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1. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 14.03.2018 

 

 

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, rebeu una calorosa i 

afectuosa salutació dels 24 Ancians, els 24 Melquisedec. Us dono la benvinguda a aquest 

nou espai, aquest portal, el Cor del Foc Blanc, en el qual farem les nostres visites i les 

aportacions que puguem, des d'on som ara, des dels nostres vehicles, a través d'aquest 

canal amb qui jo parlo ara mateix. 

 

Per tant primer i abans de res, sigueu benvinguts doncs al Cor del Foc Blanc! 

 

Fem uns petits instants de comunió amb l'Esperit de Veritat, un minut de comunió amb 

l'Esperit Crístic, amb la Llum Autèntica. Som-hi... 

 

Molt bé! Doncs aquí estem, tots plegats de nou adreçant-nos a tots vosaltres, portant el 

Foc i el Verb Diví. Com bé sabeu, des de les nostres naus al voltant del Sol, al voltant de 

la Terra, més que mai estem al vostre costat. I si bé per alguns s'ha acabat, això no vol 

pas dir que no puguem estar entre vosaltres, allà a les nostres naus i a on sigui, doncs 

com sabeu ja gaudim d'una certa forma de llibertat tot i estar participant eh, aquí en el 

procés d'ascensió, aquí a la bombolleta de la Terra que està a punt d'explotar. 

Així bé, sempre trobarem vies, veus i maneres de continuar portant-vos la nostra calor, la 

nostra joia, que no és més que la vostra retroballa. Nosaltres estem, podem dir, un 

escalonet més amunt, i d'aquesta manera, us fem baixar el Torrent d'Alegria, de Joia i de 

Llibertat. 

 

Així que tot i que molts voldrien que ja haguéssim acabat aquest treball...nosaltres també! 

Si en fa d'anys que crèiem que la Terra ja hauria viscut la seva ascensió! Però com veieu 

encara hi ha una certa forma de latència eh, hi ha una certa elasticitat en el procés i doncs 

encara esteu aquí presents, i nosaltres encara estem aquí esperant i fent la feina que ens 

toca. Així doncs haurem de seguir aquí, costi el que costi, hem de treure més coratge, 

més paciència per seguir acompanyant el procés d'ascensió i alliberació de la Mare Gaia, 

que d'aquesta manera portarà més benediccions, més possibilitats pels germans de 

despertar. Donem gràcies, sigui quina sigui la durada del procés, perquè això només pot 
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significar l'expansió més gran de l'Amor, i que l'obra del Pare es pugui realitzar en tota la 

seva Gràcia, eh. 

 

Com veieu tot està al punt de caramel si podem dir. Des de que ha començat aquest any 

2018 uns Torrents de Llum impressionants estan arribant a la Terra i estan també percutin 

els vostres cossos subtils, el vostre cos físic i això està creant una gran flamarada, una 

gran quantitat de consciencies que desperten. Per tant, es el moment de deixar anar tota 

tota resistència. Deixar anar qualsevol indici del mental, de la personalitat que voldria 

encara fer-vos petits i quedar-vos enganxats en el passat, en coses del passat que us han 

servit i que han pogut tenir el seu paper i el seu motiu en aquell moment. Però ara mateix 

desfeu-vos-en, perquè sinó serà un pes, una llosa que us esclafarà. 

 

Per tant no us resistiu, sinó de seguida ho notareu en el vostre cos físic, ja sigui al costat 

dret, al costat esquerra, la cama dreta, la cama esquerra, l'espatlla, el coll, el front...La 

mínima resistència que poseu a nivell del mental i l'emocional la notareu; com aquesta 

capa ve a tapar i posar ombra en el vostre cos d'Eternitat eh, ve a posar una malla. Per 

tant ara hi ha molta molta evidència perquè pugueu trobar encara on esteu creant aquests 

camps de resistència amb el vostre pensament inconscient i les emocions. I així aneu 

obrint l'ou, netejant aquest ou perquè pugui ser perfectament envaït, fecundat per l'Esperit 

de Veritat, pel Foc Diví i per l'Amor Diví. Com sabeu, es tracta de la 5a dimensió que 

s'instal·la a la Terra i també de vibracions molt més elevades eh, que venen d'altres plans, 

directament dels Elohim, dels Melquisedec, de les diferents Ordres eh, de Maria eh, de la 

Font i com sabeu també de l'a-consciencia, el moment on esteu dissolts en l'Essència 

prèvia a la creació de tota consciencia. 

Per tant és tot un ventall gegantí, vibratori i de consciencia, de Llibertat que s'obre davant 

vostre. 

 

Ara és l'ocasió, ara que encara esteu aquí, de que sigueu l'Encarnació Viva de la Llum, de 

que obriu totalment el Cor i deixeu baixar la Llum fins al Cor. Però també i molt important 

fins a la Corona de Foc del Sacre. Si la Llum no baixa fins a la Corona de Foc del Sacre 

no podreu sintetitzar bé el cos de Llum amb el cos físic, i això farà que no pugueu viure la 

Pau, instal·lar la Pau definitivament tant al Cel com fins a la Terra. Com bé sabeu trobareu 

a la zona del ventre, que hem anomenat la cripta eh, allà és on trobareu totes aquestes 

resistències, les últimes resistències que us impedeixen baixar fins a la Corona de Foc del 
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Sacre. No patiu si veieu que encara hi ha dolors, com està passant aquestes darreres 

setmanes, molts dolors a la part lumbar, a la part baixa de l'esquena. Això és degut a 

moltes i moltes energies que s'estan netejant ara mateix eh, que us feien funcionar de pit 

en amunt sense baixar fins a la base, sense activar aquesta capacitat receptiva que teniu 

al vostre costat esquerre, el costat del Canal Marial, i que impedien a la Llum baixar per 

tota la columna fins a la Corona del Sacre. Llavors sí, aquí podreu fondre-us en totalitat 

amb la Llum Vibral, en el Foc de Veritat, en el Foc Crístic eh, i més enllà també fins a 

l'Absolut. 

 

Com bé veieu, aquests son els últims desordres que trobareu, allà al fons, al fons de la 

cripta! Allà on encara no heu baixat, ja sigui perquè manteniu una certa forma exterior 

d'energia astral eh, que sovint trobareu que us fa funcionar a l'alçada del fetge. El fet de 

mantenir encara aquesta màscara, per molt positiva que l'hagueu creat, us impedirà de 

deixar baixar la Llum fins al Sacre eh, perquè aquesta màscara està feta precisament per 

evitar que esdevingueu en totalitat la Llum i l'Essència. Aquesta màscara si podem dir, 

que té la seva arrel a la zona del fetge, la zona on s'emmagatzemen les energies 

luciferines, es tradueix en unes malles a la visió i al coll que us faran projectar en la 

dualitat, us faran encara creure-us com un personatge separat, veureu el bé i el mal, 

voldreu lluitar contra això, evitar-ho i perseguir una altre cosa. 

I bé, així sabreu que encara no us heu deixat fecundar per la Llum, perquè per moltes 

vibracions que visqueu, visions, inclús una certa forma de sincronicitats exteriors, si no feu 

tombar aquesta màscara astral podem dir, us repeteixo que no podreu ancorar la Llum 

fins al Sacre, i per tant no podreu viure una vertadera alliberació de la consciencia tot en 

estan en aquest cos físic. 

 

Sempre us ho hem dit, tot és tan senzill des del Cor, eh. Quan aixequeu els braços amunt 

per sobre el vostre cap, a on està el 13è cos, entre un metre i mig metre per sobre del 

cap, baixeu les mans i llavors us deixeu fecundar fins al Cor, el cap també, passarà pels 

bons circuits, però que baixi fins al Cor i fins al Sacre eh. Sinó passarà com amb molts 

germans, que encara a dia d'avui, i per una dificultat a poder distingir entre la Llum 

Crística i Auténtica i la llum dual i luciferina, encara estan doncs en aquests esquemes de 

dualitat. Això passa quan la Llum entrant a nivell del cap, és retinguda encara pels circuits 

tancats eh, del 6è segell dual del tercer ull, sense poder obrir bé la corona. Llavors allà 

que passarà? Les energies duals començaran a projectar, us faran entrar en una espècie 
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d'agitació eh, una persecució d'un foc a l'exterior, i d'una certa por que apareixerà també, 

molt dissimulada ben segur, però que hi serà. 

I aquestes energies, si deixeu que us agafin a nivell mental, que és el que faran venir? 

Son les energies viscerals d'arihman que vindran a alimentar-se de les energies 

luciferines eh. Això va ser descrit per Rudolf Steiner, el nostre company. Va veure bé com 

és la combinació d'aquestes dues energies la que us allunya del Cor en permanència, del 

vostre aspecte Essencial, de la vostra Ànima i Esperit Divins que com sabeu es troben al 

Cor, a la Corona del Cor, eh. 

 

Així per resumir-ho, si encara feu venir les energies luciferines al vostre cap, tingueu per 

segur que entraran per baix, per la cama, al costat de les vostres cuixes, entraran 

aquestes energies arihmàniques podem dir. I aquí tindreu l'agitació, els deliris, tindreu 

totes les projeccions estrafolàries que poden succeir en aquests dies, eh. I fins i tot us 

podeu sentir molt segurs, perquè donen molta força aquestes energies, però son energies 

de control, mentals, energies que de cap manera us conduiran al Cor i a la humilitat, sinó 

que us conduiran al poder eh, al poder encara del mental. Només fa falta que llegiu alguns 

dels escrits o testimonis que us arriben per veure que son originats totalment des del 

mental, des de l'anàlisi purament dual, i que de cap manera us portaran a obrir la Llum del 

Cor. 

 

Bé, estimats germans, fem un altre petit moment, un minut de comunió amb l'Esperit de 

Veritat, som-hi... 

 

És el moment també de que convertiu maya, la il·lusió, en a-maya, i deixeu-me que us ho 

expliqui eh. De pas també explicarem què és aquest símbol, aquest escut del Cor del Foc 

Blanc, ho aprofitarem ja que va bastant lligat. Com veieu, hi ha un triangle que mira cap 

avall, això és la Llum que descendeix del Cel i que s'ha materialitzat fins al color vermell i 

grana. Per tant, l'Esperit s'ha fet carn, la carn s'ha fet Esperit, i llavors sí, pot cremar la 

Flama de l'Esperit de Veritat, l'Esperit Crístic, la Flama de la Llum. Alhora està envoltada 

amb la Llum Blanca i el cercle daurat que representa la Saviesa irradiada i el vostre propi 

vehicle on us moureu durant aquests temps, la vostra Merkabah impenetrable de Llum i 

Amor, d'una potència que mai s'ha vist. Doncs com sabeu ara els plans elevats estan 

presents aquí per tots vosaltres i la interacció amb el que queda de la 3a dimensió és 

cada cop més explosiva. 
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Per tant, quan veieu aquest triangle vermell, enfocat amb la punta cap avall, vol dir que 

porta l'energia Crística, energia que ve a donar la Llum, ja no hi ha cap apropiació, sinó, 

anireu cap a les energies luciferines, ho sabeu molt bé ja. Heu tingut molt de temps per 

comprovar-ho, heu viscut el retornament amunt i avall del triangle moltes vegades. 

 

Doncs bé, segons l'alquímia aquesta és l'Obra al Vermell. Segons s'explica eh a l'alquímia 

com alguns sabreu, hi ha, entre d'altres, tres obres. Primer l'Obra al Negre, quan hi ha la 

dissolució de tots els components. La dissolució en un estat subconscient, inconscient 

podem dir, però que fins i tot us pot portar avui en dia a la a-consciencia, un estat de 

dissolució en la Llum Negra, llavors allà trobeu l'origen de tot, el vostre origen també. 

Aquesta Obra al Negre, quan té el desig, l'impuls de manifestació de l'increat, fa aparèixer 

la Llum Blanca, és a dir, l'Obra al Blanc. L'Obra al Blanc és la Llum de la Font, la Llum de 

la Consciencia Pura, la Llum que venim a portar també en aquest Cor del Foc Blanc. I 

aquesta Consciencia Pura s'acabarà transformant, si ho permeteu, i com us he dit, 

deixant-la passar pel cap, cor i sacre, en l'Obra al Vermell. L'Obra al Vermell és la 

materialització total de la Llum Negra, de la Llum Blanca, de totes les freqüències 

dimensionals possibles ara mateix a la Terra en aquest cos, l'Obra al Vermell! 

Així que ja ho teniu, el perquè d'aquest triangle vermell descendent, Crístic. Així és com 

transformareu maya, per la vostra presència en l'Esperit de Veritat, en a-maya, és a dir, 

permetent que la il·lusió de maya sigui dissolta i s'instal·li la Veritat Divina. 

Estimats germans i germanes, estigueu en la Joia i l'Alegria. Sinó ho esteu, per moltes 

experiències i activacions que hagueu viscut, si us trobeu desmoralitzats i indecisos, 

aturats, això vol dir que encara no us heu deixat fecundar fins al moll de l'os. Perquè sinó, 

serieu totalment la Font d'Amor que sou, hauríeu recuperat la vostra Filiació Divina amb la 

Mare Maria i amb el Crist, i res us podria fer caure d'aquest Amor i d'aquest Goig. 

Així que per tant, si encara teniu dubtes i esteu arrossegant alguns aspectes de la 

personalitat, sou vosaltres els qui us heu de desempallegar de tot això i sortir a córrer i 

deixar explotar la Llum! En el vostre Cor, en els bons circuits del Cap, del Sacre i per tot el 

cos, eh. Perquè ara mateix la Llum és tal, que ja no sentiu el vostre cos físic, ja esteu 

immersos en el cos d'Eternitat que us envolta, que us té totalment en ebullició en aquest 

Foc d'Amor eh! 
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Així doncs rebeu una abraçada....què? Ah! Em diuen que volen allargar-ho una miqueta 

més, bé. Em diuen que mentre sigui possible i la finestra temporal de la Terra ens ho 

permeti, vindrem a veure-us tant jo mateix com els meus companys melquisedecs, les 

Estrelles de Maria, els Arcàngels i potser també d'altres consciencies que voldran 

participar. Farem les nostres transmissions aquí en el portal del Cor del Foc Blanc mentre 

sigui la Voluntat del Pare Celestial, del meu estimat mestre i mestre de tots, Orionis, Peter 

Deunov, el qual dirigeix des de dalt els últims detalls d'aquesta ascensió. Això us ho puc 

dir sí, ben aviat hi haurà un missatge de la Mare Divina, d'Eloha Maria, que vindrà si 

podem dir a obrir una nova octava del canal marial, del vostre estat de receptivitat. 

 

Així doncs sí, ara sí, desperteu-vos definitivament de la il·lusió, sortiu definitivament de la 

dualitat del vostre cap. Poseu l'atenció en el Cor i deixeu la Llum restituir tota la vostra 

Corona del Cap. Permeteu-vos ser coronats tant en el Cel, el vostre Cel, com a la vostra 

Terra. 

I a partir d'aquí ja em direu si qualsevol cosa de l'efímer, de la dualitat, qualsevol maniobra 

de les forces oposades a la Llum, encara té algun poder sobre vosaltres. Perquè no en 

tindrà ni un! Ni un sol cabell dels justos serà tocat per molt que intentin fer la guitza, ho 

sabeu molt bé. 

 

Estimats germans i germanes, benvinguts aquí al Cor del Foc Blanc, a la Fraternitat de 

Llum i Amor que no és més que la Fraternitat Universal on estem tots reunits al costat del 

Pare i de tota la Confederació Intergalàctica dels Mons Lliures i Unitaris, en acord amb la 

Llum Divina. 

 

Seguim a cada moment, a cada instant presents. 

 

Fins ben aviat! 
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2. ELOHA MARIA – 22.03.2018 

 

 

Estimats fills i filles, jo sóc Maria, Eloha Maria de Sirius, la Mare Divina de la Humanitat. 

Jo sóc qui fa uns quants milions d'anys, junt amb les meves companyes genetistes, 

vaig donar vida al vostre planeta, a la Mare Gaia, tot entregant-li el seu Cor Cristal·lí. Cor 

Cristal·lí de Sirius que avui re-desperta, que durant aquests darrers trenta anys ha reviscut 

i ha recuperat la vibració del seu Cor Original, connectant de nou amb les esferes de 

Sirius, d'Orió, dels plans unificats i de les civilitzacions que han vetllat durant llarg temps a 

fi que es preservés la Llum Autèntica i l'Obra del Pare, aquí a la nostra estimada Mare 

Gaia. 

 

Avui, tal com us va anunciar l'estimat Comandant, vinc a fi d'aportar-vos aquest estat de 

receptivitat, aquest estat de la Pura Consciència, de la puresa com a base del vostre 

temple. La puresa que arrenca des del Triangle de Foc del Sacre. Sabeu que en el cos 

d'Eternitat la receptivitat és una de les característiques principals, la capacitat de Fusió, la 

capacitat de canvi de forma. Per tant avui vinc a reforçar, si podem dir, a acompanyar 

aquest naixement de l'estat receptiu, que trobeu sobretot al vostre costat esquerre del 

cos, des de l'espatlla fins a la cuixa. Aquí hi teniu l'antena o antakarana femení, que us 

permet activar la polaritat de la Filla de l'Aigua. 

 

Per això fem uns petits instants per facilitar aquesta instal·lació de l'antakarana femení, 

aquest estat de receptivitat, de neutralitat... 

 

Us semblarà que quedeu bocabadats, com un infant, com un nen petit que desperta de 

nou a la Vida, obrint els ulls per primer cop. Aquest és el naixement de l'Aigua i de 

l'Esperit, del Foc Diví i de l'Aigua Viva que us vinc a portar avui, des d'on estem, des de 

les nostres naus, vetllant als darrers passos de l'alliberació del planeta Terra. 

És hora de què us alimenteu de l'Arbre d'Aigua, de l'Arbre de Vida. L'Arbre que baixa amb 

l'Aigua Primordial, les Aigües que vénen a netejar tant el bé com el mal. Aquesta aigua es 

ve a emportar tots els residus i resistències de la llum il·lusòria i de l'ombra. Durant els 

anys d'experiència dual heu menjat de l'Arbre del bé i el mal, de l'Arbre de la dualitat no 

reconciliada, de la polaritat enfrontada. Aquest Arbre té el seu fruit sec, per tant, mai us ha 
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pogut donar l'autèntica Vida, l'autèntica força de l'Amor que és una aigua circulant, és una 

aigua torrencial, és una Aigua de Gràcia. 

 

Aquest Arbre del bé i el mal ha servit doncs per viure una sèrie d'experiències, unes 

etapes dins del que heu conegut com la falsificació, o l'experiment ocasionat arran de 

l'aparició de races participants en la rebel·lió de Llucifer, com ho coneixeu popularment, 

provocant l'entrada dins de les lleis de la dualitat i del karma, d'una projecció exterior, de 

la construcció d'un personatge exterior privat de la Font i de la Llum que sou. Aquestes 

experiències acaben i us porten avui a despertar més enllà del joc, més enllà del somni, 

més enllà de la il·lusió. 

Nosaltres vam aportar el Cristall Original de Sirius per fer de la Terra un planeta 

d'aprenentatge en la vida carbonosa de 3a dimensió, en total llibertat, per permetre a la 

consciència gaudir dels diferents plans i possibilitats de vida. De cop, va ser com si el joc 

que haguéssim creat fos canviat per l'entrada i la participació d'uns nous amics que 

portaven unes idees diferents. Finalment vam ser convidats a jugar plegats i aquesta és la 

gràcia de la Vida. Així doncs, sabeu que aquesta experiència ha estat sempre 

supervisada i aprovada pels Germans de Llum. 

Ara que desperteu, no guardeu cap rancor, no projecteu encara cap enemic a l'exterior. 

Heu estat en el lloc perfecte, en l'experiència perfecte on vosaltres mateixos vau decidir 

participar. Però avui sonen les Trompetes definitivament a la Llibertat, a tornar a la Llei de 

Gràcia i d'Unitat que és la vostra Residència Eterna. 

 

Acolliu les Aigües Vives, les Aigües de la Resurrecció, acolliu-les al fons del vostre Cor, 

obriu grans les Portes del vostre Cor. Vosaltres sou l'Aigua Viva, vosaltres sou la Pau i 

l'Amor. 

Acolliu cantat les aigües que us vénen a batejar en l'Esperit, Aigües Primordials a l'origen 

de tota creació. Aquestes aigües que fem circular des de les nostres dimensions i us fem 

arribar,concretant-les en formes de vida, en codis de vida. 

 

Alahovara menaran, Alahovara meriam, Alahovara menaran, Alahovara meriam, 

Alahovara menaran, Alahovara meriam... 

 

Amb el Verb Creador que surt de la vostra boca, creeu aquí i ara en aquesta dimensió on 

sou, com us va dir el Comandant, encarneu la Llum Viva, encarneu la Veritat Pura. Sigueu 
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de nou els creadors, el co-creadors de la vostra Flama de Vida, i això ho podeu fer des 

d'ara mateix. La Terra està recoberta, banyada amb la Llum de la 5a dimensió. No hi ha 

cap límit pel despertar de la vostra Essència Interna i Eterna, per viure en la Joia i l'Èxtasi 

de l'Esperit que us prepara finalment pel meu Anunci Col·lectiu. De moment visqueu, 

celebreu des de dins del Cor, siguin quines siguin les vostres circumstàncies exteriors. Si 

heu de travessar moments durs, moments de neteges, moments de confrontacions que 

poden restar encara a viure per la persona, travesseu-ho amb l'Amor més gran, amb la 

Pau més gran. Doncs sabeu que ja sou la Llum, ja sou la Resurrecció, i totes les darreres 

màscares només faran que passar, només faran que desfilar. 

 

Així, estimats fills, fem un segon moment de comunió amb l'Aigua Viva, amb l'Aigua 

Lustral, l'Aigua de la Resurrecció... 

 

L'Aigua Viva us aporta el Cant Cristal·lí, el Cant que ressona a les orelles, anunciant la 

reconnexió amb el vostre cos d'Eternitat, activant el vostre cos de Llum o Merkabah, però 

el més important, aportant-vos la Pau Interior, la Consciència Lliure i Pura Total que sou. 

 

Recordeu fills i filles, estimeu-vos els uns als altres sense mesura, feu de la vida un Èxtasi 

d'Amor. Permeteu els moments en què l'Esperit us cridi, de restar en pau, de descansar. 

Escolteu també els senyals del vostre cos, sobretot beveu molta aigua, hidrateu bé el 

temple, el cos físic, a fi que el Foc pugui cremar sense esgotar-lo. Així celebrareu per dalt 

i per baix en el vostre Cor, al Cel i a la Terra, sense cap més límit, la Joia i l'Alegria de la 

Resurrecció de l'Esperit en la Veritat, en la vostra Consciència Pura i Lliure de Fills de la 

Llum, de Fills del Pare, de Fills de la Mare Divina. 

 

Aquesta és la millor preparació per quan arribi el moment de la meva crida col·lectiva, 

puguen-se produir des d'ara mateix, fins a una latència i un període indeterminat en el 

temps lineal de la Terra. Tot dependrà de com s'agenciïn els darrers elements en joc a la 

superfície de la Terra i al Sistema Solar. 

Aquesta finestra temporal indeterminada veurà a cadascú de vosaltres fills i filles, realitzar 

la Veritat i la Vida en aquest cos, en aquesta dimensió, en aquest planeta que recupera 

totalment el seu Èter Diví, el seu Èter de Foc, la seva Dimensió Sagrada. 
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Així doncs aneu com a Flames, com a Flames de Presència, com a Flames de Silenci, 

com a Flames del Verb Diví. Deixeu-vos regar i fecundar per l'Aigua Viva i alhora 

fecundeu i regueu a tots els germans, a tota la Vida, realitzant l'Amor, realitzant el miracle 

d'una sola cosa. 

Estimats fills i filles, rebeu tot l'Amor i la Gràcia de la Mare Divina. Sóc a cada instant al 

vostre Cor, sóc l'infant interior que desperta a dins del vostre pit. Celebrem l'Amor, la Pau 

profunda que neix de la nostra unió. 

 

Fins a la propera, Aïshalem. 

 



13 / 37 

3. ARCÀNGEL MIKHAËL – 18.04.2018 

 

 

Estimats Fills i Filles de la Font, jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, Príncep i Regent de les Milícies 

Celestials. Digneu-vos a acollir la meva Presència al bell mig del vostre Cor. 

 

Avui vinc a anunciar-vos i a confirmar-vos la Fusió total amb el Foc de Vida del Nou Èter 

de 5a dimensió, que arriba amb les Partícules Adamantines envoltant, fecundant i 

redreçant cada una de les parcel·les d'aquesta dimensió que havia estat privada de la 

Llum Autèntica. 

 

Avui us vinc a significar l'entrada de la Llum Vibral, de l'Ona Galàctica i els components de 

vibració Ultravioleta, Gamma i Rajos X, penetrant el més íntim de la matèria, el més íntim 

de la Terra. És així per als vostres cossos i per al cos de la Mare Gaia. 

 

El Foc de Vida, el Foc de l'Eternitat ha anat successivament perforant les diverses capes 

que privaven encara a la Llum d'arribar a fecundar la matèria. Així doncs a través de l'aire, 

a través de l'aigua i finalment arribant a la terra, el Nou Foc re-desperta, el Nou Foc 

ressuscita, el Nou Foc vivifica en la Llum de Nova Vida cada àtom d'aquesta dimensió; 

cada àtom d'aquesta recreació i adaptació d'un món lliure en un món empresonat que de 

nou recupera la vibració Lliure, la vibració Original de filiació amb la Font i amb la Mare 

Divina. 

 

Per tant, la vostra carn i la carn de la Terra entren en un procés de dilatació, en un procés 

d'expansió. La Llum ve a modificar l'estructura mateixa de les molècules i els àtoms 

encenent, electrificant i introduint els codis de l'Ascensió, que són els codis que prevalen 

en les dimensions Lliures i Unificades. Com sabeu, el procés que viurà la matèria 

carbonosa que conforma aquesta dimensió es traduirà en l'aparició de la matèria en base 

de silici, la matèria cristal·litzada, és a dir, la matèria subtilitzada que permet l'expressió 

del Crist, l'expressió del Fill Ardent del Sol. 

 

Fins ara, durant tot aquest temps de quarantena planetària, la matèria s'havia tornat 

resistent, la matèria havia après unes estratègies de defensa, de protecció davant de la 
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Llum Crística. Això a fi d'experimentar les capes més denses de la 3a dimensió, provocant 

la separació i la personalització de l'ànima enfocada a la matèria convivint amb els vels de 

l'oblit. 

Per tant, durant aquestes setmanes, la vostra matèria i la matèria de la Terra es veurà 

totalment reorganitzada, a fi que cada una de les resistències programades en els circuits 

psíquics i mentals dels vostres ous lluminosos, així com de les capes que envolten la 

Terra, siguin progressivament dissoltes i alliberades de forma ascendent. Això permetrà 

que la Llum Autèntica, la Llum Crística i el Foc de Vida, que ara penetra la vostra Terra i 

aquesta dimensió, obri de nou les possibilitats de l'element Terra vinculat a la 5a 

dimensió, a l'11a dimensió, a la 18a dimensió i fins a la Font. Restablint així l'enllaç i la 

corda que reconstrueixen l'escala, l'escala del Cel a la Terra, l'escala de la Terra al Cel. 

 

Estimats Fills i Filles de la Font, avui solemnement i en la donació d'aquests temps de 

Gràcia previs al mes de Maria, el mes de maig, us vinc a oferir el meu acompanyament 

directe per a tots i cadascun que ho sol·liciteu. Simplement reposant la projecció de la 

personalitat, el mental i les emocions, abandonant el vostre pit al Pare Celestial, a la Mare 

Divina i concretament a la Voluntat de la Font i de l'Arcàngel Mikhaël. 

Jo seré en vosaltres venint a perforar el pit, tal com ja he començat aquesta obra, 

destapant la Corona Radiant del Cor. I aquesta vegada aprofundiré l'obertura per oferir-

vos el descens de la meva Espasa a partir del vostre Cap; la meva Espasa que es 

converteix en una Llança. Aquesta Llança ve a perforar des de la Corona i travessa la 

vostra columna, alliberant totalment l'escala interior de l'ou de l'ànima, per tal que us obriu 

a la Nova Vida, a la Nova Llum. 

Acollim uns instants la Llança de Foc que us porto, la Llança de Foc que introdueixo des 

del centre de la vostra Corona del Cap. 

 

Recepció de la Llança de Foc... 

 

La meva Llança va baixant de la Corona del Cap, travessant el coll, obrint el Cor des del 

Centre, des de la porta Ki-Ris-ti, i segueix baixant fins a la Corona de Foc del Sacre, 

instal·lant el Pilar de Llum. Redreçant el drac i les energies de la serp que havien pres una 

ruta desviada. La meva Llança ve, com us he dit, a restablir l'ordre en la foscor. Ve a 

cridar de nou les forces que havien desviat la seva llum per una voluntat egoista. 

Recordeu que el combat no és contra l'ombra i que ni tan sols és un combat, sinó un 
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establiment. D'aquesta manera les forces inconscients, les forces de constricció seran 

transformades, transmutades i alliberades en la Llum. Aquesta és l'alquímia de la Llum 

Crística. 

Jo vinc a establir en el vostre Temple la Llum de la Redempció, permetent a tot el vostre 

contingut de llum i ombra ser retornat a la Llum Autèntica que tot ho accepta. Ara que la 

Llança ha baixat formant el Pilar de Llum, restem uns instants de comunió en l'establiment 

del Foc de Vida del vostre cos de Resurrecció. 

 

Recepció del Foc de Vida... 

 

La meva Llança permet dissoldre instantàniament, per la Gràcia d'aquests Temps de 

Revelació, totes les capes de l'ou lluminós que puguin presentar resistències a fi que 

visqueu la Resurrecció en el vostre Cos de Glòria, l'establiment de l'Esperit de Veritat que 

ara es fa totalment present. No hi ha cap més distància, cap més límit per viure el vostre 

cos d'Eternitat. Durant anys s'ha anat aproximant des del Sol i avui podem dir que 

camineu com Antorxes, que camineu com a portadors de la Joia i l'Alegria del Foc de 

l'Esperit! 

 

Jo i el conjunt dels Arcàngels que seguim obrant en aquests treballs i ajustaments finals 

de l'Ascensió Planetària us oferim també uns instants de comunió en la Llum Blanca, a 

través de l'escala que construïm entre tots nosaltres, permetent l'aparició i la instal·lació 

permanent de l'Esperit Sant, de la Llum Diamantina del Crist. 

 

Recepció de la Llum Blanca... 

 

Fills i Filles de la Font, aneu plens de Joia, aneu amb la Pau, aneu amb la màxima 

Llibertat que es desplega davant vostre! Vosaltres sou l'Ascensió i la Llibertat, vosaltres 

sou la Redempció que prefigura els moments col·lectius. 

 

En la sintetització final de totes les vostres capes, de tots els components que engloben 

les diverses manifestacions de la Consciència. Des de la personalitat, des de les diverses 

capes de l'ànima i estrats psicològics, des de l'Esperit, des dels vostres diversos Llinatges 

i Origen Galàctic fins a la dissolució en els Misteris dels Ancians, en el Misteri de la Llum 

de l'Ancià dels Dies. 
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Permeteu viure la sintetització en aquest cos mateix, en aquesta dimensió que es retroba 

amb la Vida Lliure de la resta de la Creació, permeteu de sintetitzar la Veritat i la Vida 

provinent del Centre Galàctic, del Cor d'aquest Univers. 

Estimats Fills i Filles de la Font, jo sóc l'Arcàngel Mikhaël. Us dono tot el meu Foc i us 

recordo que estic disponible per acompanyar-vos, per obrar amb la Llança de Foc. 

 

Vosaltres sou la Llibertat, sou la Vida, sou la Saviesa, la Dolça Saviesa que repara el Cor. 
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4. PARE PÍO – 9.05.2018 

 

 

Estimats amics i amigues, us saluda el qui va ser en la seva darrera encarnació el Pare 

Pío. Alguns em coneixereu per aquesta o d'altres encarnacions, alguns sereu capaços de 

reconèixer el segell de la meva ànima. Avui vinc com un més, com un company i amic 

més entre vosaltres a donar-vos testimoni. Testimoni de la meva experiència acollint el 

Crist, transfigurant-me en la Llum del Crist. I us podré explicar alguns elements en relació 

a la Resurrecció que viviu avui en dia, molt facilitada, com una Gràcia dels últims temps, 

en comparació amb la meva experiència com a sacerdot. 

 

Així, prenem uns instants primer per acollir el Crist... 

 

Acollim el seu Foc.. 

 

Acollim el seu Alè... 

 

De mica en mica ens acostumem a la voracitat de les Flames de la Veritat, de l'Amor 

Infinit que neix de la unió, de l'amistat íntima amb el Crist. Acollim-lo mentre ve a elevar--

nos i agafar-nos de cap a peus. Entregant-se totalment, com nosaltres ens entreguem 

totalment al Foc que encén el nostre Cor i eleva la nostra Terra cap al Cel. 

 

Com acabem de viure, el signe més essencial de la fusió amb el Crist és l'Alè, la Vida que 

porta al centre del vostre pit, la dilatació i l'expansió del que us ha estat descrit com la 

Corona Radiant del Cor, amb el punt entre els omòplats, el punt a cada espatlla i al centre 

del vostre pit. 

El seu Alè ve a convertir-se en el vostre Alè, ja que el Crist és la vostra Guspira Eterna, la 

vostra Essència que ve de nou a celebrar sense cap més límit ni distància, la Joia que sou 

de tota Eternitat. 

 

Durant la meva darrera encarnació com a Pare Pío vaig tenir l'encàrrec de sostenir una 

lluita, tal com se'm va encomanar per certes Forces Mikhaèliques. Aquest va ser un 
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enfrontament interior que durant tota la meva vida vaig viure de manera desassossegada, 

patint els dolors i els dubtes naturals quan l'ànima és encarnada a la Terra. 

Tal com em va dir l'Àngel, vaig ser victoriós en un inici i victoriós al final. Victoriós per la 

força de l'Amor, pel meu vincle amb el Crist, que per mi era el més important i estava 

preparat a sacrificar totalment la meva persona, la meva ànima pel bé més gran del Cel i 

dels homes. Aquesta força se'm va donar gràcies a la fervent voluntat d'acomplir els 

designis del Pare Celestial i dels seus Àngels que m'acompanyaven. 

 

Durant desenes d'anys el meu cos va manifestar el que és conegut com els estigmes o els 

senyals de la crucifixió del Crist, sent per mi una autèntica vergonya al ser la meva Ànima 

de gran humilitat. Tot i això la voluntat del Pare va ser fer manifests aquests senyals per 

tal que d'altres germans i germanes poguessin guanyar en fe, guanyar en força i Esperit. 

És així com amb tot el vostre Cor, amb tota la vostra ment, amb l'ànima i amb l'Esperit 

estimeu el Pare. Obriu-vos a l'essència del Fill que sou vosaltres mateixos, l'essència del 

Cor de Foc, l'essència de la Vida Eterna manifestada en el Crist, en el Sol. 

Per rebre'l, per ser el seu amic, feu-vos ben petits pel que fa a la persona, en les vostres 

reivindicacions, en les exigències; si esteu descontents, alegreu-vos! Mireu amb els ulls 

de l'Amor Diví, amb la innocència de l'infant, tots els jocs als quals us heu adherit i 

identificat, de manera que els transcendiu en totalitat, naixent de nou com a Crist Infant i 

essent coronats com a Crist Rei. 

 

Així, essent ben petits, l'amistat del Crist es presenta de manera natural, de manera 

espontània i sense que us n'adoneu, tornareu a ser la mateixa Llum i la mateixa Carn. En 

la humilitat de l'ànima que es veu reduïda a Pura Llum, acollint el Crist Infant, el Crist Rei. 

 

Acollim-lo en la Gràcia d'aquests Temps de Revelació... 

 

Quina gran Joia és per nosaltres veure com desperten, com s'encenen les Corones, com 

llueixen els Vestits Blancs de tants i tants fills de la Terra retrobant-se amb el seu Origen 

Celestial, amb la seva Llibertat, els Fills de l'Un. Tal com us han explicat els meus amics 

Melquisedecs, el comandant Omraam, la Mare Divina i els Arcàngels, aquests són temps 

únics, especials, d'una gran bellesa i contrast, on la Llum de la Nova Vida contrasta amb 

l'antiga vida que es desfà, es dissol i es reconeix com el miratge que és. 
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Per tant, les penúries que vaig haver de passar mentre sostenia la Llum del Crist en 

l'enfrontament amb les forces de la foscor, que sempre intentaven allunyar-me del cor, ja 

són història. 

Avui, amb tota la facilitat, amb tota la Gràcia i la transparència que us dóna la Llum del 

Pare que envaeix la Terra, l'Ona de Foc Celestial, podeu viure l'acolliment del Crist, la 

transfiguració en l'alegria, en la claredat del present; i amb les mateixes condicions en les 

quals us trobeu vivint la vostra vida personal, sense necessitat de fer res extraordinari. 

Aquesta Gràcia és per a tots, tots els que aixequin el cap a la Llum del Crist. 

 

Us deixo en l'amistat Eterna, en la Llum de la Resurrecció. Jo sóc el qui coneixeu com a 

Pare Pío, i ara mateix sóc Un amb el Crist, Un amb vosaltres, reunits en una sola 

Consciència. 

 

Us beneeixo amb tota la passió de vulnerabilitat i l'obertura que us permetrà, si ja no és 

així, reunir-vos amb la vostra Guspira Crística i segellar la vostra amistat per tota 

l'Eternitat. 
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5. UNA ESTRELLA – 24.05.2018 

 

 

Jo sóc una Estrella, companya i germana de la Mare Divina, d'Eloha Maria de Sirius. 

Sense donar rellevància al meu camí sobre la Terra o a la vibració específica que porto 

entre les 12 Estrelles, avui em presento entre vosaltres per compartir la ressonància i la 

vibració de Sirius, de les Mestres Genetistes, de les creadores, de les formadores de la 

matèria, de la vostra matèria i carn. 

 

Avui seguim amb l'obertura que va iniciar Eloha Maria al vostre costat esquerre del cos, el 

costat femení i receptiu de la Filla de l'Aigua que prepara l'antena, el canal marial a l'orella 

esquerra per la comunicació, per la comunió, per la unió directa de la vibració de la Mare 

Divina amb la vostra carn, amb la vostra ànima i el vostre Esperit. 

 

Primer doncs us convido a acollir durant uns instants les Aigües de Sirius, les Aigües 

Cristal·lines de les Mares Creadores... 

 

És la dolçor de l'Amor Diví, el nèctar de l'Eternitat que viviu mentre coronem de flors i 

estrelles el vostre cap, irradiant amb totes les Virtuts, Bondats i Gràcies de l'Esperit. 

Rebeu fills la Corona de Glòria que us vesteix d'or, de blanc, de blau i d'Eternitat. 

 

Deixeu-vos traspassar sense reserva per la força de l'aire i de l'aigua estimulant el foc, 

obrint i netejant les capes que encara impedien encendre en totalitat la Corona, el canal 

marial receptiu. Aquestes capes o màscares, com us va dir el Comandant, s'instal·len en 

el tercer ull falsificat, s'instal·len a través de les pressions del coll i del plexe solar, creant 

la malla de la matriu dual, de l'ànima dual. 

És per això que us demanem, a fi d'acollir en gran nombre la polaritat del Femení Sagrat 

en plena restauració planetària, que feu un treball específic al vostre costat dret i a la zona 

del fetge. Permeteu l'evacuació, a través de la respiració i la calma, a través de la 

desidentificació de la personalitat superficial, de la projecció mental. Permeteu al costat 

dret masculí, l'antakarana lateral dret portador de l'ànima, transcendir en totalitat l'esfera 

visceral del fetge, elevant a l'espatlla dreta el contingut il·lusori, el contingut luciferí, per 
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que sigui retornat a l'ànima cristificada. L'ànima que abandonant tota por, projecció i 

control acull l'Esperit sense cap resistència. 

 

En elevant l'antakarana dret de l'ànima, l'Esperit podrà penetrar amb més força a través 

del costat lateral esquerre. Podrà cridar l'ànima, us podrà cridar, i el sentireu sense 

problema. Sentiu com l'Esperit baixa per la part superior esquerra a sobre del vostre cap i 

va conquerint, encenent en el Foc Cristal·lí. Elevant en totalitat el costat dret de l'ànima i 

convertint-la en la gota vermella fusionada amb la gota blanca de l'Esperit. En aquest 

moment l'ànima ha passat la Redempció i es transfigura i ressuscita en aquesta mateixa 

carn, en la Llum de l'Esperit Sant, l'Esperit de Veritat. 

En aquestes Aigües Cristal·lines de Sirius, que des d'un inici van fecundar el vostre 

planeta, i ara tornen amb la mateixa força a donar vida a la Nova Terra, recuperant el 

vincle original. 

 

Estimats fills, fills i filles de la Font, fills i filles de la Mare Divina Maria, avui en el seu nom i 

de totes les meves companyes, us anunciem la Crida. Una crida que pot ser inconscient, 

que pot ser sorprenent: la Crida a tots els Fills de l'Un i a tots els Fills de la Dualitat, 

cridats en aquest precís instant a recuperar la seva Unitat de Llum i la seva Essència de 

Font. 

És ara la Benedicció, ara és el moment d'entrar en comunió d'instant a instant, de minut a 

minut, de segon a segon en aquest temps que desapareix. L'arribada de les forces de la 

Llum és un fet, tal com ho és la nostra presència unint la carn de la Terra amb el Pa del 

Cel, amb l'Aigua Divina de la Mare Maria. 

Ara és el moment de viure en totalitat la Benedicció, la Gràcia i l'abandó en la Joia 

Suprema. 

Si no heu sentit la nostra Crida, no us inquieteu de cap manera, els codis són presents a 

l'interior de tots vosaltres. 

Des d'aquest mes de maig la Consciència Crística i la Consciència de la Mare Divina 

s'instal·len a la Mare Gaia, per tal que un gran nombre de la població de la Terra estableixi 

la Nova Base Crística i Marial a escala col·lectiva. El desplegament de la vibració de 

l'Esperit, de la xarxa cristal·lina Crística de la Terra conviurà amb la bogeria, amb el caos 

de les forces de la foscor, de les forces que fins a dia d'avui ignoren la Llum per por i per 

ignorància. 
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Aquest procés, com us va dir la Mare, pot portar encara un cert temps lineal que podeu 

considerar curt o llarg segons el vostre estat vibratori i el vostre punt de vista. Per tant, 

desaferreu-vos de tot esdeveniment exterior; l'únic que s'us demana és d'acollir en totalitat 

l'Esperit de Veritat, connectar-vos a la Merkabah Interdimensional Col·lectiva, Crística i 

establir l'Aigua Cristal·lina de Maria en la vostra carn. 

  

Jo sóc una Estrella i segello en vosaltres l'Aigua del Foc Cristal·lí. L'Aigua i el Foc de la 

Font que no tenen a veure amb les concepcions terrenals. Us segello amb la vibració i 

amb la Pau de Sirius. 

 

Us acompanyem a cada instant. Entreu en el lloc més profund del vostre cor i crideu-nos 

per sostenir-vos, per acompanyar-vos en aquest desplegament de la receptivitat de la Filla 

de l'Aigua, de l'Amor Diví. 

  

Rebeu tot l'Amor en el Bateig de les Aigües de Dalt. 

  

Aïshalem 
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6. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 5.06.2018 

 

 

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Us dono com 

sempre totes les meves benediccions i tot el meu amor. Avui vinc com a representant de 

la Fraternitat de Llum i Amor, com a Comandant dels Ancians i del Conclau dels 

Melquisedecs. 

Estic molt content d'estar de nou entre vosaltres, eh, després de la meva primera 

intervenció aquí al Cor del Foc Blanc ara farà uns tres mesos. Després de mi, com heu 

vist, han passat la Mare Divina i Una Estrella aportant-vos el Femení Sagrat i restaurant el 

costat femení esquerre del cos, el de la Filla de l'Aigua; allà on rebeu l'Aigua de l'Esperit i 

el Canal Marial per on cau l'Aigua Lustral, l'Aigua Divina. També heu tingut la visita del 

Pare Pío i de l'Arcàngel Mikhaël, els dos aportant-vos el component de Foc, el component 

Crístic i òbviament Mikhaèlic eh, a fi d'obrar en el costat dret del Fill del Foc. Perquè la 

rectitud de l'Arcàngel Mikhaël, la rectitud del Masculí Sagrat s'instal·li en vosaltres de la 

mateixa manera que la receptivitat, l'expansió i la dilatació immensa es produeixi al costat 

de la Filla de l'Aigua. 

 

Així establim i establirem de forma més contundent i estable l'Androgin Primordial que us 

fa vibrar el nas, que us fa pampallugues al nas. Bé, així és com sortim de tota dualitat, 

il·lusió i projecció. Retrobant l'Androgin entrem directament a les esferes de l'Esperit i 

veureu que ja no sereu una meitat, un masculí o femení immers en la dualitat, sinó que de 

cop us veureu sencers, com un nen petit acabat de néixer, ple i brollant com una Font 

d'Amor en la que els dos principis es van alimentant, es van estimant i creen l'alquímia del 

Foc Diví, de l'Esperit de Veritat que llavors sí que pot fer el seu descens. 

I bé, tot això perquè veieu el treball que hem anat fent durant aquestes intervencions. Avui 

també us anuncio que durant aquest més tindrem la visita d'Orionis, el qui va ser Bença 

Douno, Peter Deunov el meu estimat mestre. Vindrà a donar-vos uns elements que em 

semblen prou importants i a portar-vos, pel que m'han fet saber, un nou Pacte de Llum 

que s'estableix entre la Font: el Pare Celestial i la Mare Divina juntament amb la Terra. 

L'estimada Gaia com n'està de contenta! 

Així doncs tindrem la visita d'Orionis durant aquest mes de juny. 
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Bé, permeteu uns instants de recolliment i respirem una mica tot el que ha anat baixant 

aquestes setmanes... Entrem al Cor de Foc, entrem a la dilatació del pit fusionant amb la 

Pau, amb la Joia de l'Esperit... Vinga acollim uns instants... 

 

Com us deia, durant aquestes setmanes hem estat preparant el que és una nova fase de 

treball, un nou escaló podem dir de la feina que hem estat fent entre uns i altres aquí a la 

Terra. Durant aquests darrers anys heu integrat a poc a poc les noves freqüències que 

han estat arribant, els rajos gamma, ultravioleta... que han anat fecundant la Terra i 

activant el Cos de Foc, el Cos Solar que s'ha reconstruït aquí mateix, envoltant el vostre 

cos físic. Així doncs, durant aquests anys s'ha fet una feina de recepció del Cos de Foc, 

del Cos Solar i a la vegada de depuració, de neteja eh, de tot el contingut de l'ànima i la 

personalitat, d'aquestes aigües estancades. Avui podem dir que pràcticament esteu nus, 

despullats de la vella personalitat, de les velles bótes de vi com va dir el Crist. Ara la bóta 

de vi nova ja està ben llesta per omplir-la amb el Nou Vi, el Vi de l'Esperit i la Llibertat 

Divina. 

 

Per tant, com us estava dient, ara que les bótes de vi s'estan omplint del Vi Celestial, del 

Vi del Crist, és el moment de què us doneu en totalitat a la Terra i a la humanitat, en 

definitiva, que irradieu i regueu amb l'Amor Diví tot el que trobeu al vostre voltant, a tots 

els germans i germanes. Aquesta és la nova etapa. Fins ara heu fet un treball més o 

menys individual, en petits o grans grups, però ara tots els que heu fet el pas inicial, els 

que heu obert les portes (per alguns de vosaltres ja fa 30, 20 o 10 anys), és doncs el 

moment de deixar les portes ben obertes, ben regades i plenes de flors perquè les 

següents onades de germans i germanes puguin passar amb facilitat. Això és ara mateix i 

seguirà durant els pròxims mesos, ja que hi ha vàries onades de germans que ara estan 

llestos per fer el pas que no van poder donar fa 5 o 10 anys enrere, quan vosaltres 

començàveu a obrir les portes. 

Recordeu el cercle de Melquisedec, el que té els tres cercles concèntrics. Tenim el cercle 

central, la Font, tota la Fraternitat que està fent de conducte, fent de canal per l'energia 

que ve a la Terra. Aquest seria el punt inicial: les Estrelles, els Ancians, els Arcàngels, tota 

la Fraternitat i la Federació. Llavors us fem arribar el paquet de Llum al segon cercle, que 

sou tots els que heu fet l'avançada planetària, heu obert les portes i esteu canalitzant el 

que us fem arribar provinent del Sol Central.  Ara que heu integrat el Cos de Glòria, que 

està ben actiu, en marxa i les seves funcions estan en acció, actueu en la Llum renunciant 
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totalment encara a les petiteses que us queden entre mans. Oferiu aquesta Aigua Pura a 

tots els germans que estan ara preparats per fer ben aviat el pas; aquest seria el tercer 

cercle. 

Perquè veieu que ja no estem on estàvem fa uns anys i ara toca de veritat ser autèntics, 

ser reals, ser l'Amor del Crist, donar-se incondicionalment. Penso que l'estimat Orionis us 

donarà alguns detalls en relació a aquest tema. 

 

 

Bé, fem un altre petit moment de repòs, de recepció del Cos d'Eternitat. Recordeu, baixant 

pel Cap, Cor i Sacre, per tal de ser els canals purs de tot el que ara circula del Cel a la 

Terra, de la Terra al Cel. Obriu bé el canal central, els 3 Focs: Cap, Cor i Sacre... 

 

Així sou els Pilars de Llum, així obriu totes les Portes del Cel i de la Terra. A fi que tot el 

que ha de passar de la Terra al Cel i del Cel a la Terra sigui fet amb la facilitat més gran. 

D'aquesta manera la vostra escala dels 7 segells també serà molt fàcilment perforada. 

Quan permeteu deixar circular bé tota la força del Cel i de la Terra, amunt i avall, avall i 

amunt, el Punt del Cor s'establirà naturalment i llavors sereu el centre, estareu en el 

centre, centre de l'estabilitat. Com us deia: “jo sóc estable, fill d'estable...!” Recordeu 

aquesta afirmació de l'estabilitat. Ara que hi ha la gran festa dels elements, on tot penja 

d'un fil per la personalitat, sigueu la Roca del Crist, l'estabilitat que ja heu establert molts 

de vosaltres. 

 

Com veieu nosaltres seguim aquí, més actius que mai si podem dir. Tan actius com els 

elements, com les freqüències, les vibracions que estan encenent la Terra amb el Foc, 

l'Aigua i l'Aire que tot ho estan netejant. Així doncs, el silenci que ens pot donar algun 
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canal o altre no significa que no estiguem presents, i això ho sabeu bé molts de vosaltres 

que esteu directament en comunió amb la Fraternitat i amb els Melquisedecs. Eh, sabeu 

de sobres que ara arriben els moments de l'obra de teatre on les darreres peces s'han de 

posar en marxa. I us parlo tant de les escenes de teatre que volen fer passar els dolentots 

eh, com les que faran les Forces de la Llum. La Lògia Negra intentarà augmentar al 

màxim el caos, el control i la por... i ja ho han fet!. Si us hi fixeu, durant aquests darrers 10 

o 15 anys el treball de la Lògia Negra ha estat impressionant com ha tancat tantes portes 

a través d'una pressió emocional i mental bestial, eh. Estan jugant bé les seves cartes i ho 

saben fer. Però també durant aquest final de festa les Forces de la Llum Unitària han de 

jugar el seu paper i han de materialitzar l'arribada de la Llum. Així que no us penseu que 

tot és estar al sofà i desaparèixer eh? Això ho podeu fer sempre. 

 

Ara mateix hi ha l'Ascensió i Alliberació de la Terra i alguns de vosaltres sereu cridats a fer 

un pas endavant per realitzar certes funcions, certs papers en tota llibertat, en tota 

donació a l'Esperit Crístic, sense que això signifiqui cap retrocés, sinó al contrari: una 

transcendència total de la personalitat per l'Amor i l'acompliment de la Voluntat del Pare. 

Fent-vos sortir de la falsa humilitat, aquella que us ha fet negar públicament el potencial 

de Llum, que us ha fet disminuir l'afirmació de la Llum que sou per beneficiar una 

personalitat il·lusòria, per mantenir una normalitat eh. Fixeu-vos que molts cops penseu el 

contrari, penseu que la humilitat és no afirmar la presència del Pare, penseu que sereu 

orgullosos si ho afirmeu... Més orgullosa és la personalitat! Que creu ser l'única que 

domina la situació i que vol mantenir la seva comoditat, vol mantenir el seu plaer. Aquí 

està la falsa humilitat que s'amaga darrera l'ego de comoditat. En canvi, el qui és la Llum i 

afirma la Llum serà jutjat com orgullós, com vanitós potser, però realment està donant veu 

al Pare Celestial, a les Forces de la Llum i no a ell mateix. Això ho heu de tenir ben clar. 

 

Estimats germans i germanes fem un tercer moment d'acolliment, una estoneta més del 

Foc de Vida Eterna que crema i cremarà, ara que el Temple, que la Jerusalem i les 12 

Portes estan vives en vosaltres... 

 

Quina Joia germans i germanes! Han estat uns anys de treball on alguns heu pogut viure 

experiències, heu anat al Sol, heu connectat amb els Llinatges, heu viscut la dissolució en 

l'Absolut... També heu passat alguns moments més durs d'eliminació, de la nit negra de 

l'ànima. No passa res! No passa res perquè aquest procés ja l'hem acomplert. I aquest 
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segon cercle donarà Llum al tercer cercle, com ara està de moda dir per aquí: 

s'eixamplaran les bases. I en això estem eh, un cop heu fet les reconnexions possibles i 

per haver-hi amb el Cel, amb la Llum i les Altes Freqüències, ara tot això es concreta i 

materialitza en la Festa de l'Ascensió. 

  

Ho sabeu i ho viviu, ara que el Cos de Foc està amb vosaltres, que no depeneu de res 

exterior. No cal que depengeu de cap horari, no cal que depengueu de cap mestre que us 

parli des de l'exterior, no depengeu encara de més coneixements. Ja que res us fa falta, 

tot ha estat i sempre és a dins vostre. En canvi, a tot el que vulgueu jugar, jugueu-hi amb 

el Cor, des de dins del Cor, sabent que ja ho sou tot. I així descobrireu si realment us 

deixeu seduir encara per l'exterior o sou vosaltres els que doneu la Veritat i la Vida de 

l'Esperit a la projecció de la matriu, eh. I això és precisament del que us vaig parlar l'altra 

vegada: a-maya. A-maya està format, per “a-”, prefix que significa l'invers o el contrari i 

“maya” que es refereix entre altres excepcions, a la il·lusió, a la matriu que ha estat 

falsificada. 

  

Per tant a-maya és el moment on gràcies a la integració del Cos de Llum, del Cos de 

Glòria, dissoleu la il·lusió de la matriu per la vostra presència en l'Esperit de Veritat i 

contagieu la Llum allà on esteu: a casa vostra, al poble, a la ciutat i per allà on passeu. 

Així convertiu maya en a-maya; abans era més aviat al contrari com sabeu. Arribàvem 

aquí i tots estàvem influenciats per la dualitat, pels conflictes, per les pors i els dubtes; per 

tant podem dir que maya afectava l'ànima i l'Esperit. Ara no! Ara hi ha suficient Llum, 

suficient Amor, el reconeixement és tan immediat! Que ara tot això es converteix en un 

tsunami d'Amor que feu sortir del Centre del Centre del Cor. Això és a-maya! 

 

Qui ho havia de dir eh! Ja estem aquí en aquest punt, si senyor! I per molt que us sembli 

que a fora a l'exterior, a la societat tot segueix més o menys igual o que tot va a pitjor: 

cada cop més robots, més pors, més controls, més falses moralitats que s'han creat 

durant aquests anys; en realitat hi ha un percentatge notable, gran, de germans i 

germanes que estan configurant la Consciència Crística de la Terra; permetent la 

participació de tots nosaltres, de la Mare Divina en aquesta obra conjunta dels 3 cercles 

que contagiaran a tots els germans que ara estiguin llestos per fer ben aviat els passos i 

travessar les portes que heu obert. 
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Molt bé, no vull donar-vos més la tabarra ja us he donat suficients elements! Així que ho 

deixarem aquí per avui. Ens veurem ben aviat, espero que sí, però abans tindrem la visita, 

una visita més solemne; sabeu que jo aprofito per ser una mica més proper i bromista 

amb vosaltres eh? Així que el Mestre Bença Deunov, Orionis el Gran Melquisedec us 

vindrà a donar aquest nou Pacte de Llum que ell mateix us explicarà. 

 

Germans i germanes aneu amb Pau, aneu amb tot l'Amor que brolla ara del vostre Cor 

com una Font que us omple; no tindreu mai més set, ni els que estan al vostre voltant 

tampoc. Aquesta és la Font de Vida Eterna que tots sou i que heu revelat. 

 

Així que ara a compartir eh, per encara complicar-ho una mica més a “a-mayitzar” 

podríem dir! Rebeu tot el meu Amor, totes les meves benediccions així com les del 

Conclau dels Ancians i de la Fraternitat de Llum i Amor.  

 

Fins ben aviat! 
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7. ORIONIS –19.06.2018 

 

Estimats Fills i Filles de la Font, estimats Fills i Filles del Cel i de la Terra, us parla Orionis. 

Jo sóc aquell que coneixeu amb el nom de Peter Deunov o Beinsa Douno. Jo sóc el qui 

va estar present en l'inici d'aquest cicle planetari acompanyant l'experiència que hem 

viscut plegats en aquesta 3a dimensió. Avui em presento a vosaltres tal com va ser 

anunciat per l'estimat Comandant, portant la vibració original d'Orió. Em presento a 

vosaltres portant la vibració Essencial, obrint-vos a les esferes no manifestades, als 

orígens increats que donen la vida a la Font, als Sols Centrals i a les diverses 

manifestacions. 

A la vegada sóc avui entre vosaltres com a representant de la Fraternitat de Llum i Amor i 

de la Confederació dels Mons Lliures, costat a costat amb Eloha Maria, amb el Crist, amb 

els Arcàngels, Estrelles i Melquisidecs. Acompanyant-vos també de ben a prop en 

l'actualització del procés que viviu ara mateix de l'Ascensió i Alliberament de la Terra. 

 

Primer de tot farem uns instants perquè acolliu la Jerusalem Celestial, la Font de Vida 

Eterna que es revela al vostre Cor... 

 

Avui us vinc a anunciar la Nova Aliança de l'Anyell, aquella que us permetrà ser una sola 

carn i un sol Esperit. La Nova Aliança de l'Anyell és la finalització de la promesa del Pare 

Celestial i del Retorn de la Llum Autèntica, del Retorn de la Llibertat per a tots els Fills i 

Filles de la Font. En el moment en què reveleu la vostra Font Eterna, el vostre Estat 

Essencial, no només per experiència, no només per aproximació, sinó per un establiment 

definitiu i un matrimoni definitiu entre la carn i l'Esperit; una sola carn i un sol Esperit. 

 

La Nova Aliança desintegra i desfà la màscara astral tal com l'ha anomenada el 

Comandant Omraam. La màscara astral ha estat el filtre entre el cos físic i el cos 

d'Eternitat i ha encobert i impedit la manifestació total del vostre Esperit i de la vostra 

Ànima Divina directament en aquest pla. La màscara astral es coneix també amb el nom 

de l'esperit de contra-manera, i és el que tot i viure la fusió i la dissolució en diversos 

estats de la Llum Blanca o l'Absolut, ha mantingut i preservat sota aquestes capes la 

personalitat i les pors arcaiques. Pors que han estat a la base de l'experiència desviada 

de la Llum Autèntica que heu viscut durant aquests mil·lennis. Demostrant no obstant que, 
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fins i tot dins de la dualitat i el sofriment s'obren les Portes del Cel. Demostrant que la Vida 

i la Llum són omnipotents sigui quina sigui l'experiència o el tancament dimensional. 

 

Per tant, la Nova Aliança està en marxa. L'Aliança de l'Anyell, del Crist Infant i Rei 

manifestat, us fa esdevenir la Jerusalem Celestial Viva i amb els peus sobre la Terra. 

D'aquesta manera molts de vosaltres heu esdevingut autèntiques naus, vehicles celestials 

capaços d'acollir innombrables germans i germanes. D'aquesta manera el tercer cercle 

serà fusionat al segon i al primer. És a dir, per la irradiació de les Jerusalems que heu 

esdevingut oferiu i oferireu la Redempció, els codis de Redempció a tota la humanitat. 

Redempció i Resurrecció instantànies gràcies al vincle que heu establert amb el Món Diví, 

amb el Pare Celestial i la presència del vostre cos físic sobre la Mare Gaia. Fent de canals 

directes de la Voluntat de la Font. 

 

Així us declaro la fi del Temps dels Miratges, la fi del Temps dels Miralls. La Revelació de 

la Font Eterna que sou posa fi sense remei a la falsa llum que havíeu projectat, als 

miratges que entretenien la vostra ànima dual i que mesclaven la Llum Autèntica amb 

errors diversos dels plans astrals inferiors. Els miralls s'han trencat perquè pugueu veure 

en cadascú l'Essència de l'Amor, perquè aprengueu les lliçons directament des del vostre 

Cor i des de la Saviesa Divina, sense necessitat de projectar-les a l'exterior. Per tant, ara 

esteu nus i despullats de tota resistència i així la Nova Aliança de l'Anyell obre el miracle 

d'una sola cosa. Esborrant completament les interferències dels plans astrals i les capes 

que impedien la manifestació directa de la vostra Ànima Divina, que impedien l'obertura 

Crística definitiva del Cor. Sabeu que durant tots aquests mil·lennis les franges 

d'interferència han estat les encarregades de mantenir el somni il·lusori, el somni separat 

de la Vida Vertadera que ja sou i sempre heu estat. 

 

Fills i Filles, acollim en la humilitat la Llum Blanca i Diamantina del Crist. Acollim l'Esperit 

de Veritat... 

 

El temps ha arribat pel Ministeri dels Infants, per la Revelació de la Veritat a través dels 

Cors simples i humils dels Fills del Sol, dels Fills del Pare que mai han cregut en la il·lusió 

i la serietat d'aquest món i sempre han preservat la innocència, la dolçor dels Mons Divins, 

tot i ser recoberts momentàniament per les capes de foscor d'aquesta dimensió. 
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Així de la boca dels nens sortiran les veritats que faran caure els qui s'han elevat, els que 

s'han posicionat com una autoritat dictatorial en l'àmbit que sigui: social, polític, espiritual, 

religiós, etc. 

 

La Nova Aliança de l'Anyell us permet transcendir en totalitat les 12 constel·lacions del 

Zodíac que havien tancat el Cel, és a dir el Cosmos més immediat. Això significa també la 

transcendència de l'escala dels 7 segells, els quals us han servit per moure-us en els 

plans físics, astrals i mentals d'aquest Cosmos. Ara és l'hora del cos Solar i de l'Esperit i 

us retrobareu amb l'Essència Eterna i Perfecte que sou, amb l'Alegria i la Joia que regnen 

en els Mons Divins, en les Residències del Pare Celestial, 

Nombrosos mètodes us han estat donats com per exemple els cants que jo mateix vaig 

compondre, la dansa de la Paneuritmia, les respiracions en el canal central, o el ioga que 

ha estat anomenat celestial o de la unitat, us permetran de manera senzilla, com un infant, 

de ser permeables en tot moment al cos de Glòria per tal de desintegrar definitivament les 

darreres resistències en l'escala dels 7 segells; les darreres resistències de la màscara 

astral que tots heu construït. 

 

Deixeu que la Llum del cos de Foc, del Cos de Glòria penetri les capes de l'ou de l'ànima 

a fi que tot sigui informat per la Llum Autèntica i Lliure; permetent al cos d'Eternitat 

penetrar fins al més íntim de les cèl·lules, dels ossos, del cor físic, tal com us havia estat 

anunciat per l'Arcàngel Mikhaël, per tal que esdevingueu una sola carn i un sol Esperit. 

 

Acollim la Llum Daurada, la Llum Violeta tot fusionant amb la Llum Blanca i Diamantina 

del Crist, obrint-vos als estats Essencials no manifestats. Fent de tot l'espectre de la 

creació i la no-creació una unitat en vosaltres... 

 

Esteu llestos Fills i Filles. Aneu i propagueu l'Amor, la Veritat i la Llibertat Divines. El 

temps és més que mai a la Veritat i a l'Autenticitat en la revelació total de l'Ànima i 

l'Esperit en aquest pla; en els moments previs a l'aparició final del segon sol i de la Crida 

de la Mare Divina. D'aquesta manera i en l'obra conjunta dels tres cercles manifestarem 

en el pla de la 3a dimensió la Llum de la 5a, de la 6a i dimensions superiors, ben abans 

dels fets finals que assenyalaran la Translació Dimensional. No sigueu impacients, 

guardeu la calma i la serenitat. Els moments definitius són imminents i immediats com us 

hem anunciat fa anys, però aquesta immediatesa es pot traduir en dies, mesos o anys del 
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vostre temps lineal, tot en funció de com s'acullin els canvis vibratoris de Gaia. Per tant i 

com us ha dit la Mare Divina, estigueu sempre en la Joia i l'Alegria fent tot el que la vida 

us demani sense cap judici de valor. Fixeu-vos en els petits detalls, en les coses més 

petites, més humils, i us revelaran els misteris més grans de la Vida. 

 

Us dono les gràcies pel vostre esforç, per la vostra tenacitat, per la vostra paciència i pel 

vostre amor i dedicació incondicional. Us aporto la meva Llum tal com ho faria un amic, tal 

com el Crist al vostre costat us dóna la mà, santificant el vostre cap i la vostra Corona. 

Aportant-vos el Vermell de la materialització total del vostre cos i el Blau Marí més profund 

revelant-vos la Veritat Eterna, la Veritat que resideix en el Silenci Infinit. 

 

Gràcies a tots, som Un. 
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8. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 3.07.2018 

 

Estimats amics, estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. 

Rebeu com sempre una afectuosa i calorosa abraçada de part meva i de tots els Ancians. 

Avui estic molt content d'estar entre vosaltres per tal d'acabar una primera ronda de 

transmissions, de vuit transmissions durant aquesta primavera, just després de la visita de 

l'estimat Mestre Orionis. 

 

 

Així doncs, i com és habitual, prenguem uns petits instants per entrar junts al Cor del Cor, 

al Cor del Foc Blanc... 

 

 

I bé, com us ha dit Orionis, ja teniu aquí la Nova Aliança de l'Anyell. Ella s'obre ara per 

tots vosaltres, per tota la humanitat i la Terra. Alguns ja l'han viscut abans, d'altres durant 

aquests dies i encara els següents ho faran durant els propers mesos. Sereu oberts a 

aquest nou pacte eh, que dissol, que desfà totalment les franges d'interferència perquè 

sigueu de nou, com us ha dit, una sola carn i un sol Esperit. És a dir, que la Guspira 

Essencial i el cos físic on us trobeu siguin un de sol, perforant totes les capes de l'ou de 

l'ànima. D'aquesta manera, tal com jo us havia explicat quan estava encarnat, la imatge 

del Pare Celestial serà també la imatge de l'home; la imatge del Fill de l'Home. 

 

Orionis us ha portat testimoni d'una vibració ben essencial, i aquesta vibració, si es que la 

podem anomenar així, es troba més enllà del que coneixeu com la Creació, ja siguin els 

mons materials o les diverses dimensions; es troba més enllà dels estats increats eh, del 

que s'us ha explicat com l'Absolut o la no-manifestació. I doncs, Orionis us parla des d'un 

punt que unifica aquestes dues franges, si podem dir, de la vida. Us porta més enllà, 

doncs encara heu vist poca cosa, no us penseu que heu arribat pas encara molt lluny eh! 

Un cop passeu certs estats de dissolució, certs estats en la Llum Negra de l'Absolut, si 

allà es conserva l'Essència Original eh, després acabareu penetrant a través d'aquests 

espectres fins als estats més primogènits si podem dir, anteriors a l'Eternitat, anteriors als 

estats de no-manifestació. I si per alguns ja era complicat apropar-se a l'Absolut, 

imagineu-vos fer-ho a l'estat del que ara us estic parlant! Per tant no cal anar més lluny, 
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simplement fer-vos un petit toc d'atenció perquè estigueu sempre oberts, sempre vius en 

tots els espectres, tal com us hem anat dient aquestes setmanes, a fi de ser la Vida en 

totalitat: de ser la Vida en el seu origen i de ser més enllà de l'origen de la Vida. I això ho 

anireu descobrint a poc a poc. 

 

En aquests moments, a mesura que es va obrint l'Ull Crístic, hi ha una transformació molt 

important del Triangle de Foc. Veureu que s'obre una nova visió que no és ni la visió del 

cor o una visió interior o exterior, sinó que és la Percepció Total a través del vostre cos 

d'Eternitat, del vostre cos de Glòria. Des del punt AL s'elevarà el Foc netejant tot el front, 

creant una flama que esclareix, que neteja totes les benes que portaveu enganxades al 3r 

ull dual, el que us ha fet projectar en imatges, en formes, en colors en els mons astrals eh. 

Doncs aquestes benes estan desapareixent gràcies a la nova visió, a la Percepció Total 

del cos d'Eternitat, desmuntant com va dir Orionis tots els miratges, desmuntant totes les 

il·lusions creades des de la dualitat. 

 

 

Vinga! Fem uns instants per acollir la Percepció Total, aquesta neteja del Triangle de Foc i 

que us retorna amb molta facilitat al punt Ki-Ris-Ti entre els omòplats, al punt Omega del 

triangle de la Terra i al punt ER del centre de la Corona del Cap. Som-hi acollim una 

mica... 

 

Amics i amigues s'obren uns temps increïbles, s'obren els temps de la Màgia Divina, tal 

com us n'havia parlat quan trepitjava la Terra. Són els moments perquè gaudiu amb el cos 

d'Eternitat! Com veieu hi ha una pròrroga eh! És com si anéssiu a fer l'examen de cotxe la 

setmana vinent, heu fet les pràctiques, però l'examen s'ha hagut de posposar per més 

endavant, hi ha un petit retard! Per tant encara hi ha temps a fer les pràctiques. Pràctiques 

que pensàvem que ja feríeu eh, quan estiguéssim en els Cercles de Foc i ens els Doms 

de Llum, però aquesta pròrroga dóna unes circumstàncies ben especials. Molts de 

vosaltres com us ha dit Orionis ja heu esdevingut la Jerusalem Celestial, ja heu integrat 

totalment el cos de Glòria, i per tant són temps de Màgia, temps de convertir tota la maya 

en a-maya! 

 

Aquesta nova percepció farà que res sigui el mateix a l'interior vostre, igual que ja res serà 

el mateix a la matriu, en el sistema de control mental que s'esfondra, ja res serà el mateix! 
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Gràcies a aquest nou component de la Llum Autèntica que és irrevocable en la seva 

penetració, que és omnipotent realitzant les darreres neteges i obertures en el Cor del 

Cor, en el centre de la Corona del Cap i del Triangle de Foc, el punt AL entre les celles. 

 

Així molts sereu oberts a percebre coses que fins ara no havien estat al vostre abast, més 

enllà del contacte amb els éssers elementals de la natura o de certes experiències que 

vau fer. Ara mateix tot el món subtil es revelarà a vosaltres trencant els darrers vels i això 

us portarà a percebre les situacions d'una manera nova i diferent eh. Hi haurà sorpreses, 

com els hi he comentat a alguns, quan us adoneu de quins convidats teníeu amb 

vosaltres quan fèieu tal activitat o tal altre cosa. Inclús en estats que heu pensat que 

estàveu en la Llum, allà ho veureu eh! Qui estava al vostre costat en aquest moment i 

potser és algú que s'estava alimentant de vosaltres. Perquè si bé us hem parlat de 

l'absolut amb forma, de l'absolut sense forma, també hi ha l'absolut amb monstres! Així 

que prepareu-vos per algunes sorpreses. I això és normal eh, no passa res, molts heu 

estat oberts a certs estats sense un treball previ, sense una consciència individual de què 

estàveu obrint. Per tant hi han hagut si podem dir visites inesperades o que no contàveu 

amb elles. Quan us n'adoneu, quan veieu aquestes entitats, aquests ocupes, simplement 

mantingueu-vos en el Cor, mantingueu-vos en la Pau que ja heu establert, i acomiadeu-

vos amb alegria d'aquests darrers vigilants, d'aquests paràsits de la vostra consciència. 

Perquè us adonareu que no és el mateix desaparèixer en la Llum de l'Absolut i en els 

estats Essencials que ser devorats eh; que la vostra ànima i el vostre Esperit siguin 

devorats pels predadors! Us vull donar tots els elements perquè pugueu acabar de sortir 

de certs enganys que alguns encara porten a sobre. 

 

És el mateix pels mons idíl·lics, pels mons astrals eh, com a passat per exemple a la 

Fraternitat que jo mateix vaig deixar a França i que s'ha anat repartint per tot el món. 

Finalment què ha passat? Com ja us vaig dir abans de marxar, la lògia negra i certes 

forces han pres el control i de manera molt subtil han tancat l'espectre de vibració que jo 

vaig obrir, reduint-lo als mons astrals on hi ha un cert plaer a viure la llum il·lusòria eh; i 

que seguidament tota aquesta energia i l'energia vital és recuperada pels arconts i els 

predadors. I això us ho pot ben dir a través del qui jo parlo, que ha pogut comprobar com 

han convertit en congeladors molts dels centres que se suposa han de donar veu a la 

meva paraula. I això sempre és així estimats germans! Només els que em saben 

contactar des del Cor, des de la seva Presència eh, ells si que saben on està la Llum 
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Vertadera. Llum més enllà del bé i el mal, de la llum i l'ombra. En canvi tots aquells que 

han volgut imitar i que s'han adherit a una imatge exterior meva, que ha passat? 

Simplement han entrat en contacte amb l'egregor, amb l'arcont que s'ha creat per absorbir 

totes les energies exterioritzades de l'ego espiritual. 

 

Per tant, aquestes darreres trampes i aquests estats que us porten a perdre la vostra 

claredat mental, a desconnectar la Llum de la Corona, a perdre la vostra Voluntat eh, 

seran desemmascarats totalment per tal que tots els miratges siguin volatilitzats. 

Realment travessareu aquests darrers guardians, aquestes darreres franges en tota 

confiança i en tota pau. Doncs el procés que hem fet fins ara amb “la roba estesa”, amb 

aquests convidats especials, és veritable. Simplement eren companys de camí que durant 

un temps per acords, per hàbits, per l'historial de l'ànima han estat presents i han aportat 

també d'alguna manera una especialitat al vostre caràcter i al vostre creixement. 

 

Vinga ara sí, abans d'acomiadar-me, farem un moment de comunió en la Llum Blanca, en 

el Foc Suprem... 

 

 

I si estimats fills, la vertadera Llum us restaura de cap a peus, sense deixar un sol forat, 

sense deixar una sola ferida. És el regal de la Llum Autèntica en aquests temps, temps on 

podeu viure la Màgia Divina aquí a la Terra, divinitzant la matèria com sempre us hem dit 

des de l'Ordre de Melquisedec i l'Ofici del Crist. Aneu a la puresa, a la base del Foc del 

Sacre, del Sagrat, així podreu fer el descens de la Llum com nosaltres sempre hem 

explicat per iniciar la Terra en el Foc, la vostra pròpia terra. I així us unireu al Foc de la 

Terra que com veieu està circulant, està bategant per tot arreu. Fixeu-vos en els volcans, 

fixeu-vos a Hawaii, fixeu-vos a Tailàndia, al Pacífic i al Cinturó de Foc. I atenció també als 

vents que estan arribant! I és que al pujar les temperatures, al moure's el Foc de la Terra 

de manera tan poderosa, es començaran a crear com ja us vaig dir fa anys, uns vents que 

mai heu observat a la superfície de la Terra. I aquests vents si que no deixaran res per 

remoure eh! Així que poseu-vos el cinturó, perquè el bombardeig de Llum i la neteja dels 

elements que estan arribant...oh la la! Sembla que la temperatura d'ebullició de l'Ascensió 

ha anat pujant a poc a poc, però aixi heu pogut gaudir bé de cada pas, de cada instant. 
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Bé! Ho deixarem aquí, estaria molta estona parlant-vos avui, però prefereixo a la meva 

manera, fer-vos els cucuts i les brometes que us faig a cadascú eh, perquè estigueu 

sempre en l'Alegria. I recordeu que sinó esteu alegres, sinó esteu joiosos, sinó esteu 

explotats interiorment amb la Vida, serà que els estats que heu viscut realment no us han 

portat a ressuscitar a la Vertadera Vida, sinó que més aviat us han portat a la vostra mort, 

però una mort sense resurrecció en l'Eternitat. Així que vigileu, perquè hi han hagut moltes 

capes de la màscara astral, com us ha dit Orionis, que han condicionat enormement la 

vostra dissolució transparent en la Llum, i que a més han creat una sèrie de distorsions 

eh, en relació a l'aproximació a la vostra Essència. 

 

 

Estimats fills, estimats germans i germanes, rebeu una calorosa abraçada de tots els 

Ancians, de tots els Melquisedecs. Us dono totes les meves benediccions, us dono tot el 

meu amor. Esperem que gaudiu d'aquestes setmanes després del solstici amb la calor 

aquí a l'hemisferi nord i l'hivern al sud. Que passeu unes setmanes increïbles on la Pau de 

l'Eternitat, on “Un Sol Esperit” sigui present en vosaltres. I així sí que us faltarà ben poc 

per sortir disparats! Disparats cap al Sol i més enllà del Sol Central! 

 

Passeu-ho molt bé amics i amigues. Serem amb vosaltres, cada cop fent desaparèixer 

amb més contundència els límits entre l'equip de la Terra i l'equip del Cel, fins que 

caminem junts costat a costat. 

 

Fins ben aviat! 

 


