


Chegou a hora de dançar com a natureza  
e de manter viva a magia!
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Prefácio

J
á em pequeno sentia que existia vida no ar que me rodeava. 
Passei muitos dias da infância em comunhão com a natureza e 
a aprender sobre a vida selvagem da zona rural escocesa, mas 

sempre senti que, à parte tudo o que via, haveria algo mais além dos 
meus sentidos humanos.

Neste livro, Flavia dá vida aos meus assombros de infância e 
leva-me a acreditar que, pese embora o peso opressivo do mundo 
humano da nossa contemporaneidade, ainda existe alguma magia 
no ar. Trata-se da magia do mundo luminoso, que coexiste com o 
nosso. Um mundo que sempre existiu e que será despertado quando 
mais necessitarmos. Esse momento chegou.

O Poder das Fadas é um livro que permite à mente viajar entre 
dois mundos e recordar que a vida é muito mais do que aquilo de que 
nos apercebemos à primeira vista, algo que Flavia — ou, tal como 
lhe chamo, «Flavaliciosa» — conseguiu captar neste seu trabalho 
cativante. Apelo a todos os que leiam este livro que indaguem na sua 
mente, de modo a reanimarem as suas personalidades mágicas e  
lhes concedam liberdade. Quando aliviamos a nossa dependência da 
lógica e do pensamento sério, a criança dentro de nós torna-se livre.

Gordon Smith

Médium e autor de The Unbelievable Truth e Intuitive Studies
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Introdução
Neste círculo mágico onde acabo de entrar, 

de coração aberto e pronto a cantar 
canções da floresta, das fadas o verbo, 

que me orientam até campo aberto. 
Nesta noite as invoco, 

e em sua mística e mistério eu toco. 
Que novo poder seja concedido, 

algo que partilho, por me ter sido pedido. 
De braços abertos à magia, 

eu louvo e agradeço com simpatia.

M
uitos leitores poderão sentir uma certa afinidade com 
fadas. Talvez desde a infância sintam o apelo da sua magia. 
Lá no fundo, porventura, sentir-se-ão atraídos pelos cos-

tumes antigos, pelo tempo em que a magia abundava e os mundos 
humano e feérico se respeitavam mutuamente e trabalhavam em 
harmonia para garantir o equilíbrio natural de tudo o que existe.

Está na hora de ouvir o apelo, pois o mundo das fadas fez soar 
um grande alarme. É tempo de reconhecer que o nosso mundo está 
a perder o equilíbrio. E isso é algo que partilhamos com outro plano.

Talvez sinta o seu lado místico a agitar-se. Centelhas de reminis-
cências antigas poderão estar a vir à superfície — de banhos de luar, 
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de percorrer as florestas, de sentir o calor do Sol a penetrar pela densa 
folhagem verde, de dançar por milheirais dourados para celebrar a 
colheita. Para as fadas, meu amigo, é como se fosse ontem que estive-
ram a brincar consigo. Elas têm saudades suas, bem como da magia 
que emitia quando se permitia ser o espírito livre que é naturalmente.

Está na hora de assumir o papel sagrado de caminhante das fadas 
e de recuperar o equilíbrio. Um caminhante das fadas é alguém 
que ouve os murmúrios do espírito na brisa, que recebe a chuva de 
braços abertos, que enaltece o calor do Sol e estabelece uma liga- 
ção profunda com o alimento que vem da terra que tem sob os pés. 
Ele exulta com cada estação do ano, regozijando-se com cada novo 
botão durante os primeiros sinais de primavera, com a abundância 
trazida pelo verão, com as folhas que caem no outono e com o mis-
tério sombrio que acompanha os meses de inverno.

O coração do caminhante das fadas canta ao mais leve sinal de 
magia. Tem uma afinidade profunda com as formas de cura natural 
e acredita num outro mundo de seres místicos. Isto é o mundo das 
fadas — um mundo brilhante que existe no nosso, um mundo de 
espíritos das rochas, de espíritos dos cristais, de guardiões dos lagos, 
dos regatos e dos oceanos, de espíritos das florestas, dos prados, das 
montanhas, e até das vilas e das cidades, todos unidos em defesa do 
mundo natural, que trabalha com milagres e magia.

Muitos de nós cresceram com contos de fadas e com o «faz de 
conta». Sabemos o que é pó de fada, varinhas mágicas, círculos de 
fadas de cogumelos e a sempre popular fada dos dentes! Contudo,  
as fadas não são, de forma alguma, as personagens cintilantes das 
histórias infantis. Estas criaturas místicas não pertencem nem à 
fantasia nem à ficção — são seres naturais bastante reais. Existem 
fadas nas quedas de água, nos ribeiros, nos prados, nos jardins e 
nas florestas. Estão presentes em todas as flores, em todas as folhas 
e ervas, em todas as pedras e rochas. Aguardam-nos em grutas e 
nos montes, no céu e nos oceanos. Quer reconhecê-las e dar o passo 
necessário para se tornar parte da sua magia?

Talvez se interrogue aonde levará esta demanda misteriosa.  
O caminho é traiçoeiro e quiçá haja armadilhas e perdas, mas pode 
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ter a certeza de que, seja aonde for que o plano das fadas o leve, será 
sempre pelo melhor.

A Terra precisa da nossa ajuda e as fadas rogam-nos que recupe-
remos os costumes dos nossos antepassados, que se aliavam a estes 
espíritos bastante reais da natureza. O mundo mudou e, em virtude 
dos aparelhos eletrónicos, dos transportes, etc., parece girar muito 
mais depressa. No entanto, para aceitar o mundo das fadas não é pre-
ciso abdicar de tudo o que temos nestes tempos. Em troca, as fadas 
irão oferecer-lhe ajuda para que recobre, crie e floresça neste nosso 
mundo tão moderno.

Assim que reconhecermos que as fadas são os seres que traba-
lham a par dos elementos que nos regem, que são a magia por trás 
de tudo o que está vivo neste nosso fabuloso planeta, voltaremos a 
alinhar-nos com o mundo natural. É então que as nossas capaci-
dades de manifestação e de cura serão espicaçadas, podendo assim 
alterar a forma como experienciamos a vida e abraçamos a magia 
que nos rodeia. Será assim que devolveremos o equilíbrio ao mundo.

O verdadeiro místico tem um pé em ambos os mundos, pois 
conhece a realidade de ambos. Chegou a hora de trazer o mundo 
que há tanto se mantém escondido de volta ao nosso, o qual parece 
ter ficado perdido sem o seu correspondente mágico.

Regozijemo-nos então, pois a magia por que a nossa alma anseia 
está prestes a ser revelada… Gozemos a maravilha que é aquilo que 
somos, entremos num círculo de fadas, procuremos duendes, nade-
mos com os tritões e abracemos uma árvore. A magia está em tudo, 
em todo o lado. Vá descobri-la! Aprecie cada momento precioso.  
Ao percorrer o caminho das fadas, e ao agir a par dos mistérios da 
natureza, perceberá que o resultado final será mais satisfatório do 
que alguma vez imaginou — e, ao mesmo tempo, vai divertir-se e 
encontrar uma boa dose de magia!
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Capítulo 1

Despertar para a Magia
Tenho um reino mágico na mente, 

um lugar maravilhoso, encantado, realmente. 
Fecho os olhos, conto até três, 

e lá estão eles, fadas e duendes, outra vez.

L
embra-se de quando o mundo parecia mágico? Quando atra-
vessava florestas encantadas e se mascarava e brincava ao faz 
de conta? Talvez essa sensação maravilhosa se tenha desvane-

cido à medida que começou a enfrentar as responsabilidades e os 
desafios da vida. Porventura a alegria ter-se-á esfumado, com um 
véu de cinismo a abater-se sobre os seus sentidos.

As fadas apelam-nos para que voltemos a despertar e a procurar 
a magia que nos rodeia. Chegou a hora de ver novamente com os 
olhos de uma criança, com maravilha e com espanto. À medida que 
a nossa visão espiritual se abre perante um toque mágico, vamos 
descobrir um mundo oculto há muito esquecido. É tempo de res-
tabelecer a ligação e adentrar no mistério que nos chama. Cercados 
por uma nova energia mágica, corramos atrás dos nossos sonhos e 
almejemos as estrelas. O mundo das fadas vai ajudar-nos.

Em tempos que já lá vão,  

maravilhados, cantávamos uma canção. 
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A visão mística perdeu-se — que trágico. 

Um encanto irá restaurar tudo o que é mágico!

Em tempos que já lá vão...

Não teria mais de dois anos quando vi uma fada pela primeira vez. 
Ao espreitar pelo tronco oco de um vetusto carvalho vi uma luz 
minúscula a esvoaçar no escuro. Embora pequena, nunca vira uma 
luz tão intensa. Fascinada, percebi instintivamente que se tratava de 
uma fada. Decidi, de imediato, que a minha missão seria procurar 
fadas! E foi isso que fiz durante toda a infância.

Cresci na zona rural de Berkshire, em Inglaterra, e vivi com a 
minha família à beira de uma vasta floresta. Em pequena acordava 
cedo e esgueirava-me pela mata, onde me sentava junto às árvores, 
batia às pequenas portas engastadas nos troncos e deixava ofertas 
de comida para os «pequeninos». Estes dias idílicos eram passados 
a sonhar, a meditar e, por vezes, a ver o povo das fadas. Com os 
anos desenvolvi uma relação espantosa com estes seres mágicos, 
tendo passado horas no bosque a comungar e a estabelecer uma 
ligação com eles, sempre a aprender com o mundo natural que me 
rodeava.

Os vários termos

O que são esses seres e o que devemos chamar-lhes?
As fadas são seres feitos de energia luminosa de grande vibração. 

Elas ressoam a uma frequência mais elevada do que nós, motivo por 
que temos tanta dificuldade em vê-las. Contudo, elas podem surgir-
-nos se abrandarem as vibrações, e em certas horas do dia, como por 
exemplo nas horas mágicas da alvorada, do ocaso, do meio-dia e da 
meia-noite, haverá uma maior probabilidade de estabelecermos uma 
ligação e vê-las. Elas residem no plano astral, uma frequência ener-
gética à qual podemos ligar-nos através da imaginação, dos desejos, 
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da invocação e dos encantos, existindo portais entre o nosso mundo 
e o delas nas massas de água, nas encruzilhadas de caminhos anti-
gos e em círculos de cogumelos ou flores. É aqui que podemos vê-las 
no nosso mundo físico — se tivermos sorte! (Ver o Capítulo 7.)

O termo inglês «fairy» deriva do faierie do inglês médio, adotado 
diretamente do francês antigo faerie, que significa «a terra», «reino» 
ou «encantamento», e que, por sua vez, deriva da palavra antiga fae. 
Este termo refere-se ao antigo reino dos espíritos da natureza, da luz 
e das trevas do mundo natural.1

Há muito se debate a forma de escrever o termo inglês. «Fairy» 
e «faerie» são usados indiferenciadamente por historiadores e por 
artistas com uma ligação profunda a todos os aspetos das fae. Regra 
geral favoreço a ortografia «faery». Não obstante, a forma «fairy», 
nascida com a literatura romântica e vitoriana, é, indubitavelmente, 
a versão mais moderna, presente em tudo quanto seja Disney e reco-
nhecida em todo o mundo, pelo que é essa que uso nos meus tra-
balhos, com um fae ocasional ou outro termo também adequado, 
empregue de tempos a tempos.

Outros nomes coletivos para as fadas são os «brilhantes», o «povo 
claro», os «pequeninos», o «bom povo» e sidhe (shee).

A história das fadas

Desde sempre se escreveu sobre as fadas e podemos encontrar 
referências a elas em textos antigos, como a Ilíada e a Odisseia de 
Homero. Na Grécia antiga, os deuses e as deusas eram venerados e 
as divindades menores eram reconhecidas como sendo espíritos da 
natureza.

Por todo o mundo abundam as histórias de duendes e de fadas, 
com estas a desempenharem o seu papel nas culturas oriental, árabe 
e asiática. O antigo folclore nórdico conta com narrativas sobre elfos, 

1  O termo português «fada» deriva do latim fata, que significa «fado» ou «destino». 
[N. T.]
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Lorelei e outros seres do género, e na Irlanda temos as sidhe, que 
residem em montes e castros.

À semelhança do que aconteceu em muitas outras culturas, 
os celtas antigos fizeram das fadas uma parte importante da vida 
diária, tratando-as com profunda reverência. Era prática comum 
deixar-lhes pequenas ofertas de comida ou leite, como sinal de res-
peito e de gratidão — os nossos antepassados sabiam que as fadas 
detinham o poder de conceder uma colheita farta ou de destruir 
toda uma safra.

Acreditava-se ainda que os elfos espalhavam doenças, e quando 
alguém adoecia dizia-se que haviam sido «tomados pelas fadas».  
As fadas eram também acusadas de roubar bebés e de deixar crian-
ças feéricas no seu lugar. Estas, conhecidas como «mudadas», eram 
amiúde identificadas por terem uma aparência fae invulgar, ou por 
apresentarem alguma diferença em relação à criança original.

Penduravam-se ferraduras nas portas para manter as fadas afas-
tadas, pois a lenda dizia que elas não suportavam o ferro, já que 
anulava a magia, e por uma questão de proteção nunca se dizia mal 
dos espíritos da natureza.

Não obstante, os poderes sobrenaturais das fadas eram invoca-
dos com frequência para ajudar a encontrar objetos, curar doenças, 
ver o futuro e atribuir bênçãos. Os indivíduos procuravam a par-
teira da comunidade, ou então um curandeiro feérico, pessoas que 
tinham a capacidade de se ligar ao reino das fadas e curar com a 
ajuda destes seres mágicos.

Durante a Idade Média, a religião dominante no Ocidente pre-
gou que as fadas eram anjos caídos, com a veneração da natureza 
a ser oprimida — ou assim pensaram os tementes do paganismo! 
Os contactos com as fadas passaram a ser feitos em segredo até  
à Revolução Industrial de finais do século xviii, quando a Terra 
começou a ser destruída em nome do «progresso» e a poluição 
encheu os ares. Foi então que os espíritos da natureza tiveram de 
agir e precisaram da ajuda da humanidade, com as fae a regres-
sarem à mente e ao coração daqueles que eram capazes de as 
pressentir.
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Atualmente, cada vez mais pessoas aceitam que as fadas são 
efetivamente reais, com uma nova linha de raciocínio a mudar a 
forma como são vistas. É maravilhoso ver que todos os que se sen-
tem ligados à magia e ao mistério do plano das fadas podem agora 
reconhecê-lo pública e orgulhosamente, com muitos bailes e festi-
vais feéricos que pululam pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos 
a serem usufruídos com alegria. Afinal de contas, a alegria é a mais 
elevada das vibrações, uma das mais almejadas dádivas das fae!

Contudo, e embora seja divertido usar tutus, collants às riscas e  
pó de fada, o reino feérico não deve ser desrespeitado nem encarado de  
ânimo leve. Por cada fada boa tem de haver uma fada «menos boa», 
pois a natureza ensina-nos que em tudo existe sombras e luz. Assim 
sendo, temos fadas que ajudam as plantas a crescer e fadas que par-
ticipam no processo de decomposição. Estas fadas são vistas pelos 
seres humanos como tendo um caráter malévolo. Não obstante todas 
têm o seu papel, com muitos caminhos feéricos a serem explorados 
e respeitados. Procure a magia no interior e a magia à sua volta irá, 
sem dúvida, revelar-se.

Exercício: Abrir o coração às fadas

Podemos estabelecer contacto com fadas a qualquer 

momento, sobretudo quando estamos descontraídos  

ou em comunhão com a natureza. Assim, convide-as  

a aparecer e permita-lhes que o ajudem a brilhar.

<  Sente-se num sítio sossegado em comunhão com  

a natureza, ou, se não puder sair, junto a um cristal  

ou a um vaso com uma planta.
<  Concentre-se no Chakra Cardíaco, o centro de energia  

do coração.
<  Inspire e expire profundamente.
<  Ao inspirar, inale amor.
<  Depois expire amor.
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<  Enquanto continua a inspirar e a expirar amor, imagine 

uma fada a aparecer à sua frente.
<  Observe o seu aspeto, cada pormenor.
<  Agora respire amor na direção dela.
<  Ao inspirar ela respira amor para si, portanto inspire  

o amor dela.
<  Respire o seu amor de volta e, ao receber o seu amor,  

ela respira-lhe amor mais uma vez.
<  Continue com esta respiração do coração até sentir  

o Chakra Cardíaco a abrir-se para a fada à sua frente  

e para o plano das fadas.
<  Quando terminar agradeça e deixe uma dádiva,  

por exemplo pão e mel, para as fadas, agradecendo 

 a sua nova relação com elas. (Elas apreciam tudo  

o que é doce.)

A sua presença sentida e a oferta de amor foram 

prontamente aceites. O mesmo aconteceu consigo,  

no coração do País das Fadas.

A sua vida nunca mais será a mesma.

Fadas e elementos

Embora as fae sejam uma raça diferente dos seres humanos, não 
deixam de pertencer à Terra. O seu objetivo é construir tudo o que é 
preciso para sustentar este mundo e para o criar fisicamente. Tudo o 
que vemos no mundo natural foi construído por elas. Não é espan-
toso?! A tarefa delas é acarinhar, desenvolver e sustentar o equilíbrio 
deste planeta — nós incluídos!

A espécie das fadas é composta por seres cujos nomes nos são 
familiares, como sejam gnomos, elfos, anões, leprechauns, trasgos, 
faunos, fadas das flores, sereias, espíritos do fogo, duendes e muitos 
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mais. Países de todo o mundo reivindicam fadas e espíritos da natu-
reza nacionais, dando-lhes os seus próprios nomes, como os nix e 
nixie alemães, e os yōsei japoneses.

Cada tipo de fada está associado a um dos quatro elementos bási-
cos: Terra, Ar, Fogo e Água. Estes elementos trabalham em harmo-
nia entre si, bem como com um quinto elemento, o Espírito, que 
permeia tudo o que tem vida, incluindo os outros elementos, de 
modo a criar e a manter toda a vida na Terra.

Os elementos são a base de toda a matéria existente, não podendo 
existir sem a intervenção do plano feérico. São eles a manifestação 
física da existência das fadas, com origem no seu reino, conhecido 
como «outro mundo» ou «País das Fadas».

Para explorar as forças da natureza é preciso recuperar a liga-
ção metafísica e espiritual aos elementos, cada um com significado 
próprio, poderoso e associado a energias que podemos invocar para 
obter ajuda pessoal ou mágica.

A Terra sustenta a lógica e o senso comum, e mantém-nos con-
centrados e estáveis.

9

Awakening to Magic

9

The elements are the root of all existing matter and 

cannot exist without the workings of the fairy realm. 

They are the physical manifestations of the fairies’ 

existence, made manifest from their realm, known as the 

Otherworld, or Fairyland.

Exploring the forces of nature involves reconnecting 

with the elements on a metaphysical and spiritual level. 

For each has a powerful meaning and is associated with 

energies that we can call upon for personal or magical 

assistance.

Earth maintains our logic and common sense and keeps 

us grounded and stable.

Earth

Fire is the motivating driving force that fuels our 

strength, courage and passion for life.

Fire

Terra

O Fogo é a energia motivadora que nos alimenta a força, a cora-
gem e a paixão pela vida.
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Awakening to Magic
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O Ar traz aspiração e inspiração e promove a criatividade.

10

Connecting with the Fairies Made Easy

10

Air brings aspiration and inspiration and enhances 

creativity.

Air

Water governs our emotional wellbeing and our 

intuitive/psychic development.

Water

Elementals

The powers and influences of each of the basic four 

elements are embodied in elementals. Elementals are 

specialist fairies, guardians of one of the four elements, 

and their task is literally to make that element work. 

They are the power behind it and are made of its very 

fabric.

It is believed that it was the Swiss alchemist Paracelsus, 

in the Middle Ages, who gave these spirits their names, 

Ar

A Água rege o nosso bem-estar emocional e o nosso desenvolvi-
mento intuitivo/psíquico.
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Água

Elementais

Os poderes e a influência de cada um dos quatro elementos básicos 
manifestam-se nos elementais. Os elementais são fadas especialis-
tas, guardiãs de cada um dos quatro elementos, sendo a sua tarefa 
fazer com que esse elemento funcione. São o poder por trás dele e 
são compostos pela sua essência.

Acredita-se que tenha sido o alquimista suíço Paracelso, na Idade 
Média, que deu o nome a estes espíritos, embora Empédocles, no 
século v, antes da era cristã, tenha sido a primeira pessoa a suge-
rir que o mundo era criado com base em quatro elementos, e, no 
século iii, os neoplatónicos associassem espíritos específicos a cada 
elemento.
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DESPERTAR PARA A MAGIA

Guardiões elementais

Estes são os principais guardiões elementais do plano feérico:

Gnomos
Os guardiões do elemento Terra são os gnomos, espíritos da natu-
reza que tratam do solo, revirando-o para garantir que é nutritivo,  
de modo a que os insetos possam viver nele e as plantas cresçam. 
Sem a ajuda dos gnomos não teríamos plantas nem árvores, nem 
frutos, legumes ou saladas para comer. Os gnomos garantem-nos 
um lugar onde residir, a que chamar lar.

Sílfides
As sílfides são as guardiãs do elemento Ar. São as fadas etéreas que 
transportam mensagens pelos ventos. Se olharmos para o céu e 
ajustarmos os olhos poderemos vê-las como pontos minúsculos de 
luz a dançar na brisa. O seu papel é purificar o ar, de modo a que 
todos os seres de amor que andam e crescem na Terra possam res-
pirar com facilidade. Sem estas fadas do ar, não seríamos capazes de 
sobreviver na Terra.

Salamandras
Os guardiões do elemento Fogo são as salamandras. Elas existem 
unicamente no mundo etéreo, até serem invocadas para a existên-
cia terrena através de um fósforo, um isqueiro ou um eletrodomés-
tico. Parecem um lagarto, são vermelhas, cor de laranja e amarelas,  
e podem ser vistas com a forma de chamas — não há fogo que exista 
sem elas!

Ondinas
As guardiãs do elemento Água são as ondinas, os espíritos da natu-
reza de onde exista água — lagos, rios, charcos, poços, oceanos e até 
a chuva. Têm como papel manter e proteger os animais e as plantas 
que residem nestas massas de água, bem como a própria água.
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