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Questão 6 

A minha pergunta para Alta: 

No meu ouvido esquerdo eu escuto de maneira contínua um zumbido mais ou menos intenso 

dependendo do momento, que pode ser comparado a uma música distante. 

É um som agudo que eu qualificaria de aéreo. 

Desde algum tempo, eu ouço um segundo som, mais grave, mais parecido com um barulho 

provocado por algum mecanismo. Eu o escuto principalmente ao despertar, no final do dia ou à 

noite. Ele parece acoplado à Onda da Vida que se mostrou mais expandida.  

O primeiro som seria o que chamamos de Canto do Céu? O segundo seria o Canto da Terra? 

MARIA nos disse, em 1º de dezembro de 2012, que quando esses dois sons fossem 

permanentes, quando isso fosse audível por todos e por toda parte, então vocês iriam saber que 

três dias depois eu iria intervir.  

Isso é o sinal de que esse momento está próximo? Eu lhe agradeço pela sua resposta.  

Jean Paul A. 

Audio: Resposta de Alta - Questão 6 (21-09-2013) 

 
Resposta de Alta 

Então, aí, você descreve perfeitamente, de fato, o que está prestes a acontecer para muitos 

Irmãos e Irmãs: a modificação dos sons. 

Então, eu os lembro, primeiramente, antes de continuar esta questão, de que o som, os sons 

fazem parte do que chamamos de Siddhis, ou seja, os poderes da alma, que foram 

perfeitamente estudados, e de maneira escrita, em um livro, particularmente nos Yoga Sutra de 

Patanjali. Há sete sons diferentes, esses sete sons, e cada um desses sete sons, refletem a maior 

ou menor abertura do Antakarana, ou seja, a lâmpada da clariaudição e o Canal Mariano, isto é, 

este Cordão Celeste, este Antakarana que está forrado de Luz Vibral.  

Os Siddhis são os poderes da alma, esse som é denominado na tradição hindu: o Nada, o som da 

alma. Como foi dito a vocês, há sons que foram modificados, que evoluem e que são diferentes 
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conforme o seu estado de consciência. Aliás, vocês o relataram, entre a consciência de vigília ou 

a consciência de pré-sono ou de sono.  

Agora na segunda parte da sua questão, você me disse que o primeiro som seria o que 

chamamos de Canto do Céu e o segundo, o Canto da Terra? Porque não! Eu não tenho a 

resposta, mas tome cuidado para não ficar preso a uma explicação.  

De fato, o som do Céu e o som da Terra devem ser ouvidos em si e eles deveriam se tornar 

efetivamente permanentes. Você cita, aliás, “MARIA nos disse, em 1º de dezembro de 2012, que 

quando esses dois sons fossem permanentes, quando isso fosse audível por todos e por toda 

parte, então vocês iriam saber que três dias depois eu iria intervir.” Não é porque eu escuto ou 

que você escuta esses sons, que todo mundo esteja escutando, estamos de acordo.  

Se vocês se interessarem um pouco pelo que acontece sobre a Terra, vocês observam que, 

efetivamente, desde o ano de 2011, o que chamamos de sons do Céu, o famoso “hum”, que por 

vezes se assemelha, de fato, mais com os sons da Terra do que com os sons do Céu, são 

processos que são descritos cada vez mais frequentemente e eles são observados cada vez com 

mais frequência, mas também cada vez com mais intensidade.  

Então, para alguns são as Trombetas do Apocalipse, para outros isso será o projeto “Blue 

Beam”, para outros serão fenômenos físicos, eles são, certamente, fenômenos físicos. Há uma 

explicação para os sons da Terra, assim como há uma explicação para os sons do Céu, mas o que 

tem sido ouvido em diversos locais do planeta, por alguns Irmãos e Irmãs, pelo que eu saiba, 

não é ainda realmente escutado por todos. Então, aguardemos! Aguardemos o quê? Esse 

famoso sinal! Então, eu penso assim que, na realidade, um dos principais sinais será a escuta 

permanente, coletiva, desses sons por todo o planeta, nós ali ainda não estamos.  

Mas, evidentemente, como você diz no final da sua pergunta: “Isso é o sinal de que esse 

momento está próximo?” Vocês apenas podem julgar pela sua vivência interior! Na realidade, 

isso é verdade! Mas se vocês não viverem esses sons, esse famoso Nada no interior de vocês, e 

se vocês estiverem em um local do mundo onde eles não se manifestaram, para vocês 

estritamente nada acontece por enquanto. Então, esse sinal que foi anunciado por MARIA ainda 

não é coletivo, digamos que ele está em via de se tornar global, mas, como vocês constatam, aí 

eu estou prestes a dizer que não há qualquer som em torno de mim, então, nós ainda não 

estamos ali... mas ali estamos no sentido em que tudo está consumado e a partir do momento 

em que os seres humanos encarnados vivendo este acesso ao Si e ao Absoluto, percebem as 

modificações desses sons. E como você assinala especificamente no final do dia ou quando 

estamos deitados e que os sons se sobrepõem uns aos outros, não há unicamente a gradação 

dos setes sons, aquela que Patanjali descreveu, mas há efetivamente a adição do som do Céu e 

do som da Terra, mas o seu Céu em vocês e a sua Terra em vocês, não ainda o Céu e a Terra 

coletivos.  



Se vocês quiserem ter uma ideia desses sons, vocês olhem no YouTube alguns vídeos que saíram 

recentemente e vocês irão constatar a diferença em relação àqueles que haviam sido 

registrados no início de 2012 ou 2011, vocês vão ver que há algo de profundamente diferente.  
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