


Bjarne, que te encontres noutros universos 

a viver com almas gémeas que te amem tanto como eu.
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«Tudo aquilo a que chamamos real é constituído por 
coisas que não podem ser encaradas como reais.»

Niels Bohr, prémio Nobel da Física

Pode ser difícil acreditar na vida depois da morte caso não 

tenhamos experienciado diretamente encontros com 

esse mundo. Nesse caso, tudo o que teremos são meras 

descrições desse mundo baseadas em textos religiosos com 

dois mil anos de existência e que podem parecer muito dis‑

tanciados do mundo moderno em que vivemos, ou relatos 

de viagens místicas que parecem acontecer apenas a alguns 

entes especiais. Para muitas pessoas, sem essas evidências 

do sítio para onde aqueles que amamos partiram, a mente 

não consegue racionalizar a possibilidade de um mundo 

que não somos capazes de ver, de um mundo para lá deste. 

A nossa resistência em aceitar uma consciência alargada 

é reforçada pelo que parece ser a prerrogativa científica 

daquilo que é empírico acima de tudo o resto: o mundo é 

tridimensional, e não existe coisa alguma para além dele.

Porém, a verdade é que a essência de quem somos,  

a nossa consciência individual, perdura após a morte.  
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Na verdade, existe um mundo para além deste, um mun‑

do oculto. Os nossos entes queridos foram para lá e tam‑

bém nós podemos ir, sem que seja preciso morrermos. 

Podemos ter acesso a esse mundo independentemente das 

nossas convicções religiosas ou da ausência de quaisquer 

capacidades místicas.

Este livro irá ajudá ‑lo nessa experiência. Analisará a 

ciência da vida depois da vida numa linguagem acessível 

que lhe permitirá acreditar na continuação da consciência. 

Permitir ‑lhe ‑á acreditar que as pessoas que amámos e per‑

demos não desapareceram. Fazem parte de uma realidade 

oculta da qual também nós fazemos parte, mas de que ape‑

nas não temos consciência.

Espero que este livro mude a forma como faz o luto e o 

modo como voltará a viver depois de uma perda. Acredito 

que, se soubesse que a morte não é o fim da pessoa perdida, 

viveria uma vida mais plena, com entusiasmo e audácia. 

Sim, continuaria a sentir a falta dessa pessoa e a lamentar a 

sua perda, mas saber que poderia ligar ‑se à sua consciência 

facilitaria um pouco o seu regresso a uma vida plena. Caso 

não tenha perdido alguém amado, mas, ainda assim, receia 

a sua própria morte ou tem curiosidade acerca daquilo que 

vem depois, e para que possa viver uma existência em todo 

o seu potencial, este livro também é para si.

Quando um ente querido morre, é possível abrir uma 

porta entre este mundo e o próximo. Essa porta só se fe‑

cha quando não a procuramos, quando não a observamos e 

quando não acreditamos na sua existência. Quando trans‑

pomos essa porta, realizamos uma viagem até um sítio in‑

visível. Chamo a esse lugar «Mundo Templo».

miolo_Para Onde Foste_v6_AF.indd   12 23/08/19   10:16



PARA ONDE FOSTE?

13

De uma maneira geral, nas semanas e meses após a 

morte dos nossos entes queridos, ficamos demasiado 

transtornados em termos emocionais para transpormos 

essa porta da consciência. Depois, quando retomamos as 

nossas vidas e regressamos à rotina do quotidiano, duvida‑

mos da existência desse mundo. Mesmo sendo religiosos, 

acredito que a dúvida possa persistir. Queremos acreditar 

e temos fé nesse espaço. Queremos acreditar que os nos‑

sos entes queridos estão bem e que também nós ficaremos 

bem após a morte, só que os nossos cérebros racionais 

lutam contra isso.

O cérebro racional existe e opera na terceira dimensão 

— ou seja, esta dimensão que estamos a experienciar nes‑

te momento — e rejeita tudo o que esteja para além dela. 

Porém, assim que tenha recuperado as forças após uma 

perda e permitido que a vida retome a rotina do quotidia‑

no, o Mundo Templo estará à sua espera para que o obser‑

ve e integre em consciência. Sei que sentiu esse mundo 

depois da perda de um ente querido — talvez tenha senti‑

do a sua mão no ombro, ouvido palavras tranquilizadoras 

na sua mente ou tido um vislumbre efémero dessa pessoa.

Escrevi este livro para o ajudar a encontrar a porta do 

Mundo Templo e permitir a si mesmo procurá ‑lo, observá‑

‑lo e trazê ‑lo para a sua realidade. A porta para este mundo 

está aqui mesmo, ao seu lado; encontra ‑se em todos os 

sítios em que consiga fechar os olhos e entrar em contacto 

com a realidade oculta que lhe apresentarei. Sei que o seu 

cérebro tentará dizer ‑lhe que não há outro mundo. Porém, 

a partir do momento em que o conseguir guiar até esse 

mundo, será conduzido a um lugar do qual poderá fazer 
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parte todos os dias, caso o deseje. Uma vez lá, encontrar‑

‑se ‑á com as pessoas que perdeu e experienciará uma sen‑

sação de alegria e paz. Além disso, sentirá uma sensação de 

inteireza e unidade com o cosmos que o deixará espantado. 

Quero ajudá ‑lo a encontrar o seu caminho e a avançar mais 

um passo na sua vida após uma perda. Chamo a este passo 

Viagem pelo Templo.

À medida que for realizando os exercícios deste livro,  

é provável que chegue à conclusão de que se sente em parte 

humano, em parte «outra coisa» — que é a sua verdadeira 

essência, sem os limites do seu corpo. No início, sentir ‑se ‑á 

desconfortável, mas ajudá ‑lo ‑ei a habituar ‑se à sensação.  

O meu objetivo é que, quando chegar à última página deste 

livro, sinta que é normal falar com as pessoas que perdeu e 

ligar ‑se ao mundo invisível e oculto que existe à sua volta.  

E, como será o leitor a fazer a viagem e a ligar ‑se direta‑

mente aos seus entes queridos — e não a receber informa‑

ção vinda através de um médium —, poderá reunir provas 

suficientes e desenvolver um sentimento de conhecimento 

que baste para acreditar que a morte não é o fim e que as 

pessoas que perdeu estão apenas a uma dimensão de dis‑

tância. Não lhe pediria que se deslocasse a um sítio onde eu 

própria nunca tivesse estado. Tive de encontrar ferramen‑

tas e métodos que me permitissem ver o mundo invisível 

sem «ter o dom», mas percebi que todos nós temos o dom 

da consciência e podemos aceder a uma consciência alar‑

gada que pode ser utilizada quase da mesma forma.

Como já terá percebido, o objetivo deste livro não é ana‑

lisar avistamentos de fantasmas ou debater sobre médiuns 

que transmitem mensagens de outra dimensão. Embora  
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aprecie os seus poderes e as experiências que estes poten‑

ciam, este livro foca as nossas experiências — a sua e a mi‑

nha, pessoas «normais». O seu objetivo é fazê ‑lo permitir ‑se 

acreditar nas suas próprias capacidades. Foca ‑se em expe‑

rienciar a vida para além da nossa realidade física, para lá 

do mundo tridimensional que constitui apenas uma ínfima 

parte daquilo a que chamamos realidade. Destina ‑se àque‑

les que desejam fazer uma viagem para além da nossa rea‑

lidade física e experiência quotidiana — normal, natural  

e nada assustadora. Na verdade, visitar esferas não físicas é 

algo natural e não sobrenatural. Essas visitas possibilitam  

a cura, uma paz imensa, o fascínio e uma intuição aprofun‑

dada que lhe permitirão começar a compreender um pouco 

melhor a vida e a morte. Cabe ‑lhe por direito aceder a essa 

compreensão e ao mundo aparentemente invisível.

Convido ‑o a acompanhar ‑me nesta viagem. Diga «sim» 

à revelação de um nível de energia invisível que nos rodeia 

e do qual, de facto, fazemos parte. A nossa alma anseia por 

testemunhar e experienciar este nível não físico, não ape‑

nas para uma cura completa, mas também para tirarmos  

o maior partido das nossas vidas.

Como utilizar este livro

Este livro foi formulado de modo que possa ler um novo 

capítulo a cada semana, por ordem cronológica. À exceção 

do último, cada capítulo incide sobre uma nova viagem no 

Mundo Templo. Por exemplo, a primeira viagem, desig‑

nada a Porta (Capítulo 3 deste livro), guia ‑o pela travessia 
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para o Mundo Templo, onde encontrará a pessoa que per‑

deu e/ou aqueles que afluirão para ajudar a guiá ‑lo.

Realizará a viagem de cada capítulo durante cerca 

de dez minutos todos os dias ao longo de uma semana.  

Se precisar de passar mais de uma semana numa viagem 

em particular, não há problema. Contudo, não recomendo 

que passe menos de uma semana em cada viagem — pre‑

cisará desse tempo para confiar na sua experiência. Nestas 

viagens, ganhará conhecimentos sobre o universo, a ener‑

gia, a luz e a sua própria consciência. Cada viagem aumen‑

tará a sua consciência e mudará a sua vida no mundo do 

quotidiano. Se quiser ler o livro inteiro de uma assentada, 

também o poderá fazer, mas faça uma pausa sempre que 

necessário. Avance ao seu ritmo.

Também poderá realizar a viagem com um grupo de 

pessoas que estejam a ler o livro ao mesmo tempo. No Capí‑

tulo Recursos, na parte final deste livro, encontrará infor‑

mações sobre como encontrar ou organizar esses grupos. 

Cada capítulo contém ferramentas para utilizar na sua via‑

gem, tais como sons e vibrações, que transferirá do site do 

Life Reentry Institute1.

À medida que avançar na Viagem do Templo, começará 

a compreender que a nossa existência física na Terra consti‑

tui apenas uma parte de quem somos. Experienciará aquilo 

que entendemos como tempo sob uma perspetiva com‑

pletamente nova. Einstein provou que o tempo é relativo, 

não absoluto. O passado, o presente e o futuro ocorrem 

em simultâneo. No Mundo Templo, a noção de tempo não 

1 www.lifereentry.com [N. T.]
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existe. Para imaginar o que isso é, pense na forma como 

um cheiro ou uma música o conseguem transportar até um 

momento específico no tempo. Muitos dos alunos que con‑

duzi nesta viagem viram acontecimentos na sua vida atual 

através de um filtro diferente — mais percetivo, desligado, 

afetuoso —, que proporciona uma melhor compreensão de 

um acontecimento. Há quem veja acontecimentos futuros 

mais em pormenor, o que muitas vezes favorece uma com‑

preensão que lhes permite viver melhor o presente, no seu 

quotidiano.

Nesta viagem, experienciará esta transformação do tem‑

po tal como o conhecemos, o tempo que criámos como 

espécie para compreendermos a nossa realidade tridimen‑

sional. Ficará a saber que pode visitar os seus entes queridos 

que morreram neste mundo ao invés de ter de esperar pas‑

sivamente que essa pessoa lhe apareça ou de ficar assustado 

quando isso acontece.

Por fim, poderá estabelecer uma parceria com o uni‑

verso; comunicar com entes queridos que perdeu neste 

mundo; dançar com o Campo, a teia de energia que nos 

rodeia e que liga tudo e todos; e tornar ‑se uno com aquilo 

que designo por o seu Supervigilante, que é a sua divin‑

dade, o seu «eu» supremo, a sua identidade cósmica. Este 

mundo no qual vivemos não é o único mundo que existe, 

mas o nosso cérebro leva ‑nos a crer que não existem outros 

mundos, outras dimensões, outras formas de vida.

Juntos, mudaremos essa perceção. Prepare ‑se para uma 

viagem incomparável. Prepare ‑se para uma experiência 

que alia a ciência, a fé, a religião e, acima de tudo, Deus,  

a Origem, o Universo, o Espírito — seja qual for a designação 
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que preferir para a consciência divina. Uma viagem que 

todos fazemos, ainda que de forma inconsciente. Fique 

recetivo para experienciar algo que, sempre lhe disseram, 

não pode ser experienciado. Liberte ‑se das velhas convic‑

ções, das recomendações, dos recetáculos que criou para 

guardar a sua perda e compartimentar a sua vida. Permita 

que tudo se derrame. Tudo o que lhe peço é que transponha 

a Porta.
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«Não quero acreditar. Quero saber.»
Carl Sagan

Criei o Mundo Templo porque, quando tinha apenas 

34 anos, o meu marido, que eu amava profundamen‑

te, morreu. Partira deste mundo para sempre, perdu‑

rando apenas em fotografias, vídeos caseiros e nas nossas 

memórias. Porém, não podia aceitar que ele deixara de 

existir de todo. Tinha de estar algures no universo. E se,  

depois daquela luta de três anos e meio contra o cancro do 

cólon, estivesse em paz noutro mundo, um mundo que eu 

não podia ver? Precisava de saber. Precisava de saber que 

ele estava bem.

Desta feita, tornei ‑me uma relatora do mundo invisível 

— o mundo do outro lado da Porta entre a vida e a morte. 

Uma localizadora de palavras necessárias para tornar estes 

mundos reais para mim e para si. Depois de sair do hos‑

pital, ao entrar naquele que fora o nosso quarto e fechar a 

porta, «Para onde foste?» foi a primeira pergunta que fiz ao 

Bjarne, onde quer que ele estivesse. Fiz esta pergunta men‑

talmente, milhares de vezes, e, mesmo quando reentrei na 
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minha vida e a refiz, essa pergunta nunca me largou: Para 

onde foste? Ao fazer esta viagem, encontrei ‑o.

Decididamente, não era uma viagem que eu quisesse 

fazer. Durante três anos e meio, agarrara ‑me à esperança e 

à convicção de que ele viveria mais, mas o cancro foi impla‑

cável. A viagem em busca do meu marido começou no dia 

em que ele morreu. Nesse momento, percebi que a minha 

vida iria mudar para sempre, mas não compreendia tudo  

o que isso envolveria.

Lembro ‑me distintamente desse dia. O Bjarne estava 

internado há dez dias. Durante todos eles, sentei ‑me ao 

lado da sua cama no hospital, com as pernas debaixo do 

corpo, a assistir enquanto o cancro lhe furtava o corpo até 

ficar quase irreconhecível. Maçãs do rosto encovadas, cabe‑

los louros escurecidos, tez lívida, quase bege, como as pare‑

des do hospital. Os seus olhos continuavam azuis, mas de 

um azul que fazia lembrar o alto ‑mar. Crepuscular. Esses 

dez dias foram verdadeiramente insuportáveis.

No final da manhã do décimo dia, era evidente que o 

fim estava próximo. Foi quando os médicos começaram a 

administrar os fármacos que induziam o coma para o aju‑

dar a respirar. Nesse momento, o Bjarne virou ‑se para mim 

e, em voz baixa, disse:

— Traz as miúdas. Chegou a hora. 

Telefonei à minha mãe a pedir para trazer as meninas 

o mais depressa possível. Uma hora mais tarde, entraram 

de rompante pelo quarto e saltaram para a cama do pai. 

Afastei ‑me sem fazer barulho.

— Olá, papá — disse a mais velha, subindo para o peito 

dele. A mais nova foi a seguir. Por detrás da máscara de 
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oxigénio, abriu a boca num esgar, sorrindo para as meni‑

nas. Começou a cantar, e elas acompanharam ‑no. A sua 

voz, um eco distante daquilo que fora, fez recordar as noi‑

tes que passara a cantar com as miúdas enquanto as metia 

na cama. Durante uns breves segundos, esqueci onde está‑

vamos e esbocei um sorriso. Ele guardara toda a sua ener‑

gia para aquele momento.

Ao fim de alguns minutos, percebi que estava a ficar 

cansado, começando a fechar os olhos.

— Meninas — disse eu, pousando ‑lhes as mãos nas 

costas —, chegou a hora de se despedirem do papá.

— Mamã, não — disse a minha filha mais velha. — 

Ainda não.

— O papá precisa de dormir outra vez querida — retor‑

qui e depois pedi ‑lhe que lhe desse um beijo.

As miúdas despediram ‑se do pai com um beijo. Não 

sabiam que seria a última vez. Mas ele sabia. Abriu os olhos 

outra vez, acenou e brindou ‑as com o maior sorriso que 

conseguiu.

Quando as minhas filhas se foram embora, debrucei‑

‑me sobre o seu corpo e pousei a mão em cima da dele, 

de maneira que conseguisse ver ‑me se abrisse os olhos. 

Fiquei ali, a segurar ‑lhe a mão, meio corpo deitado sobre a 

cama, a outra metade no chão. A morfina começara a fazer 

efeito.

— Bjarne, agora é a minha vez de me despedir — disse, 

com a voz mais suave. Aguardei uma resposta, mas nada. 

Depois, virou a cabeça para o outro lado. Esgotara todas as 

suas energias com as meninas, e não pude evitar sentir que 

me tinham roubado o meu momento com o meu marido. 
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Inclinei ‑me sobre ele outra vez, tentando chamar de novo 

a sua atenção.

— Meu amor. É a minha vez de me despedir — mur‑

murei, um pouco mais alto desta vez. Não respondeu. 

Não mexeu os olhos. Não me apertou a mão. O sibilar da 

máquina de oxigénio, o burburinho dos médicos e dos 

enfermeiros no corredor… tudo me fazia doer os ouvidos. 

Durante quase quatro anos, desde que o cancro lhe fora 

diagnosticado, imaginara a hora da despedida. Não estava 

a correr como eu idealizara. Sempre pensara que nos abra‑

çaríamos durante horas. Em vez disso, suplicava por um 

aceno, e ele pelo fim, em silêncio.

Passaram ‑se algumas horas de silêncio. Enfermeiros, 

familiares e amigos entraram e saíram do quarto. De súbi‑

to, o Bjarne sentou ‑se, começou a balbuciar e tentou agar‑

rar alguma coisa que só ele conseguia ver. Saltei da cama, 

tentei falar com ele, tentei ajudar. Olhou para mim sem 

me ver. Agarrei ‑lhe o braço, mas ele nem deu conta. Pela 

primeira vez na nossa vida juntos, olhou para mim sem me 

reconhecer. Eu tinha uma vontade imensa de ver o que ele 

estava a ver e de partilhar o momento com ele, mas ele es‑

tava a caminho de outro sítio, um lugar onde eu e as meni‑

nas não o podíamos seguir. Aproximei ‑me para ouvir o que 

estava a dizer, mas não compreendi. Chamava por alguém, 

repetidas vezes, alguém que não era eu.

No meio de tudo isto, uma enfermeira chegou a correr.

— Deixe ‑me ver o que se passa aqui — disse ela. — Não 

devia conseguir levantar ‑se ou estar desperto. — Prendeu ra‑

pidamente outro saco de medicamento no suporte de admi‑

nistração intravenosa e ajudou ‑o a deitar ‑se, como que para 
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apagar o momento para o qual não tinha explicação. O que 

estava ela a fazer? Eu não desistira de tentar chamar a atenção 

do meu marido, de tentar trazê ‑lo até mim. Quase de seguida, 

voltou a adormecer, e o quarto ficou novamente em silêncio.

— Deve bastar — disse ela, e olhou para mim como se 

tivéssemos o mesmo objetivo: apressar ‑lhe a morte.

Anoiteceu. Nunca saí do quarto. As paredes claras exi‑

biam agora uma tonalidade pardacenta. Do saco de roupa 

tirei umas leggings e artigos de higiene com cheiro a mofo 

que levara para o hospital. Fui até um canto do quarto e, 

antes que alguém entrasse, vesti ‑as à pressa. Acabara de 

voltar para junto da cama quando alguém bateu à porta bai‑

xinho. O batimento foi diferente das outras vezes — firme 

mas suave. Os médicos costumavam bater com força  

e entrar de rompante antes de eu ter tempo de responder.

— Entre — disse eu.

A porta abriu ‑se. Era Robin, a enfermeira de oncolo‑

gia que nos acompanhara durante os últimos três anos e 

meio. Desde o diagnóstico, integrara a nossa equipa clínica 

e fizera parte da nossa viagem. Pousou a mão na cabeça do 

meu marido. Eu sabia que ela fazia este tipo de visitas com 

frequência. Transmitia uma força da qual eu me poderia 

valer. Ao longo dos anos, sempre me sentira reconfortada 

por essa força quando ela estava na sala de tratamentos.

— Quero mostrar ‑lhe uma coisa — disse ela, e acercou‑

‑se da cara do meu marido.

— Olá, Bjarne — disse ela. — Sou a Robin. 

Falou bastante alto, mais alto do que eu nas minhas 

tentativas anteriores. Para meu espanto, assim que ela lhe 

falou, ele murmurou algo em resposta. 
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— Está a ver? Ele consegue ouvi ‑la — disse, sorridente. 

— Pode dizer ‑lhe o que bem entender que ele ouve. — 

Endireitou ‑se e virou ‑se para se ir embora.

— Mas, espere, ele não está em coma? — Levantei ‑me 

da cama para me pôr de pé ao lado dela.

— Sim, está, mas consegue ouvi ‑la, e a mim, e a tudo o 

que o rodeia. Há coisas que não conseguimos compreen‑

der. Esta é uma delas. — Deu ‑me uma palmadinha na 

mão.

Assim que ela saiu, virei ‑me para o meu marido. Colo‑

quei as mãos dos dois lados da sua cabeça e aproximei ‑me 

o mais que pude.

— Amo ‑te — disse, em voz alta, e ele respondeu, 

balbuciando uma palavra que não percebi. Pareceu ‑me 

«Mmmmm», como se quisesse que eu soubesse que me 

conseguia ouvir. Mesmo ciente de que continuava a ser 

o fim, senti um choque de alegria. A cada cinco minutos 

que passavam, repeti ‑lhe essas palavras. 

— Amo ‑te. — Ele reagiu sempre. 

— Mmmmm. — Respondeu sempre, até ao seu último 

suspiro.

— Amo ‑te — disse eu pela última vez.

— Mmmmm — fez ele. De seguida, inspirou e depois 

expirou. Morrera.

Olhei para cima para ver se conseguia ver o Bjarne a 

pairar por cima de mim. Procurava a alma dele, mas vi 

apenas o teto, com a horrível lâmpada fluorescente. Olhei 

à minha volta e não havia coisa alguma. Olhei para ele,  

e o seu corpo pareceu ‑me vazio. Já não conseguia ouvir ‑me. 

Não regressaria.
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Durante os dias, semanas e meses que se seguiram à 

sua morte, alternei entre uma mágoa entorpecedora 

e uma procura insaciável dele, da sua essência. Num 

momento, estava dolorosamente triste, no outro andava à 

procura do seu espetro, corpo espiritual, alma — qualquer 

coisa que fosse ele.

Apesar de ter uma educação ortodoxa grega, o meu 

passado religioso não me ajudou. Na verdade, aumentou 

as minhas dúvidas sobre o verdadeiro significado que 

assumia para mim, para as minhas filhas e para a nossa 

vida uma pessoa que amávamos estar agora num lugar 

chamado paraíso ou além. Naquele momento, para mim,  

a realidade do além não era plausível. Não conseguia 

conceber a ideia de o Bjarne estar agora no paraíso. Pelo 

menos não na versão tradicional de paraíso. Não atribuía 

grande significado às expressões vulgares da passagem 

da alma. Não me reconfortavam frases como «agora está 

com os anjos» ou «acabou ‑se o seu sofrimento». Pelo con‑

trário, enfureciam ‑me.

Queria factos. Queria saber que ele partira para outro 

lugar; a esperança e a imaginação não bastavam. Queria 

saber que, apesar de estar morto aqui, estava vivo além, 

onde quer que isso fosse. Queria acreditar. Estava deses‑

perada por saber o que lhe acontecera. Na procura de 

respostas, a leitura de todos os livros que consegui sobre 

este outro mundo tornou ‑se uma atividade quase diária. 

Consultei médiuns dotados, falei com sacerdotes e ouvi 

todas as histórias que qualquer pessoa quisesse partilhar 

comigo sobre a sua própria experiência com a vida após a 

morte. Mas também procurei factos. Nesses dias, Deus não 
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foi para mim um facto, nem sequer durante os anos que 

se seguiram. Não me interprete mal — eu queria acreditar 

que o Bjarne estava com Deus e com os anjos, no paraíso 

ou noutro universo sobre o qual nada sabia; tudo menos 

morto. Não saber se a sua consciência sobrevivera à sua 

morte física estava a despedaçar ‑me o coração. Mas preci‑

sava de alguma coisa concreta a que me agarrar. Alguma 

coisa em que pudesse acreditar.

A viagem que começou no dia da morte do meu marido 

foi a mais importante da minha vida. Passei esses 

primeiros anos após a sua morte mal sobrevivendo. 

A viver dia após dia numa rotina que me roubou o gos‑

to pela vida. Uma rotina baseada em medo do futuro e 

orientada pela necessidade de o meu ego me «proteger» 

mantendo ‑me presa a um sítio. Odiava a minha vida,  

o meu futuro e cada instante de cada dia. Sentia inveja 

das mulheres cujos maridos continuavam vivos, inveja 

dos pais que levavam os filhos a comer panquecas aos do‑

mingos de manhã e que tinham as suas vidas perfeitas. 

Tornei ‑me uma jovem viúva amarga e enraivecida. Pen‑

samentos sombrios afloravam ‑me a mente, um monstro 

tenebroso a rugir. Não era bonito de se ver, e não me or‑

gulho dessa fase, mas é a verdade.

Os anos passaram. A procura e a sobrevivência ma‑

quinal continuaram. Descobri a neurociência e mergulhei 

nesse mundo. Naquela época, a neurociência foi o único 

campo que me deu uma sensação de esperança, pois estu‑

dava o cérebro e o modo como este procura maneiras de se 
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esquivar à dor. Era algo palpável para mim, ao invés de me 

manter numa interminável existência de luto, à «espera», 

como aconselhavam tantos livros sobre o luto, «que o tem‑

po me curasse», enquanto, em simultâneo, asseguravam 

que «o luto deve durar para sempre». Estes dois conceitos 

deixavam ‑me furiosa porque esperar que o tempo passasse 

não era a maneira como eu queria passar a vida. Porém, 

essa mesma coisa, esse terrível conselho que me davam, 

instigou a minha missão de causar impacto no mundo 

do luto através de um processo orientado para a ação. Em 

2010, com base no que aprendera sobre a neurociência,  

desenvolvi um Modelo de Regresso à vida para ajudar 

as pessoas a reaprenderem a viver depois de uma perda. 

Criei o blogue Second Firsts2. Despedi ‑me do emprego na 

em presa que me contratara pouco mais de um ano após a 

morte do Bjarne.

Durante os anos que se seguiram, para além de recupe‑

rar a minha vida, ajudei milhares de pessoas a fazerem o 

mesmo. No entanto, faltava sempre uma coisa. Trabalhei 

com imensa gente que continuava à procura dos seus entes 

queridos — mesmo depois de terem retomado as suas 

vidas, mesmo quando prosperavam. Também eu continuei 

à procura. De certa forma, não bastava descobrir o cami‑

nho para uma vida feliz; mal retomávamos as nossas vidas 

e podíamos enfrentar tais perguntas, sentíamos a ânsia 

de saber para onde tinham ido os nossos entes queridos e 

para onde nós próprios um dia iríamos. Queria ver o que 

o Bjarne vira no quarto de hospital quando saiu do coma 

2 www.secondfirsts.com [N. T.]
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de braços esticados. Queria sentir o que ele sentira. Queria 

visitá ‑lo, onde quer que estivesse.

As minhas filhas também queriam saber onde estava 

o pai.

— Mamã, achas que ele está aqui connosco neste mo‑

mento? — perguntaram ao longo dos anos, seja quando  

se formaram, nos aniversários ou quando eu ia deitá ‑las. 

Continuam a perguntar, e relembro ‑lhes os extraordinários 

momentos e sonhos que vivenciaram nos primeiros anos 

após a morte do pai.

Pouco depois da morte do Bjarne, a minha filha mais 

nova, a Isabel, deu ‑me um dos seus desenhos.

— Mamã — disse, toda orgulhosa, segurando uma 

folha de papel à sua frente —, olha, fiz um desenho de nós. 

— Apontou para cada pessoa do desenho. — Mamã, esta 

és tu. Esta sou eu. Aqui está a Elina. E o fantasma — disse, 

apontando para uma nuvem indistinta a pairar do lado 

direito do desenho.

— Quem é o fantasma? — indaguei, espantada.

— É o papá. — Depois, saltou do meu colo e foi para  

o seu quarto. Como é normal as crianças fazerem.

Eu queria falar mais sobre o desenho. Queria que ela 

dissesse mais coisas. Fiquei muito contente por estar a 

viver coisas que eu não conseguia experimentar e também 

por não ter medo dessas experiências, como eu imaginara 

que teria se visse o Bjarne a pairar. Mais do que os adultos, 

as crianças querem saber a verdade e são recetivas. Receti‑

vas como eu me tornei, como quando falo com o Bjarne; 

as minhas filhas falam ainda mais com o pai. Mesmo dez 

anos depois da sua morte, procuram ‑no. A ligação com ele 
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a partir deste nível de existência e acreditar no invisível que 

nos rodeia é uma experiência profundamente terapêutica. 

Porém, precisei de quase oito anos para chegar a esse ponto 

de certeza e confiança.

O capítulo seguinte

Lentamente, comecei a retomar a minha vida dolorosa. 

Uma promoção no trabalho. Novos amigos. O meu cora‑

ção começou a bater um pouco mais depressa, e a vida 

começou a ser mais suportável. Em 2010, quatro anos de‑

pois da morte do Bjarne, voltei a casar. Eu e o Eric, o meu  

novo marido, juntámos as nossas famílias. Três anos de‑

pois, eu, o Eric e as nossas quatro meninas mudámo ‑nos 

da zona de Boston para o norte da Califórnia. A nossa 

casa no cume de uma montanha era o lugar ideal para 

ver todos os dias o Sol nascer por detrás das montanhas. 

Quando assistia ao nascer do Sol, a minha alma respirava 

fundo. As sensações de paz e expansão eram palpáveis. 

Sentia ‑as no meu corpo, sentindo cada célula a encher ‑se 

de luz e oxigénio.

Certo dia, durante esses primeiros meses depois de nos 

mudarmos, estava eu sentada à mesa no terraço, a ver o Sol 

nascer, quando senti uma imensa quietude e fui inundada 

por uma incrível euforia. Só ouvia os pássaros. Senti uma 

incomparável sensação de alegria, como se o tempo tivesse 

parado e tudo fizesse sentido. Foi essa a minha primeira 

«experiência culminante», a expressão utilizada por aquele 

que é considerado o percursor da psicologia humanista, 
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Abraham H. Maslow3, para descrever momentos de uma 

felicidade tão transcendente que são quase espirituais.  

As experiências culminantes acontecem de repente, dei‑

xando ‑nos maravilhados e fascinados. Sentimos uma liga‑

ção com o mundo que nos rodeia, uma harmonia com todos 

os seres vivos. Maslow aborda a ânsia que o ser humano 

sente por tudo o que é mágico e descreve como essas expe‑

riências nos ajudam a compreender o mundo invisível 

que nos rodeia. A mulher que estava sentada no meu ter‑

raço durante essa experiência culminante, calma, em paz, 

cheia de felicidade, era muito diferente da mulher aterro‑

rizada que se deitava todas as noites com as luzes acesas,  

à espera de experienciar alguma coisa fora da sua realidade. 

Pareceu ‑me mais uma extensão de mim, do que uma fusão 

com a natureza que me cercava. Pareceu ‑me um renascer.

Nessa manhã, abriu ‑se a porta para o mundo invisível. 

Depois disso, senti esse estímulo, esse êxtase, todos os 

dias, quando via o Sol nascer, e todas as noites, quando ia 

lá fora e fitava as estrelas. Fossem quais fossem as dificul‑

dades do dia, conseguia encontrar o caminho para aquele 

lugar de paz e ligação, à noite e pela manhã, e sentia ‑me 

revigorada. Experienciei um tipo diferente de regresso 

à vida. Viajei para um lugar de consciência amplificada.  

É claro que continuava a ter de fazer as minhas tarefas no 

mundo físico, mas a viagem parecia ‑me tão mais vasta, tão 

mais fácil, como se tivesse descoberto um lugar secreto 

que era tão grande que estava escondido à vista de todos, 

à nossa volta.

3 Maslow, A. (2014). Religions, Values, and Peak Experiences. Important Books. pp. 19–29.
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Nessas experiências, fui relembrada de que o meu dese‑

jo de revelar a verdade sobre a vida após a vida, ou seja, 

sobre a perseverança da consciência após a morte, 

nunca desapareceu. Li todos os livros e artigos sobre neuro‑

ciência, física quântica e física de partículas a que consegui 

lançar a mão. Li sobre a sobrevivência da consciência fora 

do corpo, realidades alternativas, dimensões múltiplas, 

estrelas, buracos negros, tempo — tudo o que pudesse 

ajudar ‑me a compreender uma possibilidade não religiosa 

e não mística de vida após a vida. Quanto mais aprofundei 

as teorias, melhor compreendi quanto os nossos cientistas 

já sabem sobre o universo. Porém, essas descobertas não 

chegaram às massas, embora já existam muitas evidências 

da existência dessas outras dimensões — desde relatos 

pessoais, passando por teorias de física quântica, até des‑

cobertas aceites como factos entre a comunidade científica. 

Percebi que fomos longe nas nossas descobertas, mas não 

nas nossas experiências, e que, seguramente, não fomos 

longe na partilha dessas descobertas.

Uma das primeiras coisas que ficámos a saber quando 

os nossos cientistas começaram a estudar as partes invi‑

síveis do universo foi que tudo o que existe no universo 

contém ondas e partículas. Porém, podemos perguntar o 

que vem a ser isso? Em que medida é relevante para a vida 

para lá da vida? Bem, sabe ‑se que uma onda consiste no 

movimento de energia de um lugar para outro. Para a física 

quântica, uma partícula é uma pequena massa, a coisa mais 

pequena que se possa imaginar. Uma partícula é matéria; 

ocupa espaço, por muito pequena que seja. Quando os cien‑

tistas descobriram que todos os objetos são feitos de ondas 
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e partículas, ambos energia e matéria, ficaram surpreendi‑

dos. Por outras palavras, a matéria é energia. Este livro que 

está a ler é energia. Para mim, o facto de tudo ser energia 

significa que a realidade oculta e invisível, que apelidei de 

Mundo Templo, é constituída exatamente pelos mesmos 

elementos que a cadeira em que está sentado. E, se isso for 

verdade, tudo o que experienciamos no mundo aparente‑

mente invisível da esfera quântica, o Mundo Templo, é tão 

concreto como as experiências da nossa realidade tridimen‑

sional. Em última instância, nadamos em energia que se 

assemelha a matéria.

Os cientistas também descobriram que, quando obser‑

varam ondas, estas se podem comportar como partículas. 

Parece que tudo é provável, num estado de constante trans‑

mutação. Por conseguinte, em determinados pontos do 

tempo, todas as versões da realidade são prováveis. Quando 

nos encontramos no interior do Mundo Templo a interagir 

com os nossos entes queridos, a presenciar e experienciar 

uma versão diferente da realidade, a nossa própria reali‑

dade muda. Talvez não seja possível trazer as pessoas que 

perdemos para a dimensão em que vivemos, mas possa‑

mos interagir com elas no mar de energia e, juntos, vislum‑

brar uma nova vida.

Quando li sobre o entrelaçamento quântico, a ideia 

de que tudo — ao mais ínfimo nível — está para sempre 

ligado, senti o coração bater com força. Por muito dis‑

tanciadas que duas partículas entrelaçadas estejam uma 

da outra, podem sempre afetar ‑se mutuamente. Einstein 

designou este fenómeno por «ação assustadora à distân‑

cia». Explico o motivo do meu entusiasmo: o ser humano 
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é constituído por átomos, e os átomos são feitos de partí‑

culas subatómicas. Quando nos entrelaçamos com outros 

seres humanos, com outras partículas, tal como quando 

nos entrelaçamos com os nossos entes queridos, nunca, 

mas nunca, nos separamos. A pessoa que perdemos está 

entrelaçada connosco e assim estará para sempre.

A física quântica retrata uma realidade sombria — ne‑

nhum tempo, nenhuma matéria realmente sólida, nada 

existente até o observarmos. Aquilo que consideramos co‑

mo real — como objetos que constituem o nosso ambiente 

do quotidiano — afinal de contas não o é. Faz parte daquilo 

a que Einstein designou por «ilusão». Observamos a ilu‑

são, o holograma, que cria as realidades. Sair da ilusão do 

holograma significa também sair da ilusão da morte, o que 

me entusiasmou imenso. Mas compreendo que pode ser 

perturbador. Embora Einstein se tenha recusado a aceitar a 

física quântica porque, nas suas palavras «Gosto de pensar 

que a Lua está lá, mesmo que não esteja a olhar para ela», 

eu só vi possibilidades.

Se a Lua existe apenas quando estamos a olhar para ela, 

para onde vai quando não olhamos? Se não conseguimos 

ver os nossos entes queridos, será porque não sabemos 

como os ver? E, se aprender a procurar e a experienciar de 

maneira diferente aqueles que perdemos for o segredo para 

comunicar com eles, do que estamos à espera? Eu preci‑

sava de encontrar a ponte entre o modo como vemos a rea‑

lidade agora e o modo de a ver de uma maneira diferente. 

Precisava de eliminar os estratos da nossa realidade muito 

complexa e descobrir o caminho para entrar. A ponte seria 

feita de quê? Como poderia alguém descobrir o caminho 
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para lá chegar? E, se a realidade só é real porque os nossos 

olhos e cérebro a observam, o que aconteceria se tentás‑

semos observá ‑la sem utilizar os olhos e o cérebro? E se 

conseguíssemos enganar o nosso cérebro de maneira a ver 

e fechar os sentidos de maneira a experienciar?

Depois de investigar, ler, fazer perguntas e aprender 

o máximo que consegui com base no que a ciência pre‑

conizava, consegui vislumbrar essa ponte entre o mundo 

físico em que vivemos e o mundo não físico, uma ponte 

que sempre ali estivera, apenas disponível, ao que parecia, 

a místicos e fisicistas. Apenas eles conheciam o caminho 

para a ponte. Apenas eles trilhavam as suas tábuas. Que 

mapa possuíam? Que mundos conseguiam ver do outro 

lado? No além? Qual é, de facto, o significado dessa pala‑

vra: «além»? O que acontece depois da nossa vida? Por 

muito fascinantes que estes livros fossem, os cientistas 

não estavam a mostrar ‑nos o caminho. Não estavam a 

revelar ‑nos para onde iam, como lá chegar. Estavam ape‑

nas a dizer ‑nos o que estavam a ver ou a ouvir quando lá 

chegavam.

Estes livros eram inebriantes, carregados de ideias, dis‑

tanciados da experiência do quotidiano. Proporcionavam 

uma janela para aquilo que é possível, mas não me explica‑

vam como integrar esse conhecimento no meu quotidiano, 

não diziam como me ligar àquilo que não consigo ver. Não 

davam qualquer pista. Continuei a perguntar a mim mes‑

ma: Como posso aproveitar o que aprendi sobre a complexa 

realidade em que a nossa consciência reside através do filtro dos 

nossos cérebros e utilizá ‑lo em nosso proveito e na nossa própria 

vida após uma perda?
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