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Questão 5 

Olá Alta, e agradeço, de todo o coração, por tudo. 

Eis minha questão: Eu deixo viver esse corpo, ao mesmo tempo estando em paz, mas não sou 

liberado vivo. 

Penso que subsiste certa identificação e apego ao corpo físico e a continuação menor de 

algumas tendências. 

Será que eu continuo com uma seriedade absoluta a vida, no Silêncio, sem procurar nada mais, 

recentrando-me, incansavelmente, no "Eu Sou" quando necessário, será que isso basta e 

conduz, seguramente, à Liberação ou, efetivamente, isso é vão? 

Agradeço, antecipadamente, caro irmão de amor. 

Grande Beijo, de Coração a Coração. 

Fabien H 

 
Resposta: 

A liberação é coletiva. 

A liberação individual, ela é, se você o tenha decidido. 

Essa decisão faz-se pelo abandono à Luz, pelo «Eu sou», se você quiser, mas ela se faz, 

sobretudo, pela renúncia. 

Não a renúncia à vida. 

É, novamente, tornar-se essa fluidez, essa transparência, na qual tudo o que pode acontecer na 

vida, tanto agradável como desagradável, faz apenas atravessá-lo. 

Você o vive, plena e inteiramente, sem qualquer recusa, sem qualquer negação, sem qualquer 

contração, a partir do instante em que você aceita isso. 
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Então sim, Fabien, a resposta era, obviamente, esta. 

Continue a estar nesse silêncio, continue, se há necessidade de muletas, não sei, a escutar 

canalizações, se você quiser, colocar cristais, se quiser, passeie na natureza ou cuide do jardim, 

leia ou faça palavras cruzadas, pouco importa, mas que sua consciência esteja sempre, e ela 

estará, cada vez mais, nessa atitude, nesse ponto de vista, nessa tranquilidade, nessa alegria 

inefável. 

Porque todo o resto não tem mais, verdadeiramente, qualquer importância. 

Você está, aí, realmente liberado. 

Essa não é uma questão. 

Efetivamente, a Onda de Vida foi um grande agente liberador, facilitador, eu diria, mas lembre-

se, você mesmo, na subida da Onda de Vida, há pessoas que sentiram a Onda de Vida, mas que 

sentiram que a energia não subia acima dos dois primeiros chacras. 

Então, será que se é responsável pelo que acontece ao nível dos dois primeiros chacras? 

Não. 

São todos os impulsos de vida prometeicos, aqueles de que falou Ma Ananda Moyi, ou seja, 

todos aqueles que fazem com que a alma seja atraída para a matéria de modo inexorável, 

devido às leis do confinamento arcôntico, devido à lei de carma e, em momento nenhum, essa 

alma pode liberar-se. 

Apenas o Espírito é que libera. 

Então, o Espírito é o que nesse mundo? 

É o silêncio, é a Alegria, é a Paz, é a serenidade, é a resiliência, é a transcendência e é 

independente de circunstâncias exteriores, eu repito. 

Portanto – como se diz – não bata com o martelo na cabeça, no dia que você é liberado, você o 

sabe. 

Você não tem, mesmo, necessidade, então, obviamente, nas primeiras etapas do Absoluto, é 

tão grande e, ao mesmo tempo, tão simples, que alguns fazem a transcrição por palavras – 

como eu o fiz, em 2012, através de textos que recebi – vão entrar em contato com Maria, com 

Cristo, com outras entidades que aportam, sempre, algo. 

Mas lembre-se de que, a um dado momento, mesmo isso deve desaparecer, inteiramente. 



Isso foi algo que foi construído, foi algo que permitiu ativar circuitos, ativar fitas de DNA, ativar 

vibrações celulares, taxas vibratórias, o que você quiser. 

Mas isso não é a finalidade. 

A finalidade é você. 

A finalidade não é esse mundo. 

As civilizações passam e morrem, todas, sem exceção, sobre a Terra. 

E sempre, por razões que são mais ou menos conhecidas, se elas são recentes, ou ocultadas, se 

são mais antigas, mas reencontradas, hoje, de modo luminoso, mesmo sem falar de internet, 

com o número de livros que saem de cientistas perfeitamente reconhecidos, sobre a história do 

mundo que não é, verdadeiramente, tal como nos apresentaram, através do darwinismo ou 

através de Einstein ou, ainda, Freud. 

Isso concerne à personalidade, isso não concerne à Eternidade. 

Portanto, fazer o que há a fazer. 

Fazer o que a vida dá a fazer e constatar os frutos que você porta, ou seja, sua capacidade para 

fazer, ao mesmo tempo Sendo, ou seja, sem querer, sem vontade pessoal, sem eu, mas 

continuar a viver essa vida repleta de Alegria e de Paz. 
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