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Prefácio
Por Joanna
Desde
, tive várias experiências com o mundo invisível,
o que me ajudou a acreditar na existência de outras dimensões
além desta na qual vivemos, comumente chamada de “terceira
dimensão”, ou dimensão do “mundo material”.
Sempre fui fascinada por este mundo tão cheio de mistérios, magia e milagres, e que é, ao mesmo tempo, muito real e
verdadeiro. Desde os meus 15 anos, busquei incansavelmente
caminhos que me conduzissem a um paraíso aqui na Terra.
Nessa busca, por meio das minhas experiências, descobri que
esse caminho só pode ser trilhado quando criamos uma relação
de harmonia entre o mundo material e o mundo espiritual.
Os desenhos dos três primeiros anjos, feitos em 2003, surgiram como frutos dessa busca. Meu desejo era dar aos anjos
uma roupagem mais atual, com o intuito de despertar o interesse das gerações vindouras para a espiritualidade, uma vez que
esse era o pilar de sustentação e equilíbrio em minha vida.
Assim surgiram os anjos do Equilíbrio, da Fé e do Perdão.
“Coincidentemente”, ao desenhar esses anjos, passei por situações de vida nas quais tive de exercitar o meu equilíbrio,
sustentar a minha fé e aprender a perdoar. Todos os dias eu
––
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olhava para a imagem dos anjos, que plastifiquei e pendurei
bem acima da cabeceira da minha cama.
Algumas pessoas, muito queridas na época, pediram os desenhos e eu compartilhei esses três primeiros anjos com elas.
Foi então que coisas incríveis começaram a acontecer e o Universo começou a me mostrar o impacto que os anjos causavam
nas pessoas. Aqui e ali eu recebia informações que me tocavam
profundamente. Desconhecidos viam os desenhos e se encantavam com eles, pessoas afirmavam que os anjos tinham curado alguém e crianças afirmavam conversar com os anjos dos
desenhos. Tudo isso me motivou a prosseguir, acreditando que
algo extraordinário estava se manifestando por intermédio daqueles anjos.
Senti o desejo de desenhá-los na forma de pôsteres para que
trouxessem alegria, amor, prosperidade e tantas outras qualidades divinas para dentro dos lares das pessoas. Mas eu sentia
que algo mais era necessário. Além das imagens, eu visualizava
lindos textos que ampliassem aquilo que as imagens tinham a
oferecer, algo que pudesse levar um consolo, uma luz e, quem
sabe, cura às pessoas. “Cura” — era isso o que eu visualizava!
Tentando escrever esses textos, li um livro atrás do outro,
mas não conseguia escrever nada, e aos poucos fui me dando
por vencida. Assim, dois anos se passaram até que certo dia
mostrei os desenhos a um publicitário. Ele foi muito importante nessa jornada. Acreditou em mim e me deu uma grande
força para retomar o projeto. Comecei a desenhar novamente, e quando estava no décimo quinto anjo senti um impulso
repentino de procurar uma pessoa para escrever o texto que
acompanharia os anjos.
––
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Eu já tinha, dentro de mim, duas pessoas em mente. Uma
delas, uma americana cujo trabalho eu adoro; a outra pessoa
era a Patricia Gebrim. Nesses dois anos nos quais havia ficado
parada e distanciada dos anjos eu tinha escolhido os dois livros
escritos por Patricia como livros de cabeceira. Eu os consultava
todas as noites e achava maravilhosa a maneira como ela conseguia descrever sentimentos que consideramos negativos de
modo tão doce e sutil, tirando-lhes o peso, tornando-os aceitáveis e leves. A sua maneira de abordar as negatividades que
fazem parte de todos nós era tão mágica e libertadora que, após
ler, eu pensava: “Ah... eu não sou tão horrível assim...”
Decidi entrar em contato com a Patricia, e pedi a todos os
anjinhos que me ajudassem a aceitar que o que acontecesse
era o melhor, mesmo que o “melhor” fosse receber um “não”
da Patricia. Entrei em contato com ela e ao saber que ela me
receberia fiquei tão feliz que mal conseguia me conter. Fui gentilmente recebida no seu consultório e confesso que me surpreendi quando ela aceitou fazer esse trabalho comigo.
E querem saber de um segredinho? Ela nem sabe, mas ela
me trouxe de volta para a vida! Ela me curou. Obrigada, Patricia! Com toda certeza você é um anjinho encarnado aqui entre
nós. E como a Patricia, todos nós somos anjinhos de carne e
osso, só nos basta deixarmos um espacinho para sua luz aparecer e transformar cada dia da nossa vida num milagre!
Este é o convite que faço a cada um de vocês com este trabalho.
Joanna Lunardelli

––
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Prefácio
Por Patricia
Este trabalho surgiu na minha vida de modo surpreendente.
Na época eu estava muito atarefada, envolvida com os atendimentos no meu consultório. Muitas pessoas me perguntavam
quando eu escreveria mais um livro, e eu simplesmente respondia, “Não sei”. A verdade é que eu nunca sei quando ou
o que vou escrever. Todas as vezes que escrevi algo em minha
vida, existiu uma força que me impulsionou, força sem a qual
eu não seria capaz de escrever nada de significativo.
Assim, enquanto a inspiração não vinha eu prosseguia com
minhas atividades habituais.
Certo dia, em 2006, fui procurada pela Joanna, uma voz
desconhecida ao telefone que timidamente pediu que eu a recebesse para que ela me mostrasse alguns de seus desenhos.
Apesar da agitação do meu dia-a-dia, algo em mim fez com que
eu abrisse espaço na minha agenda para recebê-la. Foi assim
que fui apresentada a essas maravilhosas imagens, lindamente captadas e generosamente desenhadas por Joanna em cada
uma das cartas deste baralho. Confesso que fui profundamente
tocada por essas imagens por causa da delicadeza, da profundidade e da beleza delas.
– 11 –
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Frente à emoção que senti, imediatamente eu soube que
precisava escrever o texto que as acompanharia. Mais do que
lindos desenhos, à medida que fui mergulhando em cada um
deles, percebi que aquelas imagens possuíam “vida” própria.
Eu sentia cada carta, sua pulsação, sua energia, sua mensagem.
Era como se, ao me sintonizar com cada imagem, eu fosse
abrindo passagens secretas que me conduziam a um jardim interior, de onde fluía toda a informação de que eu precisava para
escrever este livro.
Cada figura alada representada nestas cartas possui o seu
próprio poder de cura. Esse poder é real, e se você se abrir
poderá senti-lo ao seu redor, envolvendo suavemente o seu ser
com aceitação e consciência. Logo, ao manipular estas cartas,
tenha a consciência de que, mais do que meras cartas de baralho, você terá algo vivo pulsando em suas mãos e estará em
contato com uma energia sutil e angelical.
Eu penso nos anjos como energias organizadoras, que nos
inspiram a reencontrar um estado de harmonia, que nos ajudam a atravessar as distorções e nos sintonizar com o plano
divino.
Muitas pessoas já me perguntaram se os anjos estão “dentro” ou “fora” de nós. Na verdade, penso nessa separação como
absolutamente ilusória. No entanto, prefiro sempre me referir
aos anjos, à energia de cura e ao amor como fontes internas,
pois se você for capaz de perceber a existência dessa energia
dentro de você, com certeza será capaz de conectar-se com a
energia angelical Universal que permeia tudo o que existe.
Patricia Gebrim

– 12 –
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INTRODUÇÃO
Dentro de cada um de nós existe um espaço sagrado, habitado
por forças angelicais, onde tudo flui em sintonia com as leis
da vida e da natureza. Imagine esse espaço como sendo um
jardim, um lugar silencioso, protegido dos ruídos do dia-a-dia.
Um lugar belo, feito da mais plena aceitação e paz.
Não importa o que você tenha passado na sua vida. Não
importa o quanto tenha sofrido, ou feito alguém sofrer. Não
importa o número de ferimentos, quedas ou cicatrizes, o jardim estará sempre aí, bem no centro do seu ser, aberto, florido,
à sua espera, pronto para lhe oferecer o que quer que você esteja precisando. Pronto para ajudar você a curar as suas feridas
e recuperar a lembrança luminosa da sua própria essência.
Um jardim, pela sua profunda ligação com o reino angelical, é uma poderosa fonte de cura. Um jardim nunca julga,
você já percebeu? Não importa o quanto você tenha se afastado
do caminho da sua alma, um jardim vai sempre envolver você
em suave aceitação, pronto a lhe oferecer toda a força curativa
da sua própria natureza.
Eu gosto de caminhar em silêncio em meio à natureza.
Experimente fazer isso algum dia, prestando atenção ao que
você sente. Eu lhe garanto que é uma experiência maravilhosa;
algo que nunca deveríamos deixar de fazer. Caminhar por um
– 13 –
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jardim, com a abertura e leveza de uma criança, abre portas
mágicas, acredite.
Você está sendo, neste exato momento, convidado para um
passeio pelo seu jardim interior. Prepare-se para um encontro
com o reino angélico. Prepare-se para ser abençoado e para
receber tudo o que o seu jardim tem para lhe oferecer.

– 14 –
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CONSAGRAÇÃO DO BARALHO
Estas cartas foram criadas, literalmente, em conjunto com os anjos. Embora eu estivesse disposta a desenhá-los, enquanto eu não
pusesse em prática a energia que cada anjo trazia, eu não conseguia captar sua imagem. Os anjos só se mostravam para mim
quando eu sustentava a sua energia em minha vida pessoal. Alguns
deles só apareceram depois de um bom tempo de “treino”.
Foi um processo espiritual dotado de extrema beleza.
Eu não sei desenhar corpos humanos, acreditem. Mas percebi
que quando era inspirada a desenhar um anjo, tornava-me capaz
de realizar os desenhos com uma surpreendente facilidade. Por
isso, quando termino um desenho, eu sempre agradeço pelo fato de
ter sido um canal para que aquela energia se manifestasse.
Ao lado de minha mesa de desenho tenho um altar, montado a
partir da orientação dos anjos, ao qual sempre me direciono. Frente
a esse altar eu oro e peço a Deus, aos anjos e ao amor divino, que
acompanhem os desenhos em qualquer lar aonde eles cheguem e que
tragam para a vida das pessoas aquilo de que elas mais precisam.
As cartas funcionam melhor quando manuseadas com auxílio
da intuição. Ao conectar-se com cada imagem, você estará recebendo diretamente a energia e a mensagem dos anjos, impulsionando você a seguir o seu caminho em direção à felicidade e plena
realização aqui na Terra.
Joanna Lunardelli
– 15 –

anjos00.indd 15

11/11/2008 14:48:34

Consagrar é “tornar sagrado”. Assim, antes de utilizar o
seu baralho você precisa torná-lo sagrado para você mediante a
purificação e a energização dele.

Purificação
Você precisa purificar o seu baralho, limpá-lo de todas as energias com as quais ele tenha entrado em contato em seu processo de produção e em toda a trajetória percorrida por ele até
chegar às suas mãos.
Logo abaixo você encontrará algumas sugestões sobre modos para purificar as suas cartas. Ressalto, no entanto, que você
pode escolher intuitivamente o seu próprio ritual de purificação. É importante que você compreenda que um ritual, mais do
que uma seqüência de atos mágicos, é um exercício de poder
pessoal e se torna poderoso na medida em que é impregnado
com a intenção que brota do seu coração.
Para purificar as suas cartas você pode retirá-las da embalagem e abri-las sobre a grama de um jardim ou um lugar na natureza, deixando-as expostas a esse lugar natural durante vinte
minutos. Ao dispô-las sobre a grama ou sobre a terra, imagine
que todas as energias que tenham sido absorvidas por suas cartas se dissolvem e se desprendem do baralho, penetrando na
terra, deixando o baralho totalmente livre de qualquer tipo de
interferência ou impureza.
Caso não tenha acesso a um jardim, você pode fazer a mesma coisa colocando-o sob um cristal ou drusa, imaginando a
mesma intenção de purificação. Os cristais são elementos da
terra, capazes de absorver as energias do seu baralho, tornando-o livre de impurezas e interferências energéticas.
– 16 –
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Você pode ainda dispor suas cartas sob o Sol da manhã,
por vinte minutos, imaginando que os raios dourados do Sol
dispersarão quaisquer impurezas que tenham sido absorvidas
pelas cartas.
Feito isso, o seu baralho estará purificado e pronto para
receber a sua energia.

Energização
Ao fazer a energização, você irá transferir a essas cartas a sua
energia pessoal e as suas intenções mais profundas.
Para energizar as suas cartas, segure-as em suas mãos, na
altura do coração, e acalme os seus pensamentos. Conecte-se
com o centro cardíaco, bem no centro do seu peito. Imagine
uma linda luz rosa pulsando juntamente com as batidas do seu
coração. Então, formule uma intenção na sua mente.
Qual é a sua intenção no uso desse baralho?
Um exemplo. Peça ao seu Eu Superior que esteja sempre
ao seu lado todas as vezes que você for utilizar o seu baralho.
Peça que a luz se manifeste em sua mente, trazendo-lhe intuição, clareza e sabedoria. Peça que as energias angelicais estejam sempre presentes, guiando e inspirando você. Peça que o
seu coração esteja aberto.
Com essas intenções em mente, despeje-as sobre as cartas,
soprando sobre o seu baralho e visualizando essa luz rosa sendo levada, junto com o ar soprado, a cada uma das cartas.
Feito isso, o seu baralho está pronto para ser utilizado.
Pense no seu baralho como você pensa num ser que tem
vida própria. Assim, todas as vezes que outras pessoas utili– 17 –
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zarem o seu baralho, ou quando você se sentir desconectado
dele, refaça a purificação e a energização, mantendo-o vivo e
conectado às energias angelicais que o animam. Siga a sua intuição.

– 18 –
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