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Prefácio

Evelyn Carleton não vê o mundo da mesma forma que as 
outras pessoas.
Aos trinta e seis anos, Evelyn teve uma experiência de 

quase-morte que alterou a sua vida para sempre.
Tinha passado o dia a ver pessoas a casar-se no Templo Bahai 

em Wilmette, Illinois. Na altura, como ela disse, «vivia na faixa 
mais rápida», trabalhando para uma agência de gestão de talen-
tos enquanto mulher solteira em Chicago. Sozinha no templo, 
questionava o futuro e preocupava-a a relação com o namorado.
O seu percurso de vida parecia-lhe incompleto. Nessa tarde, 
postou-se à entrada do templo e exigiu: «Deus, se existe mais 
alguma coisa, mostra-me. Não darei nem mais um passo até 
obter algumas respostas.»

Nesse dia, Evelyn teve a sua EQM (experiência de quase-morte), 
em resultado de pedra num rim que desencadeou uma paragem 
cardíaca, apesar de até então gozar de perfeita saúde. Foi levada 
para o hospital de urgência.

«Alguém encheu-me de gelo. Comecei a percorrer um túnel e 
abandonei o corpo físico», referiu Evelyn mais tarde. «Assim que 
cheguei ao outro lado, deixei de sentir dor.» Evelyn encontrou 
uma luz branca e foi-lhe fornecida informação sobre os mistérios 
do universo. Pôde escolher entre regressar ou ficar, mas depois foi 
sugada de volta ao seu corpo. «Meses depois, tudo o que eu pensava 
ser importante parecia não ter qualquer significado», confessou. 
«Estava diferente e sabia que jamais voltaria a ser a mesma.» Se esse 
tivesse sido o fim da história de Evelyn, já seria significativo, mas 
os acontecimentos mais profundos estavam para vir.
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Pouco depois da estada no hospital, Evelyn começou a receber 
misteriosas descargas de equações matemáticas e fórmulas de física 
quântica. Uma força desconhecida fornecia-lhe espontaneamente 
essas fórmulas e códigos num processo incontrolável.

Decorridos alguns anos, ouviu falar na minha investigação e 
contactou-me para partilhar a sua experiência. Quando conversá-
mos, ela estava desesperada. Não entendia a informação, mas esta 
continuava a chegar-lhe. Passava os dias a registar esses códigos e 
fórmulas – e tinha trinta e duas pastas cheias deles. Ao longo dos 
últimos vinte anos, Evelyn compilou as fórmulas em cadernos, que 
mantém enfiados em caixotes nos seus armários.

O que significam esses códigos? Resultarão da sua experiência 
médica? Psicose? Uma condição neurológica?

Após a sua experiência, mudou-se para o Texas e trabalhou 
como assistente pessoal. Hoje, vive sozinha num apartamento com 
jardim, está semirreformada e pergunta-se o que é suposto fazer 
com os dons. Serão as fórmulas de Evelyn decifradas por cientistas? 
Será que algum dia desvendarão um grande mistério?

Tony Woody, de vinte e quatro anos, era engenheiro de voo com 
uma autorização de segurança de alto nível quando se viu envolvido 
numa colisão quase fatal num jato de treino. Pouco depois, acordou 
a meio da noite e deu por si a ser transportado para outra dimensão. 
Viu uma luz brilhante e formas geométricas que eram mais do 
que tridimensionais, não havia duas iguais. Tony teve vontade de 
se fundir com a luz. O amor que sentiu era incondicional e sabia 
que não se tratava de um sonho.

«É tão avassalador que nos domina», diz ele. «Estas experiências 
foram as mais reais que alguma vez me aconteceram.»

Após o evento, Tony ficou acordado a olhar para a energia resi-
dual, para a cintilante luz branca. «O que devia eu fazer?», per-
guntou ao contar-me a sua história e o inesperado milagre.

Tony debatia-se com muitas perguntas: quem sou e em que 
estou a tornar-me? Porque tive esta experiência? Passou anos à 
procura das respostas – estudando princípios espirituais e religiões, 
incluindo o cristianismo, o sufismo, o zoroastrismo e o budismo 
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em centenas de livros. Eventualmente, concluiu que as respostas 
estavam para lá das fronteiras da religião ou da teologia.

Embora seja licenciado em tecnologias da informação, desde a 
sua experiência, Tony é incapaz de utilizar um computador; os 
computadores reiniciam ou avariam quando ele está por perto. 
A sua proximidade física faz com que bombas de gasolina avariem 
e nem sequer pode usar relógio. A sua sensibilidade tornou-se 
soberana, para lá das avarias de equipamento normal. O filho, que 
tinha apenas dois anos e meio e dormia no quarto ao lado na altura 
da experiência de Tony, tem agora vinte e seis anos e também ele 
é, até hoje, incapaz de usar relógio.

O que aconteceu a Tony? Porque tem esta sensibilidade elétrica 
que provoca a avaria das máquinas? Com que contactou? E o que 
tem o local para onde viajou que o fez parecer mais real do que a 
própria realidade? Estaria «ligado» de alguma forma única?

Jessica Haynes tinha vinte e sete anos e era gerente de uma 
galeria de arte em Carmel, Califórnia, quando esteve envolvida 
num terrível acidente de automóvel e sofreu ferimentos letais. 
Os médicos não achavam que recuperasse ou voltasse a andar.

Até ao acidente, Jessica dedicava-se ao trabalho e ao namorado. 
A vida era difícil e ela sentia-se incapaz de sair da caixa apertada 
em que o seu mundo se tornara.

Após o acidente, o resto da vida de Jessica desabou. Viu-se 
desempregada. O namorado deixou-a. Ficou com o rosto des-
figurado, as vértebras da coluna esmagada e os ossos dos pés 
estilhaçados. Não se mexia abaixo da cintura e as dores eram 
excruciantes.

Estou morta, pensou ainda deitada na cama do hospital.
Durante a EQM, deu por si num lugar escuro enquanto ondas 

de energia rolavam por cima dela. Viveu aspetos da infância 
e da carreira profissional uma e outra vez, e foram-lhe mostradas 
alternativas para dali em diante.

Ao fim de seis meses, Jessica estava totalmente recuperada 
do acidente – tanto que corria longas distâncias, apesar de 
ser suposto usar cinta lombar durante pelo menos seis meses. 
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Hoje, é artista, vive no Norte da Califórnia, tem um casamento 
feliz e sente-se completa.

O que curou Jessica? Foi, de algum modo, escolhida por precisar 
de uma segunda oportunidade na vida? Terá a sua EQM sido a 
chave para desbloquear o potencial de autocura do corpo? O que 
trouxe quando foi devolvida que era tão maior do que aquilo 
que possuía antes do acidente?

Do normal ao extraorDinário

Como milhões de outros, Evelyn, Tony e Jessica tiveram expe-
riências de quase-morte – acontecimentos transformadores que os fizeram 
reexaminar a vida. Mais importante, eles não regressaram apenas 
com uma nova perspetiva. A aproximação à morte deixou-lhes 
dons extraordinários. Poderes especiais. Capacidades que não pos-
suíam antes das respetivas EQM. Estas pessoas normais tornaram-se 
extraordinárias.

Regressaram os três da experiência de quase-morte com efeitos 
secundários específicos cognitivos, fisiológicos e psicológicos – de 
uma extensão sem precedentes. E que são permanentes. Os efeitos 
secundários produziram mudanças radicais na sua vida, incluindo 
um leque de talentos, dons e capacidades dos quais antes não 
tinham o mínimo indício. Estes efeitos transformaram-nos em 
pessoas irreconhecíveis perante os antigos seres.

O que aconteceu a Evelyn, Tony e Jessica para os dotar de 
poderes aparentemente sobre-humanos? No entanto, nem todos 
os que passam por uma EQM recebem estes efeitos específicos. 
A alguns são-lhes concedidas outras características, como sensibi-
lidade química ou sensibilidade à luz, e efeitos psicológicos, por 
exemplo, espiritualidade aumentada ou um amor profundo pela 
humanidade.

ViDa Depois Da quase-morte

Neste livro encontra perfis de uma dúzia de indivíduos que 
entrevistei, de um universo de cerca de cinquenta pessoas com 
efeitos secundários de EQM. Cada um tem aquilo a que chamo 



11

A VIDA DEPOIS DA QUASE-MORTE

«efeitos secundários de uma experiência de quase-morte». Estes 
efeitos não discriminam. Os indivíduos variam amplamente em 
idade, localização, estatuto socioeconómico, religião e contexto 
profissional. Têm entre vinte e sessenta anos, entre desempre-
gados e profissionais de sucesso, entre a costa leste, a costa oeste 
e o estrangeiro. Incluem homens e mulheres. Um antigo CEO 
e cientista, depois de quase ter morrido, cria compulsivamente 
arte durante meses seguidos; um ciberintuitivo comunica com 
máquinas; uma terapeuta cujo QI subiu ao nível MENSA1; e um 
professor universitário cuja visão foi corrigida para um nível mais 
que perfeito.

Ao longo de três anos, atravessei o país para entrevistar estes 
homens e mulheres, tentando desvendar o sentido por trás das 
suas experiências de quase-morte e efeitos secundários. As his-
tórias são verdadeiras e os nomes de quem as experienciou foram 
incluídos com a sua autorização, exceto três pseudónimos: Evelyn, 
Marissa e Lyla. Diferentes como são, partilham uma transfor-
mação – a qual, para muitos, foi tão complexa, desorientadora 
e confusa como a experiência de quase-morte que deu início à 
sua jornada.

Também eu fiquei desorientada da primeira vez que me depa-
rei com uma experiência de quase-morte, e quis imediatamente 
entendê-la melhor. Explorá-la deixou-me mais perguntas do 
que respostas. Após ter entrevistado estas pessoas que passa-
ram por EQM, uma série de temas coerentes veio à superfície 
para desvendar um entendimento mais profundo do fenómeno 
para lá da experiência de quem a tem. E agora trago-lhe essa 
informação.

A maioria dos livros sobre a vida depois da morte gira em torno 
de perguntas como «Voltarei a ver os meus entes queridos?» e 
«Encontrar-me-ei com Deus ou com o meu mestre espiritual?» 
Contudo, estas perguntas são apenas o início do que discuto em 
A Vida Depois da Quase-Morte.

1  Sociedade composta por membros cujo QI se situa nos dois por cento mais altos da 
população geral e que promove o intercâmbio inteletual entre os seus membros. (N. da T.)
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Este livro examina as histórias de uma dúzia de indivíduos que 
voltaram transformados das suas experiências. Mas é também a 
história de todos nós e da nossa relação com o universo, a realidade e 
a consciência. E ajuda-nos a entender a natureza energética essencial 
do universo para esclarecer o sentido da nossa vida.

É essa a história que aqui apresento. Não é fácil explicar os 
mistérios do universo. Não tem de acreditar nisto, mas eu acredito 
que é verdade.

Esta obra está dividida em cinco partes. Na Parte I, exploro 
o meu contexto e as definições básicas da EQM. Na II, examino 
histórias de pessoas que viveram transformações milagrosas em 
resultado das suas EQM. Na Parte III, volto atrás e analiso a rea-
lidade da EQM e questões sobre como as pessoas que as têm lidam 
com as repercussões. Na IV, apresento casos mais complexos de 
efeitos secundários das experiências de quase-morte. E na Parte V, 
abordo as implicações da experiência de quase-morte para todos 
nós e para o nosso planeta.
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Introdução

O que é uma experiência de quase-morte? Um delírio? Um 
desequilíbrio neuroquímico? O resultado de um cérebro 
moribundo? Ou outra coisa – algo inefável, uma viagem 

a um reino indescritível que pode transformar para sempre quem 
a vive?

Em 1975, Raymond Moody criou o termo experiência de quase-
-morte no seu revolucionário livro Vida depois da vida, no qual deli-
neou nove elementos da EQM, incluindo uma recapitulação da 
vida, uma experiência fora-do-corpo, encontros com entes queridos 
falecidos e uma decisão de regressar ao corpo. Oito anos depois, 
Bruce Greyson, professor na Universidade da Virgínia, expandiu a 
lista para abranger dezasseis elementos, englobando uma perceção 
súbita, a vivência de cenas do futuro e a chegada ao ponto de não 
retorno.

Segundo a maior parte da literatura, os elementos comuns 
de uma EQM envolvem uma experiência fora-do-corpo, uma 
sensação de paz com o universo, um sentimento de amor pro-
fundo e uma ligação a uma brilhante luz branca. (O apêndice A 
fornece uma lista completa e definições de todos os elementos 
que a compõem.)

Independentemente dos elementos comuns, continua a existir 
falta de consenso numa definição única para a experiência de 
quase-morte. Pode-se recapitular vidas inteiras, encontrar seres 
falecidos e receber dons, tudo no espaço de segundos ou minu-
tos de tempo terreno. A intensidade emocional de uma EQM é 
diferente de qualquer outra experiência com que uma pessoa se 
pode deparar na Terra. Mas há muito que continua desconhecido.



14

DEBRA DIAMOND

A maioria das pessoas pensa que é preciso «morrer» e «voltar» 
para ter uma EQM. Não é necessário ser-se declarado clinicamente 
morto, ainda que muitas experiências de quase-morte resultem 
de acidentes, ataques cardíacos e acontecimentos semelhantes 
que são muitas vezes, mas nem sempre, fatais.

Também não é fulcral ter os nove elementos de Moody, ou 
sequer mais que um punhado, para viver uma experiência de 
quase-morte. Segundo o ACISTE (Centro Americano para a 
Integração de Experiências Espiritualmente Transformadoras) e 
a IANDS (Associação Internacional de Experiências de Quase- 
-Morte), a chave não reside em quantos elementos se experimen-
tam, mas antes que regresse permanentemente transformado, incapaz 
de voltar à vida anterior. Concordo com estas definições sobre a 
natureza das EQM.

Estas não são invulgares. De acordo com uma sondagem da 
Gallup de 1992, cerca de treze milhões de americanos dizem ter 
tido uma EQM. O número pode ser maior, pois muitos recusam-
-se a discutir a experiência por medo do ridículo e da vergonha.

Como Vê a CiênCia a experiênCia De quase-morte?
O que tem a comunidade científica a dizer sobre a experiência 

de quase-morte? Serão as EQM consequência da hiperventilação? 
Resultado de falta de oxigénio ou de decréscimo na irrigação 
sanguínea? Ou há uma explicação sobrenatural para o fenómeno?

A ciência continua a acolher a questão da EQM, aliás, da psi 
(todos os assuntos parapsicológicos), com uma dose saudável de 
ceticismo. De acordo com o pensamento científico atual, o estado 
de quase-morte é um delírio causado pela hipóxia (oxigénio redu-
zido) no cérebro, o que resulta em alucinações. Os especialistas 
acreditam que o cérebro se desliga entre vinte a trinta segundos 
depois de o coração deixar de bater, e a partir daí não é possível 
estar consciente. O pensamento atual alega não existir base para 
a crença de que sobrevivemos à morte física.

Mas, enquanto a ciência exprime o seu ceticismo, há cada vez 
mais pessoas que as experimentaram a avançar com testemunhos no 
YouTube e apresentações no Dr. Oz e no Today. Parece ser altura de 
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reexaminarmos o significado da EQM e a forma como abordamos 
a morte e a vida depois da morte.

Quando comecei a percorrer o caminho da exploração da EQM, 
defini o meu processo da forma delineada no apêndice ii, saltei para 
o desconhecido e dei início ao meu trabalho.

efeitos seCunDários Da eqm
O reino da EQM intrigava-me, mas foram os efeitos secundários 

que me fascinaram.
Estes – o comportamento duradouro que fica terminada a 

EQM – são transformações permanentes ainda menos compreen-
didas do que a própria EQM. Não foram amplamente estudados e, 
na nossa nomenclatura, são muitas vezes vistos como milagres dos 
tempos modernos. Os efeitos secundários podem ser perturbadores 
e disruptivos. E não são iguais em todas as pessoas. Tal como cada 
EQM é única, também o é cada versão dos efeitos secundários.

Certas pessoas voltam à vida com atributos que lhes eram 
completamente estranhos ou com dons sobrenaturais, como um 
conhecimento aumentado e capacidades sensoriais pouco conven-
cionais. Algumas exprimem-se como compulsões. Muitos efeitos 
secundários não têm um escape de expressão na Terra, como a 
sensibilidade química aumentada ou a capacidade de saber o que 
perfeitos estranhos estão a pensar ou a sentir. Os efeitos secundários 
da EQM têm consequências em muitos domínios, do cognitivo e 
fisiológico ao social e psicológico.

Os efeitos secundários sociais e psicológicos, como a espiri-
tualidade aumentada e o melhoramento da capacidade psíquica, 
são difíceis de medir e de verificar. Depressa passei além desses 
efeitos para examinar os mais tangíveis dons cognitivos e fisioló-
gicos – capacidades que podiam ser medidas e verificadas. Ainda 
que todos os efeitos secundários exijam uma maior investigação, 
os aspetos cognitivos e fisiológicos, que não tinham sido aten-
tamente examinados, exigiam uma investigação mais profunda. 
Estava particularmente interessada neles, pois são irrefutáveis e 
demonstráveis.
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EfEitos sEcundários cognitivos E fisiológicos

Os efeitos cognitivos e fisiológicos de uma experiência de quase-
-morte não se manifestam apenas como talentos invulgares, podem 
tornar-se obsessões que dominam por completo a vida de quem 
teve a experiência. Para que fique claro, aquilo a que me refiro não 
é uma simples questão de martelar determinadas teclas num piano 
ou de pegar por acaso num pincel para improvisar uma aguarela. 
As pessoas ficam totalmente focadas nas suas recém-descobertas 
capacidades, levando muitas vezes à exclusão de tudo e todos. 
Dan Rhema (ver capítulo 6) e Ana Callan (ver capítulo 15) não 
podem desligar o seu fluxo de inspiração. Interfere com a sua vida 
e com a sua existência quotidiana. Uma força maior – o poder 
para lá do físico – assumiu o controlo. As pessoas que as viveram 
são transformadas em artistas, escritores, músicos e matemáticos 
após a sua EQM.

Os efeitos secundários fisiológicos são ainda mais bizarros: audi-
ção aumentada, visão melhorada, QI florescente, robusta capaci-
dade atlética, cura espontânea. Alguns tornam-se assustadores e 
podem ser perigosos, como o aumento da sensibilidade elétrica. 
Esses efeitos não devem ser vistos como panaceia ou como a muito 
procurada resposta para uma vida estagnada. Saiba isto: os efeitos 
secundários da EQM vêm com um preço elevado.

Geralmente, abarcam uma interferência, uma intrusão que 
pode exigir total reorganização da vida. Podem obrigar a que se 
abandone velhos hábitos, empregos e estilos de vida em favor 
de competências não solicitadas que nem sempre se adaptam ao 
dia a dia.

Os efeitos secundários das experiências de quase-morte consti-
tuem uma matéria para a qual existem poucos dados. Sentia-me 
confortável com isso e com a investigação neste campo, visto que, 
na minha antiga profissão, eu reunia, pesquisava e sintetizava 
diferentes pedaços de informação em áreas que não eram bem 
compreendidas. Estudei indústrias e empresas tão incipientes 
que nem sequer eram pioneiras. Era essa a minha experiência, e 
via coisas e ligava os pontos de uma maneira que os outros não 
conseguiam.



17

A VIDA DEPOIS DA QUASE-MORTE

Além disso, sempre tinha sido um híbrido, de acordo com 
quem trabalhava – e a «vaca do sino», que vai à frente da manada. 
Essa era eu. 

A minha pesquisa no domínio dos efeitos secundários da EQM 
baseou-se num laborioso labor de muitos anos. À medida que 
avançava no estudo e identificava pessoas com efeitos cognitivos 
ou fisiológicos, utilizava uma metodologia fundamentada nesse 
trabalho anterior que incluía uma combinação de investigação 
convencional e psi. (Ver apêndice B para uma explicação mais 
detalhada da metodologia.)

o mEu dEsEjo dE EscrEvEr Vida Depois da Quase-Morte

O meu interesse no reino espiritual resultou de uma profunda 
experiência que culminou numa vida mais metafísica. Antes, 
limitava-me ao mundo material enquanto mãe e executiva de Wall 
Street. A mudança – uma experiência transformadora, mas não de 
quase-morte – impeliu-me a utilizar as minhas competências e os 
meus contexto únicos. Há oito anos, tanto a minha vida pessoal 
como a carreira, marcadas por um sucesso exemplar, mas conven-
cional, foram irrevogavelmente alteradas. Tive uma experiência 
espiritual que me deixou clarividente. Isto não foi algo que eu 
tivesse pedido, ou que procurasse.

Nesta experiência «sobrenatural», descobri que podia ver e 
comunicar com pessoas mortas – e, já que não tinha experiên-
cia com este tipo de coisas, fiquei assustada. Consoante a vida se 
desenrolava, ocorreu-me que estava a lidar com um poder nada 
convencional. De relutante iniciada no mundo da espiritualidade, 
passei a treinar a utilização dos dons que me haviam sido dados. 
Outras coincidências significativas começaram a ocorrer à medida 
que eu mergulhava mais fundo no mundo da exploração espiritual, 
e isto resultou no meu trabalho no domínio da EQM. Este evoluiu 
naturalmente para uma prática em que combinava o meu contexto 
com as capacidades espirituais.

Embora o objetivo inicial fosse sondar os efeitos secundários 
da experiência de quase-morte, depressa os acontecimentos – por 
vezes fortuitos, mas profundamente significativos para mim – me 
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levaram em sentidos diferentes. Estes incluíram um exame bem 
sério do significado mais profundo por trás da EQM e aspetos que 
tinham sido maioritariamente ignorados ou severamente castigados 
por outros investigadores. E os resultados produziram algo espan-
toso – perceções mais vastas, impressionantes na sua extensão e 
complexidade. Deparei-me com as complexas noções de consciência 
e intenção à medida que explorava o prisma que é a nossa realidade. 
Surgiram narrativas que incluíam ínfimas histórias de quem tivera 
uma EQM, que evoluíram para perceções mais abrangentes e uma 
contemplação do papel do universo na vida de todos nós.

Este foi o trabalho mais importante que realizei. Sei que há 
quem duvide, e se estivesse sentada na sua cadeira, não tenho a 
certeza se acreditaria nisto. Uma história transformou-se numa 
profunda viagem ao etéreo, apesar da sua génese improvável numa 
sala de aulas perto da Penn Station, em Nova Iorque, há cerca de 
oito anos. Se alguém me dissesse que a minha vida ia ser virada do 
avesso e tornar-se irreconhecível, que ia fazer pesquisas no domínio 
da EQM, rir-me-ia.

Às vezes, senti-me como se estivesse a atravessar um grande 
banco de nuvens ou a fazer malabarismos com água. Mas também 
me apercebi de que tive a oportunidade de usar as minhas capa-
cidades para trazer aos outros um conhecimento distinto. Afinal, 
a morte e a vida depois da morte são assuntos que dizem respeito 
a todos.


