


Para os que buscam, mas recusam ter medo.
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11

INTRODUÇÃO

A Viagem

Tenho andado em viagem. Nestes últimos meses tenho percor‑

rido um caminho mágico, espantoso, surpreendente e, sem dú‑

vida, admirável. O processo de escrever este livro mostrou ‑me 

coisas e levou ‑me a lugares que nunca esperaria.

O meu amor pelos anjos, pelo tarot e pelas cartas de oráculo 

significa que estas ferramentas de adivinhação sempre foram o 

que precisava para estar em contacto com o Divino, conseguir as 

respostas que procurava e manifestar uma vida mágica. Por isso, 

não segui por muitos dos outros caminhos através dos quais po‑

demos comunicar com o Divino e permitir que a magia entre nas 

nossas vidas. Escrever este livro mudou tudo. Aprendi coisas so‑

bre mim que me estavam completamente escondidas e sinto ‑me 

muito agradecido pela minha visão interior. Os meus olhos abri‑

ram ‑se para as maravilhas a serem exploradas usando outros tipos 

de orá culos e outras linguagens do Divino, e adorei cada minuto.

Poderá estar a perguntar ‑se, afinal: porque é que haveria de 

querer comunicar com o Divino? Pois bem, quando nos ligamos 

ativa e livremente com o Universo, podem começar a aconte‑

cer coisas mágicas na nossa vida. A orientação vem ajudar ‑nos 
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a realizar os nossos sonhos. Podemos pensar que o Divino tem 

em mente algumas alterações para tornar a nossa vida mais feliz. 

Começamos a ver de forma mais clara o nosso lugar no Universo 

e surge assim a capacidade de manifestar abundância, romance, 

saúde ou o que quer que procuremos. 

Neste livro derramo a Luz Divina sobre vários instrumentos 

de adivinhação ou oráculos.

Seja o que for que lhes chamemos, são simplesmente modos 

de falar com o Universo. Alguns irão parecer ‑lhe adequados, 

e outros talvez não. O meu objetivo principal ao escrever o 

Compêndio de Coisas Mágicas foi retirar o medo e a intimidação 

destas linguagens do Divino e (espero) oferecer ‑lhe um novo 

caminho para conseguir as respostas e a orientação que procura. 

Se experimentar cada um destes métodos, poderá achar que um 

deles funciona significativamente melhor do que os que agora 

usa ou qualquer um dos que experimentou no passado. E não 

seria isso maravilhoso?

Os tópicos deste livro são vastos e complexos, mas tentei 

torná ‑los claros e fáceis de compreender. Tendo dito isto, se qui‑

sesse cobrir todos os aspetos de cada um destes tópicos, teríamos 

de mudar o nome do livro para Enciclopédia de Coisas Mágicas! 

Já se escreveram muitos livros sobre todos estes tópicos, por 

isso, se um ou mais destes métodos de conversar com o Uni‑

verso o atrai, sugiro que faça mais leituras e que os estude. Mas, 

enquanto o faz, mantenha no seu coração a ausência de medo e 

um amor infinito pelo Divino que cada método oferece. Se vai 

fazer um estudo mais aprofundado, escolha os recursos que não 

são baseados no medo. Quando experimentar estes antigos ins‑

trumentos, deixe ‑se guiar pelo seu coração. Um coração feliz é 

sinal de que se encontra no caminho certo!

Espero fervorosamente que prossiga nesta viagem de que eu 

tanto gostei. Fiz os possíveis para lhe tornar o caminho mais 
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fácil. Espero que consiga entender ‑se com vários oráculos e que 

goste de passar algum tempo na «Cidade da Sincronia». Mas se 

apenas se entender com um novo caminho de comunicação com 

o Universo sentir ‑me ‑ei extraordinariamente feliz.

Boa viagem!

Radleigh
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Capítulo 1

Leia -me!

Tenho consciência de que este é aquele tipo de livro em que 

talvez se sinta tentado a saltar de capítulo em capítulo, comple‑

tamente ao acaso. E, até certo ponto, pode fazê ‑lo. Dito isto, co‑

loquei cada capítulo numa ordem específica por alguma razão e 

penso que, ao fazer uma leitura sequencial, terá uma compreen‑

são mais alargada de cada linguagem divina mencionada neste 

compêndio. Se a sua orientação pessoal e espiritual o levar a lê‑

‑lo numa ordem diferente, claro que o encorajo a fazê ‑lo.

Porém, é especialmente importante ler este capítulo (e a in‑

trodução) antes de andar aos saltos dentro do livro. Oferecer ‑lhe ‑á 

uma breve ideia daquilo que pode esperar e informação básica 

sobre os oráculos que o ajudará a ligar tudo para que, logo de iní‑

cio, não se sinta como uma bola perdida no meio das ervas altas. 

(É verdade, nasci no sul dos Estados Unidos. Como adivinhou?)*

O Capítulo 1 também lhe dá algumas informações acerca de 

quem sou e de como são os meus sistemas de crenças. Por isso, 

* A expressão «uma bola perdida no meio das ervas altas» (no original, «a lost ball in 
high weeds») é típica dos estados do Sul dos EUA, o que justifica o comentário do autor. 
Significa «estar desorientado, andar à toa». [N. T.]
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se este for o nosso primeiro encontro, então, como está? Tenho 

muito gosto em conhecê ‑lo. 

Pois muito bem. Se não leu a Introdução, leia ‑a agora. Vá lá. 

Eu espero enquanto a lê…

Muito bem — terminou? Ainda bem! Agora vamos em frente!

Primeira paragem: as bases.

DEUS É GRANDE!

Em primeiro lugar vamos estabelecer uma coisa. Considero 

Deus, a Fonte, o Divino, o Universo, a Deusa, Tudo O Que Existe 

— todas estas palavras e outras mais — como sendo vários 

nomes para a mesma coisa. Por isso, qualquer que seja a palavra 

que use neste livro, saiba que, para mim, todas são sinónimas. 

Se tiver uma palavra que goste mais do que aquela que usei, faça 

de conta que me servi da sua. Mude ‑a na sua cabeça enquanto 

lê. Combinado?

Muito bem. Onde é que eu ia? Ah, pois! Deus é GRANDE! 

Isto é, tipo, mesmo, mesmo grande.

O Universo é um lugar incrível, fantástico e poderoso, onde 

um milhão de coisas mágicas pode acontecer a cada minuto. Pode‑

mos até dizer um tredecilhão de coisas mágicas a cada segundo e, 

mesmo assim, estaríamos a subestimar o poder do Divino.

Por isso, quando alguém diz coisas como «Deus pode fazer 

milagres, mas os pêndulos e as cartas de oráculo não podem 

ser verdade», tenho vontade de rir. Quando alguém acredita que 

Deus criou a Terra num determinado número de dias, mas não 

acredita que a astrologia tenha qualquer efeito nas nossas vidas, 

sorrio e abano calmamente a cabeça.

Já reparou que os seres humanos têm tendência para querer 

meter Deus numa caixa? Sabem… um lugarzinho onde aquilo 
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em que acreditam é «tudo o que existe», e aquilo que fica fora 

dessa caixa não é real. É algo típico do ser humano e muito 

compreensível. Mas é preciso lembrarmo ‑nos de que o Infinito 

é isso mesmo: infinito. Para lá da nossa compreensão. Quando 

nos referimos à Fonte, tentamos apenas rodear com palavras e 

pensamentos algo que não podemos compreender completa‑

mente enquanto estamos nestes corpos humanos. Uma vez que 

já não estejamos no reino físico e tivermos passado para o do 

espírito, as coisas tornam ‑se muito claras. Mas o que se passa 

é isto: Deus não cabe numa caixa. Não cabe num edifício, nem 

no maior planeta que possamos imaginar. Porque Deus… é… 

GRANDE.

A Fonte é perfeitamente capaz de fazer com que todos os 

sistemas de crenças funcionem em simultâneo. O Divino gosta 

de falar connosco através das cartas do tarot, das runas, da medi‑

tação, ou apenas através das clássicas orações. Não há limite. 

Há apenas a linguagem do Divino que está mais de acordo con‑

sigo. Se não gosta das runas, deixe ‑as estar. Mas ponha de lado a 

ideia de que se não funcionam consigo não funcionam com mais 

ninguém. Isso é pôr Deus numa caixa.

A propósito, embora alguns praticantes se refiram a estes 

instrumentos de adivinhação como «leitura da sina», essa defini‑

ção nunca me agradou. A expressão parece indicar que algo está 

destinado ou não pode ser alterado. Para mim, isso é totalmente 

oposto ao conceito de livre arbítrio. Podemos sempre alterar a 

nossa direção. Essa é uma das dádivas mais mágicas do Divino.

HÁ TANTOS CAMINHOS BONITOS

Porque acha que existem tantos e tão variados caminhos espi‑

rituais? Porque haverá seguidores do movimento New Age, do 
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Cristianismo, do Paganismo, do Islamismo, Budismo, Hinduís mo 

e tantos outros de que as pessoas se servem para chegar ao 

Divino no planeta Terra?

A razão é simples: somos todos diferentes. Somos todos 

mágicos, espantosos e únicos filhos de Deus ou Deusa ou Fonte 

ou Universo… qualquer que seja o nome que lhe queiramos dar. 

Não há um modo «correto» de encontrarmos o caminho para o 

Divino porque não há apenas um modo de ser humano. Não há 

uma única forma de existir ou de ser.

Claro que é possível que haja apenas um caminho para si 

nesta sua vida. Mas será incorreto assumir que, só porque desta 

vez apenas existe um caminho para si, esse tenha de ser o único 

caminho para os outros. Pode até nem ser o caminho certo para 

si na próxima vez!

É por causa da teimosa abordagem de «tem de ser à minha 

maneira» que algumas religiões nos arranjam problemas. E é 

também onde nos falham.

Viemos à Terra para crescer, para aprender, para evoluir. 

Para expressarmos a nossa natureza única de formas únicas. 

As lições que procuramos dominar são diferentes em cada encar‑

nação. Enquanto em espírito, talhamos as nossas próximas expe‑

riências terrenas para nos proporcionarem a máxima evolução e 

alegria! Pense nisso deste modo: podemos frequentar a mesma 

aula várias vezes, mas, depois de algum tempo, já não aprende‑

remos assim tanto ao repetirmos essa aula. O mesmo conceito 

aplica ‑se em relação aos nossos caminhos espirituais.

Além disso, foi ‑nos concedido o livre arbítrio. No momento 

em que escrevo isto, existem cerca de 7,5 milhares de milhões 

de pessoas neste belo mundo. Oferecer ‑lhes o livre arbítrio para 

depois lhes dizer «apenas podem agir desta maneira» será, basi‑

camente, a mesma coisa que lhes dar um presente para exigir 

imediatamente que o devolvam.
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Não tenho qualquer direito e, francamente, qualquer desejo 

de julgar o vosso caminho. Na minha opinião, ninguém tem 

esse direito. Não faço ideia das coisas espantosas e mágicas que 

planeou para a sua atual encarnação neste belo planeta. Mas 

admito que sinto curiosidade! Adoro ouvir as histórias e per‑

ceções que as pessoas me contam. Mas não irei julgar o seu 

caminho porque, ao fazê ‑lo, estaria a convidá ‑lo abertamente a 

julgar o meu.

E não gosto particularmente de ser julgado. Aposto que o 

leitor também não.

O MEU EMPREGO MÁGICO

Considero ‑me um mestre espiritual. É esse o meu trabalho e 

adoro ‑o! Apercebi ‑me de que o objetivo da minha vida é dar‑

‑vos coisas espirituais para que pensem nelas sem qualquer 

receio. Quero abrir a vossa mente à noção de que tudo o que 

tem a possibilidade de existir, existe mesmo! Em espiritualidade, 

os conceitos baseados no medo são construções humanas que, 

na realidade, nada têm que ver com a Fonte. Mais do que qual‑

quer outra coisa, quero libertar ‑vos para que possam, com toda 

a alegria, comunicar com os anjos (mais sobre isto no Capítulo 

2), com as fadas (mais sobre isto no Capítulo 3) e tudo o mais 

que ponha um sorriso no vosso rosto e a sensação de felicidade 

no vosso coração.

Uma das coisas de que muito gosto é, quando ensino qual‑

quer coisa num seminário ou diante de uma grande multidão, 

que me digam que falei sobre coisas que de facto fizeram sentido 

para quem as ouviu. As palavras que o Universo me pôs na boca 

nesse dia fizeram diferença nas suas vidas — Uau! Fico mesmo 

feliz.
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Se aquilo em que acredito o inspirar, lhe proporcionar perce‑

ções que parecem certas, lhe facilitar a viagem ou lhe despertar 

a compreensão do seu próprio caminho em direção à alegria, 

sentir ‑me ‑ei profundamente humilde. Caramba, será uma ale‑

gria imensa! Sentir ‑me ‑ia igualmente humilde por ter ajudado, 

mesmo se aquilo que ensinei não se refletisse no seu percurso, 

mas ainda assim o tivesse despertado para o que poderia funcio‑

nar na sua viagem.

Sabem, é que fui inspirado por muitos mestres espirituais. 

Guardo no meu coração os seus ensinamentos. Mas é assim — e 

quero mesmo que entendam que isto é importante. Qualquer 

mestre me poderia ter ajudado a compreender o que significa ser 

um ser espiritual ao mesmo tempo que se tem uma experiência 

humana; porém, no fim, a compreensão aconteceu dentro de 

mim. Igualmente, se o que aqui ensino o conduzir a um desper‑

tar, o mérito será seu Um mestre ajudou ‑o a encontrar o cami‑

nho, mas encontrá ‑lo foi um brilhante trabalho seu; não meu, 

nem de qualquer outra pessoa.

Uma das coisas para a qual quero chamar a sua atenção no 

momento em que inicia esta parte do seu caminho é algo a que 

chamo a armadilha da comparação. Acontece quando compara‑

mos as nossas realizações, crenças ou caminhos espirituais com 

os de outros. Ao fazermos tais comparações quase sempre nos 

sentimos em falta. Ao tentarmos julgar os nossos sucessos com‑

parados com os dos outros, deixamos de seguir o nosso obje‑

tivo de vida e começamos a tentar refletir o de outras pessoas. 

Raramente dá bom resultado, por isso recomendo vivamente 

que não o faça. Sim! Seja curioso! Sim, aprenda, respeite e apoie. 

Mas, no final, o seu caminho é perfeito para si e não interessa 

absolutamente nada que seja diferente dos caminhos das pes‑

soas com quem aprende.
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NADA DE PEDESTAIS, POR FAVOR

Por vezes, as pessoas colocam os mestres espirituais num pe‑

destal. Colocamos Deus numa caixa e os mestres espirituais hu‑

manos num pedestal. Não é uma loucura? Mesmo assim, vejo ‑o 

constantemente a acontecer. O problema desta prática é que o 

vosso poder é transferido para outra pessoa.

Quando viajo e conheço pessoas antes ou depois dos eventos, 

ou quando faço sessões de autógrafos dos meus livros, abraço 

toda a gente. Olho as pessoas nos olhos, pergunto ‑lhes o nome e 

rio ‑me com elas. A razão pela qual faço isto é porque não quero 

que me coloquem num pedestal. Quero simplesmente que me 

vejam como o Radleigh — uma pessoa fácil de abordar e que não 

vai julgar o caminho dos outros ou ter intenções ocultas acerca 

das suas crenças. Prosseguindo o meu desejo de ser aberto e aces‑

sível, estou em constante comunicação com os meus alunos nas 

redes sociais. Os alunos dos meus cursos de Leitor Certificado de 

Tarot dos Anjos e Leitor Certificado de Cartas dos Anjos falam 

de questões sérias, o que não quer dizer que não brinquemos 

muitas vezes uns com os outros. E gosto muito deles.

Outro problema com os pedestais é que se pode cair deles. Se 

depositarmos a nossa fé numa pessoa em particular, tomando ‑a 

como fonte de todas as nossas respostas e orientação espiritual, 

podemo ‑nos sentir perdidos, confusos ou até arrasados, se essa 

pessoa não estiver à altura das expetativas que criámos para ela. 

E a verdade é que as pessoas são humanas. Cometem erros. 

Mudam.

Eis como vejo as coisas: se, na sua opinião, acompanhar ‑me 

neste caminho espiritual lhe proporciona orientação e epifanias, 

será então maravilhoso! Caminhemos juntos! Saberá o que os 

anjos partilharam comigo, saberei o que a Fonte partilhou con‑

sigo e abraçar ‑nos ‑emos com amor.
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E ambos nos sentiremos iluminados pelo nosso bocadinho 

mágico de Deus nos nossos corações, onde pertence.

O MESTRE NÃO É O AQUILO QUE ENSINA

Por favor, lembre ‑se também que o mestre não é aquilo que ensi‑

na. Muitas vezes, quando escrevo ou falo em público, a sabedoria 

Divina que apresento surpreende ‑me tanto a mim como aos que 

me ouvem. Muitas vezes aprendo enquanto ensino, porque o 

Espírito e os anjos falam através de mim. Aprendi há muito que 

tentar escrever ou planear antecipadamente o que vou ensinar 

não só é um desperdício de tempo, como é até prejudicial para a 

mensagem. Posso esboçar tópicos, para ter a certeza de que não 

me esqueço de algum ponto importante, mas mais nada. Para 

mim, confiar no que vou dizer é como pôr um carro em ponto 

morto e deixá ‑lo seguir para onde a Fonte quiser que ele se dirija. 

Tenho consciência de que estou a falar e a sentir o pensamento, 

o pensamento seguinte e o pensamento depois desse alinhados 

na minha cabeça, mas é apenas parte de mim que o faz. 

Adoro fazer rir as pessoas. Acredito que a melhor maneira 

de elas experimentarem as suas próprias revelações é a pungên‑

cia através do riso. As piadas? Essas vêm de mim. As epifanias? 

Essas vêm dos anjos e do Divino.

Percebem? É por isso que afirmo que o mestre e os seus 

ensinamentos não são a mesma coisa. Digo ‑o porque se, mais 

tarde, eu vier a «cair do pedestal» podem saber, do fundo do cora‑

ção, que as coisas que aprendemos juntos nos meus escritos e 

ensinamentos continuam a ser válidas. Continuam a ser reais. 

A alegria e as bênçãos sempre vieram do Universo. Radleigh foi 

apenas um porta ‑voz divertido (espero) e luminoso do Divino. 

(Luminoso porquê? Bem, eu uso muitas lantejoulas!)
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Nada pode afastar ‑vos das vossas crenças, desde que não me 

ponham a mim ou a outra pessoa num pedestal. Mantenham 

o vosso poder!

E, já agora, confesso que também tenho medo das alturas.

SOMOS UMA GOTA DE ÁGUA MÁGICA

A vida é mágica. Digo ‑o a toda a hora. Mas o que significa isso? 

De onde vem a magia? E o que faz afinal funcionar os instru‑

mentos da adivinhação?

Pode pensar desta maneira: imagine uma grande fonte. Uma 

daquelas mesmo grandes, como aquelas em redor das quais dan‑

çam os atores nas comédias românticas. A água dessa fonte é o 

Divino. Agora, imagine que a fonte é ligada e que a água salta no 

ar. As pequeninas gotas de água? Somos nós: o leitor, eu, todos 

os que conhecemos e todos os que já viveram.

Exatamente. Todos nós somos pequenas manifestações 

mágicas do Universo. Enquanto estamos nessa louca viagem, 

em que somos lançados no ar com todos os outros que têm atual‑

mente uma existência física, podemos esquecer a nossa Fonte, 

aquela de onde provimos. Deus é esse enorme lago de água por 

baixo de nós, e acabaremos por regressar a ele, porque não há 

outro lugar para onde irmos. Mas enquanto estamos «separa‑

dos» esquecemo ‑nos do quão a vida é mágica. Esquecemo ‑nos 

de que, sendo pequenas e miraculosas gotas do Divino, temos a 

mesma magia divina dentro de nós para criarmos uma experiên‑

cia celestial — ou exatamente o contrário.

Reparem que o «contrário» será apenas uma experiência 

infeliz e não mágica. Para que saibam, não acredito no inferno. 

O inferno é apenas uma construção humana para diminuir 

Deus, torná ‑lo pouco importante e assim controlar as pessoas. 
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O único inferno que existe é o que criamos para nós próprios 

durante uma vida.

Eis outra analogia. (Fiquem a saber que adoro analogias.) 

Imaginem que a pequena centelha do Divino dentro de vós 

é uma pequena pilha — talvez uma pilha do tamanho de um 

botão ou uma pilha AAA, ou de outra pequena dimensão que 

esteja disponível no seu país. Esta pilha não é muito grande nem 

poderosa. Mas imagine que os milhares de milhões de pequenas 

pilhas no planeta se juntavam às pilhas de todas as pessoas que 

alguma vez viveram na Terra. Imagine a energia que teríamos 

— seria enorme!

A realidade que experimentamos num determinado mo‑

mento é uma combinação daquilo a que a nossa pequena pi‑

lha fornece energia e aquilo em que nós, como mundo, nos 

concentramos, todos juntos com as nossas pilhas. Avançando 

um pouco mais com a metáfora, se pusermos a nossa bateria 

num carro de brincar, há uma energia que é conferida ao carro. 

O carro é para nós a realidade. Mas se lhe retirarmos a pilha e 

a colocarmos num animal mecânico que fala, então a energia 

está a alimentar algo novo. Sem as pilhas o carro não se mexe 

e deixaremos de lhe dar atenção até, por fim, o esquecermos. 

A nossa realidade transitou para aquilo a que estamos a fornecer 

a nossa energia.

No mundo, grande parte das nossas pilhas concentra ‑se no 

facto de o céu ser azul, a erva ser verde e nas histórias que ali‑

mentam atualmente a comunicação social e as nossas televisões. 

É assim que se tornam reais para nós. 

E é assim que o Universo funciona. E é também isto que 

alimenta os instrumentos de adivinhação. Ao longo dos séculos, 

as pessoas concentraram a sua energia nesses modos de comu‑

nicar com Deus. Acreditaram neles. E, ao fazê ‑lo, deram ‑lhes 

vida. Essa energia ainda lá está. Por isso, quando lhes conceder 
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energia e atenção, estará de facto a ligar ‑se à Fonte com as mes‑

mas linhas de energia.

ENTÃO… COM QUEM FALAMOS EXATAMENTE?

Quando fazemos trabalho divinatório, as mensagens que re‑

cebemos chegam ‑nos de várias fontes. De cada vez que inter‑

pretamos essas mensagens, esse processo chama ‑se «leitura». 

À medida que com este compêndio for aprendendo acerca de to‑

das as maneiras diferentes de fazer leituras, pode querer apren‑

der a fazê ‑las por si próprio. Ou pode decidir que gosta da ideia 

das leituras, mas preferia consultar um profissional. Pessoal‑

mente, faço as duas coisas. Leio para mim próprio por intermé‑

dio do tarot e do trabalho de anjo, mas recorro a profissionais 

quando se trata de astrologia, embora saiba muito do assunto. 

Tem tudo que ver com preferências pessoais e aquilo com que 

nos sentimos mais à vontade.

A leitura propriamente dita vem, em primeiro lugar e prin‑

cipalmente, da nossa ligação com o Divino. Esse bocadinho de 

energia da Fonte que está dentro de nós está eternamente ligado 

ao «tudo o que existe» do Universo. Esta ligação é feita de Luz; 

é como um cabo invisível de fibra ótica. Se preferir trabalhar com 

os anjos da guarda ou arcanjos, então a informação que recebe 

pode vir deles, enquanto emissários de Deus. (Falaremos disto 

com mais pormenor no Capítulo 2.)

A informação também nos pode chegar do subconsciente. 

Por vezes o Divino pode responder às nossas orações ou pedidos 

de informação, acionando o nosso subconsciente para que ele lhe 

ceda um dos seus muitos mistérios. Surge como um momento 

«ah!», também conhecido como efeito «heureca», quando de 

repente acordamos para as nossas próprias ações ou motivos. 
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Este tipo de momento é muitas vezes sentido como uma revela‑

ção pessoal — e pode bem sê ‑lo. Mas se surgir quando trabalha‑

mos com um oráculo ou um instrumento de adivinhação, será 

mais provável que venha da nossa ligação com Deus e da busca 

que fazemos nesse momento.

Lembre ‑se sempre que falar com o Divino é bom! Aclara 

a energia e faz ‑nos sentir melhor e mais confiantes. Torna ‑nos 

mais otimistas.

OLÁ, EGO!

Dentro de todos nós há uma vozinha irritante chamada ego. É a 

voz que nos diz «não podes fazer isso» ou «não tens inteligên‑

cia para fazer tal coisa». É também algo primário que interfere 

no modo de fazer um trabalho divinatório ou de revelação com 

oráculos. É uma vozinha incómoda que nos diz que as cartas 

de tarot são uma tolice e que a astrologia provavelmente não 

funciona. Mesmo que aceite que estas coisas sejam reais, vai 

garantir ‑nos que não temos os dons Divinos que nos permitem 

obter informação desses oráculos.

As mensagens recebidas de qualquer instrumento divinató‑

rio que sejam mal ‑intencionadas, maldosas, que não transmi‑

tam força ou não sejam inspiradoras não vêm do Divino, mas 

sim do seu ego.

Isto não quer dizer que os alertas de dificuldades iminentes 

sejam falsos. Podem ser verdadeiros! Aprecio sempre as infor‑

mações que recebo e que me permitem agir para evitar resulta‑

dos indesejáveis. Porém, as verdadeiras mensagens da Fonte que 

oferecem oportunidades para evitar resultados indesejados che‑

garão sempre com bondade e compaixão. Não será uma mensa‑

gem do tipo «Está tudo arruinado!». Não. Em vez disso, poderá 
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dizer: «Estás a dirigir ‑te para um lugar para onde não queres 

ir verdadeiramente, por isso talvez desejes fazer mudanças.» 

Ou pode ouvir: «Sabemos que as coisas são desagradáveis neste 

momento, mas há sempre uma saída!»

CIDADE DA SINCRONICIDADE

Vivo num local mágico (e metafórico) chamado Cidade da 

Sincronicidade. Não a encontrarão num mapa — pelo menos 

naqueles que conheço (talvez deva procurar no Google). As sin‑

cronicidades são uma ótima forma de o Universo falar connosco. 

Há pessoas que, por engano, as tomam por coincidências, mas, 

para mim, o tempo e a experiência fizeram desaparecer o mito 

das coincidências.

Quando coisas mágicas acontecem em paralelo com outras, 

isso é um sinal do Divino. Ver sequências particulares de núme‑

ros ou ver o mesmo número repetidamente são sinais comuns. 

O número 444 está largamente associado à mensagem «Os anjos 

estão contigo». Por isso, se acordar às 4h44 da manhã, o seu latte

custar 4 dólares e 44 cêntimos, a matrícula do carro que tem à 

sua frente terminar em 444 e depois, ao sair do seu automóvel ao 

chegar ao trabalho, vir uma pena branca (outro sinal dos anjos) 

caída no chão, não é uma coincidência. É sincronicidade. É a 

Fonte (e os anjos) que tentam chamar ‑lhe a atenção.

Muitos oráculos usam sincronicidades para validar as suas 

mensagens. Por isso, estará certamente a visitar a Cidade da Sin‑

cronicidade enquanto avança por este compêndio.

De facto, enquanto escrevia este livro, fiquei espantado por 

ver que exatamente as mesmas mensagens apareciam enquanto 

trabalhava com diferentes instrumentos de adivinhação, que vali‑

davam a precisão de cada um dos métodos! Recebi uma incrível 
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clarividência e epifanias ao fazer o cruzamento de referências 

com as mensagens dos oráculos. Nunca deixo de me sentir com‑

pletamente aterrado quando um oráculo apoia outro.

À medida que passava de um oráculo para outro, telefonava 

mais vezes do que o normal a uma pessoa muito minha amiga 

para partilhar essas novidades emocionantes. Ficava incrivel‑

mente entusiasmado sempre que um oráculo me oferecia uma 

explicação perfeita acerca de uma situação que queria perce‑

ber. Ou quando as Runas validavam o que o I Ching dissera. 

Ou quando o tarot e o Lenormand praticamente davam as mãos 

e me cantavam a mesma canção. Pensava: É como se todos esses 

oráculos estivessem ligados.

E foi aí que percebi: claro que estão ligados! São simples‑

mente linhas de comunicação que vão à Fonte e dela retornam.

Há meses que vivo na Cidade da Sincronicidade e, deixem 

que vos diga, é um local espantoso. Adoro ‑o!

PARA SER PERFEITAMENTE CLARO

Existem quatro formas principais de as pessoas receberem infor‑

mações através do trabalho dos oráculos. Estas formas são os 

«claros», que me fazem sempre recordar a tia Clara da série de 

televisão Casei com uma Feiticeira. Adorava ‑a! (Apenas menciono 

a tia Clara na esperança de que a ligação possa também ajudar‑

‑vos a memorizar o termo claros.) 

O claro mais conhecido é a clarividência. Há uma tendência 

para se usar a palavra como termo geral para os dons dos viden‑

tes, mas é exatamente o mesmo que usar o nome de uma marca, 

como Kleenex, para nos referirmos a todos os lenços de papel, 

ou Coca -Cola para falarmos de todos os refrigerantes. Não é cor‑

reto, mas é muito vulgar. A clarividência refere ‑se, na verdade, 
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à receção de informação psíquica de uma forma visual. Isto 

inclui geralmente receber mensagens do Divino através de men‑

sagens mentais na «imaginação». É também desta forma que a 

maioria das pessoas «vê» os anjos e as fadas. A clarividência é, 

muitas vezes, altamente desejada numa comunidade intuitiva, 

mas acredito que todos os claros são uma bênção e igualmente 

belos.

É possível, mas muitíssimo raro, que a clarividência de uma 

pessoa se manifeste vendo uma imagem através dos seus olhos 

físicos numa leitura psíquica. Depois de 30 anos a estudar este 

tipo de trabalho, só conheci duas pessoas que afirmaram literal‑

mente que viam coisas. Francamente não será aquilo que alguma 

vez desejaria para mim próprio; provavelmente apanharia um 

susto de morte ou teria a certeza de que estava a perder o juízo!

O claro seguinte é a clarisciência. Acontece quando a informa‑

ção psíquica ou intuitiva vem das emoções de alguém ou através 

de sensações físicas. Uma pessoa clarisciente sentirá a presença 

de anjos ou ficará desconfiada se alguém lhe mentir. Pode sentir‑

‑se triste sem conseguir identificar uma razão para tal, só por‑

que alguém que lhe é próximo se sente triste. Pode sentir um 

aperto no peito em presença de alguém que tem um problema 

de coração. As pessoas com este claro devem ser especialmente 

cautelosas, removendo as ligações energéticas a outras pessoas e 

mantendo ‑se protegidas. (Aprofundarei este tópico mais adiante 

neste capítulo.)

A clariaudiência funciona de forma muito parecida à clari‑

vidência. As pessoas com este dom ouvem coisas dentro da sua 

mente, e não do modo como se pode ouvir música ou um ente 

querido a fazer uma pergunta. Não é o mesmo que «ouvir vozes», 

algo que indica um problema emocional. Trata ‑se da capacidade 

de uma pessoa para se sintonizar de forma a receber mensagens 

do Divino ou dos anjos de forma auditiva. É uma das minhas 
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capacidades, mas, como geralmente recebo informações divinas 

através de outro canal, refiro ‑me a ela como «claro secundário». 

Os meus anjos comunicam por vezes comigo através deste dom, 

e parece que, de facto, alguém fala comigo em voz alta, mas ape‑

nas em ocasiões de grande importância e quando eu não estou 

de facto a ouvir de forma espiritual.

Por fim há a claricognição, que é uma sensação de conhe‑

cimento. Trata ‑se de um claro primário e é ao mesmo tempo a 

forma mais rara. Acontece quando se sabe simplesmente quem 

nos está a telefonar ou que uma coisa não é verdade. É o claro 

mais difícil de lidar e é preciso tempo e prática para aprender a 

diferença entre os nossos pensamentos, o nosso ego e a comu‑

nicação Divina.

Há claros adicionais que envolvem coisas como o cheiro (cla‑

riodor), o gosto (clarigustação) e o toque (clarisensibilidade), 

mas são extremamente raros.

CONEXÕES ENERGÉTICAS: TUDO LIGADO

Existem duas capacidades imperativas no trabalho intuitivo que 

nos protegem e interrompem conexões energéticas indesejadas. 

Francamente, considero ‑as práticas básicas do meu dia a dia, 

quer esteja ou não envolvido em trabalho intuitivo. São coisas 

tão habituais como lavar os dentes ou pentear o cabelo.

As conexões energéticas (por vezes chamadas fibras ou cor‑

dões de energia) são ligações que fazemos diariamente com 

pessoas, coisas ou até crenças. Imagine agora esses cordões a 

ligarem ‑no a coisas que o rodeiam. Geralmente, quanto mais 

tempo durarem, maior é o seu tamanho, por isso imagine as 

suas dimensões desde uma fina linha de pesca até uma gros‑

sa mangueira para apagar fogos. Estas ligações formam ‑se 
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naturalmente sempre que realizamos uma interação com quem 

quer que seja. Podemos também desenvolver conexões energé‑

ticas com objetos inanimados, pois a energia atravessa tudo no 

planeta. Essas conexões podem esgotar ‑nos a energia, afetar ‑nos 

a saúde de modo negativo e até derrotar ‑nos. É por isso que é 

importante mantê ‑las limpas. Felizmente, isso é relativamente 

fácil de fazer.

Como trabalho de forma tão íntima com anjos, o meu mé‑

todo habitual é pedir ao Arcanjo Miguel que limpe todas as co‑

nexões energéticas que não me servem ou que me esgotam a 

energia pessoal. Visiono ‑o com a sua espada de Luz diante de 

mim, atrás de mim, de ambos os lados, por cima e por baixo — 

a limpar todas as conexões de energia, exceto aquelas que são 

com o Divino. Porque estas conexões ocorrem constantemente 

será boa ideia pedir ao Arcanjo Miguel que as limpe diariamen‑

te. Pense em acrescentar isto à sua rotina diária, quando se le‑

vanta ou antes de ir dormir. 

Há muitas outras maneiras de limpar as conexões energé‑

ticas. Recomendo que consulte a obra Energy Strands da autora 

Denise Linn; é o melhor livro que já li sobre o assunto.

Assim que tiver retirado as conexões energéticas indeseja‑

das, será preciso proteger ‑se para não adquirir outras! Para obter 

proteção, volto ‑me mais uma vez para o Arcanjo Miguel, esse 

espantoso anjo protetor que evoca um tom profundo de azul. 

Peça ‑lhe que, todas as manhãs, coloque em seu redor uma bolha 

protetora dessa mesma cor. Isto impedirá que outras pessoas for‑

mem conexões energéticas consigo durante o dia. Em dias par‑

ticularmente difíceis, peço ao Arcanjo Miguel que coloque em 

meu redor uma bola de titânio de energia! Claro que podemos 

pedir o mesmo tipo de proteção à Fonte, a Deus ou a quem cos‑

tumamos pedir a proteção Divina. E é só o que é preciso fazer 

— pedir.
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