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Quan us instal·leu en l'estabilitat de la veritat,
 us torneu invulnerables. Això no vol pas dir que 
us convertiu en éssers freds, insensibles o aïllats. 
Si no que, no és fins que sigueu vulnerables, tan

vulnerables a la vida, a l'amor, a la veritat, a la vostra
essència eterna, que llavors us tornareu lleugers com

una ploma, transparents i purs com el diamant. 
A partir d'aquest moment irradiareu la llum per tot
arreu, i llavors sí, us tornareu invulnerables en totes

les circumstàncies de la vostra vida, perquè us
banyareu en la veritat divina on tot és gràcia,

harmonia i dilatació. D'aquesta manera us
instal·lareu en el punt central, l'origen mateix de la

creació. 

Omraam Mikhaël Aïvanhov



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV I L'ESPERIT MICAÈLIC  – 8.10.2018

Estimats germans i germanes, estic molt i molt content, ple de joia i alegria de saludar-vos de 
nou després d'aquests mesos. Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov. Us presento com sempre les 
meves benediccions i us aporto tot el meu foc i tot el meu amor.

Com és habitual, prenem uns petits instants per acollir el Foc Diví... Som-hi! 

Quines setmanes més intenses eh! Cadascú en el punt on es troba el seu procés. Ja sigui 
rebent i rebent cada cop més el Foc de Vida Eterna, o ja sigui acabant de fer algunes 
depuracions, o les dues coses a la vegada eh! Com haureu pogut observar, tant a escala 
planetària com individual, a cada gran infusió de Llum hi ha una resposta, una reacció, si 
podem dir, de l'ombra, del contingut adormit aquí a la Terra. 
Per tant és tot un joc podríem dir de ping-pong eh, i a mesura que la Llum va obrint i 
penetrant també ha de deixar que s'evacuïn totes les densitats, totes les concepcions i 
vibracions de l'antiga vida. Aquest és el procés! 

Per exemple, com alguns d'entre vosaltres sabeu, ja des del 2008 us anunciàvem una caiguda 
del sistema econòmic mundial, i va ser ben bé així! Però degut a aquests “estira-i-arronsa”, a 
les infusions de Llum i les posteriors reaccions de la foscor, com veieu el sistema ha seguit 
funcionant eh. Ha estat ben bé com la reanimació d'un moribund! Això sí, s'ha quedat dins de
l'UVI eh, amb la respiració assistida, perquè òbviament, si abans era un miratge, ara no és més
que un fantasma que està a punt de desaparèixer!

Avui no vinc per explicar-vos res concret, sinó per introduir la nova temporada aquí al Cor del 
Foc Blanc, per encoratjar-vos a seguir en peu, a seguir en peu permanentment. Ja que la 
victòria de la Llum ja estava anunciada i proclamada des de fa més de 50.000 anys, ja estava 
assegurada des de fa més de 30 anys. Per tant, no us inquieteu per res, sigui el que sigui el que 
veieu a la superfície del món. La Llum ja ha guanyat, i això és tan sols el temps afegit. Si bé 
alguns podrien pensar que és pel profit de l'ombra, no és així, ja que finalment tot treballa per
la Llum eh. I com us han explicat en la seva visita Lamiram i els germans d'Agartha, això ens 
portarà a un gran despertar col·lectiu de les ànimes que podran fusionar amb l'Esperit.

Ha estat una gran benedicció aquesta retrobada amb els germans de l'Intraterra de Bulgària. 
Sabeu que s'acosta cada cop més el moment de què es presentin eh! Ells encara continuen fent
el paper de guardians i regulant les línies electromagnètiques; i ara que molts de vosaltres a la 
superfície esteu en una vibració elevada de 5a dimensió, és força probable que tingueu l'ocasió
de visitar les ciutats de l'Intraterra abans dels moments finals de Revelació. 
Això a fi d'establir un vincle cada cop més estret, a fi de realitzar a nivell horitzontal aquí a la 
Terra la reconnexió de tots els Esperits Lliures eh. Aquestes reconnexions provocaran grans 
explosions d'Amor que a la vegada permetran un descens encara més poderós de la Llum i una
instal·lació total de la Veritat a la superfície de la Terra. 

Avui vinc a iniciar aquesta temporada, en la qual tindrem una forta presència de l'Esperit 
Micaèlic. Com alguns sabreu, jo mateix en vaig parlar, o el nostre amic Steiner, que l'època 
que venia era l'Època Micaèlica. L'Època Micaèlica significa la instal·lació de l'ordre, de la 
rectitud, de la Llum Autèntica, de la rectificació de l'eix de la consciència i dels patrons 
vibratoris i geomètrics que permeten la manifestació de l'Amor del Pare i de l'Amor Crístic.



Així doncs, durant aquests mesos tindrem la participació del que hem anomenat l'Esperit 
Micaèlic,  que està format per l'Arcàngel Mikhaël, pels Àngels de l'Ordre de Mikhaël i tota 
una sèrie de consciències vinculades a l'energia micaèlica, que us aportaran aquesta presència 
a fi d'establir-la amb tota la seguretat, per tal que sigui una roca i una base per tot el que ha de
passar d'ara en endavant aquí a la superfície de la Terra.

Així com us han explicat els germans de Rila i en Lamiram en el darrer quadern, anem a fer 
una instal·lació de la Llum fins al Sacre eh, fent el silenci de l'estómac. Com recordareu, 
l'estimat Bidi eh, que us parlava del “sac de menjar”. El “sac de menjar” es refereix a tot el 
conjunt de l'energia vital; quan funcioneu exclusivament a partir de l'energia inconscient de la
zona del ventre. Per tant, quan l'energia vital es calmi, entrant en un punt neutral i fent el 
silenci pertinent a l'estómac, permetreu l'activació del Sacre. Llavors el “sac de menjar” serà 
substituït pel silenci, pel Temple Sagrat que és el cos d'Eternitat que baixa fins aquí a la Terra.

Per tant, anem a fet un moment de recepció de l'Esperit Micaèlic fins al Triangle de Foc del 
Sacre...

Quin canvi eh! Si és que d'un instant a un altre passeu directament dels filtres vitals i les capes
de l'ànima a la Presència del cos d'Eternitat. És pràcticament instantani! Així que us animo a 
practicar-ho cada vegada que pugueu. Fer silenci al ventre i deixar baixar l'Esperit fins al 
Triangle de Foc del Sacre.

I durant aquesta temporada, durant aquests mesos que venen, farem un pas de gegant! Farem 
un pas de gegant en l'aparició de l'Esperit de Veritat en els vostres Cors, en les vostres Corones
del Cap. Tindrem com sempre molts convidats. Em sembla que aquesta vegada hi haurà més 
Arcàngels que us visitaran, a fi de pintar-vos amb tots els colors per estabilitzar el Blanc, ja 
que en general, a la majoria de vosaltres, encara us manquen certs colors. Per colors em 
refereixo a aspectes vibratoris del vostre cos d'Eternitat.
Així doncs, anirem consolidant tots els colors amb la presència vibratòria dels Arcàngels a fi 
d'establir el Blanc. Farem un pas de gegant anant simplement a les coses més bàsiques, ja que 
no es pot construir una casa damunt de les arenes movedisses. I aquestes arenes movedisses 
són encara les vostres pors, els vostres dubtes. 

L'Època Micaèlica demana de vosaltres una confiança absoluta, una fe absoluta, una entrega 
absoluta a la Llum Autèntica i a la Voluntat del Pare Celestial i de la Mare Divina. Que no és 
altre cosa que la realització del Regne del Cel en cadascú de vosaltres i a tota la nostra 
estimada Gaia.

És el moment de que feu un gran salt, la passa de gegant! I de que estigueu sempre presents 
en la consciència del cos d'Eternitat. Durant els darrers anys heu integrat la Llum i heu 
observat des de la personalitat com es succeïen les diferents neteges elementals en vosaltres i 
per tota la Terra. Fixant-vos en què passava aquí i allà, què passava al sol, com s'elevaven les 
freqüències Schuman... Aviat no donareu abast amb tants símptomes! Ara us dic que no 
estigueu tant pendents del que desapareix, de l'instrument que neteja. És com si esteu 
netejant la vostra habitació. Oi que no fareu tant de cas a l'escombra o la fregona? Més aviat 
mirareu com de neta ha quedat. Doncs d'això es tracta amics!
Heu d'establir la consciència d'Eternitat. I des d'aquest nou punt de vista vosaltres sou un 
Esperit Lliure que ha vingut a treballar la Terra, a adobar-la i fer-la fructífera. Enteneu el canvi
perceptiu? I fer-la fructífera és fecundar-la amb la vibració de l'Amor Diví. 



Ja no es tracta d'esperar a veure quan arribarà, quan serà el moment final de l'ascensió sense 
realment mobilitzar la vostra força. Sense adonar-vos-en, esteu conservant encara moltes 
capes de la personalitat. 

Així que us deman-ho que us poseu mans a l'obra i us centreu en l'aspecte constructiu. 
L'aspecte destructiu i de dissolució està en marxa gràcies a nombrosos elementals i àngels 
encarregats de portar-lo a terme. En canvi vosaltres, Ànimes i Esperits encarnats, teniu la 
capacitat d'establir el pont constructiu horitzontal de les noves Freqüències Cristal·lines que 
ara s'instal·len. 
Per tant, des del Conclau dels Melquisedecs, dels quals rebreu també nombroses visites, us 
encoratgem a estar arrelats en el cos d'Eternitat; a què us permeteu ser l'Esperit Lliure, 
flamejant amb el Foc de Veritat que integra aquí totes les dimensions i l'Absolut que ja sou. 
Ara esteu aquí a la Terra, en un moment molt concret i precís, per tal de finalitzar la Gran 
Obra de l'espiritualització de la Mare Gaia, i de la vinguda del Regne del Cel i la seva Justícia.

En això vaig treballar durant tota la meva vida. I avui en dia sou nombrosos, sou una multitud 
que està passant per aquesta preparació. Quan un germà o germana no aguanta, l'altre el 
sosté, i aquesta és la força de la col·lectivitat; del despertar col·lectiu de la Consciència 
Crística. 

Així doncs ancoreu la Llum, ancoreu el pensament lluminós de la vostra Corona de 12 
Estrelles fins als peus. Recordeu alguns dels melquisedecs, com per exemple “Philipe de Lyon”.
Si mireu alguna de les seves fotos, el veureu com una roca, molt potent, i alhora totalment 
enllaçat al Cel i amb la Corona desperta; perquè el seu pensament era Pura Llum, arribava fins
a les arrels i es materialitzava. 
Això també és el que us demanem, ja que hi ha una certa dificultat a fer baixar la Llum del cap
al cor, i encara més del cor fins als peus. Aquesta nova fase requereix de vosaltres un ancoratge
del pensament lluminós a fi de materialitzar-lo i establir amb més força la xarxa de 
consciències cristal·lines i crístiques aquí a la Terra. 

Vinga, farem uns petits instants per acollir el Conclau dels 24 Melquisedecs. Si bé alguns ja 
ens havien jubilat eh, com també havien jubilat els germans de l'Intraterra, estem tots ben 
enfeinats en els moments cada cop més interessants de l'Ascensió i Alliberació de la Mare 
Gaïa! 

Vinga, aprofiteu, i com sabeu, dels 24 som 6 a cada element. Construirem l'Èter des del punt 
ER del cap, passant pel punt ER del pit i de la base del Sacre fins als peus...

Quina meravella eh! Fixeu-vos que molts esteu ja al llindar d'entrar totalment al cos 
d'Eternitat, sense més residus de pors ni dubtes de la personalitat.

Molt bé, doncs aquesta és la meva salutació en aquest inici de temporada, després d'aquests 
mesos que heu passat d'estiu o hivern en funció de l'hemisferi. Seguim i seguirem, com us he 
dit, amb una presència important de l'Esperit Micaèlic, dels Arcàngels i Ancians. Tindrem 
aviat visita de la Mare Divina, d'Eloha Maria i segurament es deixaran caure algunes sorpreses.
També, a través del portal, procurarem facilitar-vos tota mena de pregàries, cants i 
moviments, per tal que estigueu sempre nedant en la fluïdesa de l'harmonia, tant interior 
com exterior. 



Així deixareu que l'Esperit Micaèlic construeixi la seva residència en vosaltres i es converteixi 
en la Roca, en la Roca del Crist.

Moltes gràcies estimats germans! Ens anirem veient regularment, jo mateix vindré a 
entretenir-vos una estona i a donar-vos el cop de vareta màgica, que per si no us ho creieu, 
encara la conservo en forma etèrica eh! Sí...La que heu pogut veure en moltes de les meves 
fotos!

Rebeu tot l'Amor, tota la calor i estimació del Conclau dels Melquisedecs.  Us deixem amb 
l'Esperit Micaèlic.

Fins ben aviat germans i germanes!

L'ESPERIT MICAÈLIC:

L'Esperit Micaèlic es presenta a vosaltres, fills i filles del Tron, fills i filles de la Font. 

Nosaltres som un conjunt innombrable de consciències que s'estén fins a l'infinit en tots els 
Universos, en totes les creacions, dimensions i mons. Nosaltres garantim la presència de la 
Llum Autèntica, la presència de l'Amor Diví, la presència de la Veritat Absoluta en cada 
parcel·la de la creació. 

Tots els Universos, totes les múltiples manifestacions són el Fruit i el Fill de l'Amor Absolut, 
de la Font Suprema, de les Aigües Primordials. Per tant, no separeu el Pare del Fill, no separeu
el Pare de la Mare. Aquesta és una premissa a respectar absolutament, a fi d'establir la Unitat 
Eterna al centre del vostre cor. 

Ens enfoquem i ens dirigim a tots els fills i filles de l'home, a tots els fills i filles de la Terra 
desperts en la seva Eternitat i també als qui comencen ara el seu procés de retorn al Pare, en el
nivell que sigui. Ens enfoquem i ens dirigim a aquesta esfera planetària, a fi d'establir la 
Justícia Divina allà on hi ha hagut desordre, abús i manipulació; a fi d'establir la Veritat 
Divina allà on hi ha hagut engany. 

L'època de l'Esperit Micaèlic ha arribat. És el moment precís perquè el nostre Esperit es 
manifesti en totalitat, amb tota la Força, tot el Poder i tota la Rectitud que implica la dolçor de
l'Amor Diví.
La nostra responsabilitat és establir en aquesta esfera planetària els paràmetres adequats i les 
estructures geomètriques que permetin la instal·lació de la Veritat Última.

La nostra arribada és ara mateix irrevocable. La pressió que començarem a exercir a sobre de 
l'esfera planetària que anomeneu Terra o Mare Gaia, implicarà una transformació pel Foc de la
Veritat cada cop més intensa, cada cop més elevada en freqüència. Així com els senyals del 
Cel, els meteorits i diversos elements incrementen la seva pressió a l'atmosfera, nosaltres 
portarem la pressió Micaèlica fins a les vostres estructures materials i subtils.

En un primer moment us podeu sentir descol·locats, desorientats, sense trobar una referència



estable. D'aquesta manera, els paràmetres emocionals i mentals alimentats per la vostra 
personalitat i ànima-material seran sacsejats i reconstruïts des de la base. 
Aquesta és la nostra funció, per tal d'establir en cadascú de vosaltres la Torre del Foc Celestial.
Per tal que l'espasa del Verb Diví desperti en cada boca i fecundi l'Èter d'aquesta esfera 
planetària.

Les nostres intervencions seran periòdiques durant aquests pròxims temps; seran curtes i 
concises.

Nosaltres som l'Esperit Micaèlic, tal com vosaltres sou l'Esperit Micaèlic.

Us deixem en el Foc de la Veritat.



NORAH (ALT CONSELL DE SIRIUS) – 30.10.2018

Jo sóc Norah, portaveu de l'Alt Consell de Sirius. Avui venim a donar-vos la nostra paraula, el 
nostre Verb. Us saludem en nom de la Confederació Intergalàctica. Nosaltres som un conjunt,
un col·lectiu de consciències que pertanyen al sistema estel·lar de Sirius. Representem totes i 
cadascuna de les virtuts i característiques del nostre poble, repartit en diferents nivells 
dimensionals; fent vibrar la combinació específica d'elements que són propis dels nostres sols.
El més rellevant és l'Aigua Cristal·lina, l'aigua fecunditzadora, l'aigua donadora de vida 
portada pels Elohim de Sirius i per un incomptable nombre d'Esperits pertanyents als 
llinatges aquàtics. 

Us beneïm a tots i us bategem amb les Aigües Cristal·lines de Sirius, que són l'origen pur, 
immaculat, de les mateixes aigües que porta la vostra Terra. Prenem uns petits instants per 
acomodar-nos en el vostre Cor...
Sentiu la nostra característica capacitat receptiva, femenina, integradora. Així com el foc, la 
terra i l'aire representat per les consciències canines, felines, pels lleons alats de Sirius A...

Som la vostra família, la família de l'Eternitat. Una família que no té a veure amb els llaços 
limitadors, amb els llaços de l'acció/reacció que heu viscut en la família terrenal. Per tant, en 
la nostra retrobada, hi trobeu la llibertat de l'ànima i l'Esperit, la família lliure i 
multidimensional. La família íntima que està vinculada des de l'origen de la vostra Essència 
de Llum. 

Ens apropem a la Terra i a vosaltres, així com la Terra s'eleva cap al nostre sistema estel·lar. Les
seves aigües tornaran de nou a ser la mateixa aigua de Sirius i la Mare Gaia recuperarà la seva 
òrbita en els plans lluminosos, en els plans evolutius unitaris que difereixen del concepte 
d'evolució que coneixeu a la vostra societat. L'evolució humana que coneixeu s'ha entès com 
un procés lineal d'adaptació i desenvolupament genètic interactuant en un món de conflicte, 
lluita i supremacia de la natura. En canvi, l'evolució dins dels mons unitaris es manifesta des 
del Centre Etern, des de la consciència de la vostra Essència de manera multidimensional. 
Més aviat que una evolució, ens podríem apropar als vostres conceptes referint-nos a una 
exploració, a una coneixença de la riquesa de l'amor del Pare Celestial, de l'abundància que 
viu en les miríades i miríades de formes i manifestacions de la Consciència Una.

Com va ser anunciat per nosaltres mateixos, els Elohim de Sirius fa uns anys, esteu de ple en el
període resolutori de totes les línies temporals de la Terra. Totes retrobaran la Unitat 
fusionant amb l'Esperit de 5a dimensió, que obrirà les portes per fer el traspàs de les rodes 
atrapades en els temps a les Rodes de l'Eternitat. 

Estem presents molt a prop vostre en el Sistema Solar. Molts de nosaltres participem en les 
Naus de la Flota Marial, de la Flota Siriana, junt amb els companys d'altres sistemes estel·lars. 
Ara mateix la porta del vostre Sol es troba estretament regulada, ja que qualsevol canvi és 
directament rebut per la Terra. Per tant, estem ajustant instant a instant, amb una gran 
precisió, la deflagració i l'explosió de la Llum Crística, del Foc Etern en la matèria de la Terra i 
els vostres cossos físics. 

Les profecies que s'havien anunciat, sigui pels antics profetes o pels canalitzadors moderns, 
són sempre modificables, i més en el cas de l'Ascensió de la Mare Gaia on ens trobem en un 



escenari variable i adaptable segons la recepció de la Llum. Per això estem tan joiosos i 
estimulats, ja que cada instant s'actualitza i es canvia la concreció del transcurs d'aquests 
darrers temps. No obstant això, sabeu que hi ha certs elements inamovibles i inalterables que 
faran sonar el darrer toc de trompeta. De moment, deixeu els elements realitzar la seva feina i 
estigueu en la receptivitat, en l'abandó al Foc Etern, al Foc de la Veritat que us allibera 
definitivament de les contingències de l'ànima atrapada a la matèria. 
La resolució final de les línies de predació i dels karmes a escala mundial, a escala de les 
nacions i a escala individual entra en una precipitació i acceleració màxima a fi de facilitar la 
Redempció Col·lectiva. 

Deixeu a la Veritat del Foc Etern donar-vos la Vida Veritable. 

Acollim el Foc de la Veritat en les Aigües Cristal·lines de Sirius... 

Sigueu benvinguts de nou a casa mentre assistim junts a l'obra final de l'alliberació de la Mare
Gaia. No espereu cap canvi exterior per viure el que sou; la Llum de l'Eternitat ha arribat per a 
tots vosaltres. La nostra presència al Sol, a prop de la superfície de la Terra i al seu interior, 
conjuntament amb la ressonància de milers i milers de consciències despertes, ha aconseguit 
estabilitzar la Matriu Crística i la Matriu Marial podríem dir, la Matriu Lliure de Sirius.

Resteu en la simplicitat, en l'abandó total a la vostra Guspira Eterna, permetent la redempció 
de l'ànima humana col·lectiva de la Terra. No espereu un canvi econòmic com prediuen certes 
entitats, no cregueu les promeses buides del sistema antic que es dissol, i sobretot no caigueu 
en els múltiples enganys del món modern comercial i l'espiritualitat superficial. Tan sols la 
vostra naturalesa de Llum, que sap i coneix inconscientment la Veritat, així com els elements i
les forces celestials, seran les que alliberaran la vostra consciència per retornar a les 
Residències Eternes.
Només vosaltres teniu la clau per viure la Consciència Lliure. Deixeu a la Mare Gaia, al Sol i 
als corrents provinents de diverses Estrelles i llocs de la galàxia, obrir els processos finals de 
redempció i encesa del Foc de l'Esperit. És així de senzill. Com si fóssiu nens, com nounats 
que obren els ulls a la vida i intuïtivament es deixen portar pels braços de la seva Mare Divina 
i dels braços del seu Pare Celestial. 

Nosaltres som l'Alt Consell de Sirius. Us he dirigit la paraula jo mateixa, Norah, filla dels 
Elohim i participant en aquest consell amb els Grans Guies Blaus, amb les Mestres Genetistes,
els Elohim i incomptables Esperits de diversos llinatges sirians.
Us deixem en el Foc de Vida, en l'Aigua Viva. Alimenteu la joia i la pau i flotareu per sobre de 
l'agitació i el neguit, sigui quin sigui el vostre paper i la vostra situació en els temps de 
Revelació. Mantingueu la consciència pura, el cor net i la Llum s'encendrà allà on sigueu; 
sense cap dificultat obrireu la porta a la manifestació de l'Esperit de Veritat.

Us donem les nostres Aigües, us transmetem totes les nostres forces a l'equip present a la 
superfície de la Terra. Obriu-vos a l'Acció de Gràcia que arriba ara com un regal a tots els qui 
us heu regalat el vostre propi regal: la Joia i l'Alegria de la vostra Guspira Eterna que brilla en 
el Cor.

Compteu sempre amb la vostra Família Estel·lar, la família de Llibertat. Seguim ben a prop 
vostre. Gràcies a tots els fills i filles de la Font.  



AA. RAFAËL I L'ESPERIT MICAÈLIC – 14.11.2018

Estimats fills i filles de la Font, jo sóc l'Arcàngel Rafaël. Arcàngel de la Regeneració, de la 
Curació i de la Vida. Us beneeixo i us santifico en la vibració de la freqüència de la Llum 
Verda, la Llum restauradora de la vostra estructura Eterna.

Fem comunió plegats en la Radiació de la Llum Verda, en la meva Presència. A fi d'establir els 
paràmetres vibratoris favorables a la meva acció regeneradora...

La meva Presència ve a provocar la mobilització i la reestructuració dels àtoms i molècules, 
introduint l'Electricitat i el Foc vinculat a l'espectre de la Llum Verda. Tal com va ser explicat 
pel Comandant dels Ancians, participarem al vostre costat nombrosos arcàngels, aportant-vos
les nostres característiques concretes per tal d'obrir-vos a la Llum Blanca, a la Llum del Crist 
que engloba tots els espectres.

En la meva Presència recupereu la circulació dels patrons de la Vida Eterna. Les memòries i 
les ferides que han provocat un allunyament del vostre patró lluminós original, es desfan i 
s'esmicolen.
Tota malaltia, tot desordre és originat per un allunyament de la vostra Unitat, del vostre 
Esperit que és Un amb el Pare. L'allunyament progressiu de la vostra Essència de Llum ha 
provocat l'oblit del vostre propi poder de curació. Jo sóc un aspecte més que es troba al vostre 
interior. 

Us vinc a recordar la possibilitat de la Curació, de la Regeneració i la Resurrecció per la Llum 
Autèntica. En aquests moments d'Ascensió Planetària, qualsevol desordre, qualsevol 
pertorbació que afecti la vostra salut, pot ser curat amb la vostra alineació a la Llum. Quan el 
vostre Cor us ho demani, quan la vostra consciència us cridi, permeteu-vos entrar en el silenci 
de les emocions i el mental. Permeteu-vos entrar en els camps sanadors de la meva Radiació 
de Llum Verda.

En la nostra comunió, les memòries que impedeixen la lliure circulació de la Llum seran 
il·luminades. En aquest sentit, quan entrem junts en la Llum Verda sanadora, deixeu les 
memòries i els records que apareixeran a la pantalla de la vostra consciència ser integrats i 
transcendits automàticament per la intel·ligència de la Llum. No és necessari cap anàlisi 
mental ni cap reflexió addicional. 
La meva i la vostra presència en la Llum Verda sanadora permeten l'evacuació directa de les 
memòries. Aquestes ombres que veureu dissoldre's sense cap esforç, ja que no tenen cap 
poder real sobre la vostra Presència Eterna. L'oferiment que us faig depèn de la vostra pròpia 
obertura. 

Confieu i obriu-vos a la Regeneració per la Llum que us ofereixo ara, en aquest instant. Sentiu-
vos envoltats per una espiral de Llum Verda en l'espectre que s'apropa al blau. Així com 
instal·lo un pilar de color verd esmaragda a l'interior del vostre Canal de l'Èter, de la Corona 
fins al Sacre... 
Les memòries que es troben enganxades a diversos òrgans del cos seran reorganitzades i 
recuperaran el seu patró de Llum Original.
Fem comunió junts en la Llum de la Vida Eterna, en la Vida de l'Eterna Joventut...



En la Vida de l'Eterna Joventut no hi ha més espai per la mort, no hi ha més espai per la 
descomposició i la putrefacció. Unifiqueu totes les parts de vosaltres mateixos. No deixeu un 
sol espai aïllat. Permeteu al Canal de l'Èter funcionar tant en el vostre Cel com en la vostra 
Terra, així facilitareu el treball d'obertura del Canal Central des de l'alçada aproximada del 3r 
segell (plexe solar), fins al Sacre. La part lumbar de la qual molts patiu actualment, representa
la part del món físic i de la Terra. Ara que la Llum reestructura la matèria, és en aquí on les 
darreres resistències poden provocar certs dolors o incomoditats i per tant, és en aquesta zona
on la Llum acompleix la seva obra de fecundació de la matèria. Deixaré a l'Esperit Micaèlic, 
que intervindrà breument després meu, finalitzar aquesta transmissió.

La Vida de l'Eterna Joventut transcendeix totalment la por, la distància el rebuig i la dualitat. 
Integreu sense reserva totes les memòries de l'ànima i transcendiu-les des de la presència del 
cos d'Eternitat. No rebutgeu cap ombra, sigui aquesta la més gran que us poguéssiu imaginar. 
Si s'us presenta, integreu-la, transcendiu-la, estimeu-la. Qualsevol rebuig de l'ombra a 
integrar dividirà la vostra consciència i permetrà la continuïtat d'una zona aïllada en els 
vostres camps lluminosos que impedirà la resolució final de la curació de les vostres 
memòries. 

Aquest és el sentit de la meva visita avui. Per tal que sigueu Un i entreu de cap a peus a la Vida
de l'Eterna Joventut. A fi que les Llavors d'Estrelles siguin Flors d'Estrelles i Fruits d'Estrelles 
en els moments màgics de Regeneració i Resurrecció d'aquesta esfera planetària, la Mare 
Gaia.

Us deixo uns instants en la Radiació de la Llum Verda.
Jo sóc l'Arcàngel Rafaël, Arcàngel de la Curació, la Regeneració i la Vida.

L'ESPERIT MICAÈLIC:

L'Esperit Micaèlic es presenta a vosaltres, fills i filles del Pare Absolut, Guspires de la Font. 
Avui l'Arcàngel Mikhaël i les Forces Micaèliques vénen a acompanyar i arrodonir la 
intervenció de l'Arcàngel Rafaël. 

Us aportem la Llum Blava, la Llum de l'Esperit de Veritat. 

Sense Veritat no hi ha Pau. Sense Veritat no hi ha possibilitat d'aparició de la Llum Autèntica. 
La Llum Blava de l'Esperit de Veritat és per tant el garant de la vostra transfiguració en la 
Llum.
La nostra força us porta inexorablement a afrontar la realitat. Només vivint cara a cara amb la 
Veritat podeu viure una transformació i transmutació completes de les vostres estructures 
físiques, emocionals i mentals. 

La Veritat va iniciar aquesta esfera planetària, i la Veritat va haver-se de retirar durant un 
període de temps a fi de deixar-vos viure l'experiència allunyada de la Font.

Avui la Veritat ha tornat. La Veritat torna en aquesta esfera planetària. La Veritat ve a posar a 
cadascú en el seu lloc verídic, a desmuntar el teatre d'aparences, manipulacions i jocs de rol i 



de poder establerts per les forces duals de projecció.
La Veritat ve a trencar, tallar i dissoldre totes les línies de predació, entregant-vos la Veritat 
Eterna de la vostra Llibertat Absoluta en els Regnes del Pare i en les Aigües Originals.

Rebeu la Llum Blava, l'espectre blau que s'uneix amb la Llum Verda de l'Arcàngel Rafaël. 
Deixeu a la Llum que és el Verb i l'Origen de la Vida tornar-vos al vostre estat genuí de 
plenitud, expansió, dilatació i Pau. Pau que es va retirar d'aquest món i que ara vosaltres 
porteu al vostre Cor. La Pau que us dóna el vertader repòs després de mil·lennis i mil·lennis de 
separació.
Rebeu la Llum de la Veritat...

L'Esperit Micaèlic és present entre vosaltres i en tota l'esfera planetària, continuant i 
aprofundint la llaurada de la Terra. L'Ona del Foc Diví i l'Espasa de Veritat intensificaran 
l'aparició de l'Eternitat i l'establiment de l'Època Micaèlica.

Us beneïm amb tota la Força, Bondat, Amor i Llibertat. 

Som l'Esperit Micaèlic.



ELOHA MARIA – 28.11.2018 

Estimats fills i filles de la Terra, jo sóc Eloha Maria de Sirius, mare donadora de la carn, 
matèria i ADN del vostre cos i el de la Mare Gaia. Avui us vinc a transmetre el meu amor, amor
de la Mare Divina, de la mare sustentadora, després de la visita del Consell de Sirius.
Com us han dit, el vostre cos d'Eternitat, el vostre vehicle Merkabah de Llum ja és plenament 
actiu. Celebrem junts amb alegria la resurrecció en l'Eternitat de tants fills i filles de l'Un!

Acolliu-me en el vostre Cor, tal com us acullo en els meus braços. La Filiació Divina queda així 
restablerta en l'amor ple de dolçor, confiança i abandó al Cor Suprem de l'Eternitat, el qual a 
través meu i de les meves companyes genetistes s'ha arribat a manifestar en l'estimada Mare 
Gaia i el seu Cor Cristal·lí. Acolliu-me en el vostre Cor mentre us recobreixo amb el meu 
Mantell...

No esteu somiant fills, esteu entrant a la realitat Eterna, a la Veritat Divina que sobrepassa 
qualsevol imaginació o expectativa que hàgiu tingut en aquesta matriu separada, durant els 
temps de descens profund en l'oblit de la matèria.

Com cada final d'any, els successos es precipiten tant a l'exterior del món com a dins vostre. 
Són els moments de la collita, moments en els quals maduren els processos viscuts durant els 
mesos anteriors. A mesura que ens apropem al solstici del 21 de desembre, els fruits madurs 
extrauran tota l'aroma i tot el suc, deixant endarrere la pell que us ha acompanyat fins ara en 
les múltiples resurreccions per les quals esteu passant. 

Arribem ara a un punt extremadament crucial. Ho podeu observar en la superfície de la Terra,
com la força dels elements està modificant i alterant tota la realitat terrestre. Els governs i els 
poders de control no podran dirigir la situació i estan esgotant les seves estratègies fins a l
´últim moment. Això no ha d'ocupar lloc a la vostra consciència ni al vostre cor, ja que les 
forces duals intentaran desviar i despistar cap a l'acció/reacció un gran nombre d'ànimes. No 
obstant això, és així com elles acabaran de despertar, confrontant-se als darrers miratges. Tot 
es troba en el seu bon lloc i tot es desenvoluparà tal com ha estat anunciat durant molts anys.

En aquest període que heu passat després de l'any 2012, molts dels fills i filles més avançats ja 
han viscut l'ascensió més enllà de la 5a dimensió. Ells han vingut per acompanyar la Terra i els 
germans. Molts altres han viscut realment les darreres preparacions per fusionar amb l'Esperit
durant aquests anys, trobant-se ara ja a les portes de la beatitud i la Pau Eterna. I un altre gran
nombre d'ànimes és ara que comencen a obrir els ulls, ja que el pes de les projeccions i l'oblit 
de la realitat dels Mons Divins havia estat molt gran. Per tant, aquesta pròrroga és una 
enorme benedicció com us han dit els germans de l'Intraterra i de la Confederació 
Intergalàctica que us acompanyen. Tingueu sempre present que com més s'allargui el procés 
d'ascensió, amb més dolçor es viurà, i la possibilitat de despertar serà molt major. Seguiu dia a
dia amb el que la Vida us proposi com si res anés a passar i alhora estigueu plenament 
conscients del vostre vincle amb l'Esperit.

Durant aquestes setmanes, molts esteu vivint per avançat l'estat de dissolució i èxtasis que es 
viurà durant els 3 dies. Així molts sou preparats per quan arribi aquest instant. Jo i totes les 
Estrelles estem en permanència aportant-vos el nostre Amor, la nostra Gràcia perquè a 
mesura que el caos del món es desenfreni, la Vertadera Pau i l'Amor Diví brollin per tot arreu 



amb una força impertorbable. 

Acolliu les nostres benediccions, la gràcia de les Mestres Genetistes. Ja esteu a casa, molts de 
vosaltres esteu totalment rodejats per la Fraternitat de Llum i és que us heu convertit en 
portals de redempció per tota la humanitat. Acollim-nos en les Aigües Cristal·lines de la Mare 
Gaia i de Sirius formant una sola Aigua...

Som omnipresents entre vosaltres, a l'interior de la Terra i en tot el Sistema Solar. Ho 
comprovareu en la vostra intimitat, en el cel, en el que viuen els vostres germans i germanes. 
L'Infant Diví ja està a punt de néixer i la Terra es prepara per expandir-se i dilatar-se.

Sobretot guardeu la calma, no sigueu impacients. Com us han dit, el període de temps que 
ens resta fins a arribar a la translació dimensional és indeterminat, tot i els nombrosos 
símptomes que es produeixen ara mateix. Les radiacions del sol central, la força dels elements
i el segon sol que s'encén al vostre interior provoquen la transformació de la consciència i 
l'expansió de la matèria. També el vostre sol visible s'obre i es dilata, preparant-se a canviar el 
seu espectre de llum.

Aquesta és la meva petita visita d'avui. Us saludem tota la Flota Marial, totes les naus de Sirius
i altres sistemes estel·lars. Estigueu ja retirats d'aquest món, o participant-hi activament i 
sembrant les llavors, deixeu-vos portar pel que ja està inscrit des de tota Eternitat al vostre 
interior, al vostre ADN. La Consciència Divina de les 12 Virtuts us obre a la Vertadera Vida, 
sobrepassant els mons experimentals de la dualitat. Ara entrareu definitivament en els mons 
de l'Eternitat, on la Pau és sempre immutable. 

Benvinguts de nou a la Vida! Aquesta és l'alegria més gran per a totes nosaltres, Mestres 
Genetistes i els germans de Sirius que hem acompanyat l'evolució de la nostra estimada Mare 
Gaia.

Jo sóc Eloha Maria de Sirius acompanyada per les Mestres Genetistes i les Estrelles.

Us deixem en les Aigües Cristal·lines... 

Aïshalem



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV I PHILIPPE DE LYON – 12.12.2018

Estimats germans i germanes, jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov. Us saludo com sempre en el 
nom del Conclau dels Melquisedec, rebeu tot el nostre amor i tot el nostre escalf. Avui he 
demanat precisament la companyia del melquisedec de la terra que coneixeu amb el nom de 
Philippe de Lyon. Ens vindrà a donar un toc de terra molt important pel que heu de viure ara 
durant aquestes properes setmanes eh.

Així doncs, com és habitual, prenem uns petits instants per acomodar-nos en el vostre Cor i 
rebre el Foc i l'Amor Diví...

Com heu vist, aquestes setmanes hem tingut la visita de l'Arcàngel Rafaël treballant amb el 
color verd, amb la Llum Verda. A més hem tingut una presència especial dels germans de 
Sirius, amb la visita del Consell i de la Mare Divina que us han fet banyar en les Aigües 
Cristal·lines, en les Aigües pures i Immaculades. 

Avui tornem en aquesta visita amb el conjunt dels melquisedecs per aportar-vos el foc i 
concretament un bon contingut de terra. Sabeu que hem estat ben presents durant tots els 
mesos d'aquest any. Qui podia pensar que ens retiraríem precisament en aquesta etapa de 
l'Ascensió Planetària he? Seguim i seguirem presents fent els nostres deures i acompanyant-
vos de ben a prop doncs aquesta és una de les alegries de l'Ascensió. La vostra Consciència es 
torna a unificar, no només en vosaltres mateixos i amb els germans de la terra i l'Intraterra 
sinó amb tot el conjunt de consciències que formen part de la vostra Família Estel·lar i de tot 
l'Univers.

Com us va dir l'Arcàngel Mikhaël, l'Ona Galàctica de la Llum Autèntica toca terra i ho podeu 
notar amb molta intensitat ara mateix. Es produeixen uns processos ben concrets a la zona del
ventre que corresponen a l'espiritualització de la vostra terra. Ja us n'havia parlat de fer el 
silenci a l'estómac, d'estar ben ancorats en el triangle de foc del Sacre, perquè la força amb 
què arriba ara la Llum provocarà una reestructuració, una neteja total de les darreres ombres, 
de les darreres capes de densitat que us recobrien. 
Llavors, per això us deia que féssiu silenci a l'estómac, perquè la Llum necessita el vostre 
abandó de la part visceral a fi de reorganitzar-la. Deixeu de banda les voluntats inferiors i els 
pensaments personals que vénen del ventre perquè la Llum pugui entrar i recol·loqui la vostra
panxa. Notareu com es belluguen els intestins, com es descomprimeixen certs nusos. No us 
preocupeu, deixeu a la Llum expandir la vostra zona de la terra. De seguida notareu com us 
establiu en una pau immensa, totalment ancorats a la Mare Gaia.
Així ancorareu la Presència de l'Eternitat i no els neguits, les emocions o el mental inferior 
que continuava estant molt present tot i les comunions i les diferents fusions amb la Llum. 
Per molts serà un nou estat desconegut fins ara! 

Vinga, acollim uns instants la Llum... Deixeu-la baixar perquè alliberi el ventre i alliberi també 
la respiració, netejant el plexe solar, permetent que s'obri la boca de l'estómac cap al Cor, 
passant el punt OD, la porta estreta, encenent la Gran Foguera de l'Esperit de Veritat...

En aquest moment us sentireu sols, no sols d'estar en soledat eh, sinó que tornareu a ser 
vosaltres, la vostra Consciència Lliure! Lliure de sentir, lliure de respirar i de ser. Això us 
demostra que fins ara hi havia encara acompanyants indesitjables que aprofitaven les vostres 



petites falles, les pors i neguits, i per tant, encara no estàveu sols, encara estàveu projectant en
la dualitat eh. 

I això és maya, la consciència separada, la naturalesa inferior. Quan us deia que convertíssiu 
maya en a-maya, es tracta d'un interruptor que obriu des de dins quan entreu en la 
Consciència Unitària i deixeu de percebre tot el voltant com si estigués separat de vosaltres. 
No hi ha res a rebutjar, ja que el món, la matèria com a forma de Llum més condensada, és 
una realitat. Però la naturalesa inferior l'ha convertit en un malson, en una guerra constant. 
Per tant, en acabar aquestes darreres neteges de la vostra part de la terra, us trobareu cara a 
cara amb la bellesa de la Vida Original manifestada a la Mare Gaia. Ja sigui en la natura, els 
arbres, els animals, els pobles elementals, les ànimes humanes o els Esperits que els habiten, 
estareu cara a cara amb la Veritat de cada Essència, que no és altre que l'Amor Pur i Innocent. 
Des d'aquest arrelament activareu la radiació del Cor fins i tot en els estats més densos de la 
3a dimensió. La radiació del Cor provocarà l'eterització de la matèria carbonosa. Fixeu-vos que
els dos moviments estan a l'obra simultàniament: el descens de l'Esperit i l'elevació de la 
matèria, la condensació i la sublimació.

Feia falta entrar en el més profund de la matèria a fi d'obrir els Ulls de la Veritat en els llocs 
més foscos, per permetre les evacuacions pertinents i l'elevació de nou cap a la Llum 
Autèntica. 
Tot això en el mateix moment que l'Ona Galàctica impactant fins als vostres peus recull tots 
aquests fruits! 

Vinga, donarem pas a Philippe de Lyon que ve a donar-vos unes precisions s'obre l'acolliment 
de la terra.

-------

Jo sóc Philipe de Lyon. A petició del Comandant avui us adreço unes paraules per tal 
d'imprimir amb més força la Roca del Crist en cadascú de vosaltres.

Feu-vos immensament petits en la vostra personalitat a fi de permetre l'establiment de la 
Llum Autèntica al ventre i als peus. Qualsevol voluntat egoista, personal o de l'ego espiritual 
activarà les energies duals i per tant invertirà el vostre estómac i us tallarà les arrels. Com us 
havien comentat els germans de l'Intraterra, per viure plenament el procés d'acolliment de 
l'Amor i de la Saviesa Divina fa falta que estigueu plenament arrelats al Cor Cristal·lí de la 
Mare Gaia. Així la Llum podrà fer el descens total en les vostres estructures tant físiques com 
subtils. Només així el cos Solar i el Verb es podran instal·lar. 

La Veritat us vol despullats, nus, per restaurar la veritable força de l'Esperit. 

Sigueu com la roca. No una roca rígida, sinó una roca ígnia, de foc líquid, cremant amb la 
Flama de l'Amor Diví, Crístic, Solar. Estigueu arrelats a fi de sostenir la intensificació de les 
vibracions que arriben ara a la vostra esfera planetària. L'arrelament us permetrà una 
estabilitat i una tranquil·litat que us donarà la pau interior. 
Sense aquest arrelament sereu com fulles seques que s'emporta el vent. A cada instant que 
passi, la distorsió del mental i l'emocional dual augmentarà. A mesura que col·lapsin els 
camps geomagnètics la consciència separada entrarà en una espiral de caos descendent. 
Aquesta espiral descendent de la serp només us pot agafar si no teniu una autèntica base i 



arrelament a la terra. Per això estic avui present. 
Estimeu-vos els uns als altres. Entreu en la Petitesa perquè l'Esperit i la Llum Veritable 
vinguin a instal·lar-se en vosaltres, donant-vos la Llibertat, l'Alegria i la seguretat; no una 
seguretat de la personalitat, sinó la seguretat i la confiança absoluta de la vostra Presència en 
la Llum.

Jo sóc el melquisedec de terra Philippe de Lyon, avui prenent la paraula entre els meus 
companys a petició del Comandant.

-------

I bé estimats germans, ja veieu quina força, quina magnitud, quina densificació de la Llum. 
Com us ha dit, ancoreu-vos en totalitat. Densifiqueu-vos no en l'astral, no en la matèria 
opaca, sinó densifiqueu la Presència de l'Esperit. És així com la radiació de la Llum Crística 
sortirà veritablement de vosaltres. El Foc Diví que arriba ara de l'Ona Galàctica és molt 
potent. Sense una bona base i una bona terra el Foc no trobarà lloc on cremar i perdreu la 
serenitat i el sentit d'aquests moments.

Com us va dir la Mare Divina, tot és en vosaltres, tot està inscrit a dins vostre des de l'Eternitat
i l'Infant Diví comença a treure el cap. Per tant, escolteu-vos. Escolteu el vostre Cor i el vostre 
Esperit, escolteu a tots els germans de la Fraternitat de Llum i Amor que us acompanyen.
Deixeu de banda tantes estupideses que apareixen ara per tot arreu, com per exemple als grans
mitjans de comunicació eh. La consciència separada que col·lapsa s'alterarà exponencialment,
motivant a rebel·lions, a preocupacions constants... Fins i tot deixeu de banda tantes 
informacions que circulen, per molt espirituals o innovadores que semblin. Respireu la Vida 
en majúscules que desperta al vostre Cor Diví i no us deixeu seduir tant per les informacions 
exteriors. 

Recobreu totalment la vostra Unitat, la Guia Interior, la Llum que Sou. Així trobareu la 
veritable Pau, la veritable confiança; l'Alegria i la Joia que no depenen de res exterior, de cap 
espai ni temps, de cap circumstància. Vosaltres sou l'Amor que dóna origen a la Vida, deixeu 
aquest Amor donar-vos la Vida Eterna.

I bé estimats amics, avui hem pres la paraula jo mateix i Philippe de Lyon, però com sempre 
hem comptat amb la presència de tot el Conclau dels 24 Melquisedecs.  
Arreleu-vos bé! Ancoreu-vos en la Presència de Llum, de la Consciència Pura banyant en la 
Llum Blanca. Properament tindrem alguna visita més dels arcàngels per fer ressonar colors i 
aspectes vibratoris. 

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov acompanyat dels Ancians. Us donem les nostres 
benediccions, tot el nostre Amor i la nostra fidel companyia.

Fins l'any que ve estimats germans i germanes!



AA. GABRIËL – 29.01.2019

Estimats Fills de la Llum, jo sóc l'Arcàngel Gabriël. Arcàngel de la Bona Nova i Arcàngel de la 
Força de l'Esperit. Avui vinc entre vosaltres portant-vos l'alegria, portant-vos la joia del 
naixement de l'Infant Diví. Per iniciar la meva intervenció, us ofereixo un bany de Llum en 
una mescla particular de color taronja i blau-cel.

Acollim-nos mútuament uns instants, reconeixent-nos com l'Única Consciència que som, 
banyant-nos en aquesta llum taronja i blau-cel...

El mantell multicolor que es crea al vostre voltant us emporta en la Llum Blanca, en la 
immaculada puresa del naixement a la Vida Divina, a la Vida Eterna, a l'Origen de la Vida més
enllà de tot espai i temps, que és l'Amor Immaculat.

La Ronda dels 7 Arcàngels que guiàvem fins ara el desenvolupament d'aquest espai de la 
galàxia es veu ampliada a 12 Arcàngels. Recuperant d'aquesta manera en vosaltres i en el 
sistema solar els 12 Sentits Divins. Els 12 Sentits us retornen la capacitat vibratòria, la 
capacitat de Llum Original que us permet desplegar la Consciència a través de les múltiples 
dimensions i alhora, restaurar i reconciliar la ferida de la dualitat de la Terra amb l'Origen de 
tota vida i tota consciència que són les Aigües Primordials. 

Així com us va dir Orionis, l'Ancià dels Dies responsable de la finalització de l'experiment 
dual i de la reconciliació de la Llum i l'ombra, ara es realitza en vosaltres la “Nova Aliança de 
l'Anyell”. L'Aliança que restaura en una sola carn i en un sol Esperit l'Amor sense mesura i 
sense límit, la Llum sense mesura i sense límit. Unint i sintetitzant els extrems més allunyats 
de l'Arbre de la Vida, des d'on sou ara fins més enllà de la Corona d'aquest Univers manifestat.

Les condicions excepcionals de la Mare Gaia ens han donat la possibilitat de realitzar la 
redempció de múltiples mons a la seva superfície. La pròrroga que viviu del procés 
ascensional ha permès integrar en el procés de redempció de la Terra els altres planetes i 
sistemes solars que encara estaven sotmesos a la llei de la dualitat i aïllats de la Llum Viva. 
Per tant, ara esteu vivint la redempció col·lectiva de tota una part de la galàxia que tornarà a 
unir-se a les Rodes de la Llum Viva i de l'Amor Diví.

Aquestes són les meves paraules d'avui. Coronant-vos amb la Força de l'Esperit, coronant-vos 
amb la Vida que ve del Pare Absolut i del Pare Font. Fecundant amb la Força de l'Esperit les 
Aigües de la Terra. 

Jo sóc l'Arcàngel Gabriël i us convido abans de retirar-me a uns instants de recepció de la Força
de l'Amor, de la Força de l'Esperit...

Us deixo en la Llum Blanca que es desplega en el vostre Cel. Obrint les Portes del vostre Cel i 
celebrant l'arribada de les Forces de la Llum.

Us beneeixo i us santifico amb la Dolçor del meu Verb.

Jo sóc l'Arcàngel Gabriël. Arcàngel de la Bona Nova, Arcàngel de la Força de l'Amor i la 
Veritat.



JIDDU KRISHNAMURTI – 29.01.2019

Estimats germans, jo sóc el Melquisedec de l'Aire que coneixeu amb el nom de Jiddu 
Krishnamurti. 

Abans d'entregar-vos algunes paraules, que seran transmissores d'un estat de percepció directa
molt concret, farem uns moments de silenci...

El que vaig expressar durant la meva darrera encarnació troba en aquests darrers temps la seva
total manifestació, realització i comprensió. En els moments on absolutament totes les 
estructures d'aquesta dimensió tancada col·lapsen i es desintegren: les estructures de la 
societat, les estructures de la personalitat, les estructures de la consciència limitada. Aquest 
col·lapse general desembocarà com sabeu en el caos, per permetre el naixement d'un nou 
estat, el naixement del què fins ara ha estat desconegut. 

En un món on la Veritat s'havia reduït a simples simbolismes, a simples convencions, a 
simples acords sense una correspondència amb la realitat de la vostra vivència; avui, per 
l'emergència, la urgència i la radicalitat dels temps, esteu abocats sense elecció a afrontar la 
realitat última de la vostra Consciència. I aquesta és la Percepció Directa i Lliure, més enllà de
tota referència, de tota emoció, de tot pensament, de tota projecció, més enllà del temps i de 
qualsevol espai.

La urgència dels instants, ja sigui per l'alegria, per la tristesa, per l'amor, per la por, la beatitud
o l'ànsia, us portarà irrevocablement al cara a cara definitiu amb “El Que És”. 
I “El Que És” no té res a veure amb cap condició, amb cap situació, amb cap emoció. 
Cap sistema de creences us salvarà, cap sistema social portarà la llibertat. Quan la Consciència
s'alliberi de tota paraula, de tota referència externa, de tota autoritat externa, de tota vibració, 
entrareu en l'estat que avui anomenaré l'Estat de Sorpresa.

Estat de Sorpresa, l'instant on recupereu la Llibertat i l'Autonomia que us pertoquen com a 
Consciència Lliure. Estat de Sorpresa, de Percepció Directa on cap referència del passat, de la 
història personal ni col·lectiva pot influenciar. Estat de Sorpresa i Percepció Lliure, on cap 
condicionant exterior provinent de les forces de control mental, de les forces de poder 
d'aquest món i de les forces espirituals invertides d'aquest món us pot afectar.

Així es revela l'estat de la Percepció Directa, l'Estat de Sorpresa que és l'Essència de tots i 
cadascun de vosaltres, per molt allunyats que us sembli estar de la vostra Integritat i la vostra 
Llibertat. Aquesta és la restauració que viviu ara de la Consciència Lliure i multidimensional, 
la restauració de l'estat més enllà de tota Consciència, més enllà de tota percepció, més enllà 
de tot observador i observat. 

Ja no hi ha observador, tampoc res a observar. L'observat i l'observador es dilueixen en ells 
mateixos donant pas a l'Amor Infinit, a la Llum sense fi, sense límit, sense cap condició. 

Acollim-nos uns instants, entrem plegats en l'Estat de Sorpresa...

Jo sóc el Melquisedec de l'Aire que coneixeu amb el nom de Jiddu Krishnamurti. Avui parlant 
en el nom dels 24 Ancians. 



AA. JOPHIËL – 19.02.2019

Estimats fills i filles de la Font, jo sóc l'Arcàngel Jophiël, Arcàngel de la Llum Daurada i el 
Coneixement Interior. El Coneixement Interior que és la Saviesa Divina intrínseca en cadascú 
de tots vosaltres. La Saviesa Divina és la que us portarà de l'Amor a la Llibertat Total, a 
l'espontaneïtat, a la llibertat de tota forma i manera, per Ser el que Sou de tota Eternitat. 

Per iniciar la meva intervenció, entrarem junts en la radiació de la Llum Daurada, la Llum 
Groga. Revelant-vos a vosaltres mateixos... 

Deixeu-vos obrir per la meva Llum, pel meu Amor, revelant-vos a vosaltres mateixos, revelant 
la vostra Essència. Així esdeveniu la Revelació en aquest món. 

Revelació de la Veritat que dóna la Llibertat. Revelació de la Llum que us dóna la Saviesa 
Divina, que trenca les cadenes de tot el coneixement limitat adquirit de manera exterior sense
una ressonància interior.

Tot coneixement limitat, pertanyent al mental falsificat, imposat des de l'exterior com a 
normatives, patrons i formes-pensament que empresonen la vostra Consciència, és diluït per 
la Llum Daurada, retornant-vos a la font espontània que Sou.

El Coneixement Interior, la Saviesa Divina, està íntimament lligada a l'Amor Infinit. El 
vertader coneixement només s'us revelarà a mesura que la donació d'Amor, la donació del 
vostre Ésser a la Creació, sigui culminada. La Llum Daurada del Coneixement Interior s'anirà 
revelant amb el ritme més apropiat per a cada fill i filla de la Font.
La Llum de la Saviesa us donarà claredat, us donarà precisió.

Acollim de nou uns instants la Llum Daurada il·luminant la Corona del vostre cap, la Corona 
Daurada, i vestint-vos amb el vestit blanc sense costures. Retrobant la Puresa del Cor Sagrat, 
retrobant la Puresa del Sacre Sagrat...

Recordeu que la dualitat i la falsificació del mental humà és l'única barrera que us ha allunyat 
de la Presència Veritable, de la Llum Veritable. Per tant, gràcies a la reestructuració total de la 
Corona del Cap i a la dissolució de les estructures de percepció dual lligades al 3r ull, 
s'instal·la la Corona Daurada que activa en el vostre pit el desplegament de l'Amor connectat a
la Saviesa. 

Recuperant el correcte funcionament del vincle entre el cap i el cor, entre la Corona del Cap i 
la Corona del Cor. Entre el pensament i l'emoció, entre la Saviesa Divina i l'Amor Diví.

L'harmonia d'aquesta relació permet finalment encendre el Sacre del Sagrat, eliminant les 
voluntats personals, egoistes i limitades, perquè es realitzi la Voluntat espontània i lliure del 
Pare Celestial i la Intel·ligència de la Llum. 

Així sou alliberats de les cadenes mentals que han enfosquit la vostra Consciència. Les 
tenebres que s'havien instal·lat en el col·lectiu d'aquesta humanitat són i seran, en els propers 
mesos que vénen, confrontades a la Veritat de la Llum. Confrontació entre la mentida efímera 
i la Llum Eterna.



Fills i filles de la Font, jo sóc l'Arcàngel Jophiël, us convido abans d'acomiadar-me, a un darrer 
bany en la Llum Daurada fusionant amb la Llum Blanca...

Us beneeixo i us acompanyo en la vostra pròpia Revelació a vosaltres mateixos.

Us revelo la Llibertat que sempre ha estat vostra.

Jo sóc l'Arcàngel Jophiël, Arcàngel de la Llum Daurada i el Coneixement Interior.



SRI AUROBINDO – 12.03.2019

Jo sóc el Melquisedec de l'Aire que coneixeu amb el nom de Sri Aurobindo. Avui vinc com a 
portaveu dels 24 Ancians i en representació del Consell de les Àguiles d'Altair. Rebeu la 
poderosa força de l'Aire des dels nivells més pròxims als Hayot Ha Kodesh, els 4 Vivents.
Rebeu igualment la presència propera i calorosa dels 24 Ancians de la Terra. 

Acolliu-nos com un gran col·lectiu, juntament amb la Gran Família Universal, la Fraternitat de
Llum i Amor que es manifesta ara com una força col·lectiva revelant-se a la vostra dimensió. 
Cadascú de vosaltres obert als plans de la Llum Veritable és una porta per a l'arribada massiva 
de les Forces de la Llum. 

Esteu vivint moments de consolidació i de retribució, moments de collita i de sintetització. 
S'està efectuant una síntesi total dels aspectes de la vostra personalitat, ànima i Esperit. Us 
proposem uns instants de recepció per unificar els 3 Cors: el cor físic, el cor espiritual i el cor 
diví. 
Per facilitar la fusió dels 3 Cors us recordem una senzilla focalització de la consciència que us 
permetrà reunificar-vos en el punt del Centre del Centre del vostre Cor. Porteu l'atenció 
simultàniament als vostres peus, a les vostres mans i a 1 metre per sobre del vostre cap, en una
postura còmode, asseguts o estirats sense creuar les extremitats. Amb aquesta senzilla 
focalització permetreu la reunificació espontània dels 3 Cors en el centre del vostre pit.

Visquem junts aquest moment d'integració...

La integració dels 3 Cors us permet moure-us entre la personalitat, l'ànima, l'Esperit i entre 
tots als nivells de manifestació possibles, sense cap contradicció i sense cap separació. Així us 
convertiu en el Pont entre el Cel i la Terra, en l'Escala de Jacob on els àngels pugen i baixen. 
Obrint la Terra del vostre cos i la Terra de la Mare Gaia a la Veritat de la Vida Divina que és la 
Joia i l'Alegria de l'Esperit. 

La Llum Veritable, la Llum de la Font és accessible ara per a tota la humanitat. Tan sols la 
distància que heu posat entre vosaltres i la Llum us allunya de la vostra Revelació. Tan sols la 
vostra identificació als elements temporals, efímers i il·lusoris provoca la conservació de 
l'ombra, que resisteix a deixar-se fecundar completament per l'Esperit de Veritat. En aquest 
sentit, l'acolliment, la receptivitat, la desaparició de tot desig personal i projecció egoista, són 
els requisits perquè la Llum pugui envair el vostre cos físic. Fent d'ell un Temple, una casa per 
l'Amor, la Llum i la Saviesa; per l'Esperit Diví i el Pare Absolut.

Des del Consell de les Àguiles us convidem uns instants a rebre l'Aire que porta la Paraula. La 
Paraula que flueix des de la Veritat, des de la Font Original...

Permeteu que l'Aire acompanyat del Foc, acompanyat de l'Aigua i de la Terra us coronin amb 
l'Èter de l'Eternitat, amb la Corona Daurada. Notareu grans canvis a nivell del vostre front, a la
part central on se situa el Triangle de Foc, com també als ulls i al seu voltant i a la zona que 
encercla les orelles.

A mesura que us foneu en la Llum Blanca i us vestiu amb el Vestit Blanc de la puresa de 
l'Esperit, us anireu sentint cada cop més lleugers, cada cop més buits a l'interior del vostre cos.



Aquesta buidor està plena de la Vertadera Llum. Tots els elements densos, opacs que havíeu 
acumulat són escombrats, són dissolts i tan sols resta la lleugeresa, la vacuïtat que és la 
plenitud de la Llum a l'interior vostre.

Escolteu el Cant dels Àngels, el Cant dels Ocells, el Cant dels Cetacis celebrant el toc de la 
Setena Trompeta, on tots els Grans Misteris són Revelats. Escolteu com ressona per tota la 
Mare Gaia...
Acollim junts amb els 24 Ancians, amb les Àguiles d'Altair el Cant de la Setena Trompeta, 
anunciant la vinguda del Regne Celestial, de les Forces de la Llum, del Crist Redemptor sobre el
cavall blanc, travessant els núvols, els vostres propis núvols i apareixent al bell mig del vostre 
pit, el vostre Cor del Foc Blanc...

La Llum fecunda la superfície de la Terra i arriba fins a les profunditats dels inferns, que no 
són més que llocs on la Llum havia estat estrictament limitada. Per tant, a tota la superfície de
la Terra i en cadascú de vosaltres, sentireu la perforació de la Llança de Mikhaël entrant des 
del Cel fins a perforar la Terra. Provocant l'evacuació de la foscor, dels éssers i entitats que 
s'han mogut aprofitant els racons obscurs creats per la falta de Llum en aquesta dimensió. 
Així doncs els darrers crits, les darreres preses de consciència en relació a l'ombra individual i 
col·lectiva es produiran a mesura que la perforació de la Llum esclareixi i envaeixi les zones 
més recòndites, les cavernes més amagades d'aquesta dimensió dissociada.

Jo sóc Sri Aurobindo, Melquisedec de l'Aire avui com a portaveu dels 24 Ancians i en 
representació del Consell de les Àguiles d'Altair. Els 24 Ancians de la Terra ens unim als 
respectius Consells Galàctics, ens reunim amb els 24 Ancians situats al Voltant de la Font, 
sintetitzant-nos a nivell dimensional i Universal tal com ho esteu fent vosaltres. 

La Mare Gaia segueix acollint, celebrant la fusió dels Elements i la reactivació del seu Cor 
Cristal·lí, preparant-se pel moment adequat on el Cel i la Terra culminaran la seva unió, 
entrant en el procés conegut dels 3 dies, que permetrà el canvi dimensional. A partir de llavors
construirem la Nova Terra. L'Edat d'Or anunciada per molts profetes només serà possible 
quan es produeixi la neteja total de les estructures d'aquesta dimensió i la reconnexió amb la 
5a dimensió i els Plans Unificats. De moment el que fem és preparar el terreny, vivificar i 
il·luminar els darrers elements que ho requereixen en aquesta realitat de 3a dimensió en 
dissolució. Un cop es visqui el procés dels 3 dies, la Mare Gaia i bona part de la Galàxia i 
d'aquest Univers viuran una promoció, una ascensió cap a la Font.

Per tant estem tots amb vosaltres. Totes les Forces de la Llum Autèntica estan esperant a les 
vostres portes a fi d'acompanyar i realitzar la Presència de l'Eternitat aquí i ara, a fi de revelar 
la Dolçor i la Força de l'Esperit enmig del teatre creat per les forces de constricció i de dualitat.

Aquests són les nostres paraules d'avui. Us saludem, us beneïm, us santifiquem des del 
Consell dels 24 Ancians i de les Àguiles d'Altair.

Jo sóc Sri Aurobindo, Melquisedec de l'Aire, i us aporto el Silenci, la Pau i la Lleugeresa de la 
meva Guspira Eterna.



AA. MIKHAËL I L'ESPERIT MICAÈLIC- 19.03.2019

Estimats fills de la Font, estimades Llavors d'Estrelles que heu brotat i crescut fins a convertir-
vos en l'Arbre de la Vida, jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, Príncep i Regent de les Milícies Celestials. 
Digneu-vos a acollir la nostra presència, ja que avui vinc acompanyat del que el Comandant va
anomenar l'Esperit Micaèlic, el col·lectiu de consciències universal treballant amb la força de 
la Virtut, de la Rectitud i del Foc Micaèlic.

L'Esperit de Veritat ve a viure al vostre cor, instal·lant una esfera de color blau safir en el punt 
situat entre el segell del cor i la base del coll. Acolliu la Llum Blava de l'Esperit de Veritat i 
l'esfera blau safir... 

El conjunt de Forces Micaèliques venim a recol·locar la Llum al seu lloc original. Venim a 
alliberar les ànimes del jou del mental, de les cadenes mentals que han bloquejat la Llum a la 
zona del cap i del 3r ull. Alliberem la Llum perquè torni a residir al Cor, retornant-vos a la 
plenitud i l'entusiasme de la Llum Veritable; retornant-vos a la infantesa, a la simplicitat, a la 
proximitat i a la germanor.

Aquesta és l'alliberació de la llum luciferina facilitada per l'obra de l'Arcàngel Jophiël, 
l'alliberació del coneixement exterior i limitat que havia tancat i aïllat el mental de la resta de 
les vostres estructures. El mental luciferí s'havia convertit en el controlador, en el dictador, en 
l'opressor de vosaltres mateixos i prolongava la separació, l'orgull i la visió distorsionada de la 
personalitat egoista.

Simbòlicament parlant, la meva Espasa us obre el pit, a fi d'encendre el Foc Sagrat de l'Amor 
Diví, a fi de col·locar-hi l'esfera blau safir, el diamant que és el vostre Cor Diví. De la mateixa 
manera, la meva Llança ve a perforar i a obrir el canal central, obrint l'escala del Cel a la Terra 
tal com us ha estat explicat per mi mateix i altres arcàngels i melquisedecs.  

El Foc Sagrat del Cor, la Flama Micaèlica transforma totalment la vostra vivència, la vostra 
experiència del que és la Vida. El Foc Sagrat del Cor us reconcilia amb vosaltres mateixos i 
amb tota la creació. Us torna a unir i a fer un de sol amb l'amic, l'insecte, el riu, la muntanya, 
les estrelles i els cometes.

Deixeu que s'escampi el Foc Sagrat del Cor per tot el vostre temple, en tots els vostres cossos 
subtils. Deixeu que la Flama vivifiqui, ressusciti i transfiguri totes les perles negres amagades 
al fons de l'oceà en pures perles d'or i diamants.

La Força del Foc Sagrat del Cor, de la Flama Micaèlica és omnipotent i omnipresent si li 
permeteu cremar, si li feu el lloc en el vostre cor, per netejar, per transmutar, per alquimitzar 
tota l'ombra que no és més que la mateixa Llum. Fent de la llum i l'ombra una sola Veritat, la 
mateixa Veritat de l'Amor Absolut que abraça tota la creació, que dóna vida i sosté tots els 
Universos.

Diverses llums, observades com petites esferes de color blau elèctric, es poden manifestar tant
a l'interior com a l'exterior de vosaltres. Aquest blau elèctric el reconeixereu sense cap dubte 
com el signe de la vostra Presència, de la meva Presència, així com de la Presència de les 
Forces de la Llum Unificada.



Acolliu la llum blava, aquest blau elèctric, retornant-vos l'harmonia i l'ordre a cada àtom, a 
cada cèl·lula, recuperant la rotació dels electrons, recuperant la circulació de l'Aigua Viva, de 
l'Esperit Vivificador en vosaltres...

Us felicitem des de les nostres esferes, des dels nostres emplaçaments, per la meravellosa 
encesa de les Flames Eternes que sou per tota la superfície de la Terra. Nosaltres, com a 
Esperit Micaèlic provinent de molts indrets d'aquesta galàxia i aquest univers, som aquí per 
sostenir el treball de l'Arcàngel Mikhaël i les seves milícies. 

Ara que recupereu la vostra Essència Creadora, la vostra Essència Trinitària, com a Pare-Mare-
Fill o Creador-Creadora-Criatura, podeu encarnar la realitat dels Plans Divins amb l'equilibri i
l'harmonia de les polaritats, del foc i l'aigua, de l'ànima i l'Esperit, que donen naixement a la 
Vida Infinita i a l'Infant Diví. 

Desenvolupant la polaritat femenina, receptiva, és com acolliu, com apreneu, com deixeu a la 
Llum informar-vos. La polaritat femenina és la màxima receptivitat en la humilitat, en la 
desaparició de la personalitat, fent-vos molt molt petits. 
Amb la polaritat masculina podeu mobilitzar, actuar i emetre les forces que heu integrat. Per 
tant, es tracta que equilibreu el que s'ha anomenat el masculí sagrat i el femení sagrat. El 
masculí sagrat implica una acció totalment justa i espontània, una aplicació de la Veritat en 
les vostres accions, eliminant tot orgull, tota identificació personal, tota reivindicació, a fi que 
sigui el Pur Esperit el que s'expressi i el que actuï.

Tant la polaritat masculina com la femenina, necessiten una desaparició, una des-
identificació per tal de rebre en total transparència, per tal de donar amb tota la netedat, 
sense afegir-hi elements de la personalitat que podrien desviar l'acció justa de la Llum.

Estimats fills i filles de la Font, som amb vosaltres, l'Esperit Micaèlic i l'Arcàngel Mikhaël. Ara 
és el moment, tal com us acaben d'explicar les consciències de l'Esperit Micaèlic, d'activar el 
masculí sagrat, d'escoltar la Veu de l'Esperit que us crida a l'Acció Micaèlica. Les ànimes que 
hagin viscut la redempció i estiguin en ressonància amb l'Esperit de Veritat, seran 
automàticament cridades a l'Acció Micaèlica, és a dir, a la donació i al sacrifici per la 
realització del Regne Diví a la Terra.

L'Acció Micaèlica ve a mobilitzar el vostre cos físic, astral, mental, l'ànima i l'Esperit des del 
punt director de la Guspira Eterna, per tal d'obrir i manifestar per l'acció física, per l'acció del 
Verb, la Llum i la Veritat. Aquest és un nou estat que es presenta ara per uns quants de 
vosaltres, en el qual l'Esperit dirigirà des del 13è cos sense cap impediment, sense cap distorsió
de la part de les vostres cobertures subtils. 

L'Acció Micaèlica acompanyada del Foc Sagrat del Cor, cremarà allà on no hi hagi cap 
apropiació de la Llum, com he dit, cap reivindicació, ni cap possibilitat de desviar la Llum. 
Allà on estiguin implicats els diners amb un interès personal, allà on hi hagi una identificació 
de la personalitat amb un rol o amb una funció, no podrà actuar l'Acció Micaèlica. Ella 
requereix un total oblit de si mateix, una total renuncia a qualsevol avantatge en aquest món. 

És moment que tots i totes, fills i filles del Pare Celestial, de la Font, de l'Absolut, sigueu els 
Pilars, les Columnes, les Antorxes del Foc Sagrat, de l'Estabilitat, de la Pau desconeguda en 
aquest món, de l'Harmonia i la Música de les Esferes Divines.



Aquesta és la nostra crida avui i a partir dels temps resolutoris que s'obren ara per la Mare 
Gaia. 

Us convidem abans de marxar a un bany en la llum blau safir, en la llum violeta i en la Llum 
Blanca... Aportant la Veritat, aportant la Fortalesa i la Puresa...

Acolliu el bany i el ball de colors que restauren les virtuts, els carismes, les capacitats de 
l'Esperit Sant en vosaltres i que restauren la claror diamantina del blanc del Crist...

Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, Príncep i Regent de les Milícies Celestials, acompanyat de l'Esperit 
Micaèlic i la Confederació Intergalàctica dels Mons Lliures. 



OMRAAM MIKHAËL  AÏVANHOV – 3.04.2019

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Rebeu com sempre tot el
meu amor, tota la meva llum, així com la presència del Conclau dels 24 Melquisedecs. 

Avui sóc entre vosaltres com a comandant i portaveu. Com que és la meva especialitat 
preferida, començarem amb un bany de Foc Diví per tal d'habituar-nos mútuament a la nostra 
presència, no és així? Som-hi comencem...

I bé, avui vinc com sempre a portar-vos alguns elements per tal d'esclarir si encara és possible 
el que esteu vivint i també per finalitzar aquesta ronda de transmissions que hem fet durant la
tardor i l'hivern. Com us vaig dir, hem tingut una forta presència de l'Esperit Micaèlic, 
sobretot amb la darrera intervenció de l'Arcàngel Mikhaël. Com veieu, aquests són els temps 
de l'Època Micaèlica. Temps on tot és redreçat, on tot és posat a lloc, on la Veritat es fa evident
en tots els àmbits, en tots els nivells. Sabeu que és el treball de l'Arcàngel Mikhaël i les seves 
milícies de dominar les forces rebels per mitjà de la Presència de l'Amor.
 
D'aquesta manera la Força Micaèlica s'ha anat fent més i més present en cadascú de vosaltres, 
que sou l'equip de la Terra, i gràcies a vosaltres, les Forces Celestials poden actuar amb molta 
precisió al vostre voltant, és a dir, apareixen en aquesta olla a pressió que és ara mateix la Mare
Gaia! Vosaltres doncs faciliteu l'obra per la vostra pròpia transmutació i per la irradiació que 
això provoca a tots els germans, a tota la Terra i als regnes de la natura també.
Juntament amb l'Arcàngel Mikhaël hem tingut també la visita d'altres arcàngels eh, que han 
anat aportant alguns colors, algunes virtuts que corresponen al desenvolupament del cos 
d'Eternitat, les virtuts que us obren les portes del Cel, de les dimensions Divines on regna 
l'harmonia, i a la vegada, també us permeten irradiar i manifestar aquestes virtuts en 
vosaltres.
Finalment els Melquisedecs us han acompanyat entregant-vos alguns petits detalls sobre com 
viure aquests temps amb l'ajuda dels elements, com per exemple amb la terra i sobretot l'aire.

L'aire que us porta la comunicació de dalt, de l'Esperit. L'aire que dóna vida al foc, que posa en
marxa l'aigua, a bullir l'aigua i finalment actua sobre el vostre cos físic transfigurant-lo, 
encenent-lo en el Foc de Vida Eterna.

Com alguns del vosaltres haureu observat i viscut, molts canvis s'estan produint a les mans i 
als peus. La pell de tot el cos també s'està modificant, la notareu més fineta, com si fos de 
seda. Per moments sentireu que realment no hi ha pell, ja que s'ha tornat tan subtil, que hi ha
una fusió total amb el cos de Llum i amb la resta de l'Univers. Com jo deia, amb l'Ànima 
Universal que és tota la creació.

L'etapa de les vibracions i del que vam anomenar la Llum Vibral ja ha quedat enrere, perquè 
ara que ja esteu habituats a la presència de la Llum Vertadera, les vibracions deixen pas a la 
immobilitat, al silenci, i són les Freqüències de Llum cada cop més poderoses, més absolutes, 
les que aneu integrant en el vostre cos de Llum i també en el cos físic que el segueix. Alguns 
de vosaltres ja us puc dir que esteu tocant els estrats alts de la 6a dimensió pel que fa a la 
manifestació aquí a la Terra eh. No us parlo de tot el ventall de fusió i dissolució en la resta de 
dimensions eh, ja que com us han explicat les consciències qui han intervingut aquests 
mesos, l'escala del Cel a la Terra està molt activa ara mateix. I des de dalt a dalt a dalt, fins aquí



al món subterrani de la Terra, on alguns de vosaltres també hi heu entrat, aportant la Llum en 
els llocs més foscos. I tot i el patiment que això ha pogut ocasionar, n'heu sortit reforçats, 
n'heu sortit coronats, n'heu sortit com herois. Inclús si ningú se n'ha adonat, vosaltres ho 
sabeu i nosaltres també!

Segons la tradició, ja es deia que el Sacerdot de Melquisedec viu en un sacrifici constant. I això
què significa avui en dia? Doncs que tots vosaltres, que com us va dir l'Arcàngel Mikhaël, heu 
viscut la redempció, ja heu connectat amb la Llum Unitària i ara entreu en l'Acció Micaèlica. 
Per tant, la vostra Consciència és Lliure! Això us permet un anar i venir, un rebot des de 
l'Absolut i les Esferes més altes fins aquí a la Terra, com si fóssiu un cable elàstic. Això us 
permet regenerar-vos en els emplaçaments de la Llum Original, del Tresor de Llum, i a 
l'instant següent, ser presents amb un germà que ho necessiti aquí a la Terra o en una situació 
on la Llum us ha enviat. I allà entregueu, doneu, doneu tota la Llum! Per tant, és en aquest 
sentit que hi ha un sacrifici, que no vol dir que sigui un sacrifici que provoqui sofriment. 
Perquè des del moment en que esdeveniu la Font, la Font no para de brollar, no para de regar. 

Així que només doneu, doneu i doneu! Entregueu-vos! I tot l'Univers, tota la Vida s'entregarà 
a vosaltres. Sacrifiqueu la Llum! I tot l'Univers es sacrificarà per vosaltres. Això simplement 
requereix de vosaltres una maduresa, tant de l'ànima com de l'Esperit. Després de tots aquests
anys vivint el despertar dels xacres, dels punts del cos d'Eternitat, de l'ona de vida, del canal 
marial... ara us demanem la maduresa per tal de ser qui sou veritablement en l'Esperit. I 
donar, donar i donar en aquest temps de Revelació de la Mare Gaia.

Vinga, farem uns petits instants de comunió amb tot el Conclau dels Melquisedecs, per tant 
una fusió dels elements: foc, aire, aigua i terra...

Mireu com raja i raja aquesta Font! Quina meravella, quina meravella! Espero que tots ho 
podeu veure ben clar, que des de que algú limita la seva pròpia Llum, el seu propi Amor, des 
de que un comença a pensar de manera egoista amb la personalitat i a controlar, s'ha acabat 
amics, s'ha acabat! I així comencen tots els sofriments, totes les desgràcies que s'han viscut. 
Des del moment en què doneu, rageu com una Font per tothom, sense cap por, llavors sí, 
llavors tot es converteix en un regal i tots us fecundeu mútuament.

En aquesta primavera que ara comenceu a l'hemisferi nord, moltes i moltes flors sortiran. Una
Llum  cada cop més blanca, més refinada, més pura es despertarà en el vostre Cor i en el 
vostre Cap. La visió mateixa de la matèria es modificarà, ho veureu, tot serà més clar, tot anirà 
agafant una resplendor màgica a mesura que, com ja fa anys us deia, es van acumulant les 
Partícules Adamantines. 

Així que obriu-vos al Sol que brilla sobre el vostre cap, el Sol Diví, el Sol Alat, perquè moltes 
flors i fruits naixeran aquests pròxims mesos. Per la meva i la nostra part, compteu cada dia 
amb nosaltres. Visitaré de nou aquest espai d'aquí ben poc per donar el tret de sortida a una 
nova etapa. Durant aquests mesos de tardor-hivern de 2018 i 2019, hem fet una gran neteja, 
hem tornat a coses molt bàsiques per poder fer un salt més amunt d'on estàvem. Sovint 
veureu que és necessari reforçar les bases, consolidar-les a través dels colors, de les virtuts 
com hem fet, per després pujar i accedir encara més amunt on ja no hi ha vibracions, on 
només va augmentant la Freqüència i, com molts veureu, aquesta Freqüència és cada cop més 
exigent, més silenciosa, i té un poder total sobre la inèrcia de la matèria, per tal d'alliberar 
definitivament la vostra matèria i la matèria de la Mare Gaia.



Us ofereixo un petit instant per fer-vos el meu regal d'aquesta primavera. És una sorpresa que 
tinc per cadascú de vosaltres, especial per a cadascú, sí. Què us penseu? Ja us conec bé, sou 
uns quants als que us estic ben a sobre, eh? Perquè hi ha algunes coses que encara han de 
passar en aquest final de festa, i us asseguro que ens ho passarem molt bé. Acolliu el meu 
regal...

Que el Foc de l'Amor, que el Foc del Crist, que el Foc Diví cremi sempre en el vostre Cor 
estimats germans i germanes! Us saludem el Conclau dels 24 Melquisedecs. Jo sóc l'Omraam 
Mikhaël Aïvanhov, sempre aportant-vos tot el meu amor, tota la meva llum i les meves 
benediccions. Avui amb un petit regal sorpresa que cadascú haurà de descobrir. 

Us dic fins ben aviat per iniciar la propera etapa. Una abraçada immensa a tots els fills i filles, 
a tots els germans i germanes, fent Un de sol; en Un sol Amor, Una sola Llum i Una sola 
Veritat. 

Fins ben aviat!


