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Er der liv efter døden? Afgjort ja, siger den amerikanske kræftlæge Jeffrey Long, der i årtier har forsket i og
indsamlet beretninger om nærdødsoplevelser. Han og medforfatteren Paul Perry fremlægger i denne

fængende og vigtige bog videnskabelige beviser for, at sindet og bevidstheden ikke kan reduceres til ren
hjerneaktivitet, der forsvinder, når vi erklæres for klinisk døde. Ikke to nærdødsoplevelser er ens, men der er

ifølge forfatterne nogle klare fællestræk.

Efter livet redegør for tolv forskellige typer oplevelser, der går igen i beretningerne om nærdødsoplevelser fra
hele verden: Ud af kroppen-oplevelse; forstærkede sanser, intense og generelt positive følelser; en oplevelse
af at opholde sig i eller passere igennem en tunnel; se et mystisk stærkt lys; møde mytologiske væsener eller
afdøde familiemedlemmer eller venner; anderledes oplevelse af tid og rum; se livet passere revy; opleve
overjordiske verdener; modtage belæringer; nå til en grænse eller barriere og sidst returnere til kroppen,

frivilligt eller ufrivilligt.

Beretningerne i denne bog vil bekræfte dem, der allerede tror på et liv efter døden og åbne øjnene for
skeptikere.
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