras coisas invul‑

gares que terão acontecido com ela. Ela é muito religiosa, mas tam‑

bém acredita no paranormal. Tem visões e sensações fortes. A minha 

irmã e eu somos médiuns clariscientes (um termo que significa 
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«perceção clara») e, por vezes, sei coisas. Não revelei qualquer capa‑

cidade psíquica durante a adolescência, porque não estava real‑

mente interessada e não acreditava «nesses disparates». Foi então 

que tudo se manifestou em plena força quando tinha cerca de vinte  

e cinco anos. Todos os meus quatro filhos revelam ter alguma capa‑

cidade. Dois dos meus filhos veem coisas e um deles é muito parecido 

comigo. Também acredito que quanto mais abertos somos a respeito 

da nossa própria capacidade, mais esta se manifesta.

Pelo contrário, Paula não está convencida de que as capacidades 

passam através das gerações.

Penso que a «herança» não é realmente herança, a ideia apenas 

soa bem! Penso que somos o que somos. Acho que todos temos 

estas capacidades, mas talvez nem sempre o nosso espírito consiga 

lidar com aquilo que o acompanha e, quando um progenitor pas‑

sou por esta experiência, então, é mais «seguro» emocionalmente 

percorrer este «caminho».

Tenho dons psíquicos, bem como os meus filhos, com um e qua‑

tro anos de idade. Posso dizer ‑lhe a partir da minha própria expe‑

riência que ambos escolheram este caminho e, se nós os pais não 

estivéssemos abertos a isso, eles teriam grandes desafios pela frente.

Pessoalmente, acredito que são os pais quem mais devem 

sentir ‑se seguros em primeiro lugar, pois os nossos filhos seguirão 

o mesmo caminho.

Auras

Ver auras (o campo energético natural que rodeia o corpo) e as suas 

diferentes cores é um traço comum da nova geração de crianças com 

capacidades psíquicas.
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As diferentes cores da aura representam diferentes vibrações ou  

traços de personalidade. As cores podem variar ao longo do dia, em fun‑

ção da «disposição» do indivíduo. Outras cores permanecem na aura.

Apresento ‑lhe uma lista geral, embora cada tonalidade possa ter sig‑

nificados diferentes — por isso, não encare esta lista como definitiva!

As crianças também veem frequentemente os espíritos desta 

maneira, pelo que seria interessante descobrir se as mesmas cores 

da personalidade se aplicam a nós seres vivos! 

• Vermelho: colérico, criativo, persistente e apaixonado.

• Cor de laranja: atencioso, motivado, disciplinado e corajoso.

• Amarelo: alegre, focado, atencioso e introvertido.

• Castanho: organizado, disciplinado, sólido, empenhado e sensato.

• Verde: espiritual, terapêutico, sociável, inventivo e tenso.

• Cor ‑de ‑rosa: amoroso, leal e prudente.

• Azul: terapêutico, sensível, intuitivo, procura a harmonia, ínte‑

gro, previsível e psíquico.

• Roxo: espiritual, industrioso, sonhador, humilde e psíquico.

• Cinzento: envolvido em práticas espirituais, ligado, orientado, 

no caminho certo.

• Creme: sintonizado, atento.

• Preto: colérico, doente, traumatizado, deprimido, preso ou pro‑ 

tegido.

Na verdade, as auras têm de ser lidas por profissionais, mas esta 

lista pode servir de indicação e de ponto de partida no caso de o seu 

filho as conseguir ver. A criança poderá ser capaz de lhe oferecer 

uma lista mais extensa, pelo que vale a pena confirmar!

Se o seu filho vê espíritos de cores diferentes, pode verificar se as 

cores se assemelham às das almas humanas vivas. Pergunte ao seu 

filho — é provável que se surpreenda com o que ele ou ela lhe disser.
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Artistas Inspirados Espiritualmente

Os novos talentos psíquicos podem manifestar ‑se de diversas for‑

mas. Alguns assumem a forma de objetivos criativos, como a música 

e a arte.

Akiane Kramarik é uma jovem artista cujas pinturas são inspi‑

radas por Deus. Esta jovem prodígio afirma que encontrou Deus 

no berço, quando era um pequeno bebé, e que Deus começou a 

mostrar ‑lhe visões quando ela tinha apenas quatro anos. Hoje reflete 

estas visões no seu trabalho.

Akiane é muito modesta, mas uma artista extremamente talen‑

tosa, com uma compreensão muito madura do mundo e do que a 

trouxe aqui. Nascida em julho de 1994, em Mount Morris, Illinois, 

filha de pai americano e mãe lituana, ela acredita que Deus a ajuda  

a pintar, de modo a que o seu trabalho artístico ensine outros.

Ela utiliza extraordinariamente a cor no seu trabalho e refere 

a existência de muito mais cores do que aquelas que somos capa‑

zes de ver na Terra. As pessoas retratadas de forma brilhantemente 

realista nas suas pinturas têm olhos fantásticos. Ela descreve Deus 

como uma esfera de luz; também tem dotes musicais maravilhosos 

e escreve poesia para ilustrar o seu trabalho artístico.

Akiana acredita que foi abençoada por Deus por uma razão  

e uma razão apenas: «ajudar os outros».

É preciso ver o trabalho desta jovem artista para se acreditar nele. 

Se quiser conhecer o trabalho de Akiane (e ouvir uma entrevista dela 

sobre o seu talento), pesquise pelo seu nome no Youtube. Também 

existe um site oficial: www.akiane.com.




