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Introdução

Bem ‑vindos à Minha Vida!

Se me perguntarem, tenho dois talentos incríveis: falo com pessoas 

mortas e consigo percorrer os onze pisos do Macy’s em Herald 

Square com sapatos de salto altíssimos. Compreendo que tenham 

comprado este livro devido ao primeiro, por isso é nele que me vou 

concentrar ao longo dos próximos dez capítulos. Porém, antes disso, 

há algumas questões importantes que gostaria de esclarecer.

Em primeiro lugar, como trato de temas relacionados com os 

nossos entes queridos falecidos e com a vida após a morte, saibam 

que devo ao Espírito quase tudo o que entendo sobre quem somos e 

de onde vimos. Isto inclui muitos temas que nunca tinha explorado 

antes de ter de escrever sobre eles, mas, como sabia que seriam 

importantes para vocês, entreguei ‑os ao Espírito. E, caramba, não 

fiquei desiludida! Outra coisa que fiz quando bloqueei foi procurar 

uma amiga, que me ajudou a aperfeiçoar o meu dom. Dito isto, 

há alguns aspetos específicos que não conseguia, ou não queria, 

tratar (tal como quando falo sobre energia negativa), portanto, 

se não abordar alguns temas em profundidade, é esse o motivo. 

Também sinto que há muitas coisas sobre a morte e sobre a vida 

após a morte que são desconhecidas e estão sujeitas à interpretação.  

Muitos médiuns não têm problemas em dizer que a sua palavra é 

definitiva, mas eu não sou assim. Só quero partilhar o que penso  

e sinto, baseando ‑me naquilo que o Espírito me mostrou e naque‑

les em quem confio.
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Percebo que nem todas as pessoas vão acreditar no que vou 

dizer, mas poupem ‑me o e ‑mail maldoso ou os posts em blogues 

a dizer «Ela é uma fraude!», porque já ouvi de tudo. As pessoas 

dizem que procuro o historial delas no Google. Dizem que lanço 

situações vagas e que continuo a partir das reações que têm. Dizem 

que as minhas ideias sobre o além são uma ilusão. Dizem que leio 

a linguagem corporal e que me aproveito da vulnerabilidade dos 

que sofrem. E a minha preferida: que eu estou a «incomodar» os 

mortos. Vamos lá parar uns instantes nesta última. Por que razão 

nunca passou pela cabeça dos meus críticos que não sou eu quem 

está a incomodar os mortos, mas sim eles é que me estão a incomo‑

dar a mim? Pensam que acordei um dia e pensei: Oh! Vou falar com 

pessoas mortas para o resto da minha vida! Que grande escolha para 

uma carreira!? É mais complexo do que possam pensar. Mas não 

escrevi um livro para demonstrar ou defender as minhas capacida‑

des. Fi ‑lo para partilhar o que sei ser verdadeiro: que a vida é mais 

do que aquilo que existe no mundo físico.

Como descobrirão em breve, demorei bastante tempo a aceitar 

o meu dom, mas, assim que o fiz, aprendi muito depressa. Gosto 

de comparar o processo a fazer um puzzle. A princípio, tive dificul‑

dade em perceber as minhas capacidades e em encaixar as peças, 

mas, mal comecei a trabalhar na moldura, foi fácil preencher o 

resto. Sempre tivera todas as partes para completar a imagem;  

só tinha de aprender a combiná ‑las. Acredito que do mesmo modo 

que algumas pessoas são músicos natos ou têm um grande inte‑

lecto, falar com o Espírito está no meu ADN. Preferiria ter sido 

pianista numa orquestra ou curado o cancro? Claro, mas o que se 

há de fazer?

Aprender a canalizar teve as suas vantagens. Foi uma forma 

de aliviar algumas das minhas ansiedades crónicas relacionadas 

com o Espírito, mas, acima de tudo, trouxe alegria e a cura a inú‑

meras pessoas, o que é a parte mais gratificante. Ajudou ‑as a que 
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acreditassem na vida após a morte e que os seus entes queridos 

estariam em paz e segurança, e mostrou ‑lhes que aquelas almas 

as guiam, incentivam e amam a partir do Outro Lado. Deu pro‑

vas aos meus clientes de que as coisas inexplicáveis que pressen‑

tem e sentem após a morte de um ente querido são reais, e de 

que não são doidos, por pensarem dessa maneira. Até me dizem 

que têm menos medo de morrer, e alguns renovam a fé em Deus. 

Mais importante ainda, começam a viver a vida, quando tudo o que 

tinham era sofrimento.

Nenhum destes resultados incríveis é uma coincidência, já que 

escolhi usar as minhas capacidades para transmitir mensagens de 

cura de almas que caminham na luz branca de Deus. Acredito que a  

minha intuição é um dom espiritual, porque, embora não diga isto  

no meu programa de televisão, Long Island Medium, aceitei as minhas  

capacidades diretamente de Deus, que, nessas palavras, me disse 

haver um motivo para eu as ter. Também me disse para não as ques‑

tionar, mas para confiar em que Ele me iria amar, guiar e proteger 

sempre; portanto é isso que faço. A propósito, acredito que estamos 

todos ligados a Deus, que é amor incondicional, e é esse amor que 

nos liga à nossa família e aos amigos na vida após a morte, pois 

vimos todos da energia Dele. Como cresci com a religião católica, 

chamo Deus a esta energia, mas, se quiserem chamar ‑Lhe uma 

Força Superior ou Iavé, estejam à vontade. Ele é um Deus de muitos 

nomes, mas sinto que há apenas um.

Ser médium nem sempre parece uma bênção, mas sei que é. 

Embora o programa na televisão me tenha ajudado a pagar a facul‑

dade dos meus filhos, também perdi amigos devido às minhas 

capacidades. Além disso, conheci a minha quota ‑parte de pessoas 

que querem estar comigo apenas para eu lhes dizer o que os seus 

falecidos avós andam a fazer. Agora que sou a «Médium de Long 

Island», é para esquecer. De repente, todos são meus primos. 

Porém sinto que estamos todos neste mundo com um propósito, 
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e acredito que estabelecer uma ligação entre as pessoas e os seus 

entes queridos falecidos faz parte do caminho da minha alma. Fico 

feliz por ter percebido isto, porque durante alguns anos pensei 

mesmo que poderia ser comprar sapatos.
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1.

Eu e o Espírito: Uma União Divina

Não nasci nas traseiras de uma carroça cigana e não cresci a ler a 

sina no Louisiana. Olhem, os únicos cristais que uso são os Swarovski 

que enfeitam os meus sapatos Louboutin. Posso não corresponder à 

ideia «típica» de médium, mas os mortos não querem saber disso. 

Desde pequena, pedem ‑me insistentemente para entregar as suas 

mensagens, e sinto ‑me abençoada por isso e impelida a fazê ‑lo.

Cresci em Long Island, numa localidade chamada Hicksville, 

com os meus pais e o meu irmão mais novo, Michael. A minha mãe 

era guarda ‑livros e o meu pai era o fiscal de obras públicas do con‑

dado de Nassau. Éramos extremamente próximos e continuamos  

a ser. Na verdade, fui criada durante a maior parte da minha vida na 

casa ao lado daquela onde moro hoje. Temos um portão nas traseiras 

que liga os dois quintais, e o Pai gosta de o usar para cuidar dos nos‑

sos dois tomatais. Quando as pessoas vêm para uma leitura, sentam‑

‑se à mesa da minha sala de jantar, que tem vista para as traseiras. 

Digo sempre: «Se vir alguém ali fora, não é um espírito a passear.  

É só o meu pai!»

Em pequena, tive uma infância muito amorosa, feliz e aparente‑

mente normal. Fazia parte da equipa de futebol itinerante e da liga 

local de bowling. Adorava brincar com os cabelos das minhas bone‑

cas — sempre pensei que iria ser cabeleireira, vá ‑se lá saber porquê. 

Tinha bons amigos, boas notas e passava muito tempo livre com a 

minha família. Estava sempre com os meus primos, avós, tias e tios. 
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Às quintas ‑feiras comíamos esparguete com almôndegas em casa da 

Avozinha e do Avô; aos sábados pintava cerâmica com a Tia G; e aos 

domingos toda a nossa família alargada ia a casa da Vovó e do Vovô, 

após a igreja, para passar a tarde a comer, a rir e a contar histórias.

Era como a versão italiana de Long Island de Leave It to Beaver1, 

mas com uma nuance que nos mantinha literalmente acordados  

à noite. Costumava ter sonhos assustadores, o que não fazia sen‑

tido, visto que os meus dias eram tão descontraídos. Estas são de 

facto as minhas primeiras memórias de ver, sentir e ouvir o Espírito, 

embora não soubesse o que estava a acontecer. A minha primeira 

experiência nítida aconteceu quando tinha apenas 4 anos. Na altura, 

morávamos na casa de infância do meu pai, junto ao Hicksville 

Gregory Museum, um antigo tribunal de 1915 que também tinha 

celas para os presos. Algumas pessoas acham que edifícios antigos 

como prisões, com a sua história de dor e sofrimento, podem pren‑

der o Espírito. Que sítio para se crescer, sobretudo para uma pessoa 

como eu! Seja como for, tinha um sonho recorrente em que, de uma 

janela do segundo andar de nossa casa, via um homem a caminhar 

no passeio em frente. Ele entoava o meu nome: «Theresa Brigandi, 

Theresa Brigandi, Theresa Brigandi…», vezes e vezes sem conta. 

Conseguem imaginar quão assustador isso era para uma criança de 

4 anos? Nunca vi a cara do homem, mas ele estava sempre curvado 

e tinha um pau com um saco feito a partir dum lenço pendurado na 

ponta. Vestia umas roupas rasgadas e parecia um vagabundo.

O Espírito disse ‑me mais tarde que na realidade este sonho teria 

sido uma aparição, e agora acredito que aquele «homem» foi um dos 

meus guias espirituais naquela altura da minha vida. Isto não signi‑

fica que o guia espiritual fosse literalmente um vagabundo. Tem mais 

que ver com aquelas histórias da Bíblia em que as pessoas convidam 

os pobres para sua casa e depois descobrem que a pessoa é um anjo.  

1  Série americana (no ar em 1957–1963) sobre a vida de uma família nos subúrbios. [N. das T.]
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Agora acredito que um vagabundo é a imagem despretensiosa que 

o meu guia assumiu, para que eu entendesse a referência da cate‑

quese e não estranhasse quando ele chamasse por mim. Fui educada 

segundo a religião católica apostólica romana e ainda a pratico hoje em 

dia, portanto acho que o meu guia se apresentou usando as minhas 

referências, um pouco como acontece agora quando o Espírito me 

mostra sinais e símbolos durante uma leitura. Fazem ‑no de uma 

forma lógica para mim, para me ser fácil interpretar a mensagem.

Quando tinha 4 anos, um vagabundo era o sinónimo de um 

homem gentil e divino — pelo menos quando estava acordada.  

À noite, ver, ouvir e sentir um vagabundo fazia ‑me gritar como se 

estivesse a ser atacada violentamente. Mais uma vez, não creio que 

sentisse um Espírito negativo, e não sonhava com maus ‑tratos do 

Espírito; os sonhos em si não eram «maus». Ficava apavorada, por‑

que sentia a energia do Espírito enquanto o via e ouvia falar comigo 

de uma forma perturbadoramente real e pessoal.

Os meus gritos inconsoláveis perturbavam mais a minha família 

do que aquilo que os causava, e a minha vida social tornou ‑se limi‑

tada. Não podia dormir em casas de amigas nem em casa da minha 

avó sem me perguntar o que iria sentir a seguir. Só me sentia segura 

em casa; mesmo assim, nem sempre. Além do vagabundo, também 

via a minha bisavó materna. Tinha morrido quatro anos antes de eu 

nascer, e não percebi quem era até muito mais tarde, quando a vi 

numa fotografia. Mas nunca me vou esquecer dela aos pés da minha 

cama — era baixa, tinha cabelo escuro e usava um vestido de andar 

por casa. Também gritava como uma louca quando a via. A pobre 

senhora não era nenhum monstro de três cabeças, embora eu agisse 

como se ela o fosse!

De manhã, esquecia ‑me da maioria destes terrores noturnos 

e do tempo que duravam. Contaram ‑me que passavam quando a 

minha mãe ou o meu pai acendia a luz e entrava no quarto. Então 

isso fazia com que o Espírito se fosse embora? Não sei. Mas, passado 
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algum tempo, a Mãe inventou uma oração para me ajudar a manter 

o Espírito afastado. Era assim: «Querido Deus, por favor mantém‑

‑me segura durante a noite. Abençoa (…)», e depois dizia o nome de 

todas as pessoas nas nossas vidas e das que estavam no Céu. E não 

é que, de cada vez que dizia esta oração antes de me deitar, eu e os 

meus pais dormíamos profundamente? Continuei a fazer isto até 

nos mudarmos para a nossa nova casa, aquela onde os meus pais 

moram agora, embora deixasse sempre a luz do corredor acesa.

Nem quando viajava com a minha família o Espírito me dava des‑

canso. Fazíamos muitas férias em conjunto, incluindo uma viagem 

de campismo anual com os meus avós, durante todo o verão. A maio‑

ria das pessoas no parque tinha a sorte de ter uma tenda com um bico 

de gás; nós tínhamos uma caravana espetacular com duche, cozinha, 

um alpendre com rede mosquiteira para os insetos não chegarem à 

nossa comida e tudo. A minha avó fazia ovos mexidos e torradas de 

manhã, e à tarde fazíamos corridas de bicicletas e saltávamos para 

o lago dos baloiços feitos de pneus. À noite, jogávamos pinball no 

centro recreativo, assávamos marshmallows e cantávamos canções à 

volta da fogueira. Eu era uma típica escuteira! Mas, por mais que 

nos divertíssemos durante o dia ou por mais descontraída que me 

sentisse, os meus terrores noturnos atacavam ‑me tal como em casa. 

Só que dessas vezes todos me ouviam na zona! Os meus avós até avi‑

savam os outros campistas de antemão: se ouvirem alguém a gritar 

a plenos pulmões, não quer dizer que haja um urso ou um maluco à 

solta! É só a Theresa a ter um pesadelo. Uma vez os meus pais quise‑

ram que dormisse com eles numa tenda, e senti um medo de morte. 

Sentia ‑me mais segura na caravana, sobretudo porque via sombras 

contra a lona. Estava tão decidida a ficar lá fora, que dei pontapés e 

gritei e deixei o meu pai com o lábio inchado. Ele ficou tão zangado. 

Não derrubei a lanterna e peguei fogo à tenda por um triz.

Embora lidasse muito melhor com as aparições do Espírito 

durante o dia, estas continuavam a ser uma surpresa. Por exemplo,  
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lembro ‑me claramente de ver pessoas tridimensionais a passar à  

frente da televisão. Estava sentada no nosso sofá de tweed verde, a ver  

o Romper Room2, quando uma pessoa passava e depois desaparecia.  

Uma vez isto aconteceu quando estava lá uma ama, e perguntei ‑lhe se 

tinha visto o mesmo que eu. Ela disse que não e olhou ‑me de forma 

estranha, por isso fiz de conta que estava a brincar. Eu perguntava ‑me 

se estaria a ver coisas ou se teria uma imaginação demasiado ativa,  

mas não prestava muita atenção a isso. É como quando vemos uma 

sombra no canto do olho, ou olhamos durante demasiado tempo para 

uma luz e depois vemos uma forma amarela a flutuar pela sala: parti‑

mos do princípio que estamos a ver coisas e não damos importância. 

Também me lembro de que houve um ano em que recebi uma cozinha 

de brincar na Páscoa, arrumei as panelas de uma certa forma, quando 

acabei de brincar às casinhas, e, quando voltei de manhã, estavam 

num sítio completamente diferente. Também deve ter sido o Espírito. 

Olhem, eu sei que o meu irmão Michael não lhes tocava!

Quem Pode Dizer o Que É Normal?

À medida que fui crescendo, comecei a sentir ‑me ansiosa e estranha 

no meu corpo. Não conseguia identificar aquilo que estaria a causar 

tal sensação. Dizia à Mãe: «Não me sinto bem. Sinto que não me 

encaixo aqui. Sinto ‑me diferente.» Sentia que havia algo a acontecer 

que precisava de ser explicado. Um dos únicos sítios onde me sen‑ 

tia de facto segura era na igreja. Até tocava guitarra no grupo de folk 

de lá. A casa de Deus era a única outra casa, além da minha, onde 

me sentia em paz e confortável comigo mesma. Costumo dizer que,  

se não fosse médium, poderia ser esquizofrénica ou freira. Às vezes, 

2 Série americana (no ar em 1953–1994) direcionada para crianças menores de 5 anos.  
[N. do E.]
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estas pareciam sinceramente as duas opções mais realistas. Já ima‑

ginaram? Os meus pais mimavam ‑me com muito amor, mas isso 

não alterava a sensação de que havia algo errado em mim.

Às vezes, perguntava a Deus: «Porque é que isto está a aconte‑

cer? Porque é que sinto sempre tanto medo?» Mas nunca me irri‑

tava ou zangava com Ele, nem deixei de acreditar. Não me tinham 

educado assim. Não gosto de usar a palavra «religiosa», mas vim de 

uma família com uma fé muito forte. Tinham ‑me ensinado a dizer 

uma oração à noite e antes de cada refeição. Os meus pais também 

tinham a mente aberta em relação a toda a espiritualidade. É engra‑

çado, pois nem todos os católicos a têm. Mas, para nós, a fé, a espiri‑

tualidade… vêm todas de Deus.

Quando não estava na igreja, a minha ansiedade era tão séria, 

que chegava ao ponto de não querer sair de casa. Não sabia quando 

iria pressentir ou sentir alguma coisa, em qualquer momento do dia.  

Apercebi ‑me de que trazia uma sensação diferente de cada sítio a 

que fosse, e às vezes sentia ‑me observada. Quando dizia isto à Mãe, 

ela sentava ‑me e respondia: «O teu local seguro és tu.» Poderia ir 

para qualquer lado, porque eu era a minha força de enraizamento. 

Durante muito tempo, essa perceção funcionou.

Ainda assim, estava claramente a ver e a sentir coisas que os 

outros não viam nem sentiam. Quando estava com os meus amigos 

no centro comercial ou no pavilhão de bowling, perguntava ‑lhes se 

tinham visto um homem a passar ou ouvido alguém a chamá ‑los 

pelo nome — pois, secretamente, eu tinha —, e eles respondiam: 

«Não. Do que é que estás a falar?» Ou às vezes recebia uma men‑

sagem que julgava ser apenas um pensamento aleatório, sem me 

aperceber de que teria significado, ou de que sequer tivesse pen‑

sado em alguma coisa, até ser validada mais tarde. Por exemplo,  

quando ia para a feira, podia ouvir uma voz a dizer ‑me: «Não comas  

algodão doce.» Ignorava ‑a, e depois uma amiga dizia ‑me que o algo‑

dão doce a tinha deixado maldisposta. Ainda assim, limitava ‑me  
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a pensar que talvez tivesse melhores palpites sobre pessoas e situa‑

ções do que os outros.

Mais uma vez, acreditava que eu era o meu local seguro. Então, 

ver, ouvir e sentir algo constantemente à minha volta tornou ‑se nor‑

mal para mim. Os médicos sempre disseram que os nossos corpos 

foram concebidos para se adaptarem; se uma sensação ou experiên‑

cia se prolongar durante tempo suficiente, o cérebro aprenderá a 

ignorá ‑la, a contorná ‑la ou simplesmente a tratá ‑la como normal. 

Agora sei que ver e sentir o Espírito não é uma experiência típica 

para a maioria das pessoas, mas era banal para mim, e não tinha 

muita gente para o contradizer. Em criança, a minha família e os 

meus amigos só se riam quando ocasionalmente dizia coisas estra‑

nhas, mas nunca exploraram muito o assunto. (A Mãe brincou 

recentemente com o facto de as minhas capacidades darem todo um 

novo sentido a quando dizia que havia um monstro, um amigo ima‑

ginário ou um fantasma no meu quarto!) E, para compensar todas as 

vezes em que os meus amigos não concordaram com o que eu havia 

ouvido ou visto, tinha familiares que tiveram experiências seme‑

lhantes, pois também eram sensitivos. Na verdade, o meu primo 

Johnny Boy costumava chamar «esquisitoides» a mim e à minha 

prima Lisa, e deu ‑nos as alcunhas de «Para» e «Noica» quando lhe 

dissemos que víamos e sentíamos coisas. Também costumávamos 

ir às compras em separado e chegávamos a casa com roupas iguais! 

Porém, na altura, tudo o que eu e a Lisa sabíamos era que partilhá‑

vamos experiências fora do comum, que motivavam os encontros 

com aquilo que hoje sabemos ser o Espírito a serem parte das nossas 

vidas. Quanto ao chico esperto do meu primo Johnny: dez anos mais 

tarde, morava em casa da minha avó, e uma vez, quando saiu do 

duche, viu ‑a parada no corredor. Quem é que se ri agora?

Quando os meus colegas se tornaram adolescentes tagarelas,  

as coisas começaram a mudar. Entre os 12 e os 14 anos, aproxima‑

damente, comecei a sentir ‑me menos confortável com o que estava 
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a acontecer à minha volta, sobretudo devido à forma como as pes‑

soas reagiam aos meus comentários. A minha família continuava a 

ignorar as coisas que eu dizia, mas, quando eu perguntava casual‑

mente a uma amiga se tinha visto ou sentido alguma coisa, diziam: 

«Não, isso é esquisito. Não há ninguém aqui. Ninguém vê nem ouve 

coisas da mesma forma que tu!» Aquilo que antes parecera normal 

não era agora, por isso decidi bloquear as minhas experiências de 

vez. Não dizia uma oração especial para fazer o Espírito parar nem 

nada do género; simplesmente ignorava as tentativas do Espírito de 

comunicar comigo. Lembrem ‑se de que isto foi antes de todos os 

canais televisivos terem um programa de caça ‑fantasmas e de o John 

Edward se tornar famoso. As pessoas não falavam sobre estas coisas. 

Ninguém, incluindo eu, poderia adivinhar o que se estava de facto 

a passar. Nunca fazia parte de uma conversa confortável e habitual.

Aos 16 anos, tinha a sorte de não ter perdido muitos entes que‑

ridos, mas isto também significava que não existia um Espírito 

reconhecível a visitar ‑me. Quando a Avozinha, a mãe do meu pai, 

morreu, fiquei destroçada. Éramos muito próximas, e todos sentiram 

muito a falta dela. Após ela morrer, a irmã mais velha do meu pai, 

a quem chamamos Titi, chamou um médium a casa da Avozinha.  

Na altura não percebi porquê, mas agora acho que era para entrar 

em contacto com ela. Não queria ir e tinha algum medo; sobretudo 

porque não sabia exatamente o que era um médium, nem o que 

fazia. Mas sabia que me iria sentir a salvo em casa da Avozinha, 

portanto fui na mesma. E, pela primeira vez em muito tempo, não 

bloqueei o Espírito.

Senti a energia e a alma da minha avó junto à janela, e a minha 

família não parava de me perguntar por que razão eu estava junto 

aos cortinados, enquanto todos os outros estavam sentados à mesa 

da cozinha. Também me perguntaram com quem estava a falar, 

embora não me lembre do que estava a dizer. (É parecido com o facto 

de não me lembrar da maioria das coisas que o Espírito diz depois de 
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as canalizar para os outros.) Após um minuto disto, a minha famí‑

lia teve de me interromper na sua forma habitual e provocadora. 

Mantiveram um tom leve, e não entrei em pânico.

— Com quem estás a falar, Theresa?

— Estou a falar com a Avozinha.

— Claro que estás. A Avozinha morreu.

— Eu sei que ela morreu, mas estou a falar com ela.

A Titi e os meus primos podem ter ficado confusos, mas não 

deram muita importância. Eu era conhecida, por dizer coisas estra‑

nhas, mas seria isso mais esquisito do que convidar um médium 

para tomar café? Eles estavam evidentemente suscetíveis a conver‑

sas espirituais que eu ainda não tinha considerado.

Agora, quando penso nesta memória, consigo sentir fisicamente 

o cheiro da casa da minha avó e ver todo o seu recheio: a mobília 

coberta com plástico, mesas com tampo de mármore, o seu lustre 

brilhante na sala de jantar, um quadro d’A Última Ceia e aqueles 

cortinados dourados. Era um estilo italiano muito espalhafatoso. 

Ao contar esta história, tenho uma visão, como um filme rápido, da 

Avozinha de pé, junto ao fogão, a fumar o seu cigarro até ficar uma 

cinza muito comprida, pendurada sobre uma panela borbulhante 

de esparguete. Deixava aquele cigarro queimar até só restar o filtro,  

e apesar disso as cinzas nunca caíam no molho. Ela adorava as suas 

joias; na minha memória, ela usa imensos diamantes. Como eu, 

entendem?

Após o meu pequeno encontro com a Avozinha, voltei a ignorar 

completamente o Espírito. O meu tio Julie morreu no meu último 

ano do liceu, e, por volta dessa época, as minhas ansiedades tornaram‑

‑se muito piores do que antes. Desenvolvi fobias, muitas das quais 

tinham que ver com uma sensação de claustrofobia. Os pesadelos 

tinham passado há muito, mas os meus hábitos de sono continua‑

ram agitados. Em vez de acordar a gritar, saltava da cama, sentindo 

que não conseguia respirar, nem que a minha vida dependesse disso.
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Depois Chegou o Larry

Os meus 18 anos acabaram por não ser um desastre completo.  

Foi quando conheci o meu marido, Larry! Quando a minha tia convi‑

dou o médium, daquela primeira vez em que vi a alma da Avozinha, 

ele disse ‑me que eu iria conhecer uma pessoa muito mais velha do 

que eu, com barba e bigode. Na altura achei que o médium esti‑

vesse doido, já que então namorava uma pessoa e nem sequer gos‑

tava de pelos na cara. Contudo dois anos mais tarde conheci o Larry,  

e podem crer que ele tinha barba, bigode e era onze anos mais velho 

do que eu.

Foi amor à primeira vista. O Larry tinha um cabelo incrível que 

era curto de lado, fofo em cima e comprido atrás. Também se vestia 

bem e tinha um corpo bonito. Parecia um motoqueiro bem arran‑

jado! Ele diz que eu era uma pirralha elétrica e gira, que dizia piadas 

e iluminava uma sala com a minha presença. O Larry trabalhava no 

negócio da sua família, uma companhia petrolífera, e eu trabalhava 

em part ‑time no departamento de apoio ao cliente. Nunca fui para  

a faculdade, porque tinha demasiado medo de deixar a minha famí‑

lia e a minha zona de conforto. O meu sonho era tornar ‑me cabelei‑

reira ou secretária jurídica, mas isso significava fazer a viagem diária 

para Manhattan para ter um bom emprego, algo que era demasiado 

avassalador para mim — comboios, elevadores, arranha ‑céus, filas 

de trânsito… não eram o meu mundo.

O Larry contou ‑me que costumava ficar ansioso para ir tra‑

balhar e ver o que eu tinha vestido, porque estava na minha fase 

Madonna. Usava calças justas, cintos grandes, um top de rede que 

deixava o ombro à mostra e luvas sem dedos. Era como no filme 

Desesperadamente Procurando Susana! Porém, lá porque estava dis‑

traída com o amor, não significa que a minha ansiedade tivesse 

desaparecido. Esforçava ‑me para a reprimir, mas isso só piorava as 

coisas. Não queria que o Larry pensasse que era doida, e às vezes 
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ainda perguntava a mim mesma se o era. Por vezes, via figuras  

ou ouvia coisas, mas estava numa fase de negação tão grave, que 

estava totalmente convencida de que a minha mente me estava  

a pregar partidas.

Decidi consultar um psicólogo; sessão após sessão, dizia basi‑

camente que não havia nada de errado comigo. Eu dizia ‑lhe: «Ben, 

há algo de errado comigo. Não me sinto bem.» Fazia ‑me pergun‑

tas sobre a minha infância, e eu explicava que tinha sido idílica.  

Os meus amigos e familiares agora? Ótimos. O namoro? Divertido 

e emocionante. O trabalho? Bem! A melhor causa que conseguía‑

mos encontrar para o meu mal ‑estar crónico era vir de uma família 

ansiosa, por isso talvez fosse uma questão genética. Mas o tipo não 

me conseguia dar uma boa razão médica ou psicológica para me 

sentir tão mal como me sentia.

Não consegui esconder do Larry os meus ataques de ansiedade 

nem a minha lista de fobias durante muito tempo, sobretudo quando 

estávamos no carro ou noutros locais fechados. Parecia sentir ‑me 

pior quando a minha mente estava relaxada. Se estivéssemos na via 

rápida de Long Island numa fila de trânsito, ficaria com um olhar 

carrancudo ao saber que estaria prestes a ter um ataque de pânico. 

Depois começava a gritar a plenos pulmões e, mesmo que o carro 

estivesse em movimento, implorava e suplicava ao Larry que encos‑

tasse o carro para poder sair. Cheguei a fazer isto em saídas com 

outros casais enquanto estavam dentro do carro! A minha ansiedade 

não era tímida. Os ataques de pânico acabavam por passar, e o facto 

de o Larry se manter sempre calmo ajudava. Ele não sabia o que me 

causava tanto stress, tal como eu não sabia, mas fico feliz, por não  

se ter assustado e fugido.

Casei ‑me com o Larry aos 22 anos. Desde o início, assustava ‑o a 

meio da noite. Acordava a gritar, saltava da cama e corria pelo quarto  

a gritar o nome dele e a pedir ajuda. Quando passava, voltava para a  

cama, e de manhã já me teria esquecido. Também falava durante o 
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sono. Nunca deixava que o Larry pusesse os lençóis por cima da nossa 

cabeça, nem mesmo como brincadeira. Uma vez, ele pôs um cobertor 

por cima de nós, enquanto estávamos a ver televisão, e comecei a gri‑

tar. Nunca mais voltou a fazer isso. Mas o Larry sabia que a ansiedade 

fazia parte do pacote e amava ‑me tal como eu era.

Na Saúde e na Doença

O meu marido diz que, embora eu nos tenha feito subir as escadas 

do hospital, em vez de usar o elevador, quando estava em trabalho de 

parto do nosso filho, Larry Jr., estive invulgarmente calma e contro‑

lada durante o parto. Tinha 23 anos quando o nosso primeiro filho 

nasceu. Depois, a minha ansiedade teve altos e baixos, mas em geral 

sentia ‑me melhor, com a nova responsabilidade de cuidar de uma 

criança. Até conseguia viajar razoavelmente bem.

A partir do penúltimo ano no liceu, comecei a andar sempre 

com um cigarro na ponta dos meus dedos arranjados na manicura. 

Nunca bebi nem consumi qualquer tipo de substância narcótica, 

mas fumar era o meu vício. Parei quando soube que estava grávida 

do nosso filho, mas, dois ou três anos mais tarde, voltei a fumar, 

quando aqueles níveis familiares de stress regressaram. Pensava que 

me iria relaxar, embora parecesse deixar o meu peito mais pesado,  

o que só aumentava a minha ansiedade.

Deixei novamente de fumar quando engravidei da Victoria. Tive ‑a 

aos 27 anos e depois voltei ao vício. A minha ansiedade tornou ‑se 

medonha, pior do que nunca. Lembro ‑me de um incidente aterrador 

na Disneyworld, após algum tempo sem viajar. Chegámos ao quarto 

de hotel com as crianças e comecei logo a entrar em pânico.

A minha mãe e a minha tia tiveram de apanhar o comboio de 

Nova Iorque para irem ter connosco e para me acalmarem. Como 

se ter um ataque de pânico grave não fosse suficientemente mau, 
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também descontei no meu marido. Ele diz que eu precisava de um 

bode expiatório. Os miúdos nunca me tinham visto tão mal e tinham 

um ar aterrorizado, por verem a mãe a desmoronar ‑se à frente dos 

seus olhos.

Em dezembro de 1999, fiquei extremamente doente sem qual‑

quer motivo. É que não sou uma pessoa doente, as doenças não são 

comigo. Mesmo quando as crianças eram pequenas e traziam germes 

mauzinhos da escola, raramente apanhava uma gripe ou constipação. 

Mas isto foi uma coisa estranhíssima. Numa manhã estava a arranjar‑

‑me para ir a um casamento e estava bem; de repente, do nada, fiquei 

com uma febre de 40°C. O meu pai carregou ‑me literalmente até ao 

consultório médico. Fiquei deitada durante duas semanas, o que foi 

difícil, já que o meu filho, Larry, tinha 9 anos e a Victoria 5. Como sem‑

pre, o meu marido foi uma grande ajuda, mas não podia dar ‑me ao 

luxo de ficar de cama. Nem sequer me lembro da delirante primeira 

semana de tudo isto. Durante a segunda, limitei ‑me a ficar ali deitada. 

Não conseguia andar, comer nem ir à casa de banho. Também não 

conseguia fumar.

Olhando para trás, acredito que Deus esteve a desintoxicar o 

meu corpo durante esta altura. As drogas, o tabaco e as substân‑

cias narcóticas são coisas que empestam a aura e sujam a energia. 

Fumar, especificamente, deixa a aura cinzenta. Quando melhorei, 

fiquei longe dos cigarros. Isto não significa que fosse uma alegria 

viver comigo. Lembro ‑me de a Mãe me dizer:

— És uma cabra sem nicotina! Volta a fumar!

Sabem o que respondi?

— Deus está a fazer ‑me parar! 

Este argumento saíra ‑me da boca para fora. Controlei ‑me. De onde 

tinha vindo aquilo? Porque é que diria uma coisa daquelas? Foi quando 

soube que deixar de fumar tinha sido um ato de Deus, pois aquelas 

palavras não vieram do meu cérebro. E, posto isto, não toco num 

cigarro há treze anos.
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Quando canalizo o Espírito, faço ‑o de um estado de bem superior,  

e isso implica que o meu corpo, a minha mente e a minha alma este‑

jam saudáveis e puros. Olhando para trás, não teria sido capaz de 

desenvolver as minhas capacidades, se tivesse continuado a alimentar 

o meu corpo com coisas negativas, como cigarros. Porém, na altura,  

só soube que Deus queria que eu deixasse de fumar. Algumas comidas 

também começaram a deixar ‑me maldisposta. Os Doritos e os hambúr‑

gueres da Wendy’s deixavam ‑me tonta e com a cabeça zonza, como se 

não conseguisse focar. Alucinava quando comia GMS3. Enquanto grá‑

vida do meu filho Larry, saí de um restaurante chinês e tive uma daque‑

les conversas surrealistas que me fizeram recordar quando era criança.

— Olha, viste aquele cão no carro?

— Que cão?

— Não o ouves a ladrar?

— Querida, não há cão nenhum.

— É um husky. Acabou de me piscar o olho!

Mais tarde, aprendi que os huskies da Sibéria são considerados 

cães muito espirituais, já que estão estreitamente relacionados ao 

lobo, que a tradição dos índios norte ‑americanos afirma ser o mais 

elevado professor espiritual do reino animal. Suspeito que o GMS 

tenha ajudado a desencadear a minha visão, porque é um químico; 

quando as pessoas alteram a sua química, isso pode provocar coisas 

estranhas na sua alma.

Um Encontro Inesperado

Aos 28 anos, era um caos. Tinha acabado de deixar de fumar, e as 

minhas ansiedades eram constantes. Não queria sair de casa e vivia  

3 Glutamato monossódico, um intensificador de sabor utilizado na indústria alimentar, 
sobretudo em pratos asiáticos. [N. das T.]
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no pânico incessante de que alguma coisa má aconteceria, se o fizesse. 

O meu psicólogo chamava a isto «ansiedade antecipatória»: quando 

antecipamos acontecimentos futuros de um modo que nos deixa 

ansiosos e interfere com a nossa capacidade de reagir na vida diária.  

A ideia de ir para o trabalho, ao talho ou a uma festa de anos deixava ‑ 

‑me a mente a mil.

Numa noite, a Mãe fez uma festa de velas — como uma festa da 

Tupperware, mas com velas de cheiro —, e eu decidi ir à última hora. 

Ela morava na porta ao lado, portanto isso conseguiria fazer. A amiga 

da Mãe, Pat Longo, é terapeuta espiritual e trabalha com pessoas que 

têm problemas físicos ou emocionais, incluindo ansiedade crónica; 

também dá aulas, que incluem meditação e cura, sobre como ter uma 

vida mais equilibrada, positiva e preenchida. Tal como eu, a Pat tam‑

bém só decidiu ir ao evento em cima da hora. Todas estas decisões de 

última hora não abonam muito a favor das festas dela, pois não?

Contei à Pat as minhas ansiedades e como tinha estado doente, e, 

embora a conhecesse há anos (o filho dela e o meu irmão cresceram 

juntos), ela não tinha ideia da ansiedade que eu sofrera em criança 

e certamente não sabia nada sobre o facto de eu sentir o Espírito. 

Colocou as mãos por cima da minha cabeça e começou a canalizar 

energia de cura de Deus. Durante as três semanas que se seguiram, 

senti ‑me tão calma, que quis repetir. Porém, quando telefonei para 

marcar uma consulta, a Pat disse ‑me que eu não precisaria de outra 

cura, que ela não tinha nada para consertar em mim. Perguntou ‑me 

se em vez disso eu quereria frequentar as suas aulas de consciencia‑

lização espiritual, com fim a trazer alguma perspetiva e equilíbrio 

para a minha vida. Suspeitava que fosse a comunicação do Espírito a 

causa das minhas inquietações, mas não mo disse de imediato.

Seja lá o que for que a Pat me tenha feito, fez ‑me sentir melhor, 

portanto decidi ir a uma aula… E porque não? Confiei ‑lhe o meu 

bem ‑estar, também porque a minha família a conhecia há anos.  

Se a Pat fosse uma terapeuta espiritual qualquer, não teria conseguido 



THERESA CAPUTO

28

acreditar nela nem na avaliação que fizesse de mim. Eu punha uma 

cara alegre para os amigos e para a família, mas continuava frágil 

por dentro, e não me teria sentido segura com qualquer pessoa. 

Também sabia que me iria sentir segura nas aulas da Pat, porque a 

minha mãe tinha feito o curso dela alguns anos antes. De facto, ela 

fora uma das primeiras alunas da Pat, embora só tivesse ido para 

saber mais sobre como ser positiva e saudável de dentro para fora. 

O meu pai e nós costumávamos brincar com ela: «Uhhh, hoje vais 

para a tua aula de vudu.» A Pat diz que no final a Mãe começou  

a roçar a superfície das suas capacidades; porém pôs a sua energia 

espiritual no trabalho na igreja, em vez de a desenvolver mais por 

ela mesma.

Após aquela primeira noite na aula da Pat, fiz um desvio e não 

voltei durante… um ano. Quando finalmente regressei, as aulas 

tinham lugar às quartas ‑feiras, e em todas as semanas caíam chu‑

vadas imensas. Uma das minhas fobias era conduzir à chuva, por 

isso faltei às aulas durante todo o primeiro mês. Contudo, no meu 

coração, queria que aquilo desse certo, então pratiquei a condução 

durante tempestades, à volta do quarteirão. Estava pronta para voltar 

às aulas da Pat no mês seguinte, embora tenha continuado a chover 

todas as quartas ‑feiras.

Acho que o Espírito fez com que chovesse para me ajudar a ultra‑

passar o meu medo, enquanto aperfeiçoava o meu dom. Isto não me 

devia surpreender; chove sempre em acontecimentos marcantes! 

Houve uma monção durante o baby shower do meu filho e na comu‑

nhão da minha filha, e o Furacão Hugo chegou no meu dia de casa‑

mento. Arrasou St. Thomas Island, e a minha lua ‑de ‑mel foi cancelada. 

Até quando gravei o The Tonight Show há alguns anos, algo que era 

intimidante e muito importante para mim, choveu a cântaros. Os pro‑

dutores de Jay Leno asseguraram ‑me de que nunca chove assim tanto 

em Los Angeles em outubro; e não é que assim que acabei de gravar,  

às cinco da tarde, o sol apareceu?
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Sou uma Quê?!

«És médium», disse ‑me a Pat numa noite, durante a aula. Muitas 

pessoas estavam a descobrir os seus próprios dons e este era o meu. 

«Tens a capacidade de falar com os mortos. Se conseguires aprender 

a controlar a energia à tua volta, poderás aprender a controlar e a 

compreender melhor a tua ansiedade.»

Esta foi a primeira vez em que considerei que a minha ansie‑

dade e todas as coisas que vira em pequena, e me forçara a ignorar, 

poderiam estar relacionadas. Quem sabia que haveria consequên‑

cias reais e físicas, por bloquear o que tinha visto, ouvido e sentido?

A Pat explicou ‑me que uma possível razão para sentir ansiedade 

quando ignorasse o Espírito tinha que ver com o facto de o canalizar 

através dos meus chacras. Idealmente, entra através do chacra da 

coroa ou da cabeça, flui por todo o meu corpo e depois é liberto nas 

minhas palavras. Porém, quando o Espírito tentava entregar uma 

mensagem, canalizava ‑a através da minha coroa, e eu bloqueava ‑o  

no peito, o que acelerava o coração ou provocava palpitações estra‑

nhas. Também sentia o peito pesado e comprimido, como se um 

elefante estivesse ali a fazer uma sesta. Eu nem sei muito sobre os 

chacras, apenas que tenho de manter o chacra da coroa, o chacra da 

terceira visão, o chacra da garganta, o chacra do coração, o chacra  

do plexo solar, o chacra esplénico e o chacra da raiz alinhados e equi‑

librados para não entrar em pânico.

A Pat também disse que o tipo de canalização que faço provocar‑

‑me ‑ia ataques de pânico. Os médiuns sentem o Espírito de mui‑

tas formas distintas. Um «clarividente», por exemplo, vê sobretudo 

visões, e um «clariaudiente» usa principalmente a audição. A Pat 

explicou que eu sou «empática», o que significa que sobretudo sinto 

o Espírito e uso os meus outros sentidos para preencher as lacunas. 

Por exemplo, uma mensagem pode começar com a sensação da 

zona da garganta muito comprimida. Isto significa que há uma alma 
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a tentar dizer ‑me que a sua morte esteve relacionada com a garganta, 

que não foi capaz de comunicar antes de falecer ou que não conse‑

guiu despedir ‑se (para mim, um símbolo pode querer dizer muitas 

coisas; falaremos disso depois). Porém, como sentia a minha gar‑

ganta a fechar ‑se sem saber que era a forma de o Espírito enviar uma 

mensagem, só sabia que estaria a sufocar, o que desencadeava um 

ataque de pânico.

Então era possível que estivesse a ter uma conversa normal com 

alguém na mercearia e de repente sentisse que não conseguia res‑

pirar ou que estava a ser estrangulada. Agora sei que o Espírito está 

a tentar comunicar comigo, mas há quinze anos só pensava: Tenho 

de sair daqui! Como disse anteriormente, isto podia acontecer até 

enquanto dormia. Assim que saía da situação ou acordava, ficava 

bem, mas era uma solução a curto prazo. Também achava que alguns 

sítios pareciam melhores do que outros, porque tinha ansiedades 

várias, mas na verdade era a energia a mudar em cada local, mui‑

tas vezes com base na presença do Espírito. Quanto às fobias, creio 

que geralmente têm que ver com associações, momentos tranquilos 

ou vidas passadas. Poderia ter sentido o Espírito naquele mesmo 

local ou num local parecido, por isso ficava nervosa ao antecipá ‑lo.  

A minha memória de acampar em Catskills contribuiu para a minha 

fobia de tendas; andar de carro ou estar em silêncio num elevador 

obriga ‑me a estar quieta e sem distrações, que é quando estou mais 

suscetível ao Espírito. Durante uma regressão a vidas passadas, tam‑

bém fiquei a saber que estive prisioneira num navio durante uma 

tempestade torrencial, o que explica o porquê de ter medo da chuva. 

Poderia continuar, mas vou poupar ‑vos todas as minhas fobias e 

explicações! Basta dizer que todas estas situações fizeram sentir ‑me 

fora de controlo, e por isso todas estas coisas me causavam pânico.

E os meus familiares ansiosos? Suspeito que também sejam 

sensitivos, visto acreditar que o meu dom é genético. Também são 

pessoas de muita fé, o que aumenta a nossa consciência do Espírito.
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Continuei a frequentar as aulas da Pat todas as quartas ‑feiras, 

enquanto o Larry tomava conta das crianças. Sentia ‑me calma em 

casa dela, pois sabia que, se acontecesse alguma coisa assustadora, 

a Pat poderia ajudar ‑me a sentir ‑me bem. Na aula, comecei a trans‑

mitir mensagens de entes queridos às pessoas; desde logo canalizar 

fez ‑me sentir normal. Mas tinha medo de tentar fazê ‑lo em qualquer 

outro sítio. Ainda precisava da Pat como rede de segurança.

Comecei a sarar lentamente, física e emocionalmente. As minhas 

ansiedades tornaram ‑se menos dramáticas. O Larry viu uma dife‑

rença em mim, e eu disse ‑lhe que canalizar o Espírito parecia ser uma 

grande parte da solução. Disse: «Tudo bem, querida. Se achares que 

falar com os mortos te faz sentir melhor, continua a fazê ‑lo.» O Larry 

também foi criado no catolicismo, por isso não tenho a certeza de que 

ele acreditasse no Espírito; é mais provável que estivesse a apaziguar‑

‑me, mas apoiou ‑me, o que era o mais importante.

Seis dias por semana, quando não estava na aula, tinha de lidar 

com as coisas sozinha. Uma vez que ainda não tinha aceitado total‑

mente o meu dom, ainda tendia a ter esgotamentos ocasionais. 

Lembro ‑me de que tencionávamos ir ao casamento do meu primo 

direito, Lance, mas à última hora não consegui entrar no carro.  

As crianças estavam vestidas, e o Larry tinha assinalado o cami‑

nho mais rápido. Porém eu não queria ir de carro para tão longe, 

e a minha família ficou toda muito aborrecida. Andei para cima e 

para baixo durante horas. Por fim, o Larry disse que, se em algum 

momento eu não quisesse continuar, poderíamos dar meia volta  

e vir para casa. Relutantemente, concordei em ir.

Na altura, os telemóveis ainda eram uma novidade, e insisti em 

levar um no carro, caso precisasse de ligar à Pat para ela me tirar do 

abismo. Lembro ‑me de ouvir a nova canção, na altura, de Faith Hill, 

«Breathe», e de pensar: «É exatamente isso que tenho de fazer: respi‑

rar.» Obriguei o Larry a tocá ‑la de seguida. Agora acho que o Espírito 

me estava a dizer para relaxar de uma vez.
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Quando estacionámos no parque de estacionamento do hotel, 

toda a minha família estava à espera, à porta. Lembro ‑me de ver a 

Vovó, que na altura era viva, de pé junto à janela, a acenar ‑me. Ainda 

consigo ver o sorriso no rosto dela como se tivesse sido ontem. 

Faleceu há alguns anos, mas, sempre que ultrapasso obstáculos rela‑

cionados com a ansiedade — como percorrer o país num autocarro 

ou sentar ‑me numa tenda no meu quintal —, o Espírito recorda ‑me 

da Vovó, junto à janela, a sorrir de orgulho.

Ceder um Pouco ao Espírito…

Para ajudar a controlar a energia à minha volta, a Pat ensinou ‑me  

a estabelecer alguns limites com o Espírito que hoje ainda uso. Não 

posso ditar que guias, anjos ou pessoas falecidas falam comigo ou 

aquilo que querem dizer, mas posso controlar se reconheço a sua 

presença e a forma como o faço. Então no início disse ao Espírito: 

«Vou reservar um tempo todos os dias, às 4 da tarde, para comuni‑

cares comigo. Vou acender uma vela branca para proteger tudo na 

luz de Deus. Peço apenas o bem supremo de todos os envolvidos. 

Só quero canalizar almas que caminham na luz branca de Deus.» 

E sabem que mais? Na maioria das vezes, o Espírito respeitou isto, 

portanto também me senti mais confortável a canalizar. Estávamos 

a desenvolver uma verdadeira relação de dar e receber.

Tudo o que sentia enquanto estava a meditar, escrevia num bloco 

de notas. A Pat ensinou ‑me a fazer escrita automática, que é basica‑

mente tomar nota do que o Espírito nos dita. Canalizar através da 

caneta é uma forma simples de falar com o Espírito, especialmente 

quando não nos sentimos totalmente à vontade para «ouvir» men‑

sagens na nossa mente e quando não conseguimos ver a diferença 

entre os nossos pensamentos e os do Espírito. Podem ver ‑me com 

o meu bloquinho a fazer escrita automática durante as leituras na 
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televisão, já que isso me ajuda a focar; quando canalizo, escrevinho 

palavras que o Espírito quer que eu use para passar a mensagem.

Outra coisa importante que pedi ao Espírito foi para parar de 

se apresentar através de pessoas tridimensionais — uma imagem 

como vocês ou eu. Quando comecei a fazer leituras aos outros,  

às vezes estava a lavar os dentes, olhava para cima e de repente via 

um homem atrás de mim, no espelho. Era muito assustador! Assim, 

disse aos meus guias que, se eu aceitasse este dom, eles teriam 

de encontrar outras formas de me mostrar coisas. A partir desse 

momento, passei a ver o Espírito através de figuras na sombra. Não 

estou a falar de «pessoas ‑sombra» negativas, nem das massas escuras  

e aterradoras que colhiam as almas dos maus em Ghost: Espírito do 

Amor4. As imagens que vejo são como silhuetas ou como um con‑

torno de giz na cena de um crime, mas cheias de uma sombra nebu‑

losa, cuja energia é muito positiva, através da qual é possível ver. 

De facto, como só quero servir o bem supremo, não vejo Espíritos 

negativos e tento evitá ‑los a todo o custo. Não gosto de festas de 

Halloween nem de casas históricas assombradas, e não tocaria numa 

tábua Ouija, por mais que me pagassem. No mesmo sentido, estou 

sempre a pedir que a luz branca de Deus proteja as coisas para não 

receber informação negativa durante as leituras. Só coisas boas,  

é tudo o que quero.

Comecei a desenvolver um «vocabulário» com o Espírito para 

entender os sinais e sensações que me eram enviados. Aceitei mais 

clientes da Pat e comecei a partilhar com o Larry as histórias ina‑

creditáveis, comoventes e muitas vezes hilariantes. Ele fazia muitas 

perguntas, e dava para ver que estava a interessar ‑se mais por aquilo 

que fazia. Honestamente, ficámos os dois espantados, por eu sequer 

conseguir falar com estas almas! Eu percorria um caminho espiri‑

tual nítido, mas crescíamos juntos de muitas maneiras.

4 Filme norte ‑americano de 1990. [N. do E.]
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Mas Que Raio?! Sou Mesmo uma Médium!

Embora só gostasse de fazer leituras na aula, um dia deixei que isso 

acontecesse na vida real. Estava na loja Bed Bath & Beyond, e lembro‑

‑me de sentir que não conseguia respirar. Tinha estabelecido com  

o Espírito que isto seria um sinal de que alguém teria falecido devido a 

algo na zona do peito: coração, pulmões, seios, acumulação de líqui‑

dos ou até afogamento. Noutra altura, teria entrado em paranoia  

— teria abandonado o carrinho no meio do corredor, fugido da loja 

a correr, acelerado nos sinais de stop enquanto chorava; assim que 

chegasse a casa, recriminar ‑me ‑ia por todo aquele drama. Contudo, 

naquele dia, disse a mim mesma que iria ficar bem. Pensei naquilo 

que a minha mãe costumava dizer: «O teu local seguro és tu.»  

E depois ouvi a voz de um homem.

— Diga à minha mulher que gosto dos da esquerda — pediu‑

‑me. Não estava lá ninguém.

Neste momento, uma mulher mais velha veio ter comigo com 

dois jogos de lençóis. Contou ‑me que tinha acabado de perder 

o marido após 40 anos de casamento e que estava a remodelar o 

quarto. Não conseguia decidir de que lençóis ele teria gostado mais. 

Eu sugeri os da esquerda, e ela ficou muito contente.

Não disse à mulher que o marido dela me tinha pedido para a 

ajudar. Gosto de levar as coisas com calma, se é que ainda não perce‑

beram! Mas, naquele momento, soube que o Espírito continuaria a 

pôr pessoas no meu caminho que precisassem de ouvir mensagens 

dos seus entes queridos, como aquela mulher. Também acredito que 

os meus próprios guias espirituais estivessem a testar ‑me pela pri‑

meira vez e que passei! O melhor de tudo aquilo? Depois de dar  

a mensagem, o meu peito ficou normal. Canalizei, libertei a energia 

e continuei o meu dia.

Depois de frequentar as aulas da Pat durante cinco anos e de ler 

os seus alunos, era altura de partilhar as minhas capacidades com  
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os outros. Sentia ‑me confiante de que aquilo que estava a fazer vinha 

de uma força superior. Também havia sinais que faziam sentir ‑me 

guiada pelo divino. Tinha 33 anos quando aceitei o meu dom, e Jesus 

tinha 33 anos quando morreu. Moro junto a Jerusalem Avenue.  

A Pat sugeriu que eu fizesse cartões ‑de ‑visita e arranjasse uma linha 

telefónica separada para o meu trabalho. Os últimos quatro dígitos 

deste número eram 6444, o que achei perfeito, já que nasci no mês 

de junho (6) e que acredito que 444 é um sinal dos anjos. Mas, no dia  

em que o meu telefone seria instalado, o tipo disse ‑me que teria 

de o mudar. Fiquei muito aborrecida, até me aperceber de que os 

últimos quatro dígitos eram o sinal da cruz. Vale a pena mencio‑

nar que um dos motivos para ter demorado tanto tempo a aceitar  

o meu dom se prendeu com a dificuldade em perceber por que razão 

tinha sido escolhida para o ter. Só pensava: Quem sou eu? Não sou 

ninguém especial. Porque é que fui escolhida para fazer isto? Porque é 

que este é o meu caminho? Tendo sido educada como católica, não se 

pode contactar com os mortos. Por este motivo, acho que o Espírito 

estivesse a enviar ‑me sinais «religiosos» também para me assegu‑

rar de que me estava a sair bem e que, em muitos aspetos, estava  

a ser guiada.

Desde que comecei a receber clientes em casa, a minha família 

foi descontraída em relação ao assunto. Se as pessoas perguntassem 

aos meus filhos qual era a profissão dos pais, eles diziam: «O Pai 

tem um negócio de importação de comida italiana, e a Mãe fala com 

pessoas mortas.» Com toda a naturalidade, como se fosse profes‑

sora ou algo parecido. O Larry também ouviu algumas consultas lá 

em casa e começou a acompanhar ‑me nos meus pequenos eventos. 

Após isso, disse que seria difícil não acreditar naquilo que eu fazia. 

Ficava especialmente impressionado quando o Espírito me fazia 

falar de saúde ou anatomia humana, porque não andei na faculdade. 

Também não leio livros, uma vez que ler relaxa o meu cérebro e 

limpa ‑me a mente, o que permite que o Espírito comunique comigo 
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e me impeça de me concentrar na leitura! Então, onde teria apren‑

dido aquelas coisas, se não tivessem vindo do Espírito?

Ser médium também ajudou a validar muitas experiências 

«estranhas» do meu marido. O Larry viu a alma da sua avó quando 

tinha 10 anos, mas nunca teve a certeza de ter sido real. Partilhava  

o quarto com o irmão, e ela estava de pé, junto aos pés da sua cama. 

O Larry pensou que fosse imaginação sua e esqueceu ‑se disso até eu 

ter aceitado o meu dom, na verdade. Ele também aprendeu muito 

sobre déjà vu. Quando o Larry era novo, ia a sítios onde nunca tinha 

estado, mas tinha memórias nítidas deles e não conseguia expli‑

car porquê. Agora, se ele sente qualquer coisa «estranha» — como 

um déjà vu, um pressentimento, um bom timing, coincidências ou 

até uma mão na sua perna ou um puxão na camisa —, sabe que  

é o Espírito. Em 2001, foi ‑lhe diagnosticado um tumor cerebral,  

e não só sobreviveu como também superou a maior parte dos danos 

nervosos que este causou. Atribui a sua recuperação a muito mais 

do que aos médicos.

Contudo, a minha alteração preferida no Larry foi a de, por qual‑

quer motivo, o meu motoqueiro durão e tatuado se ter tornado mais 

sensível emocionalmente a tudo. A Cor Púrpura5 fá ‑lo chorar, e não 

o ponham a falar sobre o quanto ele ama a nossa família. O tipo  

é um lamechas.

O Início de uma Coisa Boa

Embora tenha finalmente aceitado o meu dom, estou longe de ser 

perfeita. Tenho menos ataques de pânico e sou muito mais indepen‑

dente. Porém continuo a não gostar de elevadores, nem de espaços 

5  Filme norte ‑americano de 1985, baseado no livro da afro ‑americana Alice Walker lançado 
em 1982. [N. do E.]
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fechados, e tenho um medo de morte do escuro (passo a piada). 

Durmo com uma luz de presença e com a televisão acesas e man‑

tenho todas as portas abertas, exceto as do armário. Também não 

entro num sono profundo à noite. Rebolo ‑me, viro ‑me, ouço coisas, 

sinto coisas. E, se sonho, não me lembro. O Larry diz que, quando 

o meu despertador toca às 6 da manhã, eu me levanto de imediato 

— não me espreguiço, nem dormito. É como se ficasse contente, 

por não ter de passar nem mais um minuto na cama. Tento ser  

a melhor Theresa Caputo que consigo, mas há muitos dias em que 

fico aquém. Sou médium, não uma santa!

Enquanto alguém que não está propriamente a esconder a 

sua grande personalidade, acho divertido e interessante canalizar 

almas que têm feitios e histórias distintas. Adoro conhecer pessoas 

novas, e ser médium faz ‑me sentir a anfitriã de um encontro real‑ 

mente importante. As almas das crianças, em especial, têm ‑me dito:  

«Os meus pais foram a médiuns, mas gosto de canalizar através de ti,  

porque deixas que os meus pais me vejam a mim.» As pessoas 

conseguem sentir os seus entes queridos e também o modo como 

agiam ou falavam quando estavam no seu melhor. Estou a dizer 

isto, mas não por ser melhor do que os outros médiuns — não, não, 

não, não, não. Sinto que todos os médiuns canalizam e se ligam ao 

Espírito de forma diferente; uma não é mais profissional ou melhor 

do que outra.

Apercebi ‑me de que tenho muito por que estar grata. Fico con‑

tente, por poder partilhar este dom com outras pessoas, embora  

a minha família goste de brincar, ao dizer que não lhes dou grande 

hipótese quando os paro no ginásio, no dentista ou no centro comer‑

cial! Fico contente, porque o Espírito continua a manter ‑me alerta 

e me ensina algo novo a cada leitura. Também estou grata por ter 

uma personalidade tão descontraída; em caso contrário poderia ser 

mais difícil aceitar as minhas estranhas capacidades. Como regra, 

não questiono nem analiso nada em demasia: deixo que a vida seja 
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simples. Se me dessem uma embalagem de laca para o cabelo e 

me perguntassem como funciona, eu diria: «Olha, não quero saber 

como. Funciona? Sim? Ótimo.» Não preciso de saber como, quando, 

porquê. É o que é, e é tudo. Trato a comunicação com o Espírito da 

mesma forma.

Mas já chega de falar sobre mim. Passemos ao Espírito!




