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A RODA DA VIDA 
(Elisabeth Kübler-Ross) 

Memórias do viver e do morrer 
 

 Elisabeth Kübler-Ross, uma médica suiça que jovem se mudou para os 
Estados Unidos e lá fez carreira, não como médica que curava corpos, mas 
que ajudava mentes, que dava carinho e atenção aos pacientes com que tinha 
contato.  

Elisabeth nasceu no dia 8 de julho de 1926, em Zurique na Suiça. Filha 
mais velha de trigêmeas, pesou menos de um quilo ao nascer, assim como sua 
segunda irmã. A terceira a nascer porém pesava cerca de 3 quilos, tinha 
cabelos cacheados e era rechonchuda como sua mãe sonhou durante os 9 
meses de gravidez.  Desde cedo revelou-se uma interessada pela medicina. 
No final do semestre do 6º ano escolar foi quando tomou sua primeira grande 
decisão sozinha. Seu professor havia dado uma tarefa à turma na qual 
deveriam escrever uma redação sobre o que gostariam de ser quando 
crescessem. Elisabeth pegou lápis e papel e entusiasmadíssima escreveu sua 
redação. Queria ser médica. Porém entre o sonho e a realidade há muitas 
vezes um espaço considerável. Seu pai na noite anterior havia feito aquela 
reunião de família na qual traçara o futuro de suas filhas. Era assim naquela 
época. Começou dizendo para Erika, a filha do meio, que ela seguiria um curso 
universitário, para a mais nova Eva, receberia uma educação não-
especializada numa escola para moças, e para Elisabeth a sentença máxima: 
disse que precisava de uma secretária eficiente e inteligente na sua empresa, o 
que para ela foi uma sentença de morte: passaria a sua vida sentada atrás de 
uma mesa fazendo serviço burocrático. Tudo menos aquilo, e sem hesitar e 
nem pensando nas conseqüências foi logo dizendo- “nâo, muito obrigada”, o 
que naquela época uma resposta dessa vinda de uma criança era motivo de 
ofensa. Então seu pai explodiu-: 
- se não quer trabalhar comigo, então pode passar o resto de sua vida como 

criada-  gritou e entrou furioso no escritório.  
- Para mim está bom ,disse Elisabeth.  

Preferia trabalhar como criada e ser independente do que receber uma 
sentença daquela. Desde cedo Elisabeth teve de lutar por sua  identidade. Para 
ela ser trigemea era um pesadelo. Não possuia identidade sem suas irmãs. 
Recebia os mesmos presentes, os professores davam as mesmas notas, vestia 
roupas iguais e até sua mãe confundi-as de vez em quando. Não só tinha sido 
uma “coisinha insignifcante” de menos de um quilo ao nascer, com pouca 
chance de sobrevivencia, como  passou sua infancia tentando entender quem 
ela era, achando inclusive que teria que trabalhar dez vezes mais do que 
qualquer pessoa e fazer dez vezes mais coisas para provar que merecia algo, 
que merecia viver. Vivia numa tortura permanente, porém somente quando 
adulta é que percebeu que aquelas circunstancias tinham sido de fato uma 
benção. Tinha sido o que ela mesma optou antes de vir ao mundo, e foi o que 
lhe firmeza, determinação e energia para todo o trabalho que a esperava. 

Mas Elisabeth foi sempre uma menina levada. Certa vez caiu-lhe nas mãos 
um livro ilustrado sobre a vida em uma aldeia africana, e despertou para 
sempre sua curiosidade sobre as diferentes culturas do mundo. Certa vez em 
Zurique houve uma exposição sobre a Africa no zoologico local e ela não 
pensou duas vezes: saiu de casa as escondidas e tomou um trem até a cidade. 
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Enquanto se deliciava com os sons dos tambores e a exposição, metade da 
cidade de Meilen onde morava estava a procura da menina fujona.    

Sua infancia foi o que podemos chamar de uma infancia sadia. Viveu em 
uma casa que ficava em uma pequena colina coberta de relva. Possuiam uma 
horta com legumes fresquinhos. Almoçavam todos juntos e a noite depois de 
voltarem da escola e seu pai do trabalho reuniam-se todos na sala e era aquela 
cantoria, porém com o tempo ficou claro que ela e sua irmã Erika não possuiam 
nenhum talento musical e como resultado foram delegadas as tarefas da 
cozinha enquanto os outros cantavam. Se não podiam cantar na sala junto com  
o restante, cantariam na cozinha. Na escola era mais conhecida por defender 
contra os encrenqueiros, as crianças mais fracas, indefesas ou portadoras de 
deficiências. E era brigona mesmo, batia nos valentões. Seu apelido era Meisli, 
que significa pequeno pardal, pois vivia subindo em árvores e pulando de galho 
em galho. Outra de sua criatividade foi criar um hospital improvisado para 
pequenos animais no porão de sua casa, onde cuidava de pássaros, rãs e 
cobras feridos. Isso também se aplicava aos mais ou menos dez coelhos que 
criava em casa.  

Seu primeiro contato com a religião não foi dos mais agradáveis, fato que 
talvez a tenha feito questionar durante boa parte de sua vida a forma como era 
ensinada a religião mundo afora. Seu professor de religião, um pastor 
protestante, era um homem frio, brutal e rude.  

 Seus cinco filhos apareciam constantemente famintos e com marcas roxas 
pelo corpo, de tal modo que seus colegas disfarçadamente levavam 
sanduíches para o café da manhã e acolchoavam seus traseiros com 
almofadas para que pudessem sentar. Ceta vez sua irmã Eva foi chamada para 
recitar um salmo. Na semana anterior elas haviam decorado o salmo, porém no 
momento em que ela recitava o salmo, uma menina ao lado tossiu e o pastor 
precipitadamente imaginou que ela havia soprado o salmo para sua irmã. Sem 
hesitar pegou as duas pelas tranças e bateu uma cabeça contra a outra, o que 
causou um som que fez a turma toda estremecer. Elisabeth não duvidou, jogou 
o livro preto de salmos na boca do pastor e gritou: voce não é nenhum exemplo 
de pastor afetuoso, prestativo, compreensivo, piedoso ou solidário, não quero 
fazer parte de nenhuma religião em que vc esteja ensinando, e disparou para 
fora da sala. Na volta para casa parou sob a sombra de uma grande árvore. 
Aquela sim era sua igreja, os campos abertos, as árvores, os pássaros, a luz 
do sol. Não tinha dúvidas sobre a santidade e respeito que a Mãe natureza 
inspirava. Ali estava realmente a mão de Deus.  

Estava com 14 anos quando começou a segunda guerra mundial. Seu pai 
recebia muitos homens de negócio alemães que contavam o que Hitler estava 
fazendo e diziam que os judeus estavam sendo recolhidos na Polônia e 
supostamente sendo mortos em campos de concentração. Todas aquelas 
conversas sobre a guerra deixavam as crianças amedrontadas e apreensivas. 
Elisabeth torcia pelos valentes poloneses e se fosse homem teria ido para a 
frente de batalha. Mas era uma menina e não um homem, sendo assim 
prometeu a Deus que quando tivesse idade bastante viajaria para a Polônia e 
ajudaria aquelas almas corajosas a derrotarem seus opressores. Começava a 
aparecer o seu chamado. A medida em que a guerra se desenrolava com toda 
a sua violência aprendia o significado do sacrifício. Numerosos refugiados 
cruzavam a toda hora as fronteiras da Suiça. O gramado se sua casa 
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transformou-se em uma enorme horta e plantação de batata. O porão ficou tão 
cheio de comida enlatada que mais parecia um supermercado moderno. 

Sentia orgulho em saber que podia sobreviver com comida cultivada em 
casa, que podia fazer seu próprio pão, preparar frutas e legumes em conserva 
e passar sem os confortos antigos. Isto lhe deu uma enorme auto-confiança, 
coisa que mais tarde lhe seria extremamente útil. 

Aos dezesseis anos suas irmãs (que eram trigemeas) estavam para ser 
crismadas, mas Elisabeth não. O pastor Zimermann (outro pastor)demonstrou 
interesse, conversando com seus pais que sonhara em crismar as trigêmeas. 
Uma forma sutil de perguntar “ e Elisabeth” ? foi quando o pastor pediu que 
Elisabeth lhe disesse quais eram suas críticas à Igreja. E ela sem papas na 
língua, foi dizendo uma a uma, desde o pastor professor de religião até sua 
idéia que fazia de Deus, que não poderia caber entre quatro paredes ou ser 
definido por leis e convenções criadas pelo homem. Por que então eu faria 
parte de uma igreja ssim??? Em vez de tentar fazer mudar de opinião, o pastor 
Zimermann defendeu Deus e a fé argumentando que o que importava era a 
maneira como as pessoas viviam e não a sua forma de culto. A cada dia vc 
deve fazer as escolhas mais elevadas que Deus lhe oferece. É o que 
verdadeiramente determina se uma pessoa vive perto de Deus.  

E assim alguns dias depois dessa conversa o sonho do pastor se tornou 
realidade: a menina Elisabeth foi crismada. O pastor  recitou um versículo da 
epístola de Paulo ao povo de corinthios e personificou cada uma das irmãs 
com uma virtude: Eva era a fé, Erika a esperança e Elisabeth o amor. Numa 
época em que o amor estava escasso no mundo aquilo soou como um 
presente, uma honra e acima de tudo uma responsabilidade para Elisabeth. 

Mas seu pai não largava mão de que ela trabalhasse em sua empresa e 
como ela não quisesse isso de maneira alguma acabou seguindo a segunda 
opção que seu pai lhe havia dado: iria trabalhar de criada em uma casa de 
família. Conseguiu um emprego na casa de uma viúva de um rico professor. 
Apesar de já estar sentindo falta de sua casa na estação de trem, era teimosa 
demais para mudar de idéia. Já havia tomado sua decisão.  

Arrependeu-se de sua decisão assim que botou os pés dentro da casa. A 
sua patroa era extremamente arrogante, obrigando-a a falar apenas em 
frances. Trabalhava das seis da mnhã até a meia-noite todos os dias, com uma 
folga de meio dia duas vezes por mês, nos fins de semana. Começava 
encerando o chão e limpando a prataria na parte da manhã e depois fazia 
compras, cozinhava, servia as refeições e ficava trabalhando pela noite afora. 
A meia-noite sua patroa geralmente queria uma xicara de chá. Ficou quase um 
ano nessa tortura até um dia em que decidiu que não iria mais limpar chãos. 
Conseguiu dinheiro emprestado com uma amiga, pegou o trem e foi de volta 
pra casa.   

Dias depois de estar em casa, uma vez mais seu pai lhe ofereceu o velho 
emprego em sua empresa. Mas desta vez lhe deu a opção de procurar um 
outro emprego que tivesse mais afinidade. Conseguiu então em um laboratório 
que infelizmente faliu poucos meses depois. Mandou dezenas de cartas para 
hospitais e laboratórios a procura de um novo emprego. Após semanas de 
espera surgiu uma vaga no dep de dermatologia do hospital de Zurique. Após 
algumas semanas de trabalho foi perguntada se estva interessada em recolher 
amostras de sangue de pacientes infectadas com doenças venereas. Naquela 
época os pacientes deste tipo eram tratados como os doentes de AIDS no 
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início da década 80: eram temidos, abandonados, desprezados e isolados . 
desde cedo Elisabeth achava o ambiente dos hospitais insensíveis demais. A 
falta de compaixão de algumas enfermeiras e médicos para com seus 
pacientes era grande demais. E foi nesse contato com estas pacientes que 
percebeu que as necessidades emocionais delas eram tão e mais necessárias 
do que as do próprio corpo adoecido.  Ficava horas conversando com elas e 
em troca da amizade, compreensão e ternura oferecidas por Elisabeth abriram 
seu coração tanto quanto seus olhos para o próximo.  

Era o ano de 1944 e a segunda guerra estava chegando ao fim. O hospital 
em que trabalhava da noite para o dia superlotou de refugiados de outros 
países. Eram levados diretamente para a ala de dermatologia. Recebiam um 
banho para desinfecção e remoção dos piolhos e sarna. Atendia sempre 
primeiramente as crianças. Depois de vestidas com roupas limpas e lavadas, 
dava-lhes o que achava ser aquilo de que mais precisavam: abraços e palavras 
reconfortantes, “tudo vai ficar bem”, dizia. Durante 3 semanas trabalhava 14 
horas por dia ou mais. Dormir? Quem tinha tempo para isso? Estava tão 
envolvida e feliz com seu trabalho que nem percebera os dias passarem. E foi 
lá que um médico percebeu seu trabalho e lhe disse que deveria trabalhar com 
crianças refugiadas. Falou-lhe da enorme ajuda que seu país natal, a Polônia 
necessitava. E pelas histórias arrepiantes que ouviu sobre as crianças judias 
em campos de concentração fez despertar nela um interesse cada vez maior 
pelo trabalho voluntário. Foi então que conheceu o Serviço Internacional de 
Voluntários da Paz. Paz mundial? Cooperação entre os povos e as nações? 
Socorrer as pessoas da Europa destruída e devastada quando a guerra 
acabasse? Eles estavam descrevendo os maiores sonhos de Elisabeth. Então 
no dia 7 de maio de 1945 a guerra acabou. De modo expontaneo, mas como 
se tivessem combinado o momento exato, todos os sinos das igrejas de toda a 
Suiça começaram a tocar. Era o som da paz ressoando nos ares. Diaa  depois 
Elisabeth estava na Polônia fazendo seu trabalho voluntário. Sabia que iria 
atravessar perigos de minas enterradas, escassez de comida e doenças. O 
importante era ajudar, precisava tomar aquele rumo. As condições de vida dos 
voluntários eram as piores possíveis, no entanto nunca se sentiu tão feliz como 
naqueles dias. Dormiam ao relento, andavam quilometros para conseguir 
alimentos para os refugiados ,que muitas vezes davam apenas para uma única 
refeição no dia. Certa vez um único peixe serviu de alimento para 50 pessoas. 
Foi depois para a Bélgica, Suécia, Itália, Tchecoslováquia e novamente para a 
Polônia. Seu trabalho era do mais variado. Tinha de ser pau-pra-toda-obra. Fez 
serviço de pedreiro, ajudou a fazer o parto de uma vaca, era cozinheira, 
realizava cirurgias complicadas e corajosas, amputava membros, retiravam 
estilhaços de granada, fazia partos e o que surgisse pela frente. Certa ocasião 
passou 8 horas na carroceria de uma caminhão, em posição fetal dentro de 
uma caixa de madeira fechada com pregos para chegar de volta a Suiça.  

Ceta vez, quando estava na Polônia, foi visitar um campo de concentração 
nazista em Maidanek. Os vestígios do passado ainda estavam lá. Viu cercas 
enormes de arame farpado , fileiras de alojamentos em que homens, mulheres 
e crianças haviam passado seus últimos dias, vagões de trens que continham 
cabelo de mulher que seria despachado de volta para a Alemanha para ser 
transformado em roupas de inverno. Outros vagões continham anéis de 
casamento, jóias e bugigangas. Porém o que mais emocionou foi um vagão 
que continha roupas de crianças, sapatos de bebe e brinquedos. Como a vida 
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poderia ser tão cruel?. Porque? Como aquilo tinha sido possível? Eram as 
perguntas que não paravam de ressoar. Pasara nos últimos anos por um 
incrível processo de educação e fortalecimento de suas bases. A discriminação 
que alguns faziam com relação a  nacionalidade, cor, doenças fizeram dela 
uma pessoa mais sensata e experiente. Passara fome várias vezes, adoeceu 
ao ponto de ficar dias em hospitais entre o estado de consciencia e 
inconsciencia. Emagreceu ao ponto de chegar a cerca de 34 quilos. Mas 
estava de volta para casa.  

Chegava um novo momento em sua vida. Era hora de recomeçar a estudar 
e se preparar para os exames para a faculdade de  medicina. Porém ao voltar 
para casa não foi recebida com o amor e carinho esperado pelo seu pai. Antes 
de sua última viagem ele havia lhe falado que se cruzasse as fronteiras dos 
países da Cortina de Ferro, não seria mais sua filha- como se isso fosse 
possível. E foi a recepção que seu pai lhe deu ao voltar- ao bater a porta de 
sua casa seu pai lhe prgunta- “Quem é voce- não conhecemos vc. “ se aquele 
era o preço a pagar porque fizera o que achava certo, em vez de fazer o que 
esperavam que ela fizesse, não tinha outra escolha a não ser  tão ou mais 
obstinada que seu pai.  

Conseguiu seu antigo emprego de volta e alugou junto com uma amiga um 
apartamento em uma casa que ficava 97 degraus acima . Era o jeito, era o que 
podiam pagar. Trabalhava de dia e estudava a noite. Se empenhou, estudou 
em 12 meses o que se faria normalmente em 3 anos e conseguiu após 5 dias 
de prova passar para a faculdade de medicina. O  resultado da sua aprovação 
chegou um dia antes do aniversário de seu pai. Resolveu lhe deixar um 
presente. Um calendário no qual escreveu nas datas correspondentes “ Feliz 
aniversário “ e “ passei no exame de Medicina”. No outro dia foi esperá-lo na 
saída do trabalho. Embora de inicio não parecesse muito satisfeito ao ve-la sua 
careta se transformou em um sorriso. Não era exatamente um pedido de 
desculpas, mas foi o primeiro sinal de afeto depois de um ano.  

Cursou  a faculdade sem maiores dificuldades apesar de trabalhar a noite e 
estudar de dia. Foi lá que conheceu seu futuro marido, que também cursava 
medicina. Havia porém um problema a enfrentar: apresentar seu então 
namorado a sua família sem que seu pai tivesse um ataque. Como as festas de 
final de ano se aproximavam aproveitou para contar uma história comovente 
sobre 3 rapazes norte-americanos, entre eles Manny, que estavam longe de 
casa, solitários e sem dinheiro para uma boa ceia de natal.  Foi a primeira vez 
que estranhos a família participavam da ceia de natal. A recepção não poderia 
ter sido melhor. Manny trouxe um buque de flores para sua mãe, o que 
encantou-a logo de inicio. Depois tiraram a mesa e lavaram a louça , algo que 
os homens suiços dificilmente faziam por conta própria, conquistando-a de vez. 

Após 7 anos de faculdade,  um estágio em uma pequena cidade da Suiça e 
o exame final do Conselho do Estado Elisabeth finalmente tornou-se médica. 
Seu futuro marido seis meses depois também estaria passando nas provas do 
Conselho. Casaram-se e decidiram mudar-se para os Estados-Unidos. Havia 
um conflito  de sentimentos em Elisabeth pelo fato de deixar a Suiça por um 
país o qual não havia o menor interesse. No entanto deixou-se levar sem 
discutir. Havia uma voz interior que dizia que havia chegado a hora de partir. E 
um sonho da noite anterior a sua chegada confirmou de certa maneira isso: 
sonhou que estava vestida de india e que atravessava o deserto a cavalo. 
Quando criança gostava de desenhar escudos e simbolos de  indios, apesar de 
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nunca ter tido contato com a cultura indigena norte-americana. Parecia que o 
desconhecido agora parecia um retorno ao lar. estava agora sedenta como no 
deserto, por aquele novo momento em sua vida.  

Naturalmente houve um período de adaptação a uma nova cultura e aos 
hábitos dos americanos. Não entendia aquelas mães vestidas como modelos 
no setor pediatrico dos hospitais que chegavam com brinquedos caros para 
mostrar como se preocupavam com seus filhos. Quanto maior o brinquedo, 
maior o amor certo? Não era a toa que todas precisavam de psicanalistas. O 
inicio de carreira naturalmente foi dificil, chegando a muitas vezes ser 
responsável em um final de semana por cerca de 250 leitos no hospital. 
Trabalhavam até tarde e o dinheiro mal dava  para pagar as contas. Porém 
passou o tempo, e surgiu uma vaga para residente no hospital estadual 
psiquiatrico de  Manhattan. Não era bem a área que Elisabeth gostaria de 
atuar, ainda mais sendo aquele hospital um depósito de doentes mentais, 
dirigido por um psiquiatra suiço maluco que fazia todos os residentes saírem 
correndo. Mas era necessário pagar o aluguel e por comida na mesa. Após a 
entrevista, saiu com uma promessa de uma bolsa de pesquisa e um salário de 
400 dólares por mês. De uma hora para outra estavam ricos. Com relação ao 
seu trabalho neste hospital, alterou a rotina drasticamente dos pacientes, onde 
seu maior objetivo era dar alta ao maior numero deles. Chegou a dar alta a 
94% dos chamados “esquizofrenicos incuráveis”. Esforçava-se em conseguir 
empregos fora para aqueles mais capazes. Saiam de manhã e voltavam a noite 
e aprendiam como usar seu dinheiro para comprar coisas básicas. Criou um 
programa no qual as famílias das vizinhanças foram convidadas a visitar e 
adotar um paciente. Gerava dessa maneira um relacionamento mais afetivo, ao 
mesmo tempo que colocava objetivos na vida daquelas pessoas. Depois de 
cerca de dois anos atuando no hospital de Manhattan com esquizofrenicos 
sabia que havia um poder de cura além das drogas, além da ciencia e era isso 
que Elisabeth levava para as enfermarias do hospital.  

Não admitia como os enfermeiros e médicos tratavam os pacientes 
terminais. Eram os que recebiam o pior tratamento, sendo colocados nos 
quartos mais distantes dos postos de enfermagem, não podiam receber visitas, 
deixavam-nos morrer sozinhos, como se a morte fosse contagiosa. Percebeu 
claramente que a maioria dos médicos evitava inclusive falar sobre a morte. 
Seus melhores professores foram sem dúvida os pacientes moribundos; 
percebia que não havia um sequer que ansiasse por amor, por um contato 
físico ou uma forma de comunicação.  

E foi quando conheceu o professor Margolin que surgiu uma oportunidade 
que iria mudar para sempre sua carreira médica. Após assistir uma aula deste 
professor na faculdade de medicina ficou encantada pela forma com que ele 
retinha a atenção dos alunos. Seus temas eram sempre uma surpresa. Era 
como se ele se materializasse perante a platéia. Tornaram-se amigos, ele e 
sua mulher, Elisabeth e Manny. Certa ocasião o professor teve de viajar para a 
Europa e pediu que Elisabeth o substituísse. De repente foi inundada por um 
suor nervoso.Não era apenas uma honra, mas uma impossibilidade. O 
professor era um apresentador cheio de vivacidade e animação, cujas aulas 
eram semelhantes a uma atuação teatral. Avisou-a com 2 semanas de 
antecedencia e ponto final. Mas qual o tema dentro da psiquiatria a escolher 
que fosse comum a alunos com especialidades tão diversas , de a um 
ortopedista a um urologista? A resposta não demorou muito a vir: seria sobre a 
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morte. Para a primeira hora da aula, que era a aula teorica, debruçou-se sobre 
os livros da biblioteca. Mas havia se esquecido sobre a segunda que era a aula 
prática. Foi quando deparou-se, em uma das visitas aos pacientes, com uma 
menina de nome Linda de dezesseis anos que estava morrendo de leucemia. 
Em conversas anteriores havia percebido que Linda era muito direta, 
descontraída e objetiva quando falava de seu problema. Convidou-a a 
participar de uma aula e responder a perguntas dos alunos e dizer como era 
estar com uma doença terminal. A primeira hora da aula transcorreu de 
maneira um tanto quanto displicente por parte de alguns alunos. Alguns 
mascavam chiclete, outros cochichavam, mas no decorrer as coisas foram se 
acomodando. Chegado o segundo momento da aula, após o intervalo, 
Elisabeth levou a adolescente corajosa. Ela se vestiu com esmero  e arrumou o 
cabelo e estava pronta para as perguntas. Houve um ligeiro ruído das cadeiras 
se mexendo e em seguida um silencio tão profundo que chegava a incomodar. 
Os alunos estavam embaraçados. Quando pediu voluntários ninguém se 
levantou, então Elisabeth escolheu um grupo de alunos e convidou-os a 
fazerem perguntas. Fizeram apenas perguntas técnicas de medicina, tipo qual 
a contagem sanguinea dela, o tamanho do rim, etc. num inflamado acesso de 
raiva Linda perdeu a paciencia com seus interrogadores. Fez as perguntas que 
desejaria ouvir da equipe de seu médico e deu as próprias respostas. 

 Como é ter 16 anos e apenas mais algumas semanas de vida? Como é 
não poder sonhar com a festa de formatura? Ou com o encontro de um 
namorado? Ou não se preocupar com crescer e escolher uma profissão o que 
ajuda a aguentar cada dia? Por que as pessoas não dizem a verdade? Meia 
hora depois Linda estava cansada e retirou-se para seu quarto. Porém suas 
perguntas ressoavam no ar e os alunos ainda estavam perplexos. Pela primeira 
vez muitos deles tinham enfrentado sentimentos e medos relacionados a 
possibilidade e inevitabilidade da própria morte. Talvez agora vcs não apenas 
saibam como se sente um paciente que vai morrer, mas também sejam 
capazes de tratá-los com compaixão, a mesma que desejariam para si 
mesmos. Sem perceber começava ali um novo trabalho que a tornaria 
mundialmente  conhecida.  

Os grandes avanços da medicina haviam convencido as pessoas de que a 
vida deveria ser indolor. Como a morte era associada a dor, o assunto era 
evitado, tanto por parte dos médicos, como dos adultos. Quando se tratava do 
assunto morte, as crianças eram despachadas para os quartos. Médicos 
brilhantes que sabiam como prolongar a vida  não compreendiam que a morte 
fazia parte desta mesma vida. Quando não se tem uma boa vida estão 
incluídos aí também os momentos finais e como consequencia não se pode ter 
uma boa morte. Seus seminários começaram a se tornar famosos e cada vez 
mais cheios. A maior dificuldade era conseguir pacientes terminais, pois alguns 
médicos achavam aquilo uma exploração e não viam como um grande trabalho 
humanitário de esclarecimento e nova forma de resignificar a morte e a vida. As 
lições que cada um dos pacientes passava traziam no fundo a mesma 
mensagem: 

Viva de tal modo que, ao olhar para trás, não se arrependa de ter 
desperdiçado sua vida. 

Viva de tal modo que não se arrependa do que fez ou não deseje ter 
agido de outra forma. 

Viva uma vida digna e plena. 
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Viva.  
Houve um momento em que Elisabeth contou com a ajuda de um aluno 

seu, um homem de meia-idade que era o capelão do hospital, o reverendo 
Gaines. Os dois se entrosaram tão bem no trabalho que começaram a fazer 
pesquisas independentemente um do outro de tal modo que acumularam cerca 
de 20.000 entrevistas com pacientes terminais os quais descreveram que a 
morte ocorria em diversas fases distintas resumidas em 4: 

 
FASE 1- na primeira fase as pessoas flutuavam para fora de seus corpos, 

independente da morte ser por acidente de carro , de cometer suicídio ou por 
doença. Todos contavam que haviam presenciado tudo o que se passara no 
lugar de onde tinham saído. Assumiam uma forma etérea. Sabiam o que 
estava acontecendo, ouviam as pessoas falando entre si e viam os esforços 
que estavam sendo feitos para retirar seus corpos dos veículos destroçados. 
Nessa fase também sentiam a sensação de integridade. Por ex um cego 
recuperava a visão, um paralítico poderia andar. A única queixa das pessoas 
com que Elisabeth falou tinha sido o fato de não terem continuado mortas. (em 
entrevistas com pessoas que tinham passado pela experiencia de quase morte) 

FASE 2- nessa fase as pessoas já haviam  deixado seu corpo para trás e 
diziam que se encontravam em um estado que pode ser definido como espírito 
e energia. Sentiam-se reconfortadas em saber que jamais nenhum ser humano 
morre sozinho. Não importa como ou onde tivessem morrido, eram capazes de 
ir a qualquer lugar com a rapidez do pensamento. Todos que foram 
entrevistados diziam que nessa fase se encontravam com seus anjos ou guias, 
ou como as crianças diziam, seus amigos e companheiros de brincadeiras. 
Essa fase era lembrada como uma ocasião alegre, de reecontros com parentes 
já mortos anteriormente. 

FASE 3 – entravam então no que costumava ser descrito com um túnel, 
uma ponte, um desfiladeiro em uma montanha ou um bonito riacho, como se 
diz ao gosto do fregues. Criavam essas imagens com energiia psiquica e no 
final viam uma luz brilhante. Essa luz irradiava calor, energia, espiritualidade e 
amor intensos. Mais do que tudo amor incondicional. Sentiam paz, 
tranquilidade, e a expectativa de finalmente estarem indo para casa. A luz, 
diziam elas, era a fonte primordial de energia do universo. Algumas diziam que 
era Deus, outras que era Buda ou Cristo. Mas todas estavam de acordo com 
uma coisa: sentiam-se envolvidas por um amor irresistível. As que voltaram, 
contudo, afiramaram que aquilo teve profundo efeito sobre suas vidas. Todas 
diziam que só há uma explicação para o significado da vida- o amor.  

FASE 4 – nessa fase as pessoas declararam que tinham estado na 
presença da Fonte Superior. Algumas a chamavam de Deus. Outras diziam 
que estavam rodeadas  de todo o conhecimento que existe, passado, presente 
e futuro, e que esse conhecimento era benevolente e isento. Transformavam-
se em energia espiritual, a forma que  os seres humanos assumem entre as 
vidas e quando cumprem seu destino. Nesse estágio as pessoas passavam por 
uma revisão de suas vidas, num processo no qual se viam perante a totalidade 
de suas vidas. Repassavam cada ação, palavra, pensamento.. a razão de cada 
uma de suas decisões, pensamentos e ações tornava-se compreensivel. Viam 
como suas ações tinha afetado outras pessoas, inclusive as desconhecidas. 
Viam o que suas vidas poderia ter sido, o potencial que tinham. Era mostrado a 
elas de que modo as vidas de todas as pessoas estão entrelaçadas, que cada 
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pensamento e ação tem uma ondulação, e que esta atinge todas as formas de 
vida no planeta. Nessa fase as pessoas dizem que lhes tinham perguntado: 
“Que serviços vc prestou?”  era a pergunta mais difícil de responder. Exigia que 
as pessoas verificassem se tinham ou não feito as melhores opções na vida. 
Descobriam se tinhamou não aprendido as lições que deveriam ter aprendido, 
sendo que a lição fundamental era o amor incondicional. Por isso que talvez o 
maior dom que Deus nos deu seja o livre-arbítrio que é a opção em escolher 
entre duas  ou mais coisas certas, a responsabilidade de fazer escolhas certas, 
as mais ponderadas e impregnadas de respeito, capazes de trazer benefícios 
ao próximo, ao mundo. 

Estas fases foram conclusão de um trabalho cientifico, no qual apesar de já 
ter contato com alguns espíritos não havia a intervenção diretamente do outro 
plano. Havia também várias propostas para que ela falasse com os mortos ou  
participasse de algumas viagens para planos mais elevados de consciencia, 
porém aquilo não lhe interessava. Mas no inicio de 1971 ela foi procurada por 
um casal de San Diego, Jay e Martha que prometeram apresentá-la a algumas 
entidades espirituais. Conseguiram despertar-lhe a atenção. Acabou marcando 
uma palestra na mesma cidade e aproveitou para visitá-los. Participou de uma 
sessão de incorporação na qual  teve contato com uma entidade que lhe 
acompanhou num trabalho sério ao longo de alguns anos, debatendo idéias 
com emoções naturais e aprendidas, educação de crianças e maneiras 
saudáveis de externar tristeza, raiva e ódio. Teorias que mais tarde foram 
incorporadas aos seus workshops.  

Repentinamente surgiu a separação em sua vida. Quando ela achava que 
tudo estava correndo bem, seu marido resolve sair de casa. Mais um baque. 
Mas era hora de começar a construir seu próprio centro de tratamento.  

Foi em uma viagem para uma palestra, que resolveu visitar uma velha 
amiga, que ocorreu um fato interessante. Chegando na casa dela, seu marido 
entrou em transe e incorporou um espírito que lhe trazia uma mensagem em 
tom de urgência. Dizia a ela que deveria  iniciar sua segunda tarefa, a de dizer 
ao mundo que a morte não existe. Ora, ela era conhecida como a mulher da 
morte e do morrer, de que jeito voltaria atrás e diria que a morte não existe?  

 
A experiencia das mil mortes. 
 
Certa noite ao deitar-se caiu em sono profundo- e foi quando os pesadelos 

começaram. Era como passar por mil mortes. Torturavam-na fisicamente, mal 
podia respirar, curvava-se acometida por dores tão intensas que nem tinha 
forças para gritar. Aquilo durou horas e cada vez que uma morte se consumava 
em seguida vinha outra, sem uma pausa para respirar ou recuperar-se. Mil 
vezes. A finalidade era clara. Estava revivendo a morte de todos os pacientes 
que tinha atendido até então, vivenciando sua angustia, medo, sofrimento, 
tristeza, perda, sangue, lágrimas, etc. sofria os efeitos do tipo de morte que o 
paciente sofrera, as mesmas dores do cancer, do derrame, do que fosse. Teve 
de vivenciar todo o horror de mil mortes para reafirmar a alegria que veio 
depois. Passar por aquela provação, assim como pela propria vida  se tornou 
uma questão de fé. 

Fé em Deus- que nunca enviaria nada para alguém que estivesse além das 
proprias forças 
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Fé nela mesma- que poderia lidar com qualquer coisa que Deus lhe 
enviasse, e que por mais angustiante e dolorosa que fosse, seria capaz de 
resolve-la. O que se queria dela era apenas um SIM. Para tudo que viesse.  


