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Questão 6 

A observação do dia: foram ativados, no curso dos recentes anos, “os ouvidos que zumbem”, a 

coroa da cabeça, ocasionalmente, o sacrum ou, mesmo, alguns pontos do coração e a onda de 

vida, que não ultrapassa a bacia. 

Embora a Luz esteja claramente presente, eu constato, contudo, que há, ainda, alguém que 

resiste e desempenha seu papel absurdo, como em uma tela de cinema. 

Nada de reversão, nada de desaparecimento, nada de esquecimento do eu. 

O abandono total, que não depende da pessoa, não se fez, não ainda. 

Isso quer dizer que essa resistência da alma, que se prende às suas algumas ilusões materiais, 

deve ser observada e é tudo, tranquilamente, até que todo “sabor” ou trava tenha 

desaparecido? 

Agradeço pelo esclarecimento do Um sobre essas (últimas?) resistências. 

Pier. 

 
A observação do dia: foram ativados, no curso dos recentes anos, “os ouvidos que zumbem”... 

Comentário de ALTA: O que se chama o nada, que faz parte dos sidhis, o canto da alma. 

… a coroa da cabeça, ocasionalmente, o sacrum ou, mesmo, alguns pontos do coração, e a Onda 

de Vida, que não ultrapassa a bacia... 

Comentário de ALTA: Aí, eu já respondi em parte. 

… Embora a Luz esteja claramente presente, eu constato, contudo, que há, ainda, alguém... 

Comentário de ALTA: Bem, sim, eu também sou alguém, não? já que eu falo. 

… que resiste e desempenha seu papel absurdo, como em uma tela de cinema. Nada de 

reversão, nada de desaparecimento, nada de esquecimento do eu. O abandono total, que não 

depende da pessoa, não se fez, não ainda... Isso quer dizer que essa resistência da alma... 
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Comentário de ALTA: Aí, encontra-se, em sua questão, exatamente tudo o que eu acabo de 

explicar. 

… que se prende às suas algumas ilusões materiais deve ser observada e é tudo... 

Comentário de ALTA: Sim, é tudo. 

... tranquilamente, até que todo “sabor” ou trava tenha desaparecido? 

Comentário de ALTA: «sabor», a palavra é um pouco forte, porque há tantos sabores quanto se 

tem fome para comer algo que se gosta muito, ou para trocar com o ser que se ama ou os seres 

de nosso ambiente afetivo, familiar ou profissional. 

O sabor continua aí. 

Ele não se extinguiu. 

Ele é, ao contrário, ampliado. 

Não confundir o desinteresse da vida com nenhum interesse da vida daquele que é liberado, 

porque a vida é Una. 

Mesmo se aqui se esteja em uma realidade alterada, deformada por tudo o que eu expliquei um 

pouco antes. 

Entretanto, a vida está presente. 

Sem vida, não haveria vida. 

Portanto, o que é que determina a vida? 

Será que é uma montagem química? 

Ou será que é a consciência que anima essa montagem química? 

Isso é muito importante. 

Portanto, então... 

Agradeço pelo esclarecimento do Um sobre essas (últimas?) resistências. 

Pier 

 
Resposta de ALTA: 

A resistência, eu repito, aí também, não ponha o martelo na cabeça, nada de culpa. 



Vocês têm corpos que têm sido tão bem mantidos, tão nutridos biologicamente, tão praticados 

de yogas que têm prestado muita atenção a esse corpo que, evidentemente, no dia em que se 

deve partir, o corpo diz não. 

Porque há uma consciência do corpo. 

E essa consciência do corpo com o que se chama o instinto de sobrevivência – todos os 

componentes que são inscritos no cérebro reptiliano e no cérebro límbico, mamífero (cérebro 

dos mamíferos, cérebro da reação, das emoções), – ele estará presente até o último dia de 

presença de seu corpo físico sobre a Terra. 

Eles não podem desaparecer. 

Simplesmente, o neocórtex, ou seja, as zonas que são, realmente, religadas ao despertar 

espiritual – e não à hipófise e o hipotálamo, que são religados à ilusão do terceiro olho – aí, 

naquele momento, quando as zonas de conexão ao divino forem, realmente, ativadas, o que 

corresponde, grosso modo, às zonas de Wernicke e de Broca, se preferem, são os pontos Hic e 

Nunc (Aqui e Agora, da cabeça), que são o córtex temporal esquerdo e direito, onde há as áreas 

da linguagem, são, também, as áreas que são modificadas quando do despertar espiritual. 

O despertar – o falso despertar espiritual – que é o despertar do terceiro olho, se preferem, que 

dá a ver o astral, que dá a ver os Arcontes, que dá a ver o bem e o mal, as entidades boas e más, 

a percepção vibratória dessas entidades boas ou más não é, absolutamente, a realidade, uma 

vez que ela se manifesta no mundo, hein? 

A abertura real – e eu termino o que não quis desenvolver há pouco, sobre as neurociências – é 

perfeitamente demonstrada, é perfeitamente objetivável, a morte, ou seja, alguém que tem um 

câncer ou um infarto do miocárdio, alguém que tem uma experiência mística e que transforma 

isso, realmente, em estado permanente e imanente é alguém que tem uma ativação do córtex 

temporal direito, observável em uma simples tomografia. 

Essas experiências foram já feitas, antes da existência dos PET-scans na associação IAND’S - 

França (ndr: International Association for Near-Death Studies, i.e. – Associação Internacional 

para o estudo dos estados próximos da morte), há mais de vinte anos. 

E constatou-se, efetivamente – aliás, há um médico americano que lançou um livro sobre isso 

(que se chama o Dr. Melvin Morse), a divina conexão, que prova a evidência, demonstra, 

perfeitamente, que o despertar total, a liberação, se preferem, ou seja, não mais estar submisso 

às regras desse mundo, ao mesmo tempo ali vivendo, exceto para esse corpo, é claro, são 

diretamente ligadas à ativação dessas zonas precisas da cabeça, que correspondem, também, 

aliás, ao despertar do Kundalini, entre outros.  

 



A Onda de Vida vem da Terra, mas nosso corpo, que é um microcosmo em um macrocosmo, a 

zona que corresponde às plantas dos pés na qual há, efetivamente, estruturas energéticas, 

pontos de acupuntura, um rim etc. (bom, não quero estender-me nisso), zonas reflexas 

extremamente importantes, se querem. 

Tudo isso acontece onde, primeiro, para que chegue à consciência? 

Obviamente, ao nível celular, obviamente, ao nível do cérebro. 

Todas as experiências místicas – seja a experiência fora do corpo, seja a bilocação como 

manifestou Padre Pio ou Irmã Yvonne-Aimée de Malestroit e outros – todos os componentes 

místicos (os poderes da alma, os Sidhis), tudo isso é inscrito na matéria. 

Você não pode viver – exceto em viagem astral, que não requer, de modo algum, a abertura dos 

chacras superiores ou do chacra do Coração – todas essas experiências são inscritas na matéria. 

 
Então, eu sorrio quando vejo pessoas enunciarem em um fórum que aqueles que são liberados 

não estão encarnados. 

Mas não há mais encarnado do que alguém como nós porque, justamente, aceitou, 

inteiramente e na totalidade, a encarnação. 

Não há recusa de encarnação, não há fuga da realidade. 

Simplesmente, nós sabemos porque vivemos que essa realidade é totalmente ilusória e não 

será, jamais, a Luz, não será, jamais, a Eternidade. 

Essa é uma evidência da vivência. 

Não é nem uma crença, nem uma persuasão, nem um sentir. 

Isso vem, diretamente, de Sat Chit Ananda, ou seja, da consciência a mais pura que há. 
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