


Coração de unicórnio

Este livro é dedicado ao amor que nos interliga.

Que o amor continue a elevar ‑se e a brilhar, enquanto concriamos 

um mundo mais brilhante e mais mágico. E assim é.
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Introdução

Se lhe perguntasse como é que avalia a sua vida, qual seria 

a sua resposta? Acha que tem uma vida boa? Ou sente 

que merece mais? Se não estiver a viver em deliberada cria‑

ção com a sua alma, ou seja, com a sua consciência interior, 

só terá uma vaga ideia do que a vida lhe pode trazer. É que 

«encarnar um ser humano divino», como dizem os unicór‑

nios, pinta a vida como um arco ‑íris brilhante e poderá tor‑

nar os seus sonhos na sua experiência diária. E começa tudo 

consigo!

Ao aprender a sintonizar ‑se e a expressar o seu Eu — 

expressar a sua alma — poderá descobrir que a sua vida se 

torna mágica, pois a magia não é aquilo que faz, mas quem é. 

Nasceu com o poder da criação dentro de si e essa força nunca 

dorme, nunca julga, ama ‑o e considera ‑o sempre à luz mais 

elevada. Como é que se alinha com esta graça? Os unicórnios 

são os seus melhores aliados neste processo. Podem levá‑

‑lo de uma «vida boa» para uma existência extraordinária. 

E esta felicidade não tem de ser passageira, pode ser uma ale‑

gria constante. Só tem de escolher sentir ‑se suficientemente 

merecedor para se elevar na sua vida e continuar a ascender, 

enquanto expressa a verdade da sua alma e leva a sua vida 

muito para lá daquilo que era.
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A ASCENSÃO DOS UNICÓRNIOS

A religião, que outrora foi o nosso principal caminho para 

a espiritualidade, está agora em declínio para muitos de 

nós. Os sinais, os símbolos e as sincronicidades são agora 

as referências para uma maior consciencialização e enten‑

dimento. E que emblema poderia ser melhor para refletir a 

nossa divindade do que o unicórnio? Quer se acredite que 

são reais quer sejam vistos como um arquétipo de uma força 

pessoal maior, os unicórnios estão aqui para nos ajudarem a 

criar um mundo onde podemos celebrar as diferenças recí‑

procas, sabendo, no entanto, de todo o coração, que somos 

apenas um.

Tive o prazer de trabalhar com os unicórnios durante a 

última década, sintonizando pessoas em todo o mundo com 

a sua consciência através da prática Unicorn Healing® criada 

por mim. Os pedidos de um livro, além da popularidade cada 

vez maior dos unicórnios na nossa cultura atual, resultaram 

neste guia, que explica como podemos trabalhar com estes 

seres graciosos e como podemos viver melhor a nossa vida.

Apesar da sua imagem fofinha e mítica, os unicórnios 

são mestres luminares que refletem a voz da nossa alma 

— dizem ‑nos que somos o criador encarnado e que esta‑

mos aqui para elevar a consciência para níveis incalculáveis, 

divertindo ‑nos, sendo livres, expressando ‑nos sem censura e 

mantendo ‑nos fortes durante esse processo. Os unicórnios 

podem mostrar ‑nos a nossa natureza inefável, que pode ser 

tão suave como uma flor ou tão poderosa como uma tempes‑

tade, e podem oferecer ‑nos as chaves para desvendarmos a 

nossa vida de dentro para fora.
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O QUE PODE ESPERAR

Estamos agora a viver a sétima Idade de Ouro que ocorreu 

no nosso planeta. Entrámos nesta época, chamada Era de 

Aquário, a 11 de novembro de 2011 e estamos agora na fase 

de ascensão do processo de elevarmos e expandirmos a nossa 

consciência. Cada Idade de Ouro tem um tema e o desta é a 

aceitação de nós mesmos como os criadores da nossa própria 

realidade, quer na vida física que criámos quer na vida vibra‑

tória, não física, que está a formar ‑se através de nós.

Enquanto alma consciente, poderá ter passado por mui‑

tas Idades de Ouro, quer na Terra quer fora dela, e terá uma 

perspetiva e um conjunto de capacidades únicas. Neste livro 

vai aprender a viver o seu caminho, poder e propósito úni‑

cos, libertando o que tem bloqueado a sua soberania criativa.  

Os unicórnios serão o seu guia nesta aventura, pois podem 

relevar o caminho da sua alma (saber e criar a vida que quer), 

o seu poder (expressar o seu Eu sem censura) e o seu propósito 

(fazer evoluir a vida através das suas paixões).

Este livro é simultaneamente um guia humano para viver 

como alma e um guia da alma para viver como humano. 

Pode esperar aprender formas de honrar quer a sua huma‑

nidade, quer a sua divindade, para viver em maior harmonia 

no mundo, ficando ainda a conhecer a minha história pes‑

soal de ascensão, de uma cientista fechada para uma She ‑Ra 

imparável! Poderá constatar que a abordagem dos unicór‑

nios para viver a sua verdade e libertar a sua magia é tanto 

refrescante como original, pois eles são mestres a levar tudo 

de volta para a Fonte e a trazer sabedoria de formas fáceis de 

aplicar.
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ACREDITAR EM UNICÓRNIOS

Enquanto uma alma experiencia a vida através de uma for‑

ma física, a sua consciência pode alterar ‑se da terceira para 

as quarta e quinta dimensões. A terceira dimensão (3D) é 

quando uma pessoa se foca apenas nos seus desejos pes‑

soais (ou seja, consciência individual). A quarta (4D) é quan‑

do eleva a sua perceção para lá do horizonte físico e se foca 

no serviço (consciência de grupo), e a quinta (5D) é quando 

encarna a sua divindade e se foca em aprofundar a sua re‑

lação com a Fonte (consciência universal). E existe uma mi‑

ríade de matizes entre elas, que os unicórnios nos poderão 

ajudar a navegar.

Dependendo da nossa perspetiva, sentiremos os unicór‑

nios de formas diferentes. Olhando através de uma lente 3D, 

poderemos vê ‑los como parte do reino dos mitos, represen‑

tando talvez uma ideia romantizada da vida que poderíamos 

estar a viver. De um ponto de vista 4D, poderemos vê ‑los 

como um arquétipo da nossa alma e do seu potencial cria‑

tivo, que poderá revelar ‑se através de sinais dos unicórnios 

no nosso ambiente, em sonhos e em práticas meditativas. 

E de uma perspetiva 5D poderemos reconhecer/lembrarmo‑

‑nos de que os unicórnios são reais e fazem parte da nossa 

equipa de ajuda etérica, sendo também seres da Fonte em 

evolução.

Não importa em que «nível dimensional» sente que está 

agora, apenas interessa que esteja aberto à possibilidade de 

os unicórnios serem mais do que aquilo em que já acredita. 

Explore, experimente e questione. Descubra quem são os 

unicórnios para si. Isto vai ajudá ‑lo a estar recetivo a tudo 

o que eles lhe trazem e ao que pode fazer para se ajudarem 

mutuamente nos vossos caminhos evolutivos.

miolo_Unicornios Existem_v5_AF.indd   16 06/08/19   11:52



OS UNICÓRNIOS EXISTEM

¹ 17 ¹

COMO USAR ESTE LIVRO

Os unicórnios são pontes, o que faz disto um livro de ligação 

de que todos podem desfrutar. As etiquetas das dimensões 

servem apenas para acalmar a mente, são formas de definir 

uma verdade que é indefinível. Por este motivo, use este livro 

da maneira que lhe fizer sentido, mantendo ‑se aberto a novas 

aventuras que surjam pelo caminho e à magia que se revelará.

Antes de mergulhar no Capítulo 1, recomendo que se ofe‑

reça um novo diário — um diário dos unicórnios —, onde 

poderá escrever aquilo que deseja fazer crescer e transfor‑

mar na sua vida e no serviço que presta ao mundo. Escreva 

também quaisquer perguntas que tenha para os unicórnios 

responderem, por exemplo «Qual é a melhor forma de vos 

ajudar?», e como gostaria de trabalhar com eles, por exemplo 

«Gostaria da vossa ajuda para…». Escrever os vossos objetivos 

conjuntos estabelece a intenção e também facilita uma resso‑

nância mais próxima e uma relação amorosa entre si e os seus 

unicórnios ‑guias.

Cada capítulo de Os Unicórnios Existem acrescenta algo ao 

anterior, quer em termos vibratórios quer na forma de aplicar 

a sabedoria do unicórnio à sua vida diária. A sabedoria divina 

e a teoria são fantásticas, mas se não as experienciar permane‑

cem algo longínquas. Por este motivo vai encontrar uma vasta 

gama de exercícios e meditações para o ajudarem a aplicar os 

ensinamentos e a torná ‑los seus. A sua vontade de mergulhar 

profundamente neles vai ajudá ‑lo a ir mais longe.

Para obter o máximo destes ensinamentos recomendo que 

leia o livro de seguida e que depois volte a ler cada capítulo, 

parando para desfrutar de cada exercício em sequência, man‑

tendo o seu diário por perto e dando ‑se espaço para sentir 

e integrar o que está a ser partilhado. Quanto mais tempo 
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dedicar a este processo de autocura e de autoempoderamento, 

maior será a sua transformação e o seu crescimento espiritual.

Ao longo deste livro também vai encontrar perguntas de 

autorreflexão chamadas #RisingReflections, que lhe pedem 

para fazer uma pausa e assimilar os ensinamentos. Pense 

nelas como pequenas portas para um maior entendimento. 

Como uma pergunta desvenda mais magia do que uma res‑

posta, foram concebidas para o ajudarem a elevar ‑se ainda 

mais. (E se adora partilhar nas redes sociais, use o hashtag ante‑

rior para encontrar e interagir com outros «unicornianos»!)

Muitas vezes os textos complicam excessivamente a jornada 

de ascensão espiritual, mas não tem de ser assim. Os Unicór‑

nios Existem é fácil de ler e oferece ‑lhe uma plataforma para 

explorar os ensinamentos através da sua própria experiência. 

Esta é a melhor forma de aprender na nossa Era de Aquário 

— ganhar sabedoria através de experiência e não apenas de 

conhecimento. A nossa era atual está inundada de informação 

e, contudo, é parca em sabedoria — mais ainda em sabedoria 

enraizada que possamos aplicar.

Para o ajudar a experienciar os unicórnios, bem como a sua 

própria alma deslumbrante, que eles vão refletir, também rece‑

berá uma série de sintonizações — transmissões energéticas 

através das quais a consciência dos unicórnios se funde com 

a sua, criando uma ligação energética que é, pela sua própria 

natureza, curadora. As sintonizações propiciam uma recorda‑

ção do divino e ajudam ‑no a recuperar aspetos da alma, como 

se fizesse um quebra ‑cabeças que lhe revelasse uma imagem 

de quem é e do motivo para ter vindo desenvolver ‑se aqui. 

Incluí duas sintonizações neste livro — a «Sintonização com 

os unicórnios» (página 83) e a «Sintonização com os pégasos» 

(página 223), que poderá ler e gravar para criar as suas pró‑

prias meditações guiadas. Também criei Meditações Unicorn 
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Healing® e um download em áudio com seis sintonizações 

sagradas, incluindo as sintonizações com os unicórnios e com 

os pégasos, para o levar de volta si próprio (página 249). Estas 

meditações contêm frequências musicais para melhorar a sua 

experiência.

E então, alma maravilhosa, está pronta? A diversão espera ‑o 

das formas mais mágicas e «alquimizantes». Saiba que a 

criação está consigo pronta a ajudá ‑lo a despertar e a brilhar. 

Prepare ‑se para que o melhor da sua vida possa despontar!

E assim é. E assim é. E assim é.
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Capítulo 1
Tornar ‑se o Seu  

Próprio Herói

Quando tinha 5 anos, os meus brinquedos preferidos 

eram a minha boneca She ‑Ra e o seu unicórnio alado, 

Ventania. Eu queria ser a She ‑Ra, tal como muitas meninas 

e, se calhar, meninos! Com o seu unicórnio, a She ‑Ra repre‑

sentava a força, o propósito e a crença de que tudo é possível. 

Mal eu sabia que um dia encontraria a heroína em mim e 

trabalharia com unicórnios para personificar esses mesmos 

valores.

Em criança, a natureza movia ‑se através de mim como a 

respiração e era igualmente nutridora. Encontravam ‑me fre‑

quentemente em pequenos recantos do jardim a falar com as 

fadas ou encantada pelas conversas com as pedras. A minha 

avó partilhava o meu amor pela Terra. Juntamente com a 

minha mãe, ensinou ‑me sobre os ciclos da natureza e como 

cada planta tinha o poder de curar. Adorava as nossas longas 

caminhadas no campo, a aprender sobre as árvores e sobre os 

espíritos da natureza que viviam entre elas. Nem a minha mãe 

nem a minha avó eram espiritualistas praticantes, embora 
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outros membros da família o fossem. Contudo, ambas tinham 

uma grande sabedoria que eu admirava. Até hoje, a minha 

avó é uma alma gémea que me sugere, do Espírito, que cami‑

nho tomar e me lembra de encarnar os valores da compaixão 

e da bondade que ela incorporava tão bem. Embora fosse tão 

firme como a terra, tinha um terno coração de ouro. Ninguém 

saía de casa dela sem ser alimentada. E se não estivessem com 

fome, saíam com uma malga de sopa!

O lado paterno da minha família também é intuitivo e acre‑

dita que a vida é mais do que apenas o plano físico, embora o 

meu pai nunca tenha feito parte da minha vida. Ao longo de 

anos a usar drogas, ficou com perturbações mentais e proje‑

tava as suas frustrações sobre a minha mãe. Depois de um 

ataque violento, quando ela estava grávida de mim havia seis 

meses, ela deixou ‑o para sempre.

Durante a minha infância, a violência continuou a estar 

presente na minha vida através das disputas com a minha 

irmã e, mais tarde, através do bullying na escola. Tal como 

outras crianças sensíveis, eu via o mundo de forma diferente 

e, por isso, era gozada pelos outros. Para me encaixar des‑

viei a minha atenção da magia da natureza e concentrei ‑me 

em ser popular. Com os anos tornei ‑me reservada e acabei 

por começar a autolesionar ‑me e a vomitar depois de comer. 

Contudo, aprendi a esconder os efeitos de como estava a 

sentir ‑me e quando fui para a universidade já tinha enterrado 

muita dessa dor.

Durante o meu curso em biotecnologia médica, concluído 

com mérito, frequentava missas na igreja espiritualista local. 

A morte da minha avó e os sonhos prescientes da sua irmã 

clarividente, que morreu pouco tempo depois, convenceram‑

‑me de que havia ali uma mensagem à minha espera. E havia. 

A médium residente disse ‑me muitas vezes que eu estava  
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a ignorar o meu caminho divino e que devia ter cuidado com 

as pessoas com quem me dava. Eu não queria ouvir. Estar 

adormecida salvaguardava ‑me de desenterrar os acontecimen‑

tos do passado. Também ajudou a apagar as experiências de 

abuso sexual que se seguiram, quando tinha vinte e poucos 

anos. Na minha distorcida forma de pensar, se eu não admi‑

tisse estas coisas elas não teriam acontecido.

Quando fiz 25 anos estava noiva e a trabalhar em Dundee, 

no leste da Escócia, como investigadora científica para criar 

terapias orais para o tratamento do cancro. Saber que estava 

a ajudar os outros a terem uma melhor qualidade de vida 

inspirava ‑me. Todavia, quanto mais trabalhava na indústria 

farmacêutica, mais via a sua influência subtil na comerciali‑

zação da saúde. A cura pode chegar sob muitas formas, mas 

este meio não me parecia certo. Comecei a sentir ‑me vazia 

por dentro e perguntava ‑me se fazer um doutoramento ou ter 

uma família me satisfaria. Mas a minha alma teve uma ideia 

melhor…

ACORDA, DORMINHOCA

Embora sempre tivesse desejado ser como a She ‑Ra nesta fase 

da minha vida, certamente não era. Tal como muitos outros 

que não acreditam que podem ser mais ou ter mais, eu tinha‑

‑me acomodado. Acomodado a um emprego de que não gos‑

tava, a um relacionamento em estagnação, a um corpo com 

excesso de peso e a amizades apenas com os meus colegas de 

trabalho. Apesar disso, a minha heroína interior estava a des‑

pertar e a preparar ‑se para passar entre as grades da limitação.

Um dia, ao sentir ‑me desmoralizada com o trabalho, tive 

vontade de procurar aulas noturnas e um curso de 10 semanas 
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de reiki saltou do ecrã! Apesar de não saber nada sobre reiki, 

além do facto de afirmar que curava o corpo usando «energia 

vital universal», inscrevi ‑me.

Quando estava a entrar na primeira aula ia com uma mis‑

tura intoxicante de consternação cínica. Porque estou aqui? 

Como pode uma pessoa «curar ‑se» só por alguém passar com as 

mãos por cima dela? Isto são disparates New Age! Todos aque‑

les anos a criar remédios à base de ervas com a minha avó, 

acreditando no poder das plantas para curar, tinham desa‑

parecido. No entanto, eu estava ali. E algo me tinha guiado 

até lá.

A minha professora de reiki encorajou ‑me a fazer autocura 

diária para harmonizar o peso do meu passado. Ela achou que 

isso voltaria a ligar ‑me ao meu ser interior, aquilo a que cha‑

mava «alma», a força que ela acreditava que me tinha levado 

até ao reiki.

«As perguntas que tens serão respondidas se te virares 

para dentro», dizia ‑me.

Isto frustrava ‑me, já que eu queria que me fosse explicado 

tudo, em vez de ter de explorar por mim. Contudo, este con‑

selho ajudou a ligar ‑me novamente à minha alma e a iniciar 

um diálogo que não parou desde então. Encontrei liberdade 

no reiki — conseguia voltar a respirar! O portal que estivera 

aberto durante a minha infância voltava agora a abrir ‑se e 

senti ‑me livre para o atravessar.

A partir deste ponto a minha vida mudou. No meu tempo 

livre tornei ‑me professora de reiki e fazia autocura sempre 

que podia. Em dias mais atarefados no trabalho, esgueirava‑

‑me para a casa de banho para fazer autocura, muitas vezes 

acompanhada pelos murmúrios de pessoas que achavam que 

eu tinha um «problema». É verdade que passava muito tempo 

na casa de banho, mas não queria saber.
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À medida que a minha consciência aumentava, a tole‑

rância por aqueles que refletiam o meu antigo eu diminuía.  

A minha crença nas curas alternativas era uma piada para os 

meus amigos — eles não conseguiam compreender porque 

é que uma cientista acreditaria que a «energia» podia curar e,  

por isso, deixei que as suas mentes fechadas continuassem  

a dormir. A paixão pelo meu trabalho extinguiu ‑se e com ela o 

fogo pelo meu noivo. Embora ele fosse uma alma carinhosa, 

também era um académico da raiz dos cabelos à ponta dos 

pés. Quando lhe falei sobre o meu desejo de deixar as ciên‑

cias para me tornar curadora profissional ele tentou com‑

preender, mas simplesmente não conseguia racionalizar.

A vida que eu tinha criado estava agora a prender ‑me 

como o unicórnio escocês no brasão britânico, mas embora 

quisesse libertar ‑me o meu ego não conseguia justificar pôr 

de lado a segurança de um trabalho e de um salário regular. 

No entanto, quanto mais o meu ego se agarrava às limita‑

ções, pior se tornava a minha vida. Apesar das autocuras diá‑

rias, nos seis meses que se seguiram surgiram doenças atrás 

de doenças, pois o meu corpo refletia o tumulto externo e 

tentava que eu escutasse a voz da minha alma. A certa altura 

deixei completamente de ver do olho direito — é a lingua‑

gem corporal por duvidar do caminho a seguir. E o meu 

corpo tinha razão: eu sentia medo; estava aterrorizada por 

deixar tudo o que conhecia. Estava a avançar para um desco‑

nhecido sombrio, sem qualquer pista do que me esperava,  

e apenas uma voz ténue me assegurava: «A escuridão é vazia, 

uma página à espera de ser preenchida. Só porque a tua vida 

dançou ao som de uma melodia específica, isso não significa 

que não tenhas o poder de mudar o ritmo!» Mas embora esta 

voz estivesse certa, ainda me perguntava quem iria pagar  

as contas.
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Tirando a minha mãe, o fosso aumentou entre mim e os 

meus familiares, que diziam que ser terapeuta alternativa não 

era um «trabalho a sério»! Ah, como podemos facilmente 

dar poder às nossas limitações e àqueles que as refletem… 

Contudo, a única verdade que alguma vez nos serve é a ver‑

dade da nossa alma.

Salto de fé

A nossa alma nunca nos dá os pormenores sobre o cami‑

nho a tomar, apenas sinais sobre o que é certo ou errado para 

o nosso bem ‑estar geral. Sabia no meu coração que deixar as 

ciências era o caminho certo para mim e que os pormenores 

surgiriam assim que desse o salto de fé. Baixar o volume do 

clamor das opiniões dos outros permitiu que a minha orien‑

tação interior ressoasse alto e bom som, e percebi que aqueles 

que julgam só estão a reagir a partir do medo — o medo que os 

retrai das suas vidas. Então, cheguei a um ponto em que já não 

sentia que tinha de ser ou fazer algo para os que me rodeavam, 
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já que a felicidade deles era da sua responsabilidade exclusiva. 

Estava na hora de deixar a minha She ‑Ra interior despontar.

E então, depois de seis meses de dificuldades autoinfligi‑

das, saltei. Oh, e como foi bom! Num instante estava a vacilar 

à beira da vida, parecendo ter tudo mas sem ter algo realmente 

valioso, e no instante seguinte estava a voar para o desconhe‑

cido onde, sim, parecia que nada tinha mas onde, de facto, 

tinha tudo. Eu tinha fé. Tinha liberdade. Tinha vida. Sentia a 

batida da minha alma e o ritmo da sua vida a fluírem através 

de mim.

TEMPO DE RECORDAR

É incrível como rapidamente nos tornamos no nosso autêntico 

Eu quando abrimos mão do que os outros pensam. Limpar as 

perceções deles da janela da sua alma permite ‑lhe ver clara‑

mente, talvez pela primeira vez. Apercebe ‑se de que é mais do 

que o corpo, os sentidos e as identidades que formou — não 

tem forma, limites ou nome. A vida já não é motivada pela 

sobrevivência, é alimentada pela exploração! Emerge o desejo 

inato de se lembrar e de se unir a tudo o que é. Sabe que pode 

ter uma relação íntima com a vida e com o propósito criativo 

que ela contém.

A forma de suprir a lacuna entre o seu Eu finito e Eu 

infinito é lembrar ‑se de quem é. E a ponte é a meditação.  

O mundo que eu conhecia em criança ganhou vida através 

da quietude da meditação. É um mundo de maravilhamento, 

de possibilidade e do brilho quente do Espírito.

Um a um, fui conhecendo conscientemente cada membro 

da minha equipa espiritual — os guias não físicos que nos 

ajudam a vivermos conscientemente o nosso caminho, poder 
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e propósito enquanto estamos num corpo físico. (Cada um de 

nós tem pelo menos 11 guias espirituais que refletem o nosso 

potencial criativo.) Pensava inicialmente que a nossa equipa 

espiritual era composta por aqueles que tínhamos conhecido 

noutras vidas, mas depressa me apercebi de que estes seres 

etéreos poderiam vir de qualquer dimensão da criação e que 

o fazem fora do tempo linear. Além disso, os guias espirituais 

não são entidades separadas, são frequentemente aspetos da 

nossa própria alma projetados numa forma que a nossa mente 

possa compreender. Conhecer os nossos guias proporciona‑

‑nos um conhecimento da nossa alma que, tal como a nossa 

equipa espiritual, está sempre a mudar. No entanto, existem 

alguns acompanhantes etéricos que permanecem connosco 

durante toda a nossa vida, nomeadamente os guardiães angé‑

licos e elementais.

Descobri que um dos meus principais mentores era o 

Arcanjo Rafael, o anjo da confiança, da verdade e da cura. 

Embora não o tenha visto fisicamente, ouvi ‑o através da minha 

claricognição, um saber claro que muitas pessoas têm como 

um dos seus sentidos intuitivos. Ele disse ‑me que o meu cami‑

nho na Terra era ser professora e que iríamos criar aquilo que 

agora é conhecido como sistema Angel Healing® juntamente 

com a sua equivalente feminina, a Arqueia Virtude1. Nunca 

tinha ouvido o termo «arqueia», nem pensava que existiam 

anjos femininos. Entusiasmada para compreender melhor, 

pedi a Rafael para me ensinar quem eram os anjos, para lá do 

que já sabia sobre eles.

Cada dia com Rafael foi uma página de entendimento de 

um livro que me parecia muito familiar. Não estava a apren‑

der sobre os anjos, estava a lembrar ‑me daquilo que já sabia 

1 Archeia Virtue, em inglês. [N. T.]
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sobre eles, desvendando experiências com e como arqueia, 

os elementais (anjos da natureza) e eloim (anjos criadores). 

Os meus colegas cientistas teriam achado um gozo: «Tu foste 

um anjo? Oh, meu Deus, tens mesmo a mania…!» Contudo, 

constatei através da meditação que a minha mente podia 

ser neutra e estar aberta à possibilidade de mais do que esta 

única existência. Se os milhares de milhões de células no 

nosso corpo contêm a reminiscência de todos os nossos ante‑

passados, e se elas mesmas estão sempre a mudar, então é 

possível lembrarmo ‑nos conscientemente de todas as nossas 

encarnações e não apenas daquelas enquanto seres humanos. 

Quando permitimos aventurar ‑nos para lá da inteligência da 

mente, para aceder ao intelecto universal, conseguimos ver 

que somos seres multidimensionais. Tal como um arco ‑íris, 

temos muitas cores diferentes na nossa frequência, todas a 

vibrarem ao mesmo tempo. Esta é uma verdade difícil de ver 

apenas com a mente, contudo quando sentimos através do 

coração torna ‑se claro.

Quando nos abrimos a esta possibilidade podemos, por 

nossa vez, abrir a porta para todas as encarnações que a nossa 

alma viveu e está a viver. Essas vidas podem ser lidas nos 

registos akáshicos (da alma) através da meditação. Ao explorar 

os meus registos cheguei à conclusão de que cada alma tem 

origem na mesma fonte — ou seja a Fonte/Criador/Deus/ 

/Divindade de amor puro e bondade. Através da sabedoria 

criativa, da vontade e da ação, a Fonte pode ramificar ‑se em 

muitas almas compostas pelos elementos existenciais espí‑

rito, ar, fogo, água e terra, contendo dentro de si o eco do 

Criador. Passam por muitos planos de existência, cada um 

recolhendo capacidades mentais e emocionais, corpos ener‑

géticos tais como a aura (luz) e o corpo prânico (força vital) e 

o desejo de sentir e perceber a vida. A seguir podem escolher 
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experienciar diferentes encarnações e dimensões além do 

que conseguimos discernir e em tantas direções quantas as 

possíveis.

Uma grande parte da nossa alma permanece sempre no 

reino não físico enquanto consciência pura da Fonte; contudo, 

quando escolhemos encarnar num corpo, trazemos connosco 

uma semente da criação, começando assim uma jornada que 

vai do amor encarnado para o amor esquecido e que faz 

o caminho de volta. Tudo pelo meio é a nossa experiência 

de vida única. Ou, tal como Vítor Hugo disse lindamente:  

«A redução do Universo a um único ser, a dilatação de um 

único ser até Deus, eis o amor...».

A jornada de descensão e ascensão do amor e de volta a ele 

explica porque temos dentro de nós uma motivação ardente 

para expandir a vida, para a levar mais longe do que nunca.  

A extensão desta motivação deriva daquilo que a alma escolhe 

como o seu «propósito terreno» antes de encarnar.

Os anjos seguem um caminho de criação semelhante. Um 

anjo também chega à existência como amor encarnado, mas 

raramente se esquece da sua herança divina, a menos que isso 

faça parte do seu propósito, à semelhança daqueles a quem 

alguns chamariam «anjos caídos». Na maioria dos casos, os 

anjos transmitem o amor de Deus por todas as realidades 

e fazem ‑no projetando e expressando aspetos de quem são 

enquanto entidade masculina e/ou feminina. (Isto nada tem 

que ver com género, mas com a vibração da consciência que 

estão a expressar a um dado momento.)

Se esteve ligado a um anjo poderá ter sentido a sua pre‑

sença como masculina ou feminina, ou como uma mistura 

neutra das duas vibrações. A forma como captamos um anjo 

depende do apoio que ele está aqui para nos dar. Por exemplo: 

quando o meu foco era aprender sobre verdades espirituais, 
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o Arcanjo Rafael surgiu. Quando o meu objetivo era a cura, 

apareceu a Arqueia Virtude.

Na maior parte dos atos de cura, Virtude é a força que me 

auxilia. A sua luz cor ‑de ‑rosa clara ajuda ‑nos a curar através 

da liberdade do perdão e, tal como todas as arqueias, a sua 

presença feminina faz nascer o masculino, ajudando ‑nos a 

perceber que somos mais do que apenas um ramo da criação; 

também somos um criador, a expressar a Fonte através do 

nosso corpo físico. E o nosso propósito terreno, à medida que 

expandimos a consciência, não é subir uma escadaria celes‑

tial, é trazer o Céu para a Terra, encarnando a nossa divindade 

através da nossa humanidade e valorizando e equilibrando 

ambas. Esta é a verdade simples e, todavia, profunda, de que 

os nossos anjos, guias e alma querem que nos lembremos.

TEMPO DE ACEITAR

Demorei algum tempo a digerir tudo o que Rafael e Virtude 

partilharam comigo. Tal como outros que expandiram a sua 

consciência para lá do horizonte físico, descobri que as mi‑

nhas crenças e identificações eram postas em causa. Tinha 

curado muito do meu passado, perdoando os homens que me 

tinham magoado e as raparigas que me tinham maltratado na 

escola. Mas ainda não conseguia ultrapassar o conhecimento 

de que tinha criado todas as minhas experiências passadas. 

Violação, bulimia, lesões autoinfligidas — quem é que na Terra 

quereria passar por essas coisas terríveis? Não conseguia perce‑

ber de todo! A base que me era familiar estava mais uma vez 

a desmoronar ‑se, deixando ‑me em areias movediças pegajo‑

sas. Se não fosse a minha sede incansável de aprender mais,  

ter ‑me ‑ia deixado afundar.
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Por um lado não queria estar a embelezar o meu pas‑

sado ao espiritualizar as experiências; tinham acontecido e 

eu ainda tinha as cicatrizes físicas. Contudo, por outro lado,  

a minha alma estava a guiar ‑me para alargar a minha perspe‑

tiva, para ver para lá da culpa, do julgamento e da dor. Tinha 

de parar de tentar obter sabedoria através do físico e, em vez 

disso, permitir que a minha consciência se aventurasse para 

fora das fronteiras que eu tinha criado. A meditação tinha‑

‑me ajudado a fazer a ponte para o mundo invisível, mas pre‑

cisava de ajuda para me aceitar enquanto criadora da minha 

realidade.

Fui guiada a sintonizar ‑me com outros anjos, a alinhar a 

consciência deles com a minha. Perguntava ‑me como é que 

podia fazer isto, já que não existiam professores certificados 

em anjos perto de mim. Apesar de os anjos estarem sempre 

presentes, ainda andava à procura de fontes externas para 

validar o meu valor.

Rafael lembrou ‑me do Dr. Mikao Usui, o pai do reiki, que 

se tinha sintonizado através da meditação, e perguntou ‑me 

porque era isto diferente. Ele tinha razão, mas não deixava 

de ser irritante! Tal como todos os anjos, ele está sempre a 

considerar o que é melhor para nós e reflete o que a nossa 

alma nos está a dizer. Contudo, o seu conselho alegre para 

ir além das minhas zonas de conforto muitas vezes desen‑

cadeava em mim uma rebelde egoísta que gostava de gritar: 

«Não, não podes obrigar ‑me!» Felizmente, os nossos guias 

são pacientes.

Ao sintonizar ‑me com outros anjos foram ‑me mostradas 

formas de aceitar o meu passado sem levar os seus fantasmas 

para o meu presente. (Muitas dessas técnicas de cura são par‑

tilhadas neste livro.) Também me foi mostrado como usar os 

registos akáshicos para visitar outras vidas e integrar nesta as 
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capacidades que tivera antes. As viagens meditativas levavam‑

‑me muitas vezes ao sistema estelar de Sírio e à civilização 

da Atlântida, onde redescobri competências em aromatera‑

pia, cura com cristais e remédios à base de plantas. Ao aliar 

este conhecimento interno a um diploma físico em medicina 

herbal lancei o meu primeiro negócio, os KittySoaps, fazendo 

produtos biológicos para a pele, infundidos com reiki e ener‑

gia angelical. Em 2006 foi o primeiro desse género e rapida‑

mente ganhou popularidade.

Criar produtos de cura todos os dias com os anjos foi feli‑

cidade pura! Embora as minhas finanças e os amigos fossem 

escassos, a minha prosperidade («pró ‑espírito» como lhe cha‑

mavam os anjos) floresceu. Muitos dos meus clientes sentiam 

as vibrações angélicas dos sabonetes. Não se atreviam a usá‑

‑los; em vez disso, meditavam com eles e colocavam ‑nos junto 

à cama para absorverem a cura.

Encorajada por isto, comecei a ligar ‑me a outros seres da 

natureza — fadas, dragões e sereias — para também criar os 

seus sabonetes de cura. Ainda relativamente nova no mun‑

do espiritual, tinha a tendência ingénua para considerar as 

crenças dos outros e adotar a sabedoria deles em vez de de‑

senvolver a minha. Mas a minha alma guiava ‑me para não 

aprender sobre os elementais em livros e para me sintonizar 

diretamente com eles. Os sabonetes também pediam para ser 

consciência pura, o que significava que as minhas perceções 

tinham de ser claras. Então, entrava em cada sintonização 

com os seres da natureza como fazia quando conhecia um 

novo anjo — com coração e mente abertos e um bloco à mão 

de semear.

À medida que conhecia cada elemental e anotava como 

queriam que fosse o aspeto do seu sabonete, e que ingredien‑

tes devia usar para refletir o seu ser, tornou ‑se evidente que 
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já nos tínhamos encontrado antes, especialmente as fadas. 

Antes de despertar a minha consciência através do reiki tinha 

pensado muitas vezes que o tempo que passara com as fadas 

era imaginário, que o meu eu mais novo as tinha inventado. 

No entanto, o meu pressuposto de que era imaginário era a 

verdadeira ilusão!

Mesmo que uma pessoa escolha estar totalmente adorme‑

cida para o mundo do espírito, tem seres etéreos a ajudá ‑la. 

De facto, cada pessoa que está a experienciar uma vida física 

tem um guia de cada um dos elementos primários: ar, fogo, 

água, terra e espírito. Quando nos ligamos aos nossos guias 

elementais, e compreendemos a interação dos elementos 

dentro de nós, podemos ver surgir o nosso caminho único da 

alma, poder e propósito.

No pequeno intervalo que se seguiu tive o prazer de me 

ligar a uma fada ‑guia do elemento ar, a um dragão ‑guia do 

elemento fogo, a uma sereia ‑guia do elemento água e a um 

cristal ‑guia do elemento terra. Enquanto refletia sobre os 

seres que surgiriam para o elemento espírito, um sussurro 

suave disse: «Os unicórnios.»

CONHECER O SEU HERÓI INTERIOR

Os unicórnios guiam ‑nos para conhecermos a nossa pró‑

pria alma. Isto é muito importante, pois termos uma relação 

próxima com o nosso herói interior é a base para criarmos 

uma vida mágica e significativa. Este é um passo crucial 

que muitas vezes é ignorado devido ao empolgamento em 

conhecer guias espirituais ou descobrir outras encarna‑

ções, mas embora estas aventuras sejam divertidas e tragam 

conhecimento sobre a evolução da nossa alma, o caminho 
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da descoberta espiritual é sempre mais meritório se conhe‑

cermos as nossas raízes antes dos nossos ramos. É que a 

criação, na nossa vida, no aqui e no agora, não se encontra 

dentro de outra pessoa ou nalgum reino longínquo, mas é 

animada pela própria respiração, nas nossas ações, corpo  

e alma. Quando sabemos isto e o vivemos a cada momento, 

tudo se torna possível!

Poderá estar a ler isto plenamente consciente, a viver 

em união com o seu ser interior, ou poderá ser uma Bela 

Adormecida que acabou de despertar. Seja como for, por 

favor ofereça a si mesmo as meditações e os exercícios que 

se seguem. Tenha um bloco de notas à mão para registar as 

revelações que fluirão através de si. Para elevar a sua energia 

de antemão, por favor beba água e, se optar por meditar ao 

final do dia, por favor lave também a sua nuca com água fria. 

A zona occipital (onde a base do crânio se encontra com a 

coluna) é um dos principais pontos onde a consciência da 

Fonte entra no corpo. Quando se sentir cansado ou desajus‑

tado na sua mente e emoções, passar este ponto por água 

repõe o sistema nervoso e trá ‑lo de volta para o seu Eu.

A meditação que se segue só demora alguns minutos a 

fazer; contudo, pode trazer ‑lhe um relaxamento profundo, 

autoconsciência e uma experiência do amor incondicional 

que está sempre a fluir através de nós. Usa algo a que cha‑

mo «sopro da Fonte», uma forma sagrada de respirar que 

poderá ser ‑lhe familiar. Quando visitei as minhas vidas na 

Atlântida vi ‑me a usar esta forma de intenção focada para 

fazer emergir o poder dos cristais, dar curas e até imprimir 

a química do meu corpo em plantas, para obter delas a me‑

lhor nutrição para mim. Vamos divertir ‑nos com este estilo 

de respiração ao longo do livro, mas por agora desfrute da 

meditação.
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