Aparições no momento da morte (III)

Momentos antes de morrer, muitas pessoas alegam ver junto de si seres conhecidos,
familiares e amigos, também já falecidos. Vamos hoje abordar casos nos quais outras
pessoas, colectivamente com o moribundo, vêm o mesmo fantasma do defunto.

São comuns os casos em que moribundos relatam a presença de pessoas falecidas junto ao
seu leito e que essas presenças são também apercebidas por familiares e / ou
acompanhantes desse mesmo moribundo, mesmo que em outra divisão da casa.

Este grupo de casos, percepção colectiva do mesmo fantasma, tem um grande interesse,
embora possamos igualmente no plano teórico encontrar outras hipóteses de explicação.

«Com efeito, a coincidência da aparição vista por terceiras pessoas, colectivamente com o
moribundo, nos casos de visualidade simultânea, pode atribuir-se a ter este último servido de
agente transmissor de uma forma alucinatória elaborada no seu cérebro. Se, ao contrário, o
fantasma é percebido pelos assistentes e pelo moribundo, em momentos e em lugares
diferentes, o caso, então, atinge grande significação teórica no sentido da sua interpretação
espírita». (1)

As evidências das aparições de pessoas falecidas junto de moribundos, dizendo que os vêm
buscar e auxiliar no momento do desenlace físico, são indicativos de que a vida continua para
além da morte do corpo físico

De realçar os casos em que as pessoas que assistem ao moribundo percebem a aparição no
momento em que o doente se encontra em estado de coma, o qual exclui toda e qualquer
elaboração do seu pensamento, bem como quando o moribundo é uma criança de tenra idade,
circunstância que, na maior parte dos casos, exclui a possibilidade de elaboração mental do
doente.

Vejamos um caso bem interessante. Joy Suell, enfermeira diplomada, , Inglaterra, depois de
exercer a sua profissão durante vinte anos, escreveu um livro sobre Metapsíquica, “The
Ministry of Angels”, em que conta as suas próprias experiências como sensitiva clarividente, à
cabeceira de inumeráveis doentes a que assistira. O livro é interessante, atraente e instrutivo,
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e relata casos em que o moribundo percebe, ao lado do leito, personalidades de defuntos que
reconhece, mas que são invisíveis para os outros. No seu caso, graças à mediunidade de
vidência, ela podia confirmar a presenças de seres espirituais relatados pelo moribundo.
Vejamos um caso:

«A primeira vez que tive esta prova ocular foi com M.lle. L..., graciosa jovem de 17 anos, que
era minha amiga e morria de tísica, sem sofrimentos; mas o extremo langor do corpo tornava-a
moralmente fatigada e desejosa de repouso eterno.

Chegada a hora suprema, percebi-lhe ao lado duas formas espirituais, uma à direita, outra à
esquerda do leito. Não me havia apercebido da sua entrada; quando se me tornaram visíveis,
estavam já dispostas ao lado da moribunda; eu via-as, porém, tão distintamente como
pessoas vivas.

Designei essas radiosas entidades com o nome de anjos... Reconheci logo, nessas formas
angélicas, duas meninas que tinham sido, quando vivas, as melhores amigas da doente,
possuindo as três a mesma idade.

Um instante antes dessa aparição, a agonizante dissera:

- Fez-se, de repente, a obscuridade; não vejo mais nada. Apesar disso viu e reconheceu, logo
depois, uma das suas amigas. Sorriso de suprema felicidade iluminou-lhe o rosto, e,
estendendo os braços, perguntou ela, cheia de felicidade:

-Vieram buscar-me? Sinto-me feliz com isso, porque estou fatigada.

E enquanto a agonizante estendia as mãos aos anjos, estes faziam outro tanto, apertando-lhe
um a mão direita e outro a esquerda. Seus rostos tinham um sorriso ainda mais doce do que
aquele que brilhava no rosto da moribunda, alegre esta, por cedo encontrar o repouso que
tanto almejava.
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Não falou mais, mas continuou, durante cerca de um minuto, com os braços levantados ao
céu, e as mãos unidas às das suas defuntas amigas, não cessando de contemplá-las, com
expressão de ventura infinita.

Casos de aparições junto de moribundos em estado de coma ou em crianças de tenra idade,
são indicativos da não interferência do psiquismo do doente nestes fenómenos

Em dado momento, as amigas abandonaram-lhe as mãos, que caíram pesadamente sobre o
leito. A expirante emitiu um suspiro, como se se dispusesse tranquilamente a dormir, e, depois
de alguns instantes, o seu espírito deixava o corpo para sempre. Sobre o rosto, porem,
ficou-lhe gravado o doce sorriso que o tinha iluminado, quando percebeu ao lado as duas
amigas mortas». (1)

Este e outros casos bem interessantes, que por falta de espaço não publicamos, bem como a
análise dos mesmos, poderão ser encontrados no livro «Fenómenos Psíquicos no Momento
da Morte
», do conceituado autor
italiano Ernesto Bozzano, que recomendamos vivamente.

(1) “Fenómenos Psíquicos no Momento da Morte”, Ernesto Bozzano, FEB, 3ª edição, 1982
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