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Introdução

O Dr. Ian Stevenson e seus associados, assim como outros 
pesquisadores independentes, já encontraram mais de 2.700 
casos de crianças que afirmam se lembrar de suas vidas 
passadas em todos os lugares do mundo, incluindo a Índia, 
Tailândia, Birmânia, Líbano, Turquia, Sri Lanka, Reino Unido, 
França, Alemanha, Holanda, Itália, Áustria, Portugal, Hungria, 
Islândia, Finlândia, Canadá e os Estados Unidos da América. 
No entanto, praticamente nenhum caso do Japão têm sido 
relatado em uma revista científica, o que é lamentável, 
considerando o fato de que o caso do século XIX, de 
Katsugorô, foi um dos casos fortes que inspirou Dr. Ian 
Stevenson para pesquisar o fenômeno [1].

Este artigo relata o caso de uma criança japonesa que afirma 
ter vivido em Edimburgo, na Escócia, em sua vida passada. 
Suas declarações são basicamente compatíveis com uma 
possível vida em Edimburgo, e alguns deles são um tanto 
surpreendentes. Ele mostra um forte desejo de voltar para 
sua mãe anterior. A busca da personalidade de vida passada 
não foi bem sucedida e o caso está atualmente sem solução. 
No entanto, o presente artigo mostra a existência de um caso 
tipico de reencarnação (CORT) no Japão [2].

Resumo do caso e sua investigação

O caso “Tomo", se refere a um garoto japonês que vive na 
região de Kansai. Ele nasceu em janeiro de 2000 [3]. Quando 

o jovem tinha 11 meses de idade, ele começou a mostrar um 
comportamento que poderia ser interpretado como algo 
relacionado com a sua personalidade de vida passada. 
Quando ele tinha 3 anos e 11 meses, ele começou a falar 
sobre suas memórias da vida passada, alegando ter sido um 
menino que vivia em Edimburgo, e continuou a fazê-lo até 
que seu pai o levou a cidade de Edimburgo (já com 
aproximadamente 7 anos de idade) para procurar a mãe de 
sua personalidade de vida passada. Embora a sua pesquisa 
não foi bem sucedida, a visita a Edimburgo parece ter 
acalmado o intenso desejo do menino para voltar à sua 
"mãe", e ele gradualmente parou de falar sobre suas 
memórias de vidas passadas.

Eu vim a saber do caso através Dr. Ikegawa Akira, que 
realizou uma investigação por questionário de grande escala 
sobre o nasc imento da c r iança e as memór ias 
“intrauterinas" (Ikegawa 2005). Realizei duas entrevistas, uma 
com o menino e sua mãe no dia 22 de junho de 2010, e pela 
segunda vez com o menino e seu pai, em 2 de julho de 2010. 
Na época das entrevistas, o garoto, ja tinha 9 anos e meio de 
idade,  portanto já não possuía nenhuma memória específica. 
Portanto, as informações sobre as declarações e 
comportamento do mesmo foi fornecida pelo pai, 
especialmente sua mãe, que mantiveram um diário detalhado. 
A autenticidade da parte essencial de declarações do 
indivíduo, no entanto, não é questionável porque um 
psiquiatra que analisou o assunto escreveu um relatório sobre 
memórias de vidas passadas do menino em relação ao 
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autismo (Miyao 2007) [4].

É importante ressaltar que, no momento da primeira 
entrevista, o menino estava dizendo "Eu ainda tenho uma 
imagem visual da minha mãe britânica", "Eu ainda quero ir 
para o Reino Unido para encontrar minha mãe", e “Você vai 
ver, quando eu crescer, eu irei por minha conta". Ele também 
se lembrou de uma frase “John, John, very my John, 
John” {expressão original} , e disse várias vezes quando ele 
lembrou-se de um cachorro que ele mantinha em sua vida 
passada.

As declarações e comportamento do garoto

Quando o menino tinha 11 meses de idade, ele estava muito 
atraído pelas letras romanas que ele viu em comerciais de TV, 
como "AJINOMOTO", "TOYOTA", etc. Antes dele aprender 
todos os ideogramas japoneses, ele aprendeu algumas letras 
romanas. Com a idade entre 2 anos e nove meses e 2 anos e 
dez meses, ele assinou seu nome como "Tomo" usando 
caracteres latinos, como mostrado nas Figuras 1 e 2.

Também a esta altura (mesma idade relatada), quando ouviu 
a canção Inglês "Top of the World", pela primeira vez, ele foi 
capaz de cantar junto, o que surpreendeu muito a sua mãe.

Figura 1. Desenho feito pelo menino.

Figura 2. Um segundo desenho feito pelo menino.

Com a idade de 3 anos e 11 meses, o garoto e sua mãe 
tiveram a seguinte conversa (registrado no diário):

Tomo: Eu quero descascar alho.

Mãe: Por que você quer fazer isso?

Tomo: Eu fazia isso antes de me chamar “Tomo”.

Mãe: O que? O que quer dizer com isso?

Tomo: Eu era uma criança de um restaurante no Reino Unido 
antes de eu vir a ser chamado de “Tomo".

Mãe: Quando foi que ele nasceu?

Tomo: Ele nasceu no dia 9 de agosto de 1988. Eu era 
chamado de ‘Geiris’ [5]. Eu morava em um prédio de sete 
andares.

Mãe: Onde está o antigo "Tomo" agora? [referindo-se a 
personalidade de vida passada]

Tomo: Ele teve uma febre alta de 45 graus Celsius [113 F] e 
morreu.
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Devido o menino insistir em descascar o alho, a mãe comprou 
e entregou-lhe no dia seguinte. Então habilmente o garoto 
descascou o alho. O referido momento é exibido na Figura 3. 
Além disso, como mostrado na Figura 4, ele descascou o alho 
com a mão esquerda, o que é surpreendente, porque ele é 
destro. Ele usou a mão esquerda somente quando o alho foi 
descascado. A mãe registrou a conversa que eles tiveram 
naquele dia:

Mãe: Tomo, você já descascou alho?

Tomo: Sim. Eu fazia isso quando eu era "antigo Tomo”.

Mãe: Quem é "antigo Tomo?"

Tomo: Aquele Tomo que nasceu no dia 09 de agosto.

Naquela mesma época, (a) o menino que nunca tinha tomado 
uma pílula, disse à mãe: “Tomo britânico tomou uma pílula 
chamada EMD”.  [6 ] 

Quando perguntado pela mãe "Que pílula?", Ele respondeu: 
"Amarelo e redondo”;  (b) ele disse também, quando a sua 
mãe lia um livro de imagens antes de ir para a cama: "Minha 

mãe britânica disse: ‘é tudo por hoje", e fez isso [tocando a 
testa com o dedo] . "a mãe interpretou q se tratava de um 
sentido para representar um beijo de boa noite, fato que as 
mães japonês raramente; fazem esse tipo de coisa e (c) 
quando viu um globo (mundi) em uma loja, ele apontou o 
Reino Unido (região superior) e disse: "Tomo viveu por aqui." 
Quando eles voltaram para casa e sua mãe lhe mostrou um 
mapa do Reino Unido, o menino apontavam para cerca de 
Edimburgo e disse: "Eu vivia em 'Edinbia'."

Após o evento acima mencionado, o garoto começou a falar 
sobre suas memórias de vidas passadas de forma intensiva, 
como mostra a Tabela 1.

Figura 3. O garoto descasando o alho. 

  

                                                                         Figura 4. O menino descansando o alho com a mão esquerda
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4 anos de idade 
(escrito 3 vezes no 
diário)

"I tinha um cão chamado John. Ele tinha pelos amarelo ou dourados com um longo focinho. 
Suass orelhas ficavam na parte de cima da cabeça. Nós dormiram no mesmo quarto".

4 anos de idade 
(escrito 3 vezes no 
diário)

“O Tomo inglês ia para uma escola, não um jardim de infância [como o garoto fazia agora]. Meu 
professor era um homem. Eu tinha um amigo chamado 'Suimenli'. "

4 anos Quando ele falou sobre o cão, John, ele começou a dizer "John, John, very my John." Ele 
continuou dizendo isso por um longo tempo. (Como dito acima, ele se lembrou desta frase 
quando o autor o conheceu.)

4 anos Quando ele viu ovos de salmão na mesa de jantar, ele disse "Gungu!" Isso pode ter sido 
relacionado com "ervilhas gungo" (ou “guandu”), que ele poderia estar familiarizado se fosse uma 
criança de um restaurante.

4 anos “Quando o Tomo inglês morreu, entre 24 e 25 de Outubro de 1997, a mãe britânica parecia 
perturbada. Ela estava dizendo: 'Agora há apenas cinco de nós. "Quando a mãe surpresa 
perguntou-lhe:' O quê? Você viu isso? ", Ele respondeu:" Sim. Vi eles me enterrando"

4 anos "Não havia tempo antes de eu nascer. Tomo britânico tinha um relógio"

4 anos "Mãe britânica disse muitas vezes 'eu te amo'." [Mães japonesas raramente dizer isso.]

4 anos (Apontando para suas próprias pernas) "Eu tinha um monte de cabelo aqui."

4 anos "No Reino Unido, mergulhado em leite (banho)."

4 anos Apontando para o lavatório, o menino disse várias vezes "lavatório" em Inglês. Ele também disse/
pediu “Pleasure".

4 anos "No Reino Unido, tomei erva de cura”.  Fazendo sua mãe lhe segurar, e imitar como se ela deu 
um copo de erva de cura para ele, disse também: "mãe britânica me disse: 'Tome pegue isso. Ele 
irá ajudá-lo a se sentir melhor.'A erva era como trevo, e era um líquido verde quando eu peguei. 
Meu irmão (mais velho) levou as folhas. Nós também usávamos desta forma (fingindo colocar 
uma folha em sua testa)”

4 anos O menino tentou explicar o que ele comeu em sua vida passada. "Com a cenoura picada e 
rabanete tipo japoneses, com queijo. Nós aqueciamos por cerca de quatro minutos e quando o 
queijo derretia a gente comia. "Quando a mãe perguntou:" Será que gratinado ?, "o menino 
disse:" Oh, é difícil de explicar"

4 anos e um mês "Quando eu era britânico, em 16 de fevereiro, um líquido branco saiu do meu pênis, pela primeira 
vez." Quando a mãe perguntou: "O que você quer dizer?", Ele disse: "A partir do pênis de Tomo 
inglês, em vez de um xixi amarelo um suco branco saiu. "1 (surpreendida com as observações do 
menino, a mãe perguntou aos educadores de infância, se lhe havia sido dado alguma educação 
sexual. A resposta foi naturalmente negativa.)

4 anos e um mês "Eu peguei um ônibus de dois andares. O dinheiro que eu usei não era de ienes, mas libras ".

4 anos e dois 
meses

"Minha mãe me fez beber um misturada com suco de abacaxi (‘grama de cura’), mas eu sabia 
que era algo medicinal.

Tabela 1

Frases do menino feitos entre os 4 anos e os 5 anos e seis meses.
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4 anos e dois meses “Houvia um shopping center especial na frente do nosso restaurante. Eles vendiam o molho de soja japonês. 
"(Sua mãe pensou que esta afirmação era notável pois  era improvável que o menino, que nunca tinha estado 
fora do Japão, saberia que o molho de soja é o tempero japonês.)

4 anos e dois meses "O Tomo inglês foi hospitalizado em 'Muginba Paresu' [conforme transcrito no diário em letras japonesas] 
hospital.2  A princípio nenhum quarto estava disponível. Quando a sala 4 no 13º andar tornou-se disponível, 
quatro de nós, pai, mãe, irmão(mais velho), e eu fomos la de carro. Eram 115 quilômetros da minha casa para 
o hospital. Como era longe, foi utilizada uma rodovia. Meu irmão era cinco anos mais velho que eu e 14 na 
época. No hospital, havia um lugar como um banho, e havia um médico que colocou o medicamento em pó 
em água quente e me massagearam. O tratamento não funcionou e eu tive uma.… Eu tive uma febre de 40 
graus Celsius [104 F] [Figura diferente quando ele declarou pela primeira vez sobre sua morte] e morri "

4 anos e sete meses Tomo: (Vendo uma imagem em um livro de imagens intitulada do corpo humano, em que haviam “pauzinhos 
de comer” na garganta de uma pessoa) "Oh, não! Esse cara se tornou britânico Tomo! “

Mãe: "Será que britânico Tomo morreru porque havia algo preso na garganta?”

Tomo: "Eu tive problemas de garganta. Fui hospitalizado e fiquei no sétimo andar de um hospital de 13 
andares. Eu me senti tão doente e morri.”

Mãe: "Será que você morreu de asma, talvez?”

Tomo: "Sim. A erva de cura não me curou, também. O antigo Tomo era fraco e morreu jovem. Então, desta vez 
eu escolhi um corpo forte".

4 anos e sete meses 
(também com 5 anos 
e 6 meses)

(Assistindo uma notícia de um acidente de trem) "Houve também um acidente de trem no Reino Unido, em 
Southall. Eu assistia ao noticiário na TV. Ele disse: 'Acidente! Acidente! "Dois trens colidiram, e um incêndio 
ocorreu. Oito pessoas morreram ".

4 anos e sete meses Tomo: "O tipo de sangue do Tomo inglês era B. Eu estava fraco e não podia exercer, e havia muitas coisas 
que eu queria fazer.”
Mãe: "Por que você se lembra do Tomo Britanico?"
Tomo: (chorando) "Eu quero encontrar a minha mãe britânica."

4 anos e nove meses (Sobre uma refeição que o menino comeu em sua vida passada) "Eu comi Chili Con Carne. também havia 
feijão vermelho e estava quente. "[Ele nunca tinha comido o prato na vida presente.]

5 anos Tomo "Eu morri entre 24 e 25 de outubro de 1997.”
Mãe: "Como é que você sabe que você morreu?"
Tomo: "Minha mãe britânica parecia perturbada. Ela disse: 'Agora só cinco de nós ficaram.' "
Mãe: "Você viu isso?"
Tomo: "Sim, eu vi."
Mãe: "Então, o que você fez?"
Tomo: "Eu estava fazendo algo como andando em um escorregador ou escada rolante de um edifício de 25 
andares."

5 anos Quando a família do indivíduo teve uma pausa para o café, o assunto apontou que o que eles beberam é 
diferente do que a família da personalidade passado bebeu. "No Reino Unido, bebi café preto, o meu pai 
bebeu com o leite, e minha mãe o café com leite e açúcar. Agora, eu não posso beber café, mas pai e mãe 
pode. Você (pai e mãe) bebem café com leite. "

5 anos e seis meses (Depois de uma tempestade durante a noite) “O Tomo inglês foi hospitalizado em Muginba Paresu hospital. No 
início não havia espaço disponível. Então, sala 4 do 13º andar se tornou disponível, então meu pai, mãe, 
irmão, e eu fui lá. Nós usamos uma estrada porque o hospital estava longe. Ele ficava localizado a 115 km ao 
norte da minha casa. Meu irmão tinha 5 anos mais do que eu, 14 anos. No hospital, em um lugar tipo 
banheira, um médico derramou um pó medicinal em água quente e fui massageado. Não deu certo e eu tive 
uma operação. Mas eu tive uma febre alta de 40 graus Celsius [104 F] e morri. Minha casa ficava cerca de 30 
segundos de distância da estação. Houve um notícia de um acidente de trem. TV disse 'News! News! "E eu vi 
os trens colidirem, na TV."

5 anos e seis meses Da sala 4 no 13º andar, eu podia ver fogos de artifício. O hospital tinha uma banheira.
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Como muitos outros CORTs, o menino mostrou uma forte 
emoção/vontade de voltar a ver a mãe "anterior" (= (20)). 
Além disso, como outros CORTs, Tomo demonstra um estado 
de que ele tinha algum trabalho inacabado em sua vida 
passada (= (18), (20)).

As declarações de Tomo sobre seu corpo (= (8), (13)), 
sugerem que ele realmente sentia que seu corpo atual era 
diferente daquele que costumava ter. A maioria das 
declarações constantes do quadro 1, a respeito de sua vida 
em Edimburgo, parece ser compatível com uma possível vida 
em Edimburgo, e além do conhecimento de uma pessoa 
japonesa comum, incluindo os pais do garoto teria. 
Especialmente preocupante é a afirmação do menino sobre o 
acidente de trem que ocorreu na estação de Southall, no 
Reino Unido (= (19)), que teve lugar no dia 19 de setembro de 
1997,8

O pai de Tomo, que havia considerado as declarações do 
indivíduo como mera imaginação, mudou de opinião quando 
ele procurou as informações sobre o acidente de trem e 
descobriu que houve um incidente na estação de Southall, em 
1997. Ele decidiu levar o filho para Edimburgo para procurar 
sua "mãe britânica." Entre os dias 1º e 8 agosto de 2008 
(quando o menino tinha 90 meses de idade), o garoto e seu 
pai foram para o Reino Unido. A mãe dele não foi com eles, 
porque o irmão do de Tomo era muito jovem (nascido em 01 
de julho de 2005). Eles ficaram em Edimburgo, durante três 
dias, procurando em vão pela casa da possível 
"personalidade da vida passada” de Tomo. O pai disse: "Eu 
pensei que meu filho encontraria fácil o caminho para sua 
casa, uma vez que chegamos a Edimburgo. Se eu soubesse 
que isso não seria necessariamente o caso, eu teria me 
preparado melhor.”

Os pontos notáveis que o pai do menino me contou sobre 
essa viagem é que (1), no primeiro dia em Edimburgo, eles 
descobriram que Chili Con Carne é servido em muitos pubs 
da cidade, o que confirmou a declaração de Tomo (21) na 
Tabela 1, e (2), na manhã do segundo dia em Edimburgo, o 
menino virou acordado e disse: "Eu apenas senti minha mãe. 
Ela deve estar nesta cidade! "

Embora a viagem não foi bem sucedida, no sentido de que 
eles não poderiam encontrar a casa do menino de sua vida 
passada, isso parece ter, de alguma forma, acalmado o 
desejo dele de voltar a sua "ex-casa", e o  garoto começou a 
falar sobre sua vida passada cada vez menos, e logo parou 
de falar sobre isso inteiramente.

A investigação sobre sobre a vida passada de Tomo

A investigação sobre a personalidade de vida passada do 
menino incluiu uma pesquisa na Internet com base em 
declarações do indivíduo, pedindo informações de pessoas 
ligadas ao Reino Unido, incluindo membros da Sociedade de 
Pesquisas Psíquicas e da Sociedade Escocesa para a 
Pesquisa Psíquica, e visitas minhas a Edimburgo em 2011. 

Atualmente, no entanto, a busca da personalidade de vida 
passada não foi bem sucedida.

Descobriu-se que não existem registros aparentes de morte 
comparável ao caso em apreço, na cidade de Edimburgo. Já 
que o menino afirmou claramente as datas específicas de seu 
nascimento e morte, eu esperava que o serviço de banco de 
dados de genealogia Internet como "ScottlandsPeople" ou 
"Ancestry.co.uk", uma subdivisão da "Ancestry.com" seria 
facilmente possível de rastrear uma personalidade passada. 
No entanto, contrariamente à minha expectativa, estes tipos 
de serviço exigem o nome da pessoa que você está 
procurando, e, uma vez que Tomo não deu o nome exato da 
sua personalidade de vida passada. Finalmente, eu consultei 
o Registro Nacional da Escócia, cujo papel inclui a 
administração do registro de nascimentos, óbitos, 
casamentos, divórcios, adoções, e o Sr. Blair Kane me ajudou 
com esta pesquisa e verificou todos os livros de morte por 
área de Edimburgo para o ano de 1997. De acordo com o Sr. 
Kane, não houve mortes de crianças nessa faixa etária. 
Também não existiam casos de mortes relacionadas à asma 
nesses meses. Ele afirma que "Ele poderia muito bem ter 
morrido na área de Edimburgo, mas sua morte ter sido 
registrada em um bairro diferente.”

Algumas das discrepâncias

Há algumas discrepâncias nas declarações do indivíduo. De 
acordo com o menino, ele foi internado em um edifício de 13 
andares (= (17), (18), (24), (25)). De acordo com o Dr. Ian 
Tierney, da Universidade de Edimburgo, não há edifícios de 
13 andares residenciais em Edinburgh. Os únicos edifícios de 
13 andares é um edifício de pesquisa da Universidade e um 
edifício de escritórios construído desde 2000.

Se a afirmação do garoto, sobre a localização do hospital em 
relação à residência da personalidade de vida passada do 
sujeito está correto (= (17), (24)), e do hospital é, de fato, em 
Edimburgo, apesar da discrepância acima mencionada, o 
lugar onde sua personalidade de vida passada viveu não 
pode ter sido Edimburgo. Por outro lado, se a residência foi, 
de fato, em Edimburgo, o hospital deve estar em algum lugar 
nas montanhas.

Caráter excepcional

O caso em apreço cai em uma categoria de casos de longa 
distância, em que a família do indivíduo pertence a uma 
comunidade diferente da família da personalidade de vidas 
passadas (Stevenson, 2001). A família do sujeito não tem 
nenhuma ligação com o Reino Unido, nem estavam no país 
na época da concepção, que ecoa as seguintes palavras de 
Stevenson (2001: 238): "para a maioria dos casos de longa 
distância eu não tenho pista alguma a respeito do por quê o 
sujeito nasceu em sua família. Nem temos os informantes 
para os casos” em relação aos casos de longa distância 
Stevenson também. (2001: 242) diz que:
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"[O] maioria dos sujeitos dos casos em que as duas famílias 
não estão relacionadas ou familiarizados falam de uma vida 
que se vivia dentro de um raio de vinte e cinco quilômetros da 
casa do sujeito." A distância entre Edimburgo e presente do 
sujeito residência (9.154 km) é extraordinariamente longa.[9] 
Essa característica excepcional torna o caso ainda mais 
interessante.

Conclusão

Este artigo relata um caso de uma criança japonesa que 
alega lembrar sua vida passada. Apesar das declarações 
detalhadas do sujeito a respeito de sua vida passada, a busca 
de sua personalidade de vida passada não foi bem sucedida 
e o caso é considerado "sem solução". No entanto, algumas 
das informações altamente específicas que o menino 
forneceu, sobre o comportamento incomum,  o garoto 
demonstrou fortes indicativos da natureza paranormal. O 
padrão global de desenvolvimento do processo mostra que 
CORTs pode ser observados/encontrados no Japão.

Notas

. 1 Stevenson (1997: 519-520) relata um caso japonês, em 
que o sujeito tem uma marca de nascença atrás de sua orelha 
direita que corresponde à cicatriz de uma operação para a 
otite média que um de seus irmãos mais velhos, que tinham 
morrido antes do sujeito ter nascido, tinha sofrido. O sujeito, 
no entanto, não tem lembranças de uma vida anterior e a 
marca de nascença é o "ponto único de provas."

. 2 O presente caso é relatado também Ohkado (2011) em 
japonês de uma forma diferente.

. 3 Com o consentimento de seus pais, que faz parte de seu 
primeiro nome verdadeiro é usado aqui, o que é de interesse 
direto para uma evidência para declarações do indivíduo: O 
assunto começou a assinar seu nome como "Tomo" em letras 
romanas antes de começar a escrever letras japonesas, como 
veremos a seguir.

. 4 A mãe preocupada com declarações inusitadas do menino, 
incluindo memórias de vidas passadas, consultou o 
psiquiatra, que lhe diagnosticado com síndrome de Asperger.

. 5 No diário, o nome é escrito como "ge-i-ri-i-su" em letras 
japonesas. A mãe do menino, que não fala Inglês, 
naturalmente escolheu para anotá-la em japonês, e se o 
sujeito tinha pronunciado a palavra em Inglês (ou Inglês-like 
pronúncia), a transcrição pode não ser muito confiável. Ele 
poderia ter sido ainda "James". Além disso, veja item (17).

. 6 Existe uma empresa farmacêutica chamada EMD Serono, 
mas parece produzir apenas medicações injetáveis, não 
pílulas.

. 7 Se a declaração de Tomo estiver correta, a personalidade 
anterior morreu com a idade de 9 anos, que é muito mais 
cedo, mas não impossível. Kinsey, et al. (1975: 186) afirmam 

que “[oito anos, no entanto, é uma  tenra idade para a 
primeira ejaculação, conhecido por homens aparentemente 
normais.” 

. 8 Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Southall_rail_crash. No 
entanto, o número de acidentes que o sujeito relatou é maior 
do que o número real por um.

. 9 Eu usei a homepage "Ke san!" Para obter a figura: http://
keisan.casio.jp/ exec / system / 1257670779.
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