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I NTRODUÇÃO

Quando andava na faculdade, todos os colegas da minha 

residência sabiam que eu era clarividente. A verdade é 

que as paredes eram finas como papel e eu estava a trabalhar 

para uma daquelas linhas telefónicas psíquicas, onde tinha 

de fazer leituras de clarividência pelo telefone. A minha vizi-

nha da porta ao lado era sempre muito tímida quando estava 

ao pé de mim e parecia demasiado assustada para falar co-

migo ou sequer sorrir ou cumprimentar-me. Nunca lhe ouvi 

a viva voz até que, uma noite, veio bater-me à porta. Abri-a e 

ali estava ela, tímida como sempre, iluminada pela parca luz 

do corredor enquanto olhava para mim com os seus olhos 

amigáveis e sinceros.

— Está uma aranha no meu quarto — disse. — Podes 

matá-la por mim?
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Fiquei boquiaberta, mas logo a seguir não consegui evi-

tar soltar uma pequena gargalhada.

— O que te faz pensar que eu mato aranhas? — pergun-

tei. — Sou vegetariana. Amo todos os seres vivos.

Ficou desapontada.

— Eu… hum… — começou por dizer, mas, depois, disse 

rapidamente: — pensei que, como lias a sina, deverias es-

tar dentro de todo o tipo de coisas assustadoras ligadas ao  

Halloween e… talvez… oh, não sei…

Levantou os olhos e olhou-me de forma sinistra. Imagino 

que ela tenha pensado que eu poderia gostar de atirar a ara-

nha para dentro de um caldeirão e conjurar um feitiço.

Entrei no quarto e ela apontou para o aracnídeo ofensi-

vo que estava sobre a colcha. Capturei-o, com cuidado, num 

copo de água e desci os três lanços de escadas, libertando-o 

nos arbustos em frente do átrio da residência. Ela seguiu-me 

tímida e sorriu abertamente.

— Obrigada — disse. — Desculpa ter insinuado que eras 

malvada ou má ou qualquer coisa do género. O que é que tu 

fazes mesmo?

E foi aí que começou uma das conversas mais satisfató-

rias que tive com um leigo e que viria a mudar a perceção 

de outra pessoa sobre a clarividência. Muitas mais se segui-

ram. Não tem de se esforçar muito para promover a clarivi-

dência, mesmo que acredite que tenha mudado a sua vida.  

Na verdade, o melhor que pode fazer para promover a causa 

é esforçar-se por não evitar as perguntas intrusivas e os olha-

res curiosos.

Ser clarividente traz grandes responsabilidades, mas 

também grandes benefícios. A clarividência abre todo um 

novo mundo de experiências sensoriais. O passado e o futuro 



Introdução          11

podem parecer mais acessíveis e até melhores, mais mutá-

veis. O melhor de tudo é que poderá ter a capacidade de ver 

pessoas de quem tem imensas saudades e que a distância ou 

a morte tenham afastado de si.

Imagine ser capaz de ter visões verdadeiras sobre o pas-

sado, presente e futuro com os seus próprios olhos. Poderá 

ter o dom de uma visão psíquica poderosa, sentindo-a, no 

entanto, como natural e normal. Esqueça aqueles filmes em 

que um clarividente em choque ou com dor se contorce, es-

tremecendo perante terríveis premonições. A clarividência 

pode ser a fonte de uma sabedoria amável: o tipo de mensa-

gem que lhe surge quando beberrica uma chávena de chá, 

em vez daquela que o Universo nos dá com uma marretada 

na cabeça.

A clarividência («ver claramente») é a capacidade de ver 

a verdade literal ou simbólica através da visão ou do olho 

da mente. O rótulo de médium traz consigo, infelizmen-

te, certas expetativas. Implica que se tenha de saber tudo.  

Todavia, a perceção psíquica quer simplesmente dizer que 

um indivíduo consegue obter informação através de senti-

dos diferentes dos cinco habituais. Sim, é verdade que ve-

mos com os olhos, mas a maior parte da perceção da luz que 

incide neles é, de facto, processada e tornada útil pelo nosso 

cérebro. Assim, a clarividência, tal como a visão física, é algo 

feito, maioritariamente, pelo cérebro. No entanto, também 

tem uma ligação especial com a capacidade espiritual. Pense 

na visão física como sendo governada pelo seu corpo e a sua 

mente, enquanto a clarividência é governada pela sua mente 

e pelo seu espírito.

Este livro foi pensado para os principiantes. Através 

dele, aprenderá a viver a clarividência de acordo com o seu  
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próprio ritmo. Quer tenha passado a vida a tentar controlar 

a sua capacidade de ter rasgos súbitos de visões, quer nunca 

tenha visto nada para além daquilo que se encontra à frente 

dos seus olhos, será capaz de desenvolver os seus talentos 

naturais e as suas potenciais capacidades. Começaremos por  

polir os poderes comuns de observação. O mundo natural 

está repleto de presságios à espera de serem detetados e 

aproveitados.

Quando estiver pronto para ver coisas fora do vulgar, 

pode começar com os olhos fechados. O mundo dos sonhos 

é o melhor sítio para qualquer médium promissor começar 

a entender os símbolos estranhos e a paisagem vibrante do 

pensamento clarividente. Além disso, é provável que tenha 

passado toda a vida a sonhar. Assim que começar a dominar 

a sua compreensão dos sonhos, poderá, então, desenvolver  

a capacidade de meditar e até de entrar em transe para ver no 

olho da mente da mesma forma que experiencia os sonhos.

Os que têm coragem de ir mais além poderão começar  

a ser clarividentes com os olhos abertos. As ferramentas usa-

das para inspirar os olhos e o subconsciente, as chamadas 

ferramentas cristalomânticas, servem como simples obje-

tos de concentração, como uma taça de água, uma bola de 

cristal ou uma vela. Ao fornecerem imagens indefinidas ou 

mesmo vazias, este tipo de ferramentas convidam os olhos 

e a mente a preencherem os espaços em branco com ou-

tros elementos. Tal como acontece com os sonhos, aquilo 

que vê pode ser extremamente simbólico ou, então, pode-

rá descobrir um talento emergente para ver, literalmente,  

o passado, o presente ou o futuro.

À medida que for avançando, ser-lhe-ão dadas ferra-

mentas para remover certas muletas (e também barreiras) 
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ao seu desenvolvimento psíquico, mantendo ainda limites 

saudáveis. Assim que esteja totalmente preparado para fazer 

leituras clarividentes para si mesmo, poderá querer fazê-las 

também para outras pessoas. Pode aprender a usar as suas 

novas capacidades de clarividência para ler pessoas e acon-

selhá-las em assuntos relacionados com o amor, o dinheiro, 

a carreira e a família. Por fim, iremos debruçar-nos sobre a 

teoria da clarividência e aprender a encontrar as diferenças 

entre ter visões espirituais… e não tão espirituais.

Está prestes a embarcar numa viagem pouco vulgar para 

pessoas da nossa cultura moderna. Para a grande maioria, 

ver coisas «que não existem» deve ser temido e é, muitas ve-

zes, mal interpretado. À medida que contacta, de uma forma 

séria, com a clarividência, vai ver-se num novo mundo de 

problemas éticos e espirituais. Quando assumir o papel  

de clarividente que mudará a sua vida, caberá a si desen-

volver uma estrutura de comportamento consciente a nível 

moral, realista e social. Uma vida assim pode ser excitante, 

emocionante, estimulante e teologicamente inspiradora. 

Precisará de saber em que altura deve manter os olhos aber-

tos e o espírito alerta. Deverá saber relaxar e fechar os olhos 

ao mundo exterior. Este livro procura fortalecer o seu lado 

capaz e clarividente.

COMO USAR ESTE LIVRO

Este livro foi escrito a pensar no principiante para que 

até alguém que nunca tenha tido uma visão clarividente  

possa desenvolver essa capacidade. Para o efeito, são ensi-

nadas competências numa sequência específica de forma  



14          A Arte da Clarividência 

a assegurar transições harmoniosas. Por exemplo, os exer-

cícios confortáveis diários, como observar e sonhar, darão 

lugar a técnicas mais avançadas, como ver espíritos e inter-

pretar visões. É importante não saltar para a frente e para 

trás, mesmo que lhe apeteça avançar para uma parte mais 

interessante do livro.

No entanto, se sentir que após a leitura dos dois primei-

ros capítulos já obteve um determinado nível de prática da 

clarividência, não faz mal passar à frente desse ponto. Pode 

aplicar as técnicas que aprendeu ao examinar os sonhos ou 

durante a meditação ao descobrir como interpretar os sím-

bolos (abordado no Capítulo 5). Em resumo, não necessita 

de se obrigar a sair da sua zona de conforto, embora deva 

sentir-se à vontade, claro, para avançar e aprender o que 

este livro tem para lhe oferecer. Cresça ao seu próprio ritmo  

até chegar a níveis mais avançados.



1

PARA COMEÇAR

Talvez já tenha tido algumas visões psíquicas súbitas — 

imagens breves na sua mente de um acontecimento futu-

ro que se viria a desenrolar. Pode ter acreditado que foi um  

déjà vu ou que a sua mente lhe estava a pregar uma parti-

da. Poderá não acreditar que tem uma vocação natural para 

médium ou poderá, simplesmente, desejar ter momentos 

de revelação e intuição que possam fortalecer a sua vida.  

Independentemente do seu nível de experiência, confiança 

ou ambição, pode começar com alguns pontos essenciais.

Já me tentei lembrar da minha primeira experiência 

clarividente, mas, honestamente, não consigo! Quando eu 

era criança, não tinha somente um amigo imaginário; es-

tava constantemente a recriar-me juntamente com mundos  
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imaginários inteiros. Quando contava aos meus pais as  

visões que tinha, eles não ignoraram, simplesmente,  

as divagações de criança. Em vez disso, prestavam atenção e 

encorajavam a minha capacidade de ver o mundo de forma 

diferente. Quando tinha sonhos que pareciam ser premoni-

ções sobre o futuro, a minha mãe sorria e partilhava comigo 

algumas que ela também tinha tido. E ainda hoje o faz. Não 

acredito, no entanto, que a minha educação me tenha tor-

nado clarividente; ela permitiu-me, simplesmente, começar  

a desenvolver o meu potencial desde uma tenra idade.

Todas as pessoas têm o potencial para serem clarividen-

tes. Sim, até mesmo aquela velha tia mal-humorada que  

é uma firme ateia ou aquele jovem amigo nervoso e assusta-

diço que nem consegue pensar no sobrenatural. Geralmente, 

diz-se «ver para crer» e todos construímos o nosso mundo a 

partir de perceções, erróneas ou não. Qualquer pessoa que 

tenha uma fisiologia normal e saudável não pode deixar de 

fazer certas suposições sobre o mundo baseadas em infor-

mação que entra no cérebro sob a forma de estímulos visuais 

e perceções mentais. A pessoa menos criativa do mundo 

continua a ter sonhos e mesmo aquela com a imaginação 

mais hiperativa continua a conseguir distinguir visualmente 

uma maçã de uma laranja.

Quando eu era criança, a minha sopa preferida era  

a sopa de letrinhas e os meus cereais preferidos eram tam-

bém aqueles com letras. Franzia as sobrancelhas, pensava 

numa pergunta e olhava para a minha tigela na esperança 

de encontrar uma resposta nas letras que agitava com a 

minha colher. Nunca me deixaram ficar mal, mas ao que 

parece eram caros e os meus pais optavam por comprar 

cereais de outra marca qualquer sempre que acabavam  
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os das letras. Sem me deixar desencorajar, continuava a fazer 

perguntas aos cereais, perscrutando as misteriosas formas en-

sopadas que flutuavam no leite e que se agarravam aos lados 

da tigela. As letras deram lugar às imagens, mas continuava a 

conseguir contar a história das minhas respostas tão facilmen-

te como se as estivesse a ler num livro. Aquilo que eu estava  

a fazer era uma versão infantil de cristalomancia quase idênti-

ca à leitura das folhas de chá que faço ainda hoje aos adultos.

Qual é o melhor lugar para começar a desenvolver 

a clarividência face ao cenário das tendências sociais e  

psicológicas confusas? A melhor forma de se iniciar é usan-

do as competências e capacidades que já tem. Pode ser um 

médium experiente ou talvez não tenha tido qualquer tipo 

de experiência. Ainda assim, terá de identificar aquilo com 

que está a trabalhar. Os seus primeiros recursos são os olhos,  

o cérebro e, potencialmente, a espiritualidade. Está na altura 

de determinar o relevo e a importância de cada um deles.

COMO ACEDER AO SEU POTENCIAL CLARIVIDENTE  
E FORTALECÊ-LO

Todas as pessoas nascem com um potencial clarividente, 

até mesmo aquelas que têm uma acuidade visual limita-

da ou uma tendência para evitar pensamentos intuitivos. 

A diferença entre um vidente extraordinário e alguém que 

nunca teve uma visão psíquica reside no facto de o primeiro 

dedicar muito mais tempo e esforço ao desenvolvimento  

do seu potencial clarividente. É verdade que algumas pes-

soas se deparam com uma predisposição natural mais cedo 

do que outras, mas a reação à clarividência pode afetar o seu 
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desenvolvimento. Algumas pessoas recordam a sua infância 

como sendo extremamente imaginativa e clarividente, em-

bora tenham perdido essas capacidades com o passar dos 

anos. A boa notícia é que não perdeu esse talento especial! 

Pode estar simplesmente escondido no decurso da sua vida 

quotidiana atarefada.

Pense na altura em que era uma criança muito pequena. 

Tinha algum amigo imaginário? Via coisas no escuro ou nas 

nuvens do céu que não eram «reais»? Como é que os adultos 

à sua volta reagiam? Imagine a reação das pessoas se trans-

portasse essas tendências «infantis» para a sua vida adulta. 

As pessoas que lhe são próximas iriam apoiá-lo? Ficariam 

zangadas? Preocupadas? Em algum momento tomou a deci-

são de ignorar alguns dos estímulos e perceções sensoriais 

que formavam uma grande parte da sua vida e eu acredito 

que as razões que o motivaram foram, em grande medida, 

culturais.

No entanto, se nada do que acima foi dito lhe é familiar, 

não se sinta desencorajado se nunca teve um momento de 

clarividência. Nem todos conseguem recordar os pensamen-

tos que tiveram em criança ou mesmo os sonhos da noite 

passada. Poderá querer perguntar aos seus próprios filhos 

ou a outras crianças que lhe sejam próximas que partilhem 

algumas das suas histórias acerca dos seus amigos imagi-

nários e do mundo do faz-de-conta. Isso pode inspirá-lo a  

viver uma segunda infância criativa. E não se sinta intimi-

dado pela falta de fé naquilo que consegue ou não ver. Não 

é preciso saber tudo para começar a explorar a clarividên-

cia. Na verdade, pode começar a aproveitar o seu potencial 

sem ter de sacrificar o ceticismo ou o pensamento crítico.  

As técnicas mentais mais importantes de um clarividente 
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são o poder de uma observação cuidadosa, a capacidade de 

detetar aspetos importantes entre o ruído de fundo da vida 

quotidiana e uma forte aptidão mnemónica.

PRÁTICAS REALISTAS SIM, MISTICISMO NÃO

Atualmente temos à nossa disposição modelos com-

putacionais sofisticados que conseguem prever o tempo e 

que os meteorologistas utilizam para transmitir nos vários 

meios de comunicação social. Pense num ser humano da 

pré-história, há milhões de anos, cujo poder de previsão  

meteorológica se limitava à sua experiência na observação das  

nuvens. Como deveria parecer magia a este indivíduo  

pré-histórico se soubesse a forma como fazemos previsões 

hoje em dia, sem falar da maneira como acedemos a essa 

informação em ecrãs espalhados em casas por todo o lado. 

Ao que parece, as forças misteriosas do tempo têm uma raiz 

científica que podemos estudar e entender através da obser-

vação atenta, mesmo que, por vezes, possamos estar errados. 

Acredito que um dia a ciência irá também poder explicar de 

forma aprofundada os mecanismos subjacentes à clarividên-

cia. Mas por agora, tal como esses humanos primitivos, temos 

de trabalhar com aquilo que podemos observar e fazermos  

a nossa própria ciência.

Comecemos com os fundamentos visuais. É natural  

que um determinado indivíduo consiga ver coisas que ou-

tras pessoas não conseguem. De facto, já mencionei ante-

riormente que os nossos cérebros são mais responsáveis por 

aquilo que nós vemos do que os nossos olhos, o que torna o 

mundo de cada pessoa único. Quando observamos objetos 
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do dia a dia, a luz por eles refletida entra nos nossos olhos e 

projeta-se na parte posterior do globo ocular, cuja anatomia 

sensível permite que a luz emita impulsos elétricos ao nosso 

cérebro. Quando os dados luminosos, ainda por tratar, atin-

gem o cérebro, dá-se um tipo muito especial de magia: o cé-

rebro processa as imagens e permite que os clarões de sinais 

elétricos presentes nas sinapses se transformem em cores  

e formas. O mais espantoso é que o cérebro foca certas coi-

sas e deixa outras de parte para que possa atribuir significado 

ao mundo que o rodeia e fazer juízos com base apenas na 

informação mais útil. Sem este filtro cerebral podia sentir-se 

esmagado por toda a informação proveniente do meio am-

biente. Há muitas razões pelas quais uma pessoa poderá não 

ver algo que está realmente ao seu alcance: a luz não está  

a atingir os olhos, o sinal não está a chegar ao cérebro ou,  

na maior parte dos casos, o cérebro está a ignorar esse  

mesmo sinal.

COMO OBSERVAR E SER INTUITIVO

O primeiro passo para começar a aproveitar o seu poten- 

cial clarividente é procurar tornar-se um melhor obser-

vador do seu meio ambiente. Quando estiver a fazer uma 

leitura clarividente, vai querer obter a maior quantidade de  

informação possível durante a sessão. Contudo, a verdade é 

que passou a maior parte da sua vida a treinar o seu cérebro 

a ignorar informação visual. Se estiver sentado numa sala, 

o seu cérebro irá ajudá-lo a não se distrair com a luz que 

um candeeiro está a fazer incidir sobre si. Mesmo que te-

nha visto todos os interruptores e todas as tomadas elétricas  



Para começar          21

da sala, é provável que tenha de voltar a olhar para eles para 

saber exatamente quantos são e onde estão. Se estiver fora 

de casa poderá constatar que uma árvore tem muitas folhas 

sem que para isso seja necessário contá-las ao certo. Pode 

nem se aperceber de que existem folhas amarelas, até que 

pede ao seu cérebro para procurar por folhas amarelas.  

O seu processamento natural já filtrou muita informação 

verdadeira para a sua realidade. Seria avassalador desligar 

completamente esse filtro, mas para se iniciar na clarividên-

cia é necessário que comece a prestar atenção às coisas que vê  

e que têm significado. Por exemplo, um clarividente poderá 

prestar atenção e conferir significado ao facto de ter olhado 

de manhã para o relógio e este marcar 11:11 e mais tarde, 

nesse mesmo dia, ter visto uma matrícula com a inscrição  

«11 UM» e ainda um número de telefone com os quatro últi-

mos dígitos a formarem «1111». Os padrões são importantes 

para a intuição e mais à frente neste livro falaremos melhor 

sobre o simbolismo dos números.

Exercício de observação de padrões numéricos

Pegue num bloco de notas e tente passar o dia a pres-

tar atenção a todos os números que vir. Não se esqueça do  

número do seu prédio, do número do prédio do seu trabalho, 

dos números de telefone que ligar, dos números na matrícu-

la do seu carro e quaisquer outros números que costuma ver 

no seu dia a dia. Registe também quaisquer números que 

suscitem o seu interesse ao longo do dia. Podem ser os nú-

meros do seu relógio, datas no seu calendário que observar 

inadvertidamente, até mesmo os números que pressionou 

no seu micro-ondas, o número de pessoas que iam consigo 
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no elevador ou que pararam à sua frente num sinal verme-

lho. Para já não precisa de se esforçar muito para atribuir 

um significado a cada conjunto numérico. O objetivo deste 

exercício é tentar encontrar números que tendam a reapare-

cer para si ao longo de um determinado dia. Com o tempo 

poderá reparar que o número que domina uma fase na sua 

vida começa a desvanecer, dando lugar a outro com mais 

destaque.

 

Exercício de observação de mudanças

É difícil reparar nas mudanças graduais. As pequenas  

alterações, se não forem importantes, tendem a ser coloca-

das em segundo plano no nosso quotidiano. Todavia, é pos-

sível que o seu filtro automático deixe escapar elementos que 

deveriam ser notados e que são postos de parte. Até mesmo 

alterações ao próprio corpo podem passar despercebidas se 

acontecerem muito lentamente. A sua cara pode parecer 

muito diferente daquilo que era há um ano ou até há um 

mês, mas quando a observa todos os dias ao espelho não está 

verdadeiramente à procura de alterações na sua cara. Tente 

fazer o seguinte exercício que está relacionado com a arte da 

quiromancia, a leitura das mãos.

As caraterísticas das suas mãos não são sempre perma-

nentes e, no entanto, mesmo que olhe para elas diariamen-

te, é provável que não repare nas pequenas alterações a que  

estão sujeitas. Tente desenhar as suas mãos pelo menos uma 

vez por mês no bloco de notas que utiliza para fazer obser-

vações. Anote a profundidade e o comprimento das linhas, 

a presença ou a ausência de quaisquer pontos ou manchas 

e até de pequenos cortes. Com o passar do tempo, procure 
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mudanças na sua pele, na definição das suas mãos e nas mar-

cas à sua superfície. Poderá ficar surpreendido por descobrir 

alterações momentâneas ao longo do tempo que teriam an-

tes passado completamente despercebidas. Desenvolver as 

técnicas de observação de mudanças e conseguir anotá-las 

rigorosamente no seu caderno ajudá-lo-á a aprender a des-

pertar capacidades que qualquer clarividente necessita para 

reconhecer visões importantes.

Exercício de procura de significado

Os clarividentes são um grupo muito variado de pessoas. 

Há clarividentes de todos os géneros, raças e credos. Mas 

uma coisa que todos os clarividentes têm em comum é a 

rapidez com que conseguem estabelecer relações mentais 

para encontrar significado em imagens que lhes surjam.  

Enquanto clarividente, não só irá ter acesso a visões fantásti-

cas, como também terá de contar cuidadosamente a história 

dessas mesmas imagens numa ordem específica para que 

façam sentido no contexto da vida. Terá de começar a treinar 

o seu cérebro a encontrar significado e a estabelecer relações 

entre as imagens do seu dia a dia.

Como é que se evidenciam as visões com significado? 

Precisará de tomar contacto com a sua infância para desco-

brir a maravilha e a magia das pequenas coisas mundanas 

que o rodeiam. É este tipo de atitude que faz muitas vezes 

das crianças melhores clarividentes do que os adultos. Quan-

do sentir algo a ressoar emocionalmente ou a surpreender 

o seu intelecto não o ignore para continuar com a sua vida. 

Em vez disso, anote-o mentalmente. Se vir os contornos  

de uma cara nos nós de uma árvore, pare e estude-os. Se os 
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seus olhos pararem para ver a luz refletida nas asas de uma 

mosca, espante-se com a sua beleza. Veja os botões das flores  

a abrirem e a anunciarem a mudança das estações.

Tente fazer o seguinte exercício:

Pegue numa caneta e num papel. Vá até lá fora. Deixe 

que os seus olhos captem tanta informação quanto possí-

vel. Procure três coisas: caras, beleza e mudança. Procurar  

caras nos objetos é um bom exercício para a sua capacidade 

de visualização. O cérebro humano está programado para 

reconhecer caras e por isso tendemos a encontrá-las tanto 

nos objetos inanimados ou nos padrões caóticos como em 

pessoas reais. A procura da beleza permite-lhe aceder à res-

sonância emocional que partilha com o mundo à sua volta 

e ajuda-o a encontrar significado no comum, aumentando 

assim a sua intuição. Finalmente, tentar ver a mudança 

nas coisas é um exercício que intensifica os seus poderes  

de observação e que pode transmitir muita informação sobre  

o passado, o presente e o futuro.

A SUA APRENDIZAGEM É VISUAL?

Consegue lembrar-se em que posição é que o seu com-

panheiro ou companheira estava sentado ou em pé quando 

se conheceram pela primeira vez? Quando lê alguma coi-

sa num livro e mais tarde quer encontrar essa informação, 

consegue lembrar-se em que parte da página se encontra?  

É capaz de aprender uma habilidade física como tricotar ou 

desenhar a partir de um vídeo ou de uma série de imagens? Se 

a sua resposta for positiva a qualquer uma destas perguntas, 
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então tem uma aprendizagem visual, sendo que cada ques-

tão manifesta um nível mais elevado da sua capacidade em 

aprender visualmente.

Quando eu era professora, aprendi que a maioria das 

pessoas que viviam na cultura ocidental tinha principalmen-

te uma aprendizagem visual e que o nosso sistema de ensino 

está estruturado no sentido da visualização de informação. 

Se a sua aprendizagem for visual, considere-se sortudo, 

porque conseguirá desenvolver talentos clarividentes mais  

facilmente, já que o uso de aptidões naturais acelera o desen-

volvimento. Se não possuir uma aprendizagem visual, terá a 

oportunidade de se concentrar neste tipo de aprendizagem 

para se tornar num clarividente mais capaz, sem que, para 

isso, tenha de desistir ainda antes de ter começado.

COMO TORNAR-SE UMA PESSOA MAIS VISUAL

Eu não tenho uma aprendizagem visual; a minha apren-

dizagem é auditiva. Consigo recitar as bandas sonoras dos 

meus filmes preferidos de cor, mas se me mostrarem uma 

nova habilidade num vídeo, de forma alguma serei capaz de 

a dominar! Ainda assim, consigo desenvolver as minhas téc-

nicas de aprendizagem visual para melhorar as minhas ca-

pacidades enquanto clarividente. O facto de eu não ter uma 

tendência natural para as imagens não me impossibilita  

de fomentar os meus talentos pelo esforço e a dedicação.

Se não possuir uma aprendizagem visual, poderá sentir- 

-se mais frustrado quando começar a desenvolver as suas ha-

bilidades clarividentes. Aprender uma técnica nova é difícil e 

mais difícil ainda é aprender uma forma nova de aprender! 
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Mas felizmente que este tipo de aprendizagem é possível, 

caso contrário não teria sentido haver uma educação es-

colar. De certa forma, a escola ensina a aprender e é isso 

mesmo que significa ser um médium. Por forma a forçar  

o seu cérebro a estabelecer novas conexões e a ver as coisas de 

forma mais clara na sua mente, terá de praticar a sua visuali-

zação mental através do desenho e mantendo um registo das  

coisas que vê.

O que é a visualização? Quando você era uma criança, 

tinha muito provavelmente uma imaginação fértil. Claro que 

quando olhava para as coisas as via como elas eram, mas 

também tinha uma versão mais divertida das pessoas e dos 

objetos que existiam apenas na sua mente. A visualização é 

a capacidade de construir mentalmente uma imagem visual 

usando a imaginação. A visualização pode ser divertida, mas 

não é meramente um capricho ou um fingimento, porque 

na clarividência pode ser utilizada para ver verdades impor-

tantes. A visualização é também usada por alguns psicólogos 

para estimular a saúde mental de certas pessoas, dando-lhes 

a possibilidade de se imaginarem, a si e às suas vidas, da for-

ma como querem. Encare os exercícios de visualização como 

desejos que podem, verdadeiramente, tornar-se realidade.

Criar um quadro visual

Um quadro visual é um meio de expressão artística que 

serve para ilustrar as visões mentais que deseja que aconte-

çam na sua vida. A construção de um quadro visual é um 

exercício útil para um clarividente, porque ajuda a expressar 

os seus desejos de forma visual, um gesto que treina o seu 

cérebro a ser mais visual noutros exercícios clarividentes. 



Para começar          27

Além disso, permite que comece a pensar no seu destino 

como algo que está a ser criado por si, em vez de ser o resul-

tado de circunstâncias aleatórias.

Para criar um quadro visual terá de pensar num aspeto 

da sua vida que necessita de ser melhorado. A seguir, reúna 

imagens do que gostaria de ver no seu futuro, recorrendo  

a revistas ou imprimindo-as da Internet. Faça uma colagem 

para se inspirar a trabalhar em direção aos seus objetivos e 

coloque-a num lugar de destaque para se lembrar das suas 

intenções.

 
#1 Quadro visual para uma nova casa: se está 

à procura de casa, por exemplo, cole alguns 
mapas com locais de preferência na parte  
inferior do seu quadro visual. Procure imagens 
de casas de que gosta ou que tenham cara-
terísticas da sua casa ideal. Pode, por exem-
plo, incluir a mascote ou o logótipo do distri-
to escolar onde quer viver ou ainda paragens  
de autocarro para representar a proximidade 
dos transportes públicos. Se gostar de janelas 
salientes, pisos de madeira ou tinta roxa pode 
incluir também esse tipo de imagens na sua 
colagem. Pode até adicionar móveis e imagens 
que representem a felicidade da sua família  
e a descontração na sua nova casa.

#2 Quadro visual de amor: pense nas boas qua-
lidades que deseja ver num parceiro ou par-
ceira, depois pegue em revistas e corte essas 
imagens para fazer uma colagem. Claro que 
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poderá selecionar partes do corpo que consi-
dera atraentes, mas este exercício ajudá-lo-á 
também a pensar simbolicamente. Que tipo 
de imagens podem representar o carinho  
e a ternura ou outros atributos que deseja-
ria ver num companheiro ou companheira?  
Se procura um(a) companheiro/a criativo/a,  
poderá querer incluir imagens de passatempos 
que essa pessoa possa ter. Não se esqueça de 
incluir imagens que representem o seu esta-
do de espírito quando finalmente estiver com  
o seu companheiro ou companheira ideal.

#3 Quadro visual de perda de peso: escolha 
imagens de conjuntos de roupas que gostaria  
de vestir quando atingir o seu peso ideal. Ten-
te encontrar fotografias para a sua colagem  
de exercícios físicos que poderá praticar duran-
te o seu plano de perda de peso e no futuro.  
Se tem em mente uma recompensa para 
quando atingir os seus objetivos, inclua algu-
mas fotografias que representem essa mesma 
recompensa. Por exemplo, faça planos para 
uma viagem ao Havai e encontre imagens de 
palmeiras e praias extensas. Sei que pode ser 
tentador cortar imagens de supermodelos em 
revistas de moda, mas a verdade é que essas 
fotografias que parecem ser de pessoas natu-
ralmente perfeitas foram manipuladas digital-
mente de forma muito subtil. O objetivo deste 
quadro visual é torná-lo mais saudável —  
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e não extremamente magro ou musculado, 
independentemente das consequências. A sua 
saúde deve ser o centro de um quadro visual 
deste género e não um determinado tamanho 
de calças ou um valor numa balança.

Por esta altura já deve ter compreendido o conceito,  

o que quer dizer que pode criar um quadro visual para 

qualquer objetivo, incluindo uma nova profissão, constituir 

uma família ou comprar um carro. Se não for uma pessoa  

naturalmente muito visual, a elaboração de um quadro vi-

sual pode ser uma boa tática para estimular o pensamento 

visual. Pode ficar tentado a escrever algumas das suas  

intenções, mas aconselho-o a pensar antes em imagens sim-

bólicas, se quiser aumentar a sua capacidade clarividente  

de visualização.

Exercício de prática de visualização

A autoaprendizagem de visualização de imagens na sua 

mente pode melhorar a sua capacidade visual. Comece por 

olhar para coisas com o intuito de as reproduzir mentalmen-

te. No início, escolha um objeto simples e familiar, como  

a sua caneca preferida. Memorize todas as caraterísticas do 

aspeto visual da caneca, observando os seus contornos exte-

riores, quaisquer manchas que possam existir no seu interior 

e marcas na base. Tome consciência das suas proporções e 

da forma como as cores são visíveis à luz. Feche os olhos  

e tente recriar cada aspeto da caneca na sua mente até que a 

imagem seja tão viva que sente que conseguiria estender  

o seu braço e agarrá-la na escuridão que se estende para lá 
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das suas pálpebras. Mantenha a imagem durante o maior 

tempo possível.

Progrida nos seus exercícios visualizando a caneca a gi-

rar no espaço para que possa examinar a parte superior e in-

ferior, a pega e a superfície frontal. Tente praticar com outros 

objetos e até com lugares, como um quarto inteiro ou um  

local fora de casa que lhe seja familiar. Tenha em atenção 

que recriar todos os detalhes é impossível, já que alguns ele-

mentos são naturalmente deixados de fora. Não fique frus-

trado se não conseguir executar uma tarefa assim tão difícil. 

Em vez disso, utilize este exercício para melhorar as suas téc-

nicas a partir das capacidades elementares que possui agora. 

Cada vez que praticar a visualização tente adicionar mais 

pormenores. No início pode até parecer difícil lembrar-se de 

quantas cadeiras estavam em volta de uma mesa. Mas com 

a prática ficará surpreendido com o nível de pormenor que é 

capaz de reter na sua mente.

FAZER UM REGISTO

Manter um registo das suas observações é vital por causa 

da forma como o cérebro processa e armazena informação. 

Não só algumas coisas podem passar despercebidas, como 

também podem ser esquecidas depois de vistas. A clarividên-

cia é uma arte e exige que se viva no momento e se desenvol-

va uma grande capacidade mnemónica visual. Muito do que 

vemos é simplesmente uma recordação de uma projeção no 

tempo. Vou dar-lhe um exemplo daquilo que quero dizer. 

Pense na última refeição que teve. Tente visualizá-la na sua 

mente. Obviamente que não está a ver realmente a comida 
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ou a bebida, mas apenas uma memória da sua representação 

visual. Quando estiver a olhar para algo que se encontre à 

sua frente, como este livro, feche os olhos e tente visualizá-lo 

por um instante. Mais uma vez não está a ver o livro mas a 

memória de algo que viu há meros segundos. Tudo o que vê 

na sua mente é uma imagem de alguma coisa que aconteceu 

num determinado momento do passado — algo que proje-

tou uma imagem para os seus olhos e o seu cérebro. Todas 

as visões clarividentes que tiver serão uma memória. Com o 

passar do tempo e a partir do momento em que parar de ter 

essas visões, elas começarão a desintegrar-se. E o mesmo se 

passa com a clarividência.

Manter um diário de visões significativas pode, em pri-

meiro lugar, ser vital para recolher informação e não a per-

der à medida que a sua memória se desvanece. Além disso, 

aprenderá mais à frente que os clarividentes veem muitas 

vezes imagens com um elevado cariz simbólico. Em vez de 

juntar imediatamente todas as peças, poderá querer registar 

a informação para a analisar e processar mais tarde. Quando 

estiver a fazer leituras clarividentes, considere gravar o áu-

dio das suas observações. A velocidade do seu discurso oral  

é muito maior do que a velocidade a que escreve e muitas 

vezes ajuda falar sobre aquilo que vê, para melhor perceber 

as suas observações a quaisquer análises.

Exercício de rotina de desenho

Visto que a clarividência é uma arte visual, a forma ideal 

de manter um registo da sua clarividência é através de um 

caderno de desenhos. Não se preocupe se não tiver um dom 

artístico. Tal como um diário, um livro de desenhos psíquico 
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é um registo pessoal que serve apenas para você se manter a 

par do seu próprio percurso. Na verdade, ajuda se não dedi-

car demasiado tempo a tornar os seus desenhos em obras de 

arte. Um esboço rápido capta com maior precisão aquilo que 

viu. Tente apenas representar detalhes importantes, como as 

formas gerais e os tamanhos daquilo que vir, bem como 

quaisquer ligações a outros elementos, quer sejam objetos 

ou pessoas. Não se esqueça de registar também as cores. 

Pessoalmente, tendo a usar lápis de cor para não me esque-

cer das cores que vi. E não receie que os desenhos que fizer 

das suas leituras clarividentes as tornem realidade — está 

a receber imagens nítidas do seu destino, o que lhe dá o 

poder de alterar aquilo que está a ver, se assim o desejar.

Se ainda não o fez, arranje alguns papéis e algo com que 

escrever à medida que progride neste livro. Os primeiros 

desenhos no seu caderno de clarividência irão ajudá-lo a 

avançar e a ver literalmente o seu desenvolvimento pessoal.  

É importante notar o progresso, especialmente para um 

principiante. Talvez se sentisse frustrado se, ao ler um livro 

sobre a clarividência, não se tornasse num oráculo fantásti-

co em meros dias. Sinta-se confiante com as suas capacida-

des: registe os seus primeiros passos para que possa olhar 

para trás mais tarde e ver o quão longe já chegou. O poder 

de observação é uma técnica — se não a usar, perdê-la-á!  

Independentemente de onde escolher chegar neste livro 

e do progresso das suas capacidades clarividentes, conti-

nue com a simples observação do mundo à sua volta para  

desenvolver essas capacidades e usá-las em experiências 

clarividentes mais avançadas que possa vir a procurar ou 

encontrar mais tarde na sua vida. Pegue no seu caderno de 

desenhos clarividentes e comece por apontar ou esboçar  
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os exercícios presentes neste capítulo. Seguem-se mais al-

gumas perguntas sobre as quais poderá pensar e registar as 

suas respostas.

perguntas iniciais

1. Já teve algum momento psíquico na sua vida? 
Partilhe uma história sobre uma altura em que 
a sua intuição o tenha surpreendido ou aju-
dado. Ou conte uma história verdadeiramente 
fantasmagórica.

2. Quais são as suas esperanças e sonhos em 
tornar-se clarividente?

3. O que pensa que poderá estar a impedir a sua 
prática clarividente?




