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FILMES COMENTADOS 

Em janeiro de 2016, nós, Andréa e Dalton do Sensibilização Consciencial – 

www.consciencial.org - lançamos a Semana Temática: uma semana dedicada a um 

tema específico.  Conforme recebemos perguntas e solicitações, nós montamos a 

semana temática seguinte. Envie as suas! 

Este é o tema da quarta semana: Pensamentos de Poder.  

Dentro desse tema falamos sobre: magia branca, negra e cinza, sobre pensamentos 

e palavras de poder, sobre indução hipnótica a parapsicológica, sobre auto cura e 

fenômenos parapsíquicos. 

Aceitamos as sugestões de assuntos aqui.  Aproveite! 

Gratidão 

Agradecemos a participação de todos que enviaram suas perguntas, a quem nos 

enviaram experiências pessoais sadias se valendo das dicas e práticas desse 

“pacote” Somos Energia e também aos agradecimentos por nosso empenho. 

Nós é quem agradecemos! 

Caminhamos juntos aprendendo a aprender todos com todos. 

*** 

Conteúdo da semana: 

1. Nosso Lar 

2. La Belle Verte 

3. Minha vida na outra vida 

4. As cinco pessoas que você encontra no céu 

5. Um homem entre gigantes 

  

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
http://www.consciencial.org/
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1. Nosso Lar 

Baseado num livro do médium Chico Xavier – Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, 

foi um record de bilheteria em 2010. 

Excelente filme  para dar uma ideia mais dinâmica e ampla do plano espiritual, 

tanto o lado negativo (o umbral) quanto o lado positivo (as colônias espirituais).  

Essas colônias são também chamadas de colônias extrafísicas, comunidades 

espirituais, comunidades extrafísicas, comunidades espirituais evoluídas ou semi-

evoluídas, etc, conforme a linha e grupo que as estuda. 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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Na verdade este belo filme para a grande maioria de pessoas foi válido e 

interessante, até mesmo para a maioria de espíritas. E para dizer a verdade até 

mesmo algumas novelas atuais tem trazidos pontos não abordados neste belo 

filme e o complementam. 

As pessoas têm um anseio pelo místico, pelo invisível, mas atualmente está tudo 

em livros, cursos e na internet (com ressalvas, pois há muito lixo também), mas 

como tem preguiça de ler acabam sendo atraídas mais pelos filmes que oferecem 

tudo mastigado. 

E este vídeo nos remete a uma reflexão: somente “os outros vão para o umbral”? 

É bom lembrar do estamos passando no Brasil hoje –2016 – e que nosso país é 

um mestre da corrupção e da autocorrupção. De forma geral as pessoas são 

autocomplacentes, autocondescendentes e autoperdoadoras, quero dizer, 

perdoam de forma anti-ética as corrupções e coisas piores de si mesmas e seus 

grupos, mas acham que quem vai para o umbral (inferno) são “os outros”. 

Acreditam no lado e realidades espirituais num nível racional e cognitivo, mas não 

sentem, não vivenciam, não incorporaram o conhecimento no coração e nem a 

sabedoria na mente, assim, creem que estão isentas para cometerem seus 

“crimes” e ainda assim serem “perdoadas” para irem para o “céu”. 

Mas a justiça espiritual não tem favoritismos, é baseada numa lei impessoal, 

perfeita e justa, assim a inexorável lei do carma faz seu papel incondicional de 

professora evolutiva para todos sem exceção.  

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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2. La Belle Verte 

Produção do ano de 1996 se passa num outro planeta em que seus habitantes 

evoluíram a tal ponto que vivem em perfeita harmonia com a natureza e entre si. 

De tempos em tempos, alguns deles fazem excursões a outros planetas, seja para 

pesquisá-los ou mesmo ajudá-los em seu processo evolutivo consciencial. 

Mas acontece que se passaram 200 anos e ninguém mais quiz vir para o planeta 

Terra por ser uma espécie teimosa e atrasada. Certo dia, por razões pessoais e 

meio a contra gosto, uma mulher decide se voluntariar e desce em Paris. 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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O filme aborda de maneira humorada temas variados como a fábula filosófica, a 

espiritualidade ativista, a sustentabilidade, o anticonformismo, a ecologia, o 

feminismo, o humanismo, o pacifismo entre outros. 

Totalmente bem humorado e divertido. Um filme simples, sem efeitos especiais, 

mas com conteúdo consciencial profundo e uma crítica social devastadoras. 

 

Link para o filme: https://vimeo.com/147519387   

  

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
https://vimeo.com/147519387
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3. Minha vida na outra vida 

Pela primeira vez na história, um filme retrata, com fidelidade, lógica e respeito, a 

reencarnação, tema de interesse de milhões de pessoas em todo o mundo. 

Baseado em FATOS REAIS relatos no livro autobiográfico de Jenny Cockell, Minha 

Vida na Outra Vida conta a história de Jenny, uma mulher do interior dos Estados 

Unidos, que tem visões, sonhos e lembranças de sua última encarnação, como 

Mary, uma mulher irlandesa que faleceu na década de 30. Intrigada, Jenny sai em 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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busca de seus filhos da vida passada. Tem início uma jornada emocionante. Jenny 

é magistralmente interpretada pela renomada atriz Jane Seymour, de Em Algum 

Lugar do Passado. Só, que desta vez, não se trata de ficção, mas de realidade. Muito 

legal!!! 

O filme relata  a História real de Jenny Cockell, americana que começa a se recordar 

de uma outra vida na Irlanda. Ela desenha detalhadamente a Igreja da época que 

frequentava na Irlanda, ruas e nomes das pessoas de sua família. 

Jenny Cole (Jane Seymour) mora com o marido e filho na América. Ela está grávida 

e começa a ter sonhos fortes sobre uma pequena cidade que tem uma grande 

igreja. Jenny fala para a mãe sobre os sonhos e ela mostra alguns desenhos que 

Jenny fez na infância que são idênticos aos sonhos. Elas descobrem que a cidade 

ficava na Irlanda na década de 30 e Jenny vai até lá para tentar entender seus 

sonhos e saber se já viveu lá no passado. 

Vai pessoalmente até a Irlanda na cidade de Malahide onde confirma que todas 

suas lembranças eram reais e pertencentes a uma família que morou naquele local, 

de Mary Sutton. 

E impressionantemente descobre que a maioria dos filhos de Mary estão vivos já 

idosos e os reúne. Ela se recorda de fatos ocorridos com os filhos de Mary Sutton 

quando eles ainda eram crianças, o que surpreende a todos. 

É uma lição de amor que traz a lógica da reencarnação de maneira clara e simples. 

E faz pensar. O livro fez tanto sucesso que foi filmado como longa metragem, 

homônimo e lançado em diversos países. Pela primeira vez na história, um filme 

retrata, com fidelidade, lógica e respeito, a reencarnação, tema de interesse de 

milhões de pessoas em todo o mundo. Jenny é interpretada pela renomada atriz 

Jane Seymour, de Em Algum Lugar do Passado, que também tratava do tema de 

vidas passadas. Só, que desta vez, não se trata de ficção, mas de realidade. 

Minha Vida em Outra Vida – A extraordinária busca de uma mãe por sua família em 

outra existência – Jenny Cockell. 

Muito mais do que 50% da população mundial acredita na reencarnação. Inclusive 

muitos fieis de religiões cujas doutrinas pregam o contrário, também acreditam, 

contrariando a própria doutrina. Essas pessoas, fieis seguidores dessas religiões, 

embora simpatizem com elas – claro – possuem um sentimento íntimo, uma 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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convicção íntima da reencarnação, por isso contrariam as opiniões e interpretações 

de seus bispos, padres e pastores, um processo crescente e natural. 

Os países do oriente como China e Índia possuem a cultura ancestral e multimilenar 

da crença na reencarnação e a quantidade de pessoas desses países, poderíamos 

citar muitos outros – verifique você leitor. Apesar de haver muito mais países e 

territórios NÃO reencarnacionistas, a maioria da população mundial (em 

quantidade apenas) é reencarnacionista. No Brasil uma minoria de pessoas é 

reencarnacionista, mas a crença e a convicção na reencarnação vêm crescendo no 

mundo todo gradualmente. Muitos doutores e PHDs céticos famosos americanos 

tem sofrido experiências PSI ou espirituais que os têm virado do avesso e os feito 

mudar de opinião quanto a crença na reencarnação. 

Cada vez mais surgem casos reais e documentações comprobatórias (evidências 

contundentes) a reforçar o fato da reencarnação. Temos no Brasil o grande 

pesquisador Hernani Guimarães que foi um dos pioneiros neste lindo trabalho. 

Temos muitas pesquisas sobre EQM – Experiências de Quase Morte na Europa e 

EUA que vem progredindo com os novos casos, aparelhos e equipamentos de 

ponta. 

  

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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4. As cinco pessoas que você encontra no céu 

Mesclei o comentário consciencial diluído na descrição tradicional do filme, 

portanto, aconselho a “reler” tudo, meus comentários estão entremeados no 

texto. 

Eddie era um jovem que cresceu em meio a guerras, trabalho árduo e uma 

educação rígida, nunca teve moleza ou facilidades na vida. No dia em que 

completa 83 anos, ele sofre um acidente no parque de diversões onde trabalhou 

a vida inteira de forma muito ética. Quando ele dá por si, tudo o que ele sente é 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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que passou uma vida sem propósito, sem rumo…. E o que se sucede é uma 

revisitação – na verdade uma reflexão profunda – de sua vida por 5 pessoas (5 

abordagens, 5 perspectivas), umas que ele conhece, outras que ele não tinha a 

menor ideia de quem eram, mas cujas vidas estavam de alguma forma ligadas à 

dele. E acontecem grandes sacadas a partir de uma simplicidade profunda e 

cortante que surpreende o expectador. Cada uma dessas pessoas revê com Eddie 

uma passagem de sua vida, resolvendo antigos mistérios – excelentes do ponto 

de vista da consciência, dissolvendo antigas mágoas, revivendo antigos amores. 

A cada experiência fica mais claro a grande importância de Eddie na vida de 

milhares de pessoas sem que ele se desse conta (a tal da reação em cadeia 

consciencial ou efeito borboleta – que pode ser positivo ou negativo), provando 

que cada vida está ligada a outra, de formas que muitas vezes não entendemos. É 

como sempre aquela questão dos gruposcarmas que perfazemos, quase sempre, 

sem percebemos. Uns influenciam os outros e são influenciados por eles sem 

saber, é a questão da Lei dos semelhantes, da reverberação pensênica ou sintonia 

energética, sintonia vibracional. 

Este filme retrata a história de um homem chamado Eddie, um idoso que 

trabalhava como chefe da manutenção num parque de diversões. 

Eddie era um homem solitário, reservado e isolado, não gostava de estar rodeado 

de pessoas e dizia que a sua verdadeira família eram as crianças que 

frequentavam o parque. 

A história começa precisamente com a morte de Eddie, quando tentava salvar 

uma menina. Eddie ao morrer vai para o “céu”, contudo neste filme, o céu não é 

descrito como um local repleto de nuvens e anjos, que todos estamos habituados 

a imaginar, é pois retratado como um local de passagem – (para mim Dalton, este 

momento/local/céu é a tal de VISÃO PANORÂMICA – que explico no parágrafo 

seguinte), onde recordamos as nossas experiências e vivências na Terra, onde 

somos confrontados com toda a nossa vida, no intuito de percebermos a razão da 

nossa existência e de certos acontecimentos (visto que nada ocorre ao acaso, mas 

por consequência das inexoráveis leis evolutivas). 

 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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Assim ao longo desta viagem, Eddie vai encontrar 5 pessoas que de alguma 

formas marcaram a sua vida, alguns, familiares e amigos, outros, meros 

desconhecidos; que o ajudam a entender a sua verdadeira missão na Terra (o 

Dharma ou Programação Existencial) e se esta foi ou não cumprida. 

Existe uma condição fisiológica natural chamada de VISÃO PANORÂMICA que os 

humanos costumam vivenciar antes da morte imprevista, como mortes rápidas 

ou por acidentes. A característica desse processo natural é que a vida inteira 

passa por sua mente em frações de segundo antes do desencarne ocorrer. 

Espiritualistas creem que esse processo se dá para fazer uma espécie de 

“pesagem” consciencial da vida inteira e estabelecer uma média energética, um 

peso específico consciencial, definindo o padrão vibracional, a frequência de 

ressonância do corpo astral, para definir o plano vibracional, o nível astral para 

onde se ressona e por onde vai ser atraído. Então quando Eddie vai para o “céu” 

podemos imaginar que possa ser tal visão panorâmica nos revelando muito 

lentamente, através do encontro com as 5 pessoas, 5 pesagens, 5 reflexões, que 

sintetizam toda o valor da vida de Eddie.  

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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5. Um homem entre gigantes 

Will Smith (ator) descobre doença de jogadores. 

Um Homem Entre Gigantes (Concussion – nome original), filme estrelado por Will 

Smith, sobre lesões cerebrais no futebol americano, baseado numa história real. 

Will Smith é o Dr. Bennet Omalu, um neuropatologista forense que não tem ligação 

com o mundo do esporte e nunca havia assistido futebol americano, mas acaba 

descobrindo por acaso nas autópsias com que trabalha regularmente a CTE 

(Encefalopatia traumática crônica), tipo de concussão traumática cerebral, que 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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gera sintomas de demência, perda de memória e depressão a médio prazo, que 

contribuiu para levar estrelas do futebol americano como Dave Duerson e Junior 

Seau ao suicídio. 

Acontece por acaso, que o Dr. Omalu, numa autópsia, diagnostica um severo 

trauma cerebral em um jogador de futebol americano famoso e, investigando o 

assunto, descobre se tratar de um mal comum entre os profissionais desse esporte 

tão violento e agressivo. Determinado a reverter o quadro e expôr para o mundo a 

grave situação, ele trava uma guerra contra a poderosa NFL (National Football 

League). 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bObrtmvrdFM 

Dr. Omalu é submetido a uma pressão considerável a recuar a partir de seus 

esforços pela NFL que não tem ética nenhuma, e apenas pensa em seus interesses 

egoístas, e nos lucros. Dr. Omalu é submetido a uma perseguição politicamente 

motivada por acusações de corrupção, e sua esposa, Prema, perde seu bebê depois 

de ser perseguida. Eles são forçados a deixar a sua casa dos sonhos em Pittsburgh 

e passar para Lodi (Califórnia), onde Omalu aceita um emprego com o escritório do 

legista do Condado de San Joaquin (Califórnia). 

No entanto, a tese da doença (já publicada em revista médica científica) é 

justificada quando o ex-presidente da NFL Dave Duerson (também ex-jogador) 

comete suicídio devido a crescentes problemas cognitivos; em sua nota de suicídio, 

Duerson admite que Omalu estava certo. Omalu é permitido para tratar em uma 

conferência da NFL sobre concussões e em meio à crescente discussão do 

Congresso, a NFL é forçada a levar o assunto mais a sério. 

Oferecem a Omalu um emprego como médico examinador-chefe do District of 

Columbia, porém ele nega para que possa continuar executando autópsias. 

 

***** 

Comentários conscienciais por Dalton C Roque 

 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=bObrtmvrdFM
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O que quero chamar a atenção neste filme é sobre a máquina do capitalismo 

selvagem que só pensa em lucro, mesmo que mate pessoas (seus peões 

inconscientes) e destrua famílias. O filme não aborda em nada a questão da 

consciência ou espiritualidade, mas apenas da ciência, no caso específico, da 

ciência médica, que tinha evidências fortes sobre uma doença que coloca em risco 

uma “máquina de fazer dinheiro” chamada futebol! 

Até o FBI foi manipulado e usado pela corporação NFL para pressionar os 2 médicos 

que estavam fazendo a pesquisa, veja você o poder do capitalismo selvagem. 

Nós espiritualistas, sonhamos com uma sociedade que a ciência seja menos cética 

e negadora e possa também estudar e pesquisar os fenômenos da espiritualidade 

e consciência desvinculado de religiões, dogmas e doutrinas, mas isto é uma utopia 

muito distante. A medida que se pesquisa, principalmente quando se descobre, se 

comprova vida e consciência além do corpo, além da matéria, isto põe em risco as 

grandes corporações, a máquina capitalista selvagem. Imagine se o rebanho 

descobre que existe “algo mais”? 

Eu abordo muito bem este assunto em dois livros meus: PARADIGMA 

CONSCIENCIAL e também no livro ESTUDOS ESPIRITUALISTAS. 

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
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*** 

Você tem dúvidas e perguntas?  

Então pergunte, peça novos conteúdos, nós estamos aqui para servir. 

Contato: http://consciencial.org/quemsomos/contato/  

*** 

Glossário - Para saber mais sobre diversos termos espiritualistas, glossário em 

ordem alfabética: http://consciencial.org/glossario/  

 

  

http://www.consciencial.org/
http://www.consciencial.com.br/
http://consciencial.org/quemsomos/contato/
http://consciencial.org/glossario/
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Redes Sociais 

 www.instagram.com/consciencial  

 www.feeds.consciencial.org  

 www.news.conciencial.org  

 www.video.consciencial.org  

 www.ebooks.consciencial  

 www.facebook.com/consciencial  

 http://google.com/+daltonroque  

 

Leia 20% de nossos livros grátis: 

 www.consciencial.org/portfolio/nossos-livros  

E-books: 

 ebooks.consciencial.org 

Sites: 

 www.consciencial.org  

 www.consciencial.com.br  

 www.ramatis.org  
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