
Salvo pela Luz 

Dannion Brinkley (1950–) foi em sua adolescência e juventude um dos maiores 

brigões da escola. O sujeito era abusado. Brigava quase todos os dias para manter a 

aura de fortão da turma. Haviam também as lutas marcadas uma vez por semana em um 

estacionamento. Alguns garotos espectadores ficavam dentro dos carros para se 

proteger, pois Dannion depois de nocautear o adversário, distribuía socos aleatoriamente 

por pura diversão. 

A profissão escolhida refletia o seu temperamento: vendia e distribuía armas 

para o exército estadunidense. Um exemplo de sua retrospectiva de vida: estava em um 

país estrangeiro descarregando armas que seriam utilizadas em certa batalha contra a 

União Soviética. Nesta tarefa, ele transferia as armas de um avião para outro do país 

aliado militar na região. 

No dia 17 de Setembro de 1975, com 25 anos de idade, Dannion falava ao 

telefone. Observava pela janela uma tempestade proveniente de Aiken, Carolina do Sul, 

EUA. Via os raios caírem com aquele chiado típico e o estalo ao tocar o chão. Alguém 

da família chamava o fenômeno de “artilharia de Deus”. Sentiu medo e falou para seu 

amigo Tommy que precisa desligar devido aos raios. Não deu tempo. Um dos raios veio 

pelo fio do telefone lançando-o a certa distância. Sua esposa Sandy, que estava em casa 

ligou para Tommy que veio logo em seguida. 

A ambulância também chegou rápido. Enrolaram Dannion em um cobertor e 

partiram para o Hospital. No caminho os socorristas injetaram algo em seu corpo para 

minimizar as convulsões. Depois das tentativas de ressuscitação, um paramédico disse 

que ele estava morto. Aparentemente não teria chegado vivo ao hospital. Contudo, ao 

ser levado para o necrotério, Dannion voltou à vida. Ele relatou que esteve fora do 

corpo e viu todas as tentativas de trazê-lo de volta. Denominada Experiência de Quase 

Morte (EQM), esta vivência mudou completamente os rumos da sua existência. Deixou 

a venda de armas, procurou pesquisadores iguais a Raymond Moody Jr. (1944–) e Paul 

Perry (1950–), tornando-se palestrante em diversas turnês. Também escreveu livros. 

Atualmente Brinkley está aposentado, promove a paz e lidera desde 1997 uma 

fundação sem fins lucrativos, que presta assistência através de voluntários capacitados a 

pessoas em estado de doença terminal, acompanhando-os nos leitos dos hospitais e 

hospícios dos EUA, denominada “The Twilight Brigade”. 

 

Algumas pessoas consideram fantásticas e inspiradoras, esta e outras narrativas 

semelhantes, que promovem renovações intraconscienciais, contribuem para corrigir o 

norte de suas vidas ou fazer reciclagens existenciais. 

 

Céticos duvidam da veracidade da narrativa de Dannion. Admitem que ele 

pudesse ter sido atingido pelo raio, mas dizem que ele nem chegou a ser levado ao 

hospital. Nada que seja transcendência da consciência. Pode-se dizer que são os céticos 

pessimistas, pois não fazem nada para esclarecer suas dúvidas.  

 

Na maioria das disciplinas da Ciência Convencional, este tipo de ocorrência não 

é ignorado. Contudo, entende-se ser produto de experiência impactante, nas quais os 

relatos são originários do cérebro físico. Ou seja, é a visão puramente materialista, de 

acordo com o paradigma científico tradicional elaborado há cerca de 400 anos. 



 

Prezada leitora, caro leitor visitante do site do Colégio Invisível da Recexologia, 

ao ler este artigo, consegue elaborar o posicionamento pessoal? Para este autor, o mais 

inteligente é, em primeiro lugar duvidar, e, depois, pesquisar com imparcialidade. Em 

outras palavras, aplicar o Princípio da Descrença: “Não acredite em nada, tenha as suas 

próprias experiências”. Neste caso, naturalmente, não é necessário passar por EQM. 

Existem milhares de relatos mundo afora que podem servir de parâmetro para reflexões 

e introspecções e, com calma, tirar conclusões provisórias sobre o assunto. 

 
Bibliografia: 

1. Brinkley, Dannion; Perry, Paul; Salvo pela Luz: a história real de um homem que morreu 

duas vezes e as revelações profundas que teve; 176 p.; São Paulo, SP: Larousse; 2010. 

 

Filmografia: 
1. Salvo pela Luz. Título Original: Saved by the Light. País: EUA. Data: 1995. Duração: 96 min. 

Gênero: Drama. Direção: Lewis Teagues. Elenco: Eric Roberts; Don McManus; K. Callan; & Lynette 

Walden. Sinopse: Fundamentado no relato de duas Experiências de Quase Morte (EQM) pelas quais 

passou Dannion Brinkley (1950–), em 1975. Ele falava ao telefone durante tempestade, quando foi 

atingido por um raio lançando-o a distância. Foi socorrido e considerado morto. Quando estava para ser 

levado ao necrotério, voltou à vida. A partir desta experiência, o homem antes briguento e encrenqueiro, 

começa a ter vivências parapsíquicas mudando os rumos da própria existência e de outras pessoas. 

Especialidade: Recexologia. 

 
Webgrafia: 

1. Near-Death Experience Research Foundation (NDERF); Mais de 4.000 relatos de EQM de 

todas as partes do planeta em 23 idiomas; Disponível em: https://www.nderf.org/Portugue-

se/index.htm; Acesso em 25.02.2020. 

2. The Twilight Brigade; Organização sem fins de lucro que atua através de voluntários para 

acompanhar doentes terminais em hospitais e hospícios dos EUA; Disponível em: 

http://www.thetwilightbrigade.com/; Acesso em 26.02.2020. 

 

 Este Artigo foi escrito para o Colégio Invisível da Recexologia por Wagner Strachicini, Integrante 

deste Colégio e Voluntário no IIPC-CEA/SP. 

 Autor do Livro “Consciência Antidogmática: Reciclagem de Ideias Dogmáticas da Ciência 

Filosofia e Religião pela Conscienciologia” e Organizador do Livro “Zeca, 100 anos: Memórias”. 
 

https://www.nderf.org/Portugue-se/index.htm
https://www.nderf.org/Portugue-se/index.htm
http://www.thetwilightbrigade.com/

