O medo da morte (III)

AS EQM’s

A morte é uma quimera, uma ilusão, diz-nos a doutrina espírita (ou espiritismo). Mas,
será mesmo assim? Essas afirmações baseiam-se em factos pesquisáveis ou em meras
crenças? Perante os cépticos que alimentam o seu cepticismo sem bases sólidas,
aparecem novas pesquisas que indiciam que afinal a morte não existe. Ora veja!
Experiência de Quase Morte (E. Q. M.) são experiências que milhares de pessoas já tiveram
por esse mundo fora, em que são dados como mortas clinicamente, mas acabam por voltar ao
seu corpo físico, relatando aquilo que viram e sentiram enquanto estavam “mortas”.
São relatos impressionantes, ricos de detalhes e alguns deles de tal modo taxativos e óbvios
que não existe outra explicação mais lógica do que admitir que a pessoa que esteve
“temporariamente morta” assistiu a tudo aquilo que descreve.
Os investigadores, nesta área abundam, mas o nome do Dr. Raymond Moody Jr ficará para
sempre ligado às pesquisa de EQM.
Dannion Brinkley (na fotografia), um homem de negócios de Charleston, EUA, tinha 25 anos
quando em 17 de Setembro de 1975, estando em casa com a família, quando telefonava, foi
atingido por um raio, fruto de forte tempestade. "Era como se um comboio de carga a alta
velocidade, rugindo através da janela, tivesse chocado comigo, no lado esquerdo do meu
pescoço..."A dor era insuportável, sentiu como se o seu corpo inteiro estivesse em fogo.
Nesses momentos terríveis algo aconteceu." Lembro-me que estava numa área cinza-azulada
calma e tranquila, tépida e nebulosa. Era como se tudo estivesse bem. Podia mover-me, tinha
liberdade, vi um túnel com uma luz vinda do seu interior e comecei a mover-me através dele...
Encontrei um ser luminoso e toda a minha vida passou diante de mim, como que um filme.
Cada pensamento, sentimento, eu vi-os. Não existem segredos, você vê tudo... Estive numa
cidade desconhecida, feita de luz.... Encontrei-me com 12 seres luminosos que me sugeriam
ações para quando voltasse...De repente, vi-me no hospital, flutuando sobre o corpo que

estava a ser observado pelos médicos. Taparam-no (o corpo) com um lençol, disseram "não
vale a pena" e levaram-no para um hall...Quando o pessoal auxiliar ia levar a maca para a
morgue, voltei para o corpo, logo imediatamente abaixo do lençol. Não podia falar, mas,
consegui soprar. Viram o lençol mexer, chamaram os médicos de novo e reanimaram-me."
Esteve cerca de 29 minutos neste estado e levou dois anos a recuperar-se totalmente.
O Amor é a coisa mais importante do mundo,
a minha vida modificou-se 100%.
Em 1989 teve um grave problema cardíaco. Foi anestesiado e operado ao coração. De repente
vê-se a flutuar sobre o corpo, vê o médico a abri-lo, a tirar o coração e a implantar uma válvula.
"É uma visão muito estranha ver o seu próprio corpo aberto. "Nesse estado, relata Brinkley,
voltou tudo a passar-se como da primeira vez, com a diferença de que agora a "tela da sua
vida" (tipo filme) tinha mais 15 anos (o tempo que decorrera da primeira EQM até então).
Dannion Brinkley actual assistente do Dr. Raymond Moody Jr acompanhou cerca de 250 casos
de experiências de quase morte (EQM) e pesquisou mais de 3.000 casos. Afirma que tais
situações por que passou eliminam totalmente o medo da morte, tamanha é a certeza da
imortalidade do ser humano. Dá agora mais valor às pequenas coisas, para ele, um simples
gesto de gentileza tem muito mais valor do que muitas coisas que valorizamos em geral e
conclui: "O Amor é a coisa mais importante do mundo, a minha vida modificou-se 100%".
«Atualmente, novas modalidades de investigação, tais como as dos casos de Experiência de
Quase Morte (EQM), as visões dos moribundos nas proximidades da morte (VLM – Visões no
Leito de Morte), as Experiências Fora do Corpo (EFC) ou projeção astral, as investigações de
Casos que Sugerem Reencarnação (CSR), as Terapias de Vidas Passadas (TVP) e a
Transcomunicação Instrumental (TCI) com seres espirituais, estão a dar ganho de causa às
teses espiritualistas. Assistimos, assim, ao surgimento de um novo paradigma, que está a
começar a questionar o velho modelo materialista das ideias acerca da natureza do homem e
do universo.» (Andrade, «Morte, uma Luz no Fim do Túnel», FE, São Paulo, 1999).
No próximo artigo iremos abordar as Visões no Leito de Morte (VLM) abordando as visões que
moribundos têm com pessoas falecidas ou não.
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