«... a fonte de todo o conhecimento angélico...»
Tony Stockwell

Com um carinho especial para Peyton,
um beijo
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Para os meus fãs maravilhosos — obrigada pelo vosso apoio e
amor constantes. Que a vossa vida vos traga tudo o que desejarem!
Com muito amor
Beijinhos da Jacky
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Introdução

Caro leitor…
O sol reluz nas águas azuis e cristalinas lá em baixo, deixando
um brilho de cortar a respiração, como diamantes a pairar nas ondas. Não é a primeira vez que agradeço silenciosamente aos meus
anjos por me terem instalado aqui na Cornualha, em Inglaterra,
neste momento desafiante na Terra. Eu e o meu marido, John, paramos muitas vezes o carro no parque de estacionamento por cima
dos penhascos para podermos ver os pores do sol deslumbrantes:
a luz do sol divide-se em camadas de vários tons cor de laranja, vermelho, cor-de-rosa e roxo no céu, como um mil-folhas exótico que
vem repousar por fim sobre o horizonte, antes de se deitar silenciosamente.
Estou a escrever sentada numa rocha com vista sobre o mar, em
Tintagel, na costa norte da Cornualha, que está associada à lenda
11
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mística do Rei Artur e aos seus Cavaleiros da Távola Redonda. É possível chegar ao castelo do próprio Rei Artur descendo os muitos degraus desde o topo do penhasco; devido à erosão que foi ocorrendo
ao longo dos anos, teve de ser construída uma ponte para os habitantes e os turistas poderem aceder a este local mágico.
A Cornualha é um dos locais mais mágicos na Terra e tenho a
sorte de poder dizer que é a minha casa. A energia deste sítio impressionante facilita a ligação aos meus anjos e guias. Com certeza
que a sensação de felicidade que trago comigo a maior parte do tempo deve estar parcialmente associada a este local de magia. No entanto, os anjos estão por toda a parte: nos locais mais escuros e nas
vibrações mais leves. Acompanham-nos para o trabalho e sentam-se
ao nosso lado enquanto estudamos; estão connosco para onde quer
que formos, embora se aproximem especialmente quando pedimos
a sua ajuda. Os anjos anseiam auxiliar-nos na nossa vida quotidiana.
A sua função é ajudar e proteger-nos.
Neste novo e emocionante livro vamos explorar em conjunto os
papéis e propósitos dos anjos; claro que ilustrarei tudo com histórias
maravilhosas da vida real, como faço sempre. Os vossos próprios
encontros mágicos com estes seres de luz chegam-me de todo o
mundo.
Os anjos são seres reais e não histórias de faz-de-conta. Pessoas
comuns foram confortadas em certos momentos por mãos impercetíveis que seguravam nas suas; um abraço ou uma mão reconfortante no ombro por parte de algo invisível... e por vezes até uma voz de
apoio na escuridão, que murmura que tudo vai correr bem.

A terra em mudança
Os anjos olharam sempre pelos humanos que lhes foram confiados,
mas aproximam-se mais em tempos de mudança. Anteriormente
12
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reuniam-se em grupos, quando os países iam para a guerra ou em
ocasiões de catástrofes terrenas, como tornados e terramotos.
Agora, a nossa Terra está a passar por um tipo diferente de transição. A energia do nosso planeta está a acelerar para uma vibração
mais elevada; muitos de nós já conseguem sentir esta mudança a
acontecer na sua própria vida. As nossas vidas vão mudar para sempre... mas num bom sentido.

Mudanças físicas
Muitos de nós estão a aperceber-se de que já não conseguem comer
alimentos que sempre ingeriram. O açúcar, os alimentos processados e os químicos dos produtos de limpeza estão a criar problemas
nas nossas vidas. Surgem alergias que nunca se tinham manifestado. Os nossos corpos pedem-nos produtos e alimentos crus, naturais, biológicos e puros. Quanto menos se interferir com os bens
que consumimos, melhor — quanto mais locais forem os produtos,
menor é a distância que têm de percorrer e melhor é para o ambiente. Distâncias mais curtas significam menos camiões nas estradas, um menor consumo de combustível e produtos mais frescos.
As estradas rurais perto de minha casa estão cheias de parcelas de
terreno divididas, onde as pessoas voltaram a cultivar os seus próprios alimentos.
Muitos de nós já estão a ver mudanças nas suas capacidades psíquicas. Quantas vezes dá por si a dizer «Oh, estava mesmo a pensar
nisso!» ou «Sabia que ias dizer isso!»? Cada vez mais, a comunicação
será não verbal. É como se as nossas capacidades telepáticas tivessem voltado a despertar. A maioria das outras raças no Universo não
depende sequer da comunicação verbal. As ideias ser-lhe-ão comunicadas pelos seus guias e anjos em blocos de informação. Vão surgir
ideias completas na sua cabeça de uma assentada e vai perguntar-se
13
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«De onde foi que veio isto?!». Os humanos estão a passar por uma
mudança de desenvolvimento — é empolgante!

As novas crianças
Chegaram voluntários de todas as galáxias para ajudar a nova Terra.
Parece uma loucura? É verdade! Passo a explicar. Espíritos puros e
de vibração elevada escolheram nascer na nossa atmosfera densa,
aqui na Terra, porque precisamos de ajuda. Estamos a conduzir o
nosso planeta para o desastre há demasiados anos. Criamos cavernas no subsolo, envenenamos os terrenos e fazemos experiências
que não devíamos com substâncias químicas e procedimentos que
não devíamos ter. O lixo é despejado no mar ou enterrado no solo,
escondido mas não esquecido. Há guerras, manifestações... O que
estamos a fazer? Está na hora de pormos um ponto final nisto.
Os nossos irmãos e irmãs extraterrestres e interdimensionais erguem as mãos, horrorizados pelos danos que já causámos ao nosso precioso planeta. Não vai ser permitido autodestruirmo-nos.
Consegue imaginar o alcance profundo que isso teria noutros mundos (que conhecemos e desconhecemos)? Os danos não vão afetar-nos apenas a nós! Se a nossa Terra explodir, primeiro vai afetar o
nosso próprio universo, depois a nossa galáxia e a seguir outras galáxias — como pequenas ondas de impacto num lago. Quem sabe que
danos já causámos a outros mundos para lá do nosso?
Tal como na série televisiva Star Trek, existe um código de não
interferência seguido por todos os outros reinos; o que poderiam
os nossos amigos celestes fazer para ajudar sem interferirem? Não
podiam simplesmente aparecer no planeta — isso foi feito antes e
gerações anteriores de humanos veneraram estes seres como deuses. (Basta ver os «mitos» e lendas de civilizações antigas para descobrir quando e onde foi que isto aconteceu.) Tudo aquilo que eles
14
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nos ensinaram foi mal utilizado — a tecnologia ancestral foi sempre
transformada em armamento por raças humanas guerreiras.
Eles (os nossos irmãos e irmãs de alma de outros reinos) decidiram enviar almas sob uma «forma humana»; desta vez nasceram
«como humanos». Foi acordado que esta era uma forma aceitável de
fazer as mudanças necessárias para salvar o planeta. Estas almas entram no corpo durante o nascimento, da mesma forma como acontece com as outras almas. Muitos dos nossos filhos e netos fazem parte
deste «grupo de voluntários». Escrevi sobre estas crianças no meu livro Eu Tenho Um Anjo da Guarda, se quiser saber mais sobre o assunto. Mesmo que isto soe rebuscado, tenho a certeza de que vai sentir
a verdade daquilo que estou a dizer. Isto não são disparates new age!
Existem inúmeros pais, educadores e professores, em todo o
mundo, que se aperceberam das capacidades especiais das crianças.
Elas parecem ter uma sabedoria e um conhecimento que as outras
não possuem. Muitas delas têm capacidades psíquicas óbvias, algumas simples e outras extraordinárias. Em 1997, um livro de Paul
Dong e Thomas E. Raffill, intitulado China’s Super Psychics1, expôs verdadeiramente alguns dos mais extraordinários exemplos desta nova
vaga de capacidades. Muitas destas crianças faziam parte da primeira onda de voluntários, testando o caminho que os outros iriam
seguir. Algumas das pessoas mencionadas no livro nasceram com
capacidades invulgares e outras viram surgir essas competências depois de acidentes e doenças (após uma experiência de quase-morte
ou depois de terem sido atingidas por um raio, por exemplo). Outras
desenvolveram as suas capacidades através de técnicas regulares de
meditação profunda, ou através de práticas de qi (energia ou força
vital), tais como o Chi Kung.
Uma menina era capaz de «ler» palavras escritas em pedaços
de papel guardados dentro de um estojo. Depois de ver o caráter
1

Em português, «Chineses Superpsíquicos». [N. da T.]
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chinês para «cão amarelo», ela imaginou-se a desenhar o contorno
do caráter, visualizando-se a fazê-lo na sua mente. Quando o examinador abriu o estojo, o caráter tinha sido escrito uma segunda vez
no papel... sem que o estojo tivesse sido aberto. Um segundo teste
que envolveu os carateres chineses para «montanha alta escorrendo
água» produziu o mesmo resultado, com uma segunda versão a ser
de algum modo criada psiquicamente pela criança no papel, usando
apenas a sua mente! Isto é incrível, mas é apenas o início.
Esta história foi colocada no meu fórum sobre crianças com
dons psíquicos:
O meu filho de 10 anos tem uma amiga imaginária desde
os 3 anos; ela chama-se Gloria e ele ainda conversa e brinca com
ela. Sempre me perguntei se seria o anjo da guarda dele ou um
espírito. Até há poucos anos, ele costumava ler a minha mente
e a do irmão e responder a coisas em que estávamos a pensar
mas não tínhamos dito. O irmão costumava ficar assustado, mas
eu achava fascinante. Ele também costumava descrever uma
menina na antiga casa da minha mãe e o mais engraçado é que
a minha avó, que tinha dons psíquicos, mas já faleceu, descrevia a
mesma menina. Ele já não lê a minha mente, mas ainda tem
a Gloria, a sua «amiga imaginária».
Helen

Numa faculdade na província chinesa de Yunnan, investigadores
trabalharam com várias crianças para ver se conseguiam desenvolver ainda mais as suas capacidades psíquicas. Passada apenas uma
semana, um grupo de cinco crianças era capaz de ler usando os
dedos, as palmas das mãos, os dedos e as plantas dos pés. Passavam
as mãos pelo papel ou ficavam em pé em cima das palavras, absorvendo-as fisicamente e sendo capazes de traduzir o «sentido» das
palavras em verdadeiras palavras... como se estivessem a lê-las!
16
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Como pode um ser humano «ler» apenas quando passa partes do
corpo pelas palavras e sem usar os olhos físicos? Parece impossível,
contudo aconteceu.
Noutra experiência com quatro meninas, foram-lhes dados vasos
de flores selados dentro de recipientes. Pediram-lhes para «escolher»
uma flor ou um botão (psiquicamente, com a sua visão interior) para
colocar no vaso. Quando se quebraram os selos para avaliar o êxito
da experiência, cada uma das meninas tinha enchido os vasos, tal
como pedido. O vaso de uma menina tinha o botão de um jasmim
de inverno, outro tinha uma folha de árvore, o terceiro tinha o botão
de uma flor e o quarto uma flor totalmente aberta! O teste durou
meia hora, mas mais surpreendente ainda foi o facto de um dos
examinadores ter visto algo invulgar num dos botões de flores. Ele
cultivava uma espécie rara de chá; tinha-a plantado há três anos em
casa, na sua varanda, e dera um único botão. Quando o examinador
chegou a casa o botão tinha desaparecido, selecionado através do
poder da mente da criança com dons psíquicos, e fora transportado psiquicamente para o vaso no recipiente selado! Naturalmente,
ele ficou simultaneamente empolgado com o resultado e desiludido
com a sua perda!
Outras crianças com dons psíquicos demonstraram capacidades, tais como serem capazes de abrir botões de flores apenas
com a mente, fazendo-os desabrochar por completo. Em 1993 e
1994, uma equipa de filmagens realizou um documentário sobre
estas capacidades psíquicas, intitulado An Investigation of Life’s
Extraordinary Phenomena2. Segundo o livro de 1997, de Paul Dong
e Thomas E. Raffill, este documentário tornou-se numa série e
mais tarde deu origem a 13 vídeos intitulados Developing the Latent
Powers of Children3.

2
3

Em português, «Uma Investigação sobre os Fenómenos Extraordinários da Vida». [N. da T.]
Em português, «Desenvolver os Poderes Latentes das Crianças». [N. da T.]
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Os poderes psíquicos destas crianças são reais, foram testados
e comprovados, e embora (tanto quanto sabemos) noutras partes
do mundo não tenham sido realizados testes nas mesmas proporções, pais em todo o mundo dirão que os testes são desnecessários
— eles já sabem que os seus filhos têm dons psíquicos! Esta próxima
história também foi colocada por um leitor no meu website:
O meu filho de 9 anos disse-me que «sabe coisas» sobre as
pessoas e às vezes sabe coisas que vão ocorrer antes de acontecerem. Quando conhece pessoas novas, gosta ou não gosta delas
instantaneamente, com base nas sensações que tem. Já me disse
que vê «pessoas estranhas» a vaguear por perto (e não me estou
a referir aos vizinhos!). Muitas vezes sinto o mesmo, contudo
nunca falei com ele sobre as sensações que tenho.
Suzie

Se quiser ler mais histórias como estas, o meu livro Eu Tenho Um
Anjo da Guarda poderá interessar-lhe.

Outras mudanças
Agora, as pessoas estão a voltar a fazer exercício e meditação em vez
de gastarem esse tempo noutras atividades, como ver televisão ou
jogar no computador. Está na hora de voltarmos a mexer mais os
nossos corpos, caminhando em vez de levarmos o carro.
Muitas das famílias dos meus amigos têm agora apenas um carro,
em vez dos habituais dois, mais comuns na minha parte do mundo.
Há cada vez mais pessoas preocupadas em poupar eletricidade e gás.
Quando saímos de casa, tentamos lembrar-nos de desligar as fichas das
tomadas; já se deu conta de que, mesmo que um aparelho elétrico esteja desligado, vai consumir eletricidade se estiver ligado à corrente?
18
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Muitos de nós lembram-se de reciclar ou de levar os seus próprios sacos de compras para o supermercado, poupando milhões
no fabrico de sacos de plástico, bem como na energia despendida na
sua produção. Consegue espremer aquele último bocado de pasta de
dentes do tubo ou cortar a parte de baixo da garrafa ou da embalagem e usar aquela porção final de creme? Consegue lavar e reutilizar
os frascos de compota? Consegue recolher sementes no jardim para
criar novas plantas?
A recessão ensinou-nos muitas coisas, incluindo como usar
menos e como precisar de menos. As coisas que antes achávamos
importantes já não o são. Muitas pessoas lembram-se de tempos anteriores e de maior escassez e compreendem muito bem esta «nova»
forma de vida, tendo-a experienciado anteriormente. Consegue
consertar em vez de deitar fora? Consegue mudar a cor em vez de
comprar um novo? Pode pintar os sapatos, voltar a impermeabilizar
casacos com um spray e coser aqueles botões que caíram?
Enquanto espíritos não precisamos de nenhum dos «confortos»
da vida terrena... embora nos tenhamos certamente acostumado a
eles! Ao passarmos pelos portões do Céu recordaremos que toda
a razão de viver não era adquirir coisas nem acumular riqueza — o
quanto nos desviámos do caminho…!
Porque será que estamos aqui? Vivemos para amar; amar-nos
uns aos outros, amar os animais no planeta, amar a própria Terra.
É chegada a hora de encher a sua mente com pensamentos positivos
e amorosos. Naturalmente, as pessoas que não se identificam com
esta vibração nova, mais elevada, ficarão pelo caminho. Já não se
vai sentir ligado a pessoas de uma vibração mais baixa. As pessoas
que lhe causavam angústia e stress vão deixar de fazer parte do seu
mundo. Deixe-as ir com amor. Qual é o sentido da vida? amar — é
tão simples quanto isso.
Vai sentir-se mais atraído para pessoas que o engrandecem e para
trabalhos que o façam sentir-se realizado. Além de alterar a sua
19
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alimentação, poderá dar por si com vontade de vestir roupa diferente
e de cuidar certamente melhor do seu corpo. Desfrute desta viagem,
que o leva para uma forma de vida mais simples e mais pura. Fique
a transbordar e a vibrar de energia, à medida que volta a reclamar
o seu eu verdadeiro.

Anjos
E assim chegaram os anjos. Está na hora de despertarmos para o
nosso verdadeiro propósito, de nos lembrarmos das nossas missões
na Terra. Porque estamos aqui? Vamos analisar isto um pouco mais
no decorrer do livro, mas posso garantir uma coisa: não está sozinho. Mesmo que por vezes se sinta assim, saiba que tem o apoio do
seu anjo da guarda e, nesta época, de muitos outros seres em todo
o Universo. Vêm aí tempos empolgantes, por isso segure-se bem
e aproveite a viagem!

20
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Como usar este livro

Este livro está dividido em três partes. Os meus leitores gostam sempre de saber o que se tem passado na minha vida paranormal, por
isso vou partilhar algumas das minhas experiências desde que vos
escrevi pela última vez. Conheço imensas pessoas maravilhosas no
meu trabalho, por conseguinte vou concentrar-me particularmente
em alguns desses tipos de experiências. O que tenho andado a fazer?
Leia a Parte Um para descobrir... ou pode passar diretamente para a
Parte Dois, se preferir.
A Parte Dois é toda sobre anjos. O que são? Como pode trabalhar
com eles na sua própria vida e o que está a acontecer no planeta neste momento? Claro que sei que quer algumas dicas divertidas para
se ligar aos seus anjos e guias, por isso incluí uma pequena inspiração para si nesta parte.
A Parte Três está repleta de histórias angélicas da vida real.
Lembro-me de que uma vez uma fã pegou num exemplar de um dos
21
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meus livros para ler nas férias. Uns dois anos antes, ela tinha lido
outro dos meus livros e, depois disso, enviou-me um e-mail a partilhar uma das suas histórias com anjos. Embora eu lhe tivesse
escrito a dizer que iria incluir a sua experiência com os anjos no
meu livro seguinte, esta mulher tinha-se esquecido completamente
disso. Imaginem a sua surpresa quando encontrou a sua própria
experiência, sem querer, no meu novo livro que ela acabara de comprar! Quando voltou de férias, escreveu-me de imediato. «Agora sei
que as histórias são reais», explicou ela. «Escreveu a minha história
exatamente como eu a partilhei!» Aí tem: as histórias são cem por
cento reais!

22
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parte um

Trabalhar
com os Anjos
Estou perto de ti, consegues sentir-me?
Consegues sentir as minhas asas à tua volta?
Sabes que estou ao teu lado?
Sabes que não estás sozinho?
Jacky Newcomb
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A minha vida paranormal
Milhões de criaturas espirituais percorrem a Terra,
invisíveis, quer quando despertamos quer quando dormimos.
John Milton, Paraíso Perdido

De certa forma, poderíamos dizer que trabalhei com os anjos durante toda a minha vida... Por outro lado, poderíamos dizer simplesmente que eles começaram a trabalhar comigo de forma séria há
cerca de 12 anos... mais coisa menos coisa! Os anjos têm aparecido
e desaparecido da minha vida realmente durante toda a minha existência, e a minha família no seu todo sempre foi um pouco assustadora... especialmente eu!
Durante a nossa infância aconteceram fenómenos paranormais
a mim e às minhas irmãs: familiares falecidos apareciam regularmente em sonhos, por exemplo. A princípio era apenas o tio Eric,
irmão do meu pai, mas quando, muitos anos depois, o meu pai
faleceu, ele também se tornou um visitante assíduo, de tal forma
que eu e a minha irmã Madeline Richardson escrevemos um livro
sobre as aventuras psíquicas da nossa família depois de o pai falecer.
O pai, tal como o Eric antes dele, fazia tremeluzir as luzes, disparava
25
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alarmes e interferia com a música que tocava no leitor de CD e no
rádio. Ele até era capaz de mudar o canal da televisão e, claro, tal
como o meu anjo da guarda, o pai e o tio Eric também deixavam
penas brancas como sinal de que estavam por perto, lembrando-me
de que ia correr tudo bem.
Ainda esta semana, por exemplo, o pai fez-me uma visita.
Quando ele era vivo gostava muito de pescar — era um dos seus
«sinais», por assim dizer. Até pendurámos um conjunto de peixes
de madeira pintados no seu caixão (com as palavras «Fui à pesca»
escritas de lado). O pai está sempre por perto, mas desta vez tinha
preparado uma nova forma inteligente de me mostrar que estava
comigo... Estava a trabalhar no meu website (eu e o meu marido
fazemos websites) e, como de costume, perdi a noção das horas.
Tinha trabalhado literalmente a noite toda e já eram 7h30 da manhã.
De repente senti que já não estava sozinha e murmurei para uma
pessoa invisível: «Sim, vou só terminar isto e depois vou logo para
a cama.» Tinha acabado de reunir uma seleção de capas de revistas
e estava a editá-las numa última imagem, pronta para colocar no
website. Escrevi «montagem de revistas» no nome do ficheiro e carreguei no botão para guardar. Quando olhei para o ecrã, pronta para
colocar a nova imagem no website, reparei que o nome do ficheiro tinha sido alterado. Agora, o meu ficheiro chamava-se «pesca»! Até os
mais céticos devem admitir que não é fácil escrever «pesca» em vez
da palavra «revista»!4 Nenhum outro ficheiro ou imagem em todo o
computador se chamava «pesca» — não tinha visitado páginas na
Internet com esse nome, não havia forma de ter dado este nome ao
ficheiro sem querer (não me interesso por pesca!). A minha visita
era o pai, claro, que veio do outro lado para ver o que eu andava a
fazer e provavelmente se perguntou porque tinha ficado acordada
a noite toda! Que Deus o abençoe.
4

No original «fishing» (pesca) em vez de «magazine» (revista). [N. da T.]
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Os meus leitores assíduos saberão que este fenómeno — comunicação espontânea do Além — preenche muitos dos meus livros. Adoro
partilhar histórias reais de anjos e da vida depois da morte. Quem
precisa de ficção? A vida real é muito mais impressionante, não acha?
Tal como os meus outros livros, este também contém histórias de
proteção e amor angélico. Entrevistei muitas das pessoas que partilharam as suas histórias comigo e, assim, posso dar um pouco mais
de contexto sobre quem são elas e porque são as suas histórias tão
especiais... Queria partilhar as histórias por trás dos encontros.
No entanto, não me limitei estritamente às «histórias de anjos»;
existem muitos outros encontros dramáticos que dão que pensar,
que merecem ser ouvidos, por isso misturei-os para que possa analisá-los. Sei que vai ficar comovido e espantado, tal como eu fiquei.
Poderão estas histórias ser verdade? Todas elas são encontros da vida
real, vindos de pessoas normais e comuns, como você e eu.
É emocionante ver que outras pessoas também começaram a escrever sobre as suas histórias de anjos — a mania realmente pegou.
Ao longo dos anos, cada vez mais celebridades afirmaram que também acreditam em anjos.
Muitas personalidades da televisão leem os meus livros e não
têm reticências em falar sobre as suas próprias crenças em entrevistas para jornais e revistas. «Acredito em anjos...», admitem, ou «Um
anjo ajudou-me a chegar onde estou hoje...», sugerem, sem o menor
embaraço! Claro que o que tudo isto significa é que, hoje em dia,
não há problema em falar sobre os seus anjos. É aceitável acreditar
nestes seres transcendentais. Mas, se for como eu, já acredita!

Aperfeiçoar-me... com uma «dieta angélica»!
Este ano, o meu próprio caminho deu uma grande volta. Ao longo
dos anos anteriores, os meus anjos sugeriam-me educadamente que
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considerasse repensar a minha alimentação. Queriam que eu me
concentrasse em alimentos de alta vibração: fruta e vegetais frescos,
saladas, sementes, frutos secos e proteínas de alta qualidade (não
como carne mas adoro peixe). Comecei sem grande ânimo, pois tinha grandes desejos de açúcar, mas os anjos insistiam que não devia
consumi-lo. Precisava de ser «mais leve» espiritualmente.
Embora tenham deixado espaço para o meu «livre-arbítrio»,
apercebi-me de que o meu corpo já não aguentava alimentos que
eu comera e apreciara durante toda a vida (bolos, biscoitos, doces...
especialmente chocolate, pão de forma branco, natas e açúcar). De repente descobri que tinha uma espécie de alergia a estes alimentos.
Também cortei bastante no sal (o que baixou a minha tensão arterial). Não é que me esteja a queixar — o meu cérebro parece ter mais
clareza devido à dieta mais saudável. Uma vez que entram muito
poucos alimentos processados no meu corpo, reparei numa diferença na forma como me sinto... e na minha aparência.
O mundo está a mudar e temos de mudar com ele. Nunca antes
tivemos acesso a uma variedade tão grande de maravilhosos frutos
e vegetais frescos; os produtos biológicos baixaram de preço e claro
que muitos de nós conseguem produzir os seus próprios alimentos. Mesmo que só arranje uma floreira na varanda ou uns vasinhos
no parapeito da janela, pode cultivar ervas frescas com as quais
cozinhar.
Continua a ser mais barato consumir água fresca do que praticamente tudo o resto e é aquilo que os nossos corpos mais nos pedem.
As dores de cabeça e muitos outros tipos de problemas são causados
pela desidratação — está a beber água suficiente?
Outra coisa para a qual me senti atraída este ano foi a spirulina,
um suplemento azul-esverdeado de algas, sob a forma de comprimidos, disponível em lojas de produtos naturais. É rica em ferro
(o que é útil se não comer carne), é quase um «alimento completo»
e dá-me muita energia (substitui facilmente o açúcar que costumava
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ingerir e dá-me um reforço de energia). Alguns produtores afirmam
que contém outras propriedades, mas deixo-o decidir isso por si.
E, por favor, lembre-se de consultar o seu médico antes de alterar a
sua alimentação.
De repente tornei-me numa «fanática da saúde»? Não! Faço
alongamentos e levanto alguns pesos ligeiros a maior parte dos dias,
nado uma ou duas vezes por semana, assim como vou ao ginásio.
Estou a chegar lá! Perdi peso, é verdade — um efeito secundário
útil. Ainda como batatas fritas ocasionalmente e bebo um copo de
champanhe de vez em quando... Uma rapariga tem de se divertir
um bocadinho, certo? Todos temos de nos portar mal de vez em
quando (mas não conte a ninguém que eu disse isto!).

Ian Lawman enterrado vivo
O ano passado, o meu amigo Ian Lawman, médium na TV e exorcista, foi enterrado vivo para fins de beneficência, e eu acompanhei
o processo. O Ian «viveu» numa pequena caixa em forma de caixão,
a quase dois metros de profundidade, no solo do castelo assombrado
de Dudley, em West Midlands. Durante a sua experiência, que durou
sete dias, sobreviveu com água e comida sob a forma de comprimidos. Será louco? Talvez, mas também é muito corajoso. O Ian
estava a angariar fundos para duas grandes associações de caridade, a Help for Heroes e a Blue Lamp Foundation, do agente policial
David Rathband. Infelizmente, Rathband já faleceu.
Enquanto o Ian estava enterrado sob quase duas toneladas de
terra, eu, bem como muitos dos seus fãs, estava a acompanhá-lo
na sala de chat ao vivo, que era muito viciante, e dei por mim a
consultá-la regularmente. O Ian falava várias vezes por dia com
os seus fãs, com a ajuda de uma webcam presa ao interior do «caixão». Os fãs colocavam perguntas no chat e um amigo no local
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transmitia-lhe as mensagens. O Ian conseguia responder aos fãs
com a ajuda da webcam e isto era transmitido ao vivo.
O Ian teve várias experiências paranormais enquanto esteve enterrado, incluindo espíritos que o visitaram enquanto dormia — será
que pensavam que ele tinha morrido, como eles? O Ian estava selado
naquela caixa, embora tivesse um tubo de vidro por cima da cabeça
(também selado), o que significava que tinha alguma luz natural,
ténue, que vinha de cima. A zona do «enterro» estava totalmente
coberta por uma tenda e o Ian era guardado 24 horas por dia por
voluntários.
Mas aquilo de que mais gostei foi quando comunicou comigo
através de uma SMS (ele tinha um telemóvel, que conseguia usar
para enviar mensagens ocasionais para a família e para os amigos,
mas não tinha sinal para telefonar). Disse-lhe que acreditava que estava a ser protegido por anjos durante a sua experiência. No dia imediatamente a seguir, o Ian enviou-me uma SMS a dizer que quando
acordou encontrou uma pena branca colada no lado superior (selado) da divisória de vidro, por cima da sua cabeça! O mais estranho
foi o facto de, mais tarde, esta pena ter desaparecido. Parecia que os
anjos estavam mesmo a olhar por ele. Parabéns por teres angariado
tanto dinheiro, Ian!

Anjos em This Morning, na ITV5
Fiquei radiante por ser convidada para ir ao This Morning, na ITV,
para uma entrevista especial sobre anjos. Adoro ir ao programa
e já o fiz várias vezes ao longo dos anos. Desta vez sentei-me com a
apresentadora televisiva Gloria Hunniford, que acredita em anjos.

5

This Morning é um programa televisivo matinal, transmitido no canal britânico ITV desde
1988. [N. da T.]
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Impecavelmente vestida e tão querida como sempre, conversou
comigo no estúdio sobre as nossas crenças e depois continuámos
a conversa nos bastidores.
A deslumbrante apresentadora Holly Willoughby estava grávida
quando fui ao programa, e fiquei encantada por ter conseguido um
ursinho angélico (um ursinho de peluche com asas de anjo) para lhe
oferecer durante o nosso encontro. Holly teve uma menina saudável
pouco depois... e espero que ela tenha gostado do ursinho…
O feedback recebido no e-mail e no Facebook, a seguir ao programa, foi fenomenal e, como sempre, vim para casa com ótimas
fotografias de recordação.

E fantasmas
O médium da televisão, Barrie John, foi ao This Morning apenas duas
semanas depois, para falar sobre fantasmas. A coitada da Holly parecia assustada durante a sessão, e a certa altura abandonou mesmo
o estúdio. O seu coapresentador, Phillip Schofield, disse que nunca
ninguém se tinha ido embora durante uma entrevista... e desta vez
tinha sido a sua colega…
O estúdio decidiu que era melhor arranjar ajuda para Holly e
chamou os profissionais: os psicoterapeutas e instrutores de desenvolvimento pessoal Nik e Eva Speakman. O casal trabalhou com
Holly para a dessensibilizar ao medo de fenómenos assustadores e,
poucos dias depois, Barrie foi convidado a regressar ao estúdio para
voltar a fazer uma sessão. Infelizmente, dessa vez não pôde comparecer devido a compromissos prévios, por isso recomendou que eu
fosse no seu lugar.
Ora, a Cornualha fica longe de Londres. A minha mãe tinha acabado de chegar das Midlands para vir passar umas férias (a algumas horas de carro de distância), mas os realizadores do programa
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tiveram a amabilidade de a convidar também e, com o marido, John,
a conduzir, tivemos os três uma experiência fantástica na capital.
Sugeri à mãe e ao John que fossem ao estúdio durante a minha gravação. A mãe ficou deliciada com a oportunidade de uma viagem imprevista a Londres... e tirar uma fotografia com Phillip e com Holly
foi uma surpresa inesperada. Ela adorou…!
Eu fiquei encantada por me convidarem para ir ao programa novamente, tão pouco tempo depois de lá ter estado. Dessa vez o outro
convidado foi o Dr. Chris French, cuja investigação se centra na psicologia das crenças e experiências paranormais. Ele era o «cético»
e eu era a «crente». Na realidade, as nossas crenças são bastante
semelhantes, por isso brinquei com Chris antes do programa e disse-lhe que devíamos fingir ter uma discussão em direto, para ser
mais dramático... Não o fizemos, mas como Holly já estava curada
da sua «fobia» acabámos os quatro a rir muito durante o programa.
Bom trabalho, Holly!

Conhecer os Right Said Fred
Mais coisas divertidas: fiquei radiante por ter sido convidada para
ir a Londres ver um concerto dos Right Said Fred. O cantor Fred
Fairbrass é meu amigo no Facebook e, com o meu marido, fui passar
outra noite a Londres. Os irmãos foram incríveis e demos por nós a
cantar todos os velhos êxitos.
Tinha trocado algumas mensagens no Twitter com o Richard
Fairbrass e ele dissera-me que já tinham vivido numa casa assombrada. Achei fascinante. Tenciono entrevistar os irmãos em breve,
para descobrir mais sobre a sua história psíquica; e talvez a inclua
num futuro livro!
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Psoríase
A maioria de nós tem problemas de saúde, e o meu é sofrer de psoríase, uma afeção de pele. A psoríase é uma doença de pele que ocorre
quando o sistema imunitário envia sinais incorretos que aceleram o
ciclo de crescimento das células da pele. A psoríase não é contagiosa,
mas é muito irritante! Algumas partes da pele «renovam-se» mais
regularmente do que as outras, o que faz com que a pele caia copiosamente e se formem camadas de pele branca do tamanho de Smarties
nos membros. Isto pode causar dificuldades com o tipo de roupas que
uso... Se a roupa for brilhante, é bom, já que esconde a pele escamada! Pode ser difícil ter este problema quando estamos sob o escrutínio
do público. Kim Kardashian, a estrela linda dos reality shows, e a cantora LeAnn Rimes falaram das suas próprias batalhas com a psoríase.
Durante uma visita de rotina ao meu hospital local pediram-me
para falar sobre a doença na Rádio BBC da Cornualha. Adorei a oportunidade de discutir a psoríase com o público — contribuir com alguma coisa para ajudar os outros a entenderem. Muitas das pessoas
com psoríase não têm confiança; é uma condição muito debilitante e
embaraçosa. Eu encontrei muitas formas de lidar com isso — sendo
o humor uma delas —, portanto agarrei a oportunidade de falar abertamente sobre o tema. Depois da entrevista, o apresentador disse-me «Foi muito bom. Dava para ver que já fez isto anteriormente...».
Já o tinha feito, embora habitualmente falasse sobre o paranormal,
claro... Mal ele sabia! Chiu…!
Por favor, visite a minha página www.jackynewcomb.com para
mais informações.

E os direitos dos homossexuais!
Pouco tempo depois, fiquei acordada até tarde para ouvir um amigo que fora convidado a falar na rádio talksport. Infelizmente,
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confundi o horário e perdi completamente a entrevista do meu
amigo. Estranhamente, sintonizei um programa sobre direitos dos
homossexuais. Ao ouvir um homem muito ofensivo e desagradável
que sugeria que todos os homossexuais deviam ser mortos, senti-me a ficar zangada. Existem mesmo tantas pessoas ignorantes no
mundo? Não me consegui conter, por isso estava cheia de confiança
quando liguei para o estúdio da talksport. A minha chamada foi para
o ar, e claro que não estava zangada ao telefone, era apenas a voz da
razão! Somos todos iguais aos olhos de Deus, não somos? Vive e
deixa viver! Nós, humanos, temos de ser mais tolerantes em relação
a todos os estilos de vida e preferências pessoais!
Aí têm, duas entrevistas de rádio inesperadas... sobre temas que
não são os meus «habituais», mas sobre os quais vale a pena falar!

Revista Cornwall Today
Quando morámos em Staffordshire, fizeram dois artigos sobre mim
numa revista local, a Staffordshire Life. Naturalmente, estava entusiasmada em fazer o mesmo na revista do condado da Cornualha,
Cornwall Today, quando nos mudámos para lá.
A adorável Liz Norbury e o fotógrafo Charles Frances chegaram a
minha casa para fazer uma espécie de artigo «doméstico», comigo e
com o meu marido, John. Estando preparados, fomos logo ao centro
de jardinagem local e enchemos os vasos do jardim com plantas floridas... caso fossem precisas algumas fotografias no exterior (uma boa
desculpa para arranjar mais flores, achei eu). O jardim ficou lindo.
A foto publicada na revista foi uma de última hora em que estou
a segurar o meu pequeno gato preto, Magik, juntamente com uma
fotografia minha em pé, junto à porta da frente — perto de todos os
meus novos vasos de flores (ufa, foi justificado!). O John também
apareceu junto à sua adorada mota — e o artigo ficou completo!
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Divertimo-nos imenso, e claro que quero dizer sempre muito mais
do que aquilo que cabe numa revista! Consigo falar sobre o meu
tema preferido durante horas e adoro dar aos leitores a oportunidade
de verem como uma pessoa comum pode ter um interesse extraordinário!

Uma brasa loura?
Uma jornalista minha amiga ligou-me um dia a perguntar se estaria
interessada em aparecer num artigo de uma revista a propósito do
meu cabelo. «Alteraste radicalmente o teu cabelo, não foi, Jacky?»,
perguntou ela. Claro que sim — era morena, mas agora sou loira!
(Acharam que era natural? Obrigada!) Encontrei rapidamente umas
fotografias antigas e depois procurei outras atuais. Eu sei que adoro
aquelas imagens de antes e depois, por isso parti do princípio de que
os leitores também iam gostar. Só esperava que gostassem mais do
novo visual do que do antigo. Foi ótimo aparecer numa revista de
moda…!

Imaginem isto
Depois, em junho, parecia ter a casa cheia de pessoas. Eu e a minha
irmã Madeline (Richardson), com quem tinha acabado de escrever
um livro, decidimos que precisávamos de tirar umas fotos para publicidade. Gosto sempre de ter boas fotografias «de reserva», prontas
para qualquer artigo de revista ou de jornal que possa surgir — porque, se não tivermos uma fotografia pronta, a publicação envia o
seu próprio fotógrafo. Podem achar que tenho a mania de controlar
tudo, mas prefiro escolher as minhas próprias fotografias do que
esperar para ver o que selecionaram!
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Pedimos a um fotógrafo local para ir a minha casa tirar umas
fotografias, quer formais quer informais. Ele chegou com muito
equipamento — a tela branca era demasiado grande para caber na
minha sala, mas tínhamos um estore de pano branco pronto para
pendurar e usar como alternativa. Funcionou bastante bem, mas
quando o fixámos ficou logo claro que conseguíamos ver a porta
da entrada à transparência. Contudo, não devia ter subestimado o
nosso inteligente fotógrafo, que trouxe muitas luzes e refletores diferentes. Quando terminou não se via quase nada além de um fundo
perfeitamente branco e translúcido, que dava a ideia de estarmos a
posar precisamente num estúdio.
O John tirou algumas fotos dos preparativos com a sala cheia de
projetores e fios — foi mesmo muito divertido! Depois das imagens
de interior posámos no jardim antes de irmos em dois carros para a
floresta local. Neste ponto, o sol estava a passar entre as árvores, que
filtravam a luz de uma forma mágica. Tirámos algumas fotos nossas
a olhar para o ar — pusemos a legenda «à procura de fadas» (não encontrámos nenhuma), já que ficaram tão etéreas! Uma destas fotos
está na minha página na Internet. Estou com um vestido sem alças,
mas na fotografia só se veem os meus ombros despidos. A minha
filha ligou-me indignada, a dizer: «Mãe! Parece que estás nua!» Fez-me dar uma gargalhada!
Após quatro horas a posar para as fotografias estávamos exaustas, mas felizmente o John preparou um maravilhoso salteado para o
lanche. Estava tão cansada que mal conseguia levantar o garfo e pela
primeira vez admirei verdadeiramente o trabalho feito por modelos
profissionais, que conseguem aguentar o dia todo! A minha irmã
Madeline dormiu lá porque no dia seguinte vinham fazer um vídeo
nosso para promover outro livro que tínhamos escrito em conjunto. As filmagens propriamente ditas duraram menos de uma hora,
embora cada uma de nós tenha demorado bem mais de uma hora
a arranjar-se!
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Adoro escrever, mas quando começamos nunca pensamos realmente no trabalho que se faz nos bastidores. Fotografias, promoções,
sessões de autógrafos, entrevistas, idas à rádio e à TV, conversas,
workshops e construir websites... Felizmente, adoro tudo isto!

Fantasmas do snooker
Por falar em sessões de autógrafos... diverti-me imenso na Walter
Henry’s Bookshop, em Bideford, Devon. Conheci pessoas maravilhosas e depois ficámos num B&B6 encantador. Estes dias foram
como umas miniférias. O quarto no nosso B&B era amoroso, realmente lindo, e ficava no rés do chão da propriedade — um quarto
grande e luminoso com portas para o pátio, que davam diretamente
para o jardim.
Para chegarmos ao quarto tínhamos de passar por uma sala com
uma mesa de snooker em tamanho real. A meio da noite fui acordada
pelo som muito alto de bolas de snooker a rebolarem. Faziam muito
barulho, no entanto, quando fomos espreitar, não havia ninguém na
sala, as luzes estavam desligadas e a mesa tinha a cobertura posta!
Voltei depressa para a cama, mas o som do taco a bater na bola durou uns quatro minutos... Foi muito assustador!
Na manhã seguinte mencionei isto aos donos, que acenaram
com um ar de compreensão. Aparentemente, quando se mudaram
para a casa também foram acordados pelo barulho e desceram, preparados para dizer aos seus filhos pequenos para voltarem para a
cama e pararem de jogar. Tal como eu, quando chegaram à sala esta
encontrava-se vazia, a cobertura estava presa por cima da mesa... e
os rapazes dormiam profundamente na cama!

6

 &B – abreviatura de Bed and Breakfast, que designa um alojamento com pequeno-almoço
B
incluído. [N. da T.]
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Ser avó
A coisa mais emocionante que me aconteceu este ano foi ter sido
avó pela primeira vez. A minha filha mais velha deu à luz uma linda
menina a 1 de janeiro de 2011, uma data realmente mágica. Lamento
não vos poder dizer o nome dela (é segredo!), mas posso dizer que
tem uns lindos olhos grandes e que está sempre a rir. Mal posso esperar que ela comece a falar. Será que se lembra das suas vidas passadas ou tem algumas palavras de sabedoria para nós? Estas crianças
são tão especiais… Todas elas são milagres preciosos. Claro que vos
porei a par se houver algo de místico a reportar!
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