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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 13.06.2019
Estimats germans i germanes, jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov. Estic molt i molt content
d'estar de nou entre vosaltres, després d'aquest parell de mesos de parèntesi, per iniciar la
nova temporada de transmissions en aquest meravellós mes de juny. Ja que molts heu notat
que el mes de maig ha passat una mica desapercebut, no és així?
Rebeu com sempre tot el meu amor, tota la meva calor i la meva llum, així com la de tot el
Conclau dels Melquisedecs. Per començar farem uns instants de comunió en l'Esperit de
Veritat i després us introduiré una sèrie d'elements per compartir amb vosaltres el que ara està
passant i el treball que farem tots plegats.
Vinga som-hi! Fem uns instants de comunió. Rebeu la Flama, rebeu l'Esperit a la corona, al
cor, al sacre, de cap a peus entrem en el Foc...
Com veieu, aquest parell de mesos hem fet una sèrie d'ajustaments en vosaltres, en tot el
col·lectiu i en aquest sistema solar, per preparar de manera successiva tots aquests escalons
que aneu pujant, pas a pas, amb més o menys dificultat, cap al Cim de l'Esperit. Tant que
havíem parlat de l'ascensió, doncs bé, alguna cosa s'haurà d'elevar eh?
I bé, estem de nou tots els Melquisedecs i jo com a Comandant aquí presents al Cor del Foc
Blanc. Aquest treball que vam iniciar ara fa una mica més d'un any, i que té com a objectiu
ajudar-vos a acabar de materialitzar, a acabar d'espiritualitzar la matèria, de cristificar-la
perquè us convertiu en diamants, en sols, en Llums Divines molt potents, i que això sigui una
realitat en aquest pla i en aquests moments de transició.
El nom que em van donar quan ja tenia 60 anys, Omraam, i que en realitat jo mateix m'havia
donat uns quants milers d'anys enrere, quan vaig estar escrivint alguns dels llibres sagrats més
importants de la cultura hindú, té els dos components: OM i RAM. OM que dissol, que eleva,
i RAM que materialitza, que concreta, que provoca el descens.
Com alguns sabreu, després de marxar d'aquest cos l'any 1986, he fet diverses aparicions a
través d'alguns canals. El més remarcable és el treball que es va anomenar altres dimensions,
en francès “autres dimensions”. Durant els anys d'aquest treball a França vam poder instaurar
una connexió amb la Llum Autèntica per a molts germans, vam poder facilitar l'activació del
cos de Llum, del cos d'Eternitat. I vam obrir ponts per a molts germans i germanes cap a la
Llum de l'Eternitat, cap a l'Absolut, és a dir, un procés dissolutiu, un procés on va prevaldre la
primera part del meu nom: OM.
Després d'aquest treball, hem començat una nova etapa amb el transmissor que ara us parla,
que anomenem “el Cor del Foc Blanc”, i que té la propietat de materialitzar, de fixar, és a dir,
de fer concret i palpable l'Esperit. És a dir, la segona part del meu nom: RAM. RAAAAAM!
A materialitzar l'Esperit!
Alguns ja havíeu entès, comprès, de què van aquests darrers acompanyaments. Ara suposo
que veureu més clar que estem aquí per ajudar-vos a finalitzar l'Obra de la Llum, el gran
treball alquímic a l'interior vostre. Per realitzar el que ha estat la missió de tots els grans
mestres i iniciats, és a dir, convertir-vos en el reflex del Pare Celestial, de la Mare Divina, del
Creador, en el reflex pur del Cel a la Terra.

Per tant, per a tots els qui estigueu disposats a fer baixar la Llum fins al més íntim de les
vostres cèl·lules, aquí estarem permanentment, dia a dia fent els treballs més importants, que
són cada dia, diàriament. Per realitzar el Regne del Cel i la seva Justícia en un gran nombre de
vosaltres i per fi cada cop més a l'exterior també, en petits grups, en col·lectius... ja veurem
fins on arriba tot això eh!
Fem uns petits instants de meditació amb: RAM! La concreció per fer viure i permetre a
l'Esperit de Veritat, a l'Esperit Sant d'habitar en el vostre temple, en aquest cos que és la
parcel·la que li heu llogat a la Mare Terra...
La finalització de l'alquímia espiritual, és a dir, l'espiritualització de la matèria, ha de
permetre que la vostra pròpia matèria irradiï la Llum, que sigui transparent, que deixi a la
Llum arribar, expandir-se, emanar del cor, irradiar des del cap, actuar i fer-se palpable.
I això està per exemple, molt ben simplificat en l'emblema que vam donar per aquest treball
del Cor del Foc Blanc. El podeu veure a la portada i el podeu fins i tot descarregar. Aquest
emblema que consta de 3 elements: el cercle groc que correspon a la Saviesa i la Llum, la
flama blava que correspon al Cor i a l'Esperit de Veritat, i el triangle vermell descendent que
correspon al Triangle de Foc del Sacre i a la vostra matèria divinitzada.
Aquest emblema és una representació de cadascun de vosaltres. És a dir, vosaltres esteu a dins
d'aquest cercle eh. Què és el cercle groc? El cercle groc és l'ànima quan està totalment
transmutada i alquimitzada amb l'or i el sol eh. Per tant esteu en aquesta aura daurada que fa
de muralla perquè pugui venir a habitar l'Esperit Sant, l'Esperit de Veritat, l'Esperit del Pare
eh. Aquí troba el seu lloc la flama blava, al centre del cercle groc. I el triangle vermell és la
vostra matèria, el vostre cos divinitzat.
Per tant, el podeu utilitzar també com una petita referència, com una petita visualització.
Vosaltres esteu a dins d'aquest emblema eh. Fiqueu-vos-hi uns instants i notareu de seguida
el canvi!
Això és el que us proposem i el que arriba des de les Grans Jerarquies de Llum, des del nostre
director Orionis, que per cert estarà d'aquí ben poc entre vosaltres, com també la Mare
Divina.
Aquesta és la feina que toca ara. Per què ara la Llum és abundant, recobreix tota la Terra. Hi
ha una quantitat enorme, enorme, enorme de Llum. La pregunta és: què feu amb tota aquesta
Llum? On la dirigiu? Per on deixeu que passi a dins vostre eh?
Perquè aquests darrers anys hem tingut molts problemes que han afectat els germans que han
estat exposats a grans quantitats de Llum sense estar preparats interiorment, sense haver
preparat els seus canals i les seves connexions. I això que ha provocat? Ha provocat
curtcircuits, ha provocat fugues d'aigua, ha provocat destrosses en molts germans que després
han afectat a la resta. I això per què? Doncs perquè els canals interiors, els circuits interiors no
estaven ben construïts. I la Llum, en entrar amb tanta força, amb tanta abundància, ha anat
allà on no tocava, ha fet explotar algunes canonades. I això ha donat problemes psíquics,
físics, però sobretot problemes mentals, problemes de fugues. Inclús problemes per
possessions d'altres esperits perquè heu estat oberts a la Llum però sense cap domini, sense
cap coneixement d'allò què estàveu vivint en realitat eh. I això alguns ho han vist molt bé, com
els casos que hi va haver del fals absolut, dels qui es creien alliberats i al final es van adonar
que estaven atrapats en forats de l'astral eh, i ni ells mateixos sabien on estaven ni el que feien
eh.

Per tant, vigilància ara mateix, estigueu molt neutrals, ben centrats en el Cor per permetre a la
Llum entrar pels bons circuits, pel Cor, per la Corona del Cap i circular bé eh. És molt
important també que el plexe solar, no el xacre, sinó la part del sistema limfàtic, la tingueu
ben alliberada perquè permeti una bona circulació, una bona digestió, un bon funcionament
de l'energia vital eh, i així la Llum pugui entrar a través de tots els nadis de l'energia vital i no
causi aquests curtcircuits, aquests “petaments de cables” com alguns diuen en francès.
I bé, alguns de ben segur que seran massa mandrosos per finalitzar l'Obra, però allà ells
mateixos, és el seu posicionament. Ells sabran que fan amb la Llum, que fan en aquests
moments on hi ha unes oportunitats magnífiques, meravelloses d'aprendre i de crear
moments totalment màgics, totalment impensables fa uns anys enrere. Podeu obrir-vos a
estats multidimensionals aquí mateix a la Terra, aprendre coses que podríeu aprendre en
altres planetes i altres dimensions. Ho podeu fer ara! Podeu refinar-vos a nivells
inimaginables!
Sabeu que ja s'han acabat el temps de la impaciència, el temps de la pressa on semblava que
tot anés a passar la setmana següent. I bé, segueix sent així, però heu de viure cada dia, i
durant els temps que encara ens queden seguir aprofitant les oportunitats que la Vida us
dóna.
Si encara esteu projectant en el que passarà o pensant: “que si jo sóc això, que si jo sóc allò, ara
segueixo aquest o segueixo aquest altre...” No! No arribareu més lluny.
Hi ha germans que porten anys i anys així, i no han avançat un pèl, fins i tot han retrocedit.
Perquè quan estaven seguint per exemple els treballs de fa anys enrere amb el canal francès, ja
estaven ben guiats. I ara què? Alguns han tornat per exemple a caure en línies temporals de
l'ànima que estan separades de l'esperit. Altres s'han posat a seguir éssers que es diuen
il·luminats i no tenen cap llum, cap vida i estan tots manipulats eh! Per dir-vos que inclús
alguns dels germans que van viure aquests estats tan elevats gràcies a les transmissions,
gràcies a les canalitzacions, fins i tot ara estan desorientats. Perquè no van fer el treball
interior d'afiançar la seva pròpia Llum! Oh la la la la... Si sabéssiu, si sabéssiu tot el que ha
estat passant aquest temps...
I bé, és que esteu “aquí” germans i germanes eh! Encara que alguns hagin dit que ja tots els
esdeveniments han passat, que els 132 dies han passat, que tararí-tararà... eh! A mi em sembla
que encara esteu aquí, i nosaltres també estem aquí acompanyant-vos i els germans de
l'Intraterra també! Llavors si us plau, una mica de serenor, una mica de realitat, una mica de
“tocar els peus a terra amb l'Esperit” eh. Que l'Esperit toqui amb els peus a terra, que aterri a
la Mare Gaia! Al·leluia quan aterri! Al·leluia! Quina meravella, quina alegria quan aterri
l'Esperit!
I recordeu que tots els germans de l'Intraterra encara estan fent la seva funció, com nosaltres.
Ells us poden ajudar enormement a viure aquesta alquímia. Perquè sabeu que ells encara
guarden cossos amb certes vibracions de la 3a dimensió i la 5a i per tant, us poden ajudar com
cap altre en aquest procés. Així que connecteu-vos amb els germans de l'Intraterra. Teniu per
exemple el nom de Lamiram, dels germans de Rila. Teniu també el nom de Ramatan, dels
delfinoides que estan a
Amèrica del sud i d'altres. Teniu per exemple aquí a Montserrat una ciutat intraterrena i si
podem, farem una petita transmissió seva. Convidarem els germans de l'Agartha de
Montserrat a compartir unes paraules si senyor.
Ja ho diuen que quan el gat no hi és els ratolins ballen! Veieu, avui estic ficant una mica de

canya, donant alguns cops de bastó necessaris, importants. L'Amor sense la Rectitud, el Foc
sense l'Aigua no poden res per si sols, no anireu enlloc, no establireu l'androgin i no podreu
fer néixer l'Infant Diví. L'Infant Diví, que no només treu el cap com dèiem l'any passat. Ara els
braços ja es comencen a bellugar, les cames... aiaiai, que ja comencen també a voler avançar
eh. L'Infant Diví està quasi quasi començant a gatejar, si podem dir.
Vinga, farem un darrer moment de comunió abans d'acomiadar-me. Sapigueu que aquestes
properes setmanes, al ritme que sigui més apropiat, anirem tenint la visita de més germans
Melquisedec eh, de l'Intraterra, dels Arcàngels, dels germans de Sirius i d'altres sistemes
estel·lars que si volen convidar-se ja ho saben, i sinó, els hi farem una trucada perquè vinguin
a donar la seva calor i el seu amor.
Fem uns instants de comunió en el Foc de l'Esperit que us aporto, amb la Consciència dels 24
Ancians...
I bé, recordeu que tot ha estat donat, tot ha estat donat. A la meva darrera vinguda a la Terra
us vaig entregar una quantitat enorme de mètodes, d'ensenyaments que continuen sent
totalment vàlids eh. És clar que temes com la reencarnació i d'altres els podeu descartar,
perquè ja sabeu que aquestes regles han canviat i estem en un altre moment eh. En aquell
moment no podia explicar-ho d'una altra manera, però tot això ja s'ha aclarit: sou lliures i
estem en el moment on s'acaba la presó planetària. Però tots els mètodes que estan enfocats
en fer baixar l'Esperit Sant, en permetre que la matèria es faci dòcil i mal·leable per l'Esperit,
segueixen sent sempre vàlids. A part teniu tot el que vam donar durant l'època de
canalitzacions a França: les portes del cos d'Eternitat, les Estrelles... que també ho trobareu
resumit en llibret que vaig anomenar “Kalahamsa” i que podeu descarregar a la web.
I també les petites instruccions, els detalls que us estem donant ara mateix. Tot ho teniu aquí.
Llavors què fareu? Abandoneu-vos totalment germans i germanes! Que l'Esperit pugui
fecundar fins al final la matèria i neixi l'Infant Diví!
Per això estem aquí i seguirem amb força, amb contundència, amb simplicitat, anant a les
coses més bàsiques si fa falta. Perquè és el que realment us fa falta, anar a les coses més
simples, més bàsiques i que us han passat per alt durant tant de temps. Perquè: “Ai que si
això! Ai que si la vanitat! Ai que si ara vull seguir aquest, ai que ara l'altre!” No germans!
Desfeu-vos, despulleu-vos. Despulleu-vos per veure-us tal com sou, tal com la Vida és.
Despulleu Isis com es deia a les iniciacions. Despulleu la natura de capes i capes que
l'envolten i arribareu a la Veritat, a la Consciència Pura. Arribareu a instal·lar durant aquests
temps tan crucials l'Esperit de Veritat, la Llum del Crist. En això estem i en això estarem, ja
que això és una feina Eterna, d'aquí i de moltes altres dimensions. Per tant, seguiu treballant
amb la Ciència Divina, amb la Ciència Eterna. No només per viure momentàniament estats de
grans dilatacions, grans fusions, grans desaparicions en l'Absolut... Sinó també de concretar,
materialitzar i fixar l'Esperit aquí i ara. Per tant: RAM! OM i RAM, OMRAAM...eh!
Espero que ara tindreu molta més informació quan penseu en mi, en el meu nom eh.
Molt bé estimats germans i germanes. Us agraeixo la vostra presència com també agraeixo la
presència de tots els Melquisedec i de la Confederació Intergalàctica, que estan per aquí al
meu darrera, i ja s'aniran fent presents en paraula i transmissions en aquesta web perquè hi
pugueu connectar.
Us donem tot el nostre Amor, tota la nostra Llum, tota la nostra Veritat. Us abracem des del

Conclau dels 24 Ancians. Estarem presents en la mesura que vosaltres estigueu presents aquí
a la Terra i ens permeteu també baixar i actuar en la vostra pròpia matèria i per tant a la
matèria del vostre voltant.
Us dic fins ben aviat, ja que tornaré a donar-vos un seguit d'instruccions acompanyat de la
resta de germans i germanes de la Fraternitat de Llum i Amor, fent un de sol en el Cel i la
Terra.
Rebeu una calorosa salutació. Fins ben aviat!

ELOHA MARIA – 26.06.2019
Estimats Fills de la Llum, jo sóc Eloha Maria de Sirius. Jo sóc el llinatge directe de la Mare
Divina Universal per a tots vosaltres, fills i filles de la Terra. Vosaltres porteu l'ADN i els codis
que vam entregar jo mateixa i les meves companyes.
Acolliu la vostra Essència original, primordial, en les Aigües Cristal·lines de Sirius, fecundades
pel Sol Blau. Banyem-nos en les aigües de puresa, en la matriu lliure i cristal·lina, on la vida es
manifesta en total llibertat, espontaneïtat i veritat.
Fem comunió junts fills i filles, en la Unificació del Cel i la Terra, del blanc i el negre, de les
Aigües reunides en el Cor de Foc i Gràcia que segella la nostra retrobada.
Avui ens podem tocar, ens podem pràcticament palpar, vibrant en el mateix Èter, en la mateixa
qualitat de Llum i Amor, en la densificació total de la Llum Autèntica en la dimensió de la
Mare Gaia. Som aquí entre vosaltres, i encara que no ens podeu veure, estem costat a costat.
Els dofins neden i dansen al vostre voltant, com si ja fóssiu a casa vostra. On tot és
reconciliació, on tot és reconeixement, on tot és alegria, intercanvi i transfiguració de l'un a
l'altre, d'Essència a Essència, creant l'harmonia dels perfums i els colors Divins.
Estimats fills i filles de la Llum, avui som entre vosaltres, jo mateixa, les meves companyes de
Sirius i d'altres germans que completen l'espectre vibratori del nostre sistema estel·lar. Venim
a esclarir, a resoldre certs dubtes que floten a la vostra consciència, per tal que visqueu amb la
major Pau, Veritat i Alegria aquests moments tan intensos, aquests moments tan accelerats,
on ens preparem pel part planetari: el naixement dels nous Cels i de la Nova Terra, el
naixement de l'Infant Diví en cadascú de vosaltres.
Permetem uns instants més d'acolliment, per acabar de fer arribar l'Aigua Primordial, l'aigua
que té tots els potencials de la creació fins a la vostra base, fins als peus, fins al Cor de la Mare
Gaia i en ressonància amb tots els pobles de l'Intraterra...
Acolliu l'Aigua i el Foc que es transmuten mútuament en totes les vostres cèl·lules, circulant
per tots els òrgans i totes les extremitats. És en aquest cos físic, en aquest vehicle on tot passa,
on la resurrecció té lloc, on es culmina l'ascensió, la reconnexió amb la vostra Essència.
Eviteu els ensenyaments que us allunyen del cos físic, ja que invertiran la llum i us faran
estancar en els plans intermediaris, com volen les forces involutives, i no podreu establir la
pau ni viure la transmutació de la matèria. Matèria que ha de ser capaç d'acollir l'Esperit de
Veritat, la vostra Essència Cristal·lina aquí, en aquest cos, en aquesta dimensió, en Unitat amb
el Cor de la Mare Gaia i el col·lectiu de l'Intraterra, d'Agartha.
La Llum baixa del cap al cor i després, el pas més crucial ara mateix, és que deixeu baixar la
Llum al vostre ventre. Des del ventre il·luminat, la intel·ligència que està en obra en el vostre
cos físic a través d'alguns òrgans com el pàncrees o el plexe solar, que correspon al sistema
limfàtic, desencadenarà les forces que us permetran sintetitzar la Llum en el més íntim de les
cèl·lules. Provocant l'eterització real i concreta de la vostra matèria.
Aquest és un aspecte molt crucial, molt important perquè pugui néixer l'Infant Diví en
vosaltres, i perquè les “Fonts d'Aigua Viva” ragin del vostre ventre.

Per això necessiteu l'abandó total, el sacrifici total de la persona, del foc vital lligat a la
personalitat. Així la Llum arribarà fins als peus i us convertireu en arbres, en Arbres de la
Vida, deixant pujar i baixar la vida en vosaltres.
Molts fills i filles per ignorància, per por, per desconeixement s'estan allunyant de la
simplicitat, de la naturalitat que implica l'ascensió, que està inscrita en el cos físic, on no
només s'hi havien introduït els gens de la separació, sinó que aquest cos també té els codis i
els gens de la reconnexió de la Unitat i de la vostra resurrecció.
Aquesta matèria i aquesta dimensió rebutjada per molts moviments espirituals, és tan real
com la mateixa Font. Només el somni de la separació i de la il·lusió us ha fet crear una
distància entre la matèria i l'esperit, una distància on havíeu d'escollir entre una o l'altra, però
no hi ha res a escollir fills. Vosaltres sou els herois que posareu fi a la contradicció de la
matèria i l'esperit.
Acollim-nos plegats uns instants en les Aigües Cristal·lines, en el Foc d'Amor...
Molts ensenyaments us han donat un punt de vista erroni sobre l'ànima. El que molt sovint
heu anomenat l'ànima no és més que l'esperit de contra-manera, l'esperit que ha estat afegit
per les forces de constricció, a fi de forçar l'ànima a actuar de manera contrària; és a dir, a
pecar, a actuar de manera que produeixi un trencament i un allunyament de la Llum i de
l'Esperit.
La vostra ànima essencial unida a l'Ànima Universal és perfectament pura, no coneix cap
rastre de la dualitat. Ella dóna el suport, els materials perquè l'Esperit impregni la matèria.
Uniu-vos a l'Ànima Divina, a l'Amor Diví, igual que al Pare Celestial, la Llum Divina, per fer
néixer l'Infant, el fill. Així recuperareu el vostre estat de Fill Trinitari, on el pare, la mare i el
fill són Un.
Tots sou fills de la Llum i fills dels Elohim, i no hi ha cap diferència entre nosaltres en el
reconeixement de l'Amor que tot ho sosté. Les aigües de la Terra es preparen a acollir en
totalitat les aigües del Cel.
Les aigües congelades als pols de la Mare Gaia es desgelen, es desfan, L'aigua congelada torna
a circular. Quan el vostre cor comprengui aquest desgel, que també es produeix en vosaltres
mateixos, en el vostre pol nord i en el vostre pol sud, molts aclariments us seran revelats.
Fills i filles no caigueu en l'ansietat, en el dubte, en la por, en el buit de les tenebres exteriors,
en la perversió i la destrucció de la personalitat. La personalitat té el seu lloc, i és tan divina
com l'Esperit mateix quan heu unit el Cel i la Terra; quan el Cor Cristal·lí regna en les aigües
de dalt i de baix.
Tot el que no us ressoni naturalment, tot el que us enganxi exclusivament a nivell mental i us
faci perdre la serenitat, perdre les arrels i la vostra base, deixeu-ho de costat.
Deixeu que l'admiració, la glòria del despertar de l'Infant ompli de meravelles el vostre Cor.
Innocents, purs i brillants com l'aurora! Sou tots els fills i filles estimats de la Mare Divina, de
l'Ànima Universal. Veniu als nostres braços, veniu a casa, on tots ens coneixem mútuament!
Seguiu amb força, seguiu amb coratge, tal com els germans Melquisedec, el Comandant
Omraam i d'altres consciències com l'Esperit Micaèlic us diuen. Ells us acompanyaran perquè
tingueu la força per sostenir tots els moviments que han de succeir horitzontalment a la Terra,
i verticalment amb la gran potència vibratòria i de Llum que penetra la Mare Gaia, obrint la
fortalesa, la presó que s'havia instal·lat en aquest bell planeta, aquesta joia del Cor de Sirius.

Seguiu, que vol dir sigueu en permanència l'Essència mentre els elements: la terra, l'aigua,
l'aire i el foc es reuneixen en l'Èter i remouen tots els continents. Vetlleu perquè el vostre cor
no s'identifiqui a res del que va i ve, només amb l'Amor Diví, amb la Saviesa Divina i la Veritat
Divina, que són els garants del vostre estat Trinitari. Sou els herois que sostenen els pilars de
la creació autèntica en aquests moments de transformació.
El part planetari s'allarga, i quan més s'allargui més agraïts heu d'estar. Estigueu en total
agraïment, ja que les correccions, els ajustaments i les retribucions s'estan donant a un ritme
pausat perquè les pugueu anar digerint.
Si el moment de la translació dimensional s'hagués avançat com es preveia al 2011 o al 2016,
tot s'hauria comprimit a uns nivells molt més difícils de tolerar per a la humanitat sencera.
Per tant, estigueu agraïts a cada instant del temps que esteu en aquesta dimensió com us ha
dit el Comandant, per aprendre i celebrar la Vida, creant moments totalment màgics,
moments multidimensionals.
Aquests temps de pròrroga, aquests temps de dolor i gràcia, de desconstrucció i construcció,
es podran allargar encara setmanes, mesos i fins i tot anys. Tot depèn de com l'acordió galàctic
i terrestre juguin la seva melodia. Tots els factors són aquí, a nivell del sistema solar, a nivell
de la presència dels germans de la Confederació Intergalàctica als vostres cels, a nivell dels
moviments elementals de la terra. Però fins que no succeeixin tots els esdeveniments crucials
que tanquen els 300.000 anys dels cicles experimentals, no sonarà la darrera trompeta.
Per tant estigueu en la pau, en la joia, en l'amor i la llum. Qualsevol retribució, por o conflicte
que us arribi, acolliu-lo amb tot l'Amor i es dissoldrà per ell mateix. Acolliu amb tot l'Amor els
germans i germanes que perden el nord, que reaccionen amb violència, amb agressivitat,
acolliu-los també en el mateix Amor, en el mateix Cor.
Fills i filles de la Llum, jo sóc Eloha Maria de Sirius, acompanyada de les meves germanes, les
Mestres Genetistes. Us oferim un instant final per fecundar la vostra terra, tal com hem fet en
aquesta transmissió, obrint les Portes del Cel i impregnant amb l'Aigua Cristal·lina les aigües
de baix.
Acolliu el llenguatge vibratori, les Lletres de Foc i Aigua que porten els codis de vida. Tal com
certs llenguatges de la terra com el sànscrit, el xinès o l'hebreu, tenen reflexes del llenguatge
galàctic i encara conserven la força màgica del verb.
Banyem-nos en aquest instant, fecundant amb el Verb i el Cant de Joia:
Shekinah, Shekinah, Shekinah...
Aberamen – mehanbahal - ahersheiem - mistinatel
nohamaber – bremiskaian – netsopanam - ilmerian
alumerum – isalmain - elehama – devaranam - miselian
En les Aigües d'Amor, en les Aigües de Cristall, acolliu el Verb que sou, el Crist que sou, la
Llum que sou. Us entreguem tot el nostre amor maternal. Jo sóc Eloha Maria de Sirius. Sóc
vosaltres i som Un.
Aïshalem

ORIONIS – 11.07.2019
Estimats fills de l'Un, jo sóc Orionis. Saludo a tots els fills i filles del Pare de Totes les Llums. A
tots aquells que, conservant la seva humanitat, han despertat a l'Essència Divina i a l'Esperit
de Veritat i Llibertat.
Ara fa aproximadament un any, vaig donar la meva primera transmissió en aquest portal, del
qual jo mateix sóc responsable, junt amb Eloha Maria i el Comandant Omraam.
La Nova Aliança de l'Anyell està en procés d'acompliment per aquells que han abandonat tota
pretensió i tota màscara, a fi de tornar a ser una sola carn i un sol Esperit.
Prepareu-vos el millor vestit, regueu les millors flors del vostre jardí, engalaneu els passadissos
del vostre palau per rebre el bateig del Foc Diví.
Rebeu fills el Foc Purificador...
Set Batejos del Foc Diví baixaran a la Terra successivament durant els pròxims mesos. La Terra
sencera i cadascú de vosaltres els viureu i els veureu en aquesta mateixa carn i en aquesta
mateixa dimensió.
El ritme col·lectiu i individual tindrà una certa elasticitat, per tant, cadascú rebrà el Foc en el
seu moment, en l'instant més convenient per a cada Guspira, tot encabint-se en aquest
període dels propers mesos que se succeiran durant aquest any i el començament de l'any
vinent.
Vetlleu i pregueu, recolliu-vos en el vostre Cor Interior i sereu elevats en la Gràcia, en la Pau
Autèntica.
Els propers descensos del Foc Celestial, enviats i conduïts per tots els Germans Estel·lars
pertanyents al servei de l'Un, emesos pels diferents nuclis galàctics, nebuloses i
constel·lacions, fecundaran i encendran la carn i la matèria a fi de complir la Voluntat del Pare
i el missatge de tots els fills i filles de l'Amor que han vist i anunciat aquest moment.
Escolteu la Paraula de Veritat, el Verb de l'Evidència, el Cant de la Llibertat. Que desperta en el
més profund de la vostra Essència Humana...
Tal com us n'havia parlat en la meva darrera encarnació com a Peter Deunov, la sisena raça a la
Terra es prepara a néixer. Avui seria més convenient anomenar-la “la Vertadera Humanitat”.
On l'home esdevindrà ell mateix la font, el sol, i restaurarà en el més profund de la creació la
Veritat i l'Harmonia dels Mons Divins i pròxims a la Font.
L'actual civilització es dirigeix al precipici de l'egoisme i a l'abisme de l'oblit. Han volgut
maquillar el llenguatge, l'exterior, la superfície, refinant conceptes, refinant idees, sense
purificar l'interior ni connectar amb la Veritat real, vertadera i directa.
Per tant, el món de fantasia, de l'amor aplicat exteriorment sense l'arrel profunda de l'Amor
Diví, es dirigeix ràpidament cap al seu col·lapse.

Fills i Filles, el Foc Celestial caurà nombroses vegades al vostre cap i sobre tota la Terra, per tal
d'obrir tots els canals i tots els portals que ens conduiran a l'obertura dels Cels i a la realització
del Regne del Cel i la seva Justícia sobre tota la Terra.
Això no passarà sense la neteja total de les estructures d'aquesta dimensió. Sense
l'esfondrament total del sistema de control mental humà i de la falsa civilització basada en la
consciència de l'ego i en la mentida de la mort i la separació.
Els que anuncien una edat d'or sense el procés de neteja i purificació de la Terra estan en
l'engany, de la mateixa manera que els que han visualitzat un escenari de final de la creació en
el moment de l'Ascensió de la Terra, s'han avançat a processos que tindran lloc diversos eons
més endavant.
Els mons de la creació estan conformats per Eternitats. Eternitats que tenen un inici i un
final, una Alfa i una Omega, i Eternitats que són eternament eternes. L'Eternitat on esteu
inscrits, té un procés d'inici Alfa i un procés final Omega, que arribarà en el moment oportú.
Ara mateix us trobeu en un dels moments més especials, més esperats per tota la galàxia i
aquest Univers, que és la reconciliació, la reunificació, l'elevació de gran part de la matèria i
les ànimes que havien estat atrapades en les tenebres exteriors.
Per tant celebreu en la Joia, en l'Alegria del Cor les Bodes Galàctiques i Universals.
La meva Essència se situa entre la creació i la no-creació, en les nebuloses que donen origen a
la matèria més subtil i els espais de vida absoluta, molt difícils a comprendre encara pel vostre
enteniment. Només en podeu experimentar l'estat quan aneu més enllà de la consciència
creada i coneguda.
Els Universos i les creacions se succeeixen unes a altres, igual que el dia i la nit en la vostra
dimensió. Els Misteris que uneixen l'increat i el creat, la dansa del repòs i el moviment, són
misteris que us seran revelats a mesura que establiu la vostra humilitat, la vostra simplicitat,
la vostra mansuetud i el vostre servei al Pare Celestial.
La Llum Autèntica és ara, aquí i en vosaltres. La Terra veurà els Ulls de Foc. El món veurà el
Rostre del Pare i escoltarà la veu dels fills i filles dels Elohim. A fi que tota carn sigui tocada
pel fibló de l'Amor Universal, pel punyal de la Veritat Incandescent.
Estigueu vigilants, estigueu atents, guardeu el Tresor del vostre Cor Diví. Com va dir el Crist, i
diu ara, pareu atenció a tots els falsos missatgers, a tots els falsos guies i profetes, que ara
embruten i frenen a molts germans i germanes. La seva autoritat és temporal i serà
escombrada amb el més ínfim cop d'aire.
En aquest final del Kali Yuga, la Lògia Negra s'ha instal·lat pràcticament en la majoria dels
nivells de la societat, de la mateixa manera que ho ha fet en l'àmbit espiritual i esotèric. Han
buscat aturar el vertader despertar, genuí i essencial de l'Esperit i l'Ànima en l'essència de
l'home. Han afegit els filtres mentals i de la mascara astral. Han conduït l'home a desvincularse de la Terra, a identificar-se amb els mons intermediaris on no hi ha l'Esperit Sant. Us han
portat a viure estats de visions i vibracions originats pel foc vital, desvinculant-vos de
l'Essència simple i natural on l'Amor Diví s'arrela des del centre de la Terra fins al cor
d'aquesta galàxia.

Alguns en el seu deliri de llibertat han encegat i atrapat els germans i germanes en el seu
propi foc vital. No col·loqueu cap autoritat de la Terra ni dels Cels inferiors per sobre vostre.
Tan sols el Crist, la primera emanació de la Llum Pura, la Mare Divina i els guies provinents
de les altes dimensions estan en capacitat d'acompanyar-vos fins a la vostra fusió amb el Pare
Celestial.
Una part de les forces involutives treballarà fins a l'últim instant per tal d'aturar, bloquejar i
impedir el despertar dels fills de la Llum, l'acció de l'Amor Diví en aquest pla. Els que s'han
encegat en el deliri de l'alliberació, s'adonaran aviat que l'única i vertadera llibertat en tot pla
dimensional, es troba en el servei a la Intel·ligència de la Llum, en el servei a la Voluntat del
Pare Celestial.
Visquem plegats uns instants en el Foc Diví, en la Flama d'Orió...
Aquesta és la vostra Veritat, aquesta és la vostra Llibertat, aquesta és la vostra Gràcia, si així
l'accepteu...
Així Éreu, així Sou i així Sereu, per sempre més...
La Veritat sense condició, la Llibertat sense cadenes, l'Amor sense cap límit...
Us beneeixo amb la Força i la Vida, amb la Llum i l'Amor...
Sou tots cridats a la Nova Aliança de l'Anyell, al Pacte que s'estableix cada cop que hi ha una
actualització de la relació, del vincle entre la matèria i l'Esperit, entre el Cel i la Terra. El nou
pacte permetrà, si aquest és el vostre anhel i la llibertat de la vostra ànima i Esperit, fer de
vosaltres una Unitat Absoluta, fer de vosaltres la Integritat de tots els mons creats i increats.
Aquesta és la Nova Aliança de l'Anyell, on res temporal, on res il·lusori separa el blanc del
negre, el dia de la nit, la Font del Regne.
Jo i els Ancians dels Dies, responsables de processos creatius i pilars de la Llum Increada i
Sense Límits, que sosté els mons, us emplacem a viure els successius Batejos del Foc Celestial.
Els fills Melquisedec estaran propers a vosaltres per acompanyar-vos i orientar-vos de la
millor manera per viure aquestes consumacions finals del Foc de l'Esperit en la matèria.
Jo sóc Orionis, origen, presència i culminació de la vostra experiència a la Mare Gaia, junt amb
Eloha Maria. Jo sóc qui va ser anomenat Peter Deunov o Beinsà Dounó, instaurador de la
Fraternitat Blanca Universal al Cel i a la Terra, i que ara es veurà realitzada en els Cors Ardents
dels fills i filles del Pare de Totes les Llums.
Jo sóc la porta, jo sóc l'àncora, jo sóc l'aigua i la Vida, sóc el foc i la Llum, i sóc tot allò que no
és i que serà. Sóc el que no existeix i el que us dóna la mà.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 30.7.2019
Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov en nom del Consell dels
24 Ancians. Estic molt content de fer-vos avui aquesta visita, per tal de completar si podem
dir, aquestes primeres intervencions que hem fet jo mateix, la Mare Divina i l'estimat Orionis.
A més us vaig dir que tornaria aviat a donar-vos una sèrie d'instruccions, així que aquí estic!
Per començar, farem com sempre uns instants d'acolliment en el Foc de la Vida Eterna, en el
Foc i la consciència dels 24 Ancians. Vinga, entrem-hi junts!...
Sentiu com tot el cos es va dilatant, us sentiu cada vegada més expandits, la consciència
també s'eixampla fins a l'infinit i el Foc purifica i il·lumina tot el vostre temple, el vostre
conjunt de cossos subtils, omplint-los amb l'única llum, la Llum Vertadera de l'Ain Soph.
Així tots vosaltres sereu Pura Llum! A mesura que van acabant de baixar els Batejos de Foc que
us ha anunciat l'estimat mestre Orionis.
És extremament important tot el que us hem dit en aquestes primeres intervencions,
extremament important per tal de viure sense cap divisió entre tots els vostres aspectes del
Cel a la Terra, l'Esperit de Veritat. Sense interferències, i per tant, omplint cada racó de
l'ànima, de l'Esperit i de la personalitat amb la Llum, amb el Foc, amb la Vida.
Es tracta que tot sigui Un. Que cadascú de vosaltres sigui l'exemple viu de la Unitat total,
universal, de totes les dimensions i freqüències, de l'infern al paradís. En una sola carn, en un
sol Esperit. Tot el potencial adormit i absolut i tota la creació en moviment i en vida, unides
en vosaltres. Aquesta és la Nova Aliança de l'Anyell de la qual us ha parlat el meu mestre.
Vinga, acollim uns instants perquè sembla que també des d'Orió volen aportar una mica més
de foc com a la darrera transmissió.
Acollim el Foc d'Orió, que sabeu que és l'origen de la consciència de l'Ordre dels Melquisedec
que representem jo i els meus companys...
Recordeu que us havia parlat del torraplaneta eh? Doncs aquests 7 batejos que s'us van
anunciar, bé sabeu que no són el torraplaneta final, però us hi van acostant, van pujant la
temperatura del forn. És necessari que us habitueu a conviure amb aquest Foc tan poderós,
aquesta nova intensitat del Foc i l'Amor Diví.
Quan rebeu el foc, ja sigui que entri per la corona del cap, pel cor, pel sacre, quan entri el foc,
l'heu d'acompanyar, ajudar-lo per la respiració. I com ho podeu fer? Mantenint la respiració
ben oberta, tant a nivell nasal com la respiració ventral. És a dir pulmonar i ventral. Amb la
boca oberta ajudant-vos per fer les expiracions. És a dir, quan entra el Foc, moltes coses
s'encenen, i a través de l'expiració, amb la boca oberta, permetreu que aquestes impureses que
s'encenen surtin ràpidament, siguin expulsades eh.
Perquè aquest Foc tan potent farà que es despertin en vosaltres totes aquestes coses
adormides, les tombes i els morts que teníeu al més profund de la vostra cripta eh. Per tant,
amb la inspiració permetreu al foc entrar fins a les profunditats, i amb l'expiració extreure i
deixar circular; que entri el foc i que faci sortir tots els fums, tots aquests vapors podrits que ja
no us serviran per res.

D'aquesta manera el foc passarà per l'aire, l'aire donarà vida al foc, i l'aire permetrà fer baixar
el foc a l'aigua, és a dir, encendre tota la part intestinal, de les glàndules i els òrgans eh; i
després de l'aigua a la terra. A la terra podeu expulsar tot el que ja no sigui necessari cap al
centre de la terra i ancorar la Flama Divina, ancorar l'Esperit de Veritat.
Per tant són moments on heu de beure moltíssima aigua, estar ben hidratats eh, i tenir una
molt bona respiració. És a dir, els elements que permeten la circulació, l'aigua i l'aire, han
d'estar en moviment, actius, preparats per netejar-ho tot, per purificar-ho tot eh!
Realment sentireu, quan rebeu aquests batejos, que tot, absolutament tot el cos es posa a
bullir, entra en un estat d'ebullició, de calor físicament intensa, i d'una calor espiritual i un
Amor Diví immens, incommensurable. I per tant, la vostra consciència encara estarà present,
és a dir, present i pràcticament no present eh, en allò que alguns han anomenat la infinita
presència. Allà estareu!
Per tant, seran moments on “sereu i no sereu”, estareu aquí a la Terra i estareu a tot arreu. Són
moments molt especials que es preparen, primer eh per aquells que estan amb les ganes ja de
rebre el Foc, els que jo anomeno de la primera línia, i això s'anirà fent cada cop més global.
Quan baixi el Foc Diví tan potent, els Batejos de Foc, afectaran també al conjunt de la
humanitat, i això farà sortir moltes angoixes, moltes pors i tots els germans i germanes que no
hagin fet una mica de preparació prèvia doncs eh, sabeu que això causarà certs patiments. Per
tant per ajudar a evacuar tot això, que hem de fer? Com us he dit abans, totes les angoixes i
pors que es produiran a nivell del plexe solar, de l'estòmac eh, si vosaltres teniu una bona
respiració i el foc està cremant amb els canals interiors ben oberts, ràpidament permetreu
evacuar aquestes angoixes i ansietats eh, que pertanyen a les capes astrals i emocionals; de
seguida les podreu evacuar. Quan sou com una torxa, tot això en tocar-vos serà polvoritzat. Us
podeu imaginar com si fóssiu petites antenes emissores de Pau eh, antenes que no es deixaran
endur per aquesta angoixa i aquest terror.
I per molts de vosaltres que ja porteu anys escoltant-nos, que heu viscut tota mena de
reconnexions amb l'origen estel·lar, amb el Pare Celestial, amb l'estat més enllà de tot estat,
ho veieu perfectament que és una Gràcia immensa, és una Benedicció el que ara està arribant
per a tots. I sigui quina sigui l'aparença de por, de foscor, ja no us pot enganyar, vosaltres veieu
més enllà de maya, vosaltres construïu l'a-maya, com us havia explicat.
Bé, avui no em vull allargar massa, simplement donar-vos aquestes petites pinzellades pels
Batejos de Foc i la Nova Aliança de l'Anyell. Per tant farem un darrer moment de comunió
abans d'acomiadar-me.
Vinga som-hi! Entrem en els quatre elements, en l'Èter, acompanyats de tots els Ancians...
Quina meravella eh! Ja són molts germans i germanes que estan ben instal·lats en el lloc
impertorbable de l'Esperit de Veritat, de l'Amor Diví i Sublim eh, que vol dir que sublima tota
la creació, que embelleix i dóna vida a tot l'univers!
Estigueu en pau, refresqueu-vos bé aquest estiu, hidrateu-vos bé, acolliu el Foc, passant pels
elements com us he dit: foc, aire, aigua i terra; i gaudiu, gaudiu! Aquests són els moments
màgics, impressionants, on tota la Terra i el sistema solar s'omplen de nou amb la vida, amb la
Vertadera Vida. I que en cap moment el dubte, la por, la foscor us envaeixi, perquè tot està
perfecte, tot està succeint en l'Ordre Diví.

Per molt que vosaltres digueu, des d'on estem ara el que podem veure és que no hi ha cap
retràs, tot està passant en el bon ritme de l'harmonia còsmica. I si alguns profetes van donar
moltes dates, o altres s'han volgut avançar als fets eh, nosaltres ara ho podem veure
perfectament, són les impaciències, les ansietats, les inquietuds humanes que han provocat
això eh. Quan el mental està inscrit en aquest temps lineal – uuiii! - hi ha moltes desviacions i
alteracions que es poden produir.
Per tant no hi ha cap error, sinó al contrari, l'acompliment de la Voluntat del Pare i la vinguda
del Regne Diví a la Terra, com sempre us n'havia parlat. Amb petites variacions per aquí i per
allà sí! Però l'acompliment és inevitable, està escrit, i així serà. A mesura que tota la Milícia de
l'Arcàngel Mikhaël i la consciència Crística i recta es van instal·lant a tota la Terra, en tots els
germans i germanes oberts que treballen amb la força micaèlica, es van encenent les espelmes
i els fanalets per tota la Mare Gaia!
Us saludem de nou tots els Ancians, amb la visita sorpresa que ni jo mateix m'esperava
d'alguns Ancians dels Dies. Avui aquí fent una gran festa, on la Veritat, l'Amor, la Llibertat, la
Llum i la Vida regnen en tots els Cors! On la Gràcia, les Virtuts del Pare Celestial i la Mare
Divina i tots els codis dels Elohim us Fecunden, Ressusciten i Vivifiquen!
Vosaltres ho sou tot! I ho esteu integrant ara i demostrant en aquesta carn tan humil, tan
petita, tan fràgil. Sí, aquí també tot torna a ser tot eh. D'un tros de terra a la Llum Infinita i
sense fi, de la pols a l'Amor sense forma i sense condició.
Molt bé estimats germans i germanes, estic extremament content d'acompanyar-vos, de
seguir costat a costat amb cadascú de vosaltres. Us donem tota la nostra Força, tot el Coratge,
tota la Pau, tot l'Amor perquè seguiu en peu en aquests moments tan increïbles.
Us dic fins ben aviat eh! I durant aquest estiu segurament que tindrem algunes sorpreses,
alguns convidats. Ja veurem com es van presentant.
Rebeu tot el meu Amor, totes les meves Benediccions, sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, avui
saludant-vos en nom dels 24 Ancians i fen el meu paper de portaveu i comandant, en aquest
vaixell que va cap a la Glòria, o més ben dit, la Glòria torna a Ella, a la Mare Gaia.
Fins ben aviat estimats germans! Una abraçada de Foc a tots i totes!

RALPH WALDO EMERSON – 8.08.2019
Flames i Esperits en encarnació, jo sóc el qui va ser conegut com a Ralph Waldo Emerson.
Poques són les ocasions que he tingut per expressar-me després de marxar físicament
d'aquest món. La meva vibració se situa molt a prop de l'Ordre de Melquisedec.
Vaig estar present durant el segle XIX al continent americà per tal d'aportar la meva Llum i la
meva paraula d'alliberament, de trencament amb les tradicions. En el sentit més literal, la
meva paraula va ser revolucionària, a fi de donar un nou impuls a la nació que estava en aquell
moment en formació i creixement, en el que va ser anomenat el nou continent.
Tot el que va ser dit per mi i que ha quedat registrat en petits textos com la sobreànima, o
l'autoconfiança, tenia com a objectiu empoderar de nou l'ésser humà, és a dir, despertar
l'Esperit Diví que dóna la llibertat i la sobirania. Vaig obrir la porta per trencar totes les velles
cadenes pertanyents a la societat, a la religió, a la política, a l'egoisme, a les pors intrínseques i
a la mediocritat de l'home. L'home que ja no era home, sinó que s'havia convertit en súbdit
d'un innumerable conjunt d'influències exteriors.
La meva paraula és avui en dia de gran actualitat. Ja que l'home a la recerca de la llibertat, ha
deixat de banda la seva Font, la seva Essència, perseguint una llibertat fruit dels seus desitjos
exteriors, que l'ha portat a esclavitzar-se encara més.
La civilització actual - la civilització de la sobredosi d'informació, del control mental a través
de les pantalles com la televisió, els ordinadors, i tota aquesta sèrie d'aparells que han envaït
el vostre dia a dia - ha absorbit les capacitats pròpies de l'home: la seva sobirania, el seu
potencial de presència, la seva autosuficiència, la seva simplicitat i en definitiva, la seva
Vertadera Llibertat.
Avui sou tots cridats, la Vida us crida. Les incomptables estrelles de l'Univers us criden de nou
a recuperar la vostra autoexistència, el vostre estat d'Ésser, la vostra plenitud que no coneix
cap condició, que no coneix cap impediment exterior. És en aquest punt on el coratge i la
valentia són necessàries perquè sigueu sobirans de vosaltres mateixos, o en altres paraules,
mestres de vosaltres mateixos.
No mestres en una disciplina concreta, o davant dels alumnes, sinó mestres de la vostra pròpia
Llibertat. Això passarà en el moment en què la Força de la Vida que deixeu circular en
vosaltres us desperti a la vostra realitat Vertadera i Eterna.
Us aporto la Llum i la Claror de la Saviesa Divina. Rebeu uns instants la meva presència...
El moment on la civilització mundial s'enfonsa en l'abisme de la por, de la guerra, de
l'extracció i separació del propi cos i ànima, trencant el vincle amb l'Esperit Diví; és també
l'instant on la humanitat desperta, on les ànimes preparades, on els Esperits vinguts d'arreu
de l'Univers participen a l'elevació, a la revelació de la Veritat Eterna que és la vostra sobirania,
la vostra autoexistència, la vostra Llibertat, més enllà de tot escenari exterior.
Sou la Vida i la Font de la Vida.

Les influències i els corrents que es mouran per tot el planeta, lligats al descontentament, a la
frustració, a la por del desconegut, no tenen cap força per al qui ha establert la seva pròpia
Llum, per al qui mira directament a la Veritat. En aquest instant res podrà pertorbar el que
sempre ha estat perfecte, el que sempre ha estat unit, el que sempre ha estat, i serà per ell
mateix, sense donar cap explicació, sense enfonsar-se en les febleses actuals de les relacions
humanes.
El meu missatge avui és senzill i clar. Tingueu el coratge, la valentia, la fermesa, per ser qui
sou, per autorevelar-vos, per esdevenir la Vida en si mateixa. No us refugieu en cap seguretat
del sistema social. No us refugieu en la religió ni en l'espiritualitat que us roba la vostra
Voluntat i la Llum de l'Intel·lecte.
Desperteu ànimes i Esperits Eterns de la Terra! La Força i el Foc Diví són més presents que
mai en l'atmosfera de la Terra, en el centre de la Terra i en el centre del vostre Cor. Viviu els
moments de gran caos i dissolució en el que la Veritable Vida es revela.
Jo sóc el qui va ser conegut com a Ralph Waldo Emerson. Avui amb molt de gust adreçant-vos
unes paraules a tots vosaltres que esteu ara presents i encarnats en el planeta Terra.
Us dono la meva Claror, la sobirania que us pertany. Estic disponible en tot moment, quan us
permeteu ser el qui sou, sense explicacions, sense retòriques, sense escenaris.
Us beneeixo amb la meva paraula i amb la meva pregària, que és el Cim de la Veritat.

LAMIRAM I ELS CONSELLS DE L'INTRATERRA – 18.08.2019
Estimats germanes i germanes de la superfície de la Terra, és una joia saludar-vos de nou des
de les nostres residències. Jo sóc Lamiram acompanyat avui pel Consell de l'Intraterra, reunit
especialment en aquestes dates del calendari de la nostra estimada Mare Gaïa.
Rebeu la nostra Llum Cristal·lina, sigueu benvinguts a la nostra ciutat. Sentiu-vos envoltats
per les nostres estructures daurades, transparents i cristal·lines, per la matèria subtil en la
qual vivim i ens movem...
Us acollim al nostre cor, us acollim a la nostra casa. Sentim-nos junts i plegats uns instants,
per tal que les residències intraterrenes i les de la superfície de la Terra, que els nostres temples
i els vostres, no facin més que Un de sol...
És una gran joia posar-nos en contacte amb vosaltres de nou. Vosaltres, la humanitat
desperta, els homes i dones, les ànimes i els Esperits que lideren la transformació i la
transmutació de la consciència i de la matèria a la superfície de la Mare Gaïa.
Com us deia, durant aquestes dates hem realitzat una sèrie de concilis i reunions amb tots els
representants de l'Intraterra repartits en els diversos continents del nostre planeta. La nova
direcció que hem pres, i la resolució que a partir d'ara prevaldrà en el desenvolupament de
l'ascensió planetària, es resumeix en una sola paraula: manifestació.
És el moment, germans i germanes, per a la realització, per a la germinació de l'Essència
Divina a la superfície de la Mare Gaïa.
Molts de vosaltres ja camineu sobre la Terra tal com ho fèiem fa més de 300.000 anys, com a
éssers totalment lliures, vinculats a la Font i vinculats al Cor Cristal·lí de la Terra.
Per manifestar i realitzar la Presència Divina i Sagrada que sempre ha estat preservada al
centre del planeta, heu de decidir-vos a traspassar els límits que us ha imposat la societat, la
religió i qualsevol sistema d'organització dual, i per tant falsificat, que s'ha manifestat en els
darrers mil·lennis a la superfície de la Terra.
El coratge i la decisió són necessàries per deixar enrere tots els hàbits relacionals que
pertanyen a la personalitat, a fi que sigueu i manifesteu la presència vertadera, la vostra
Presència Divina; per molts de vosaltres vinculada als 3 Sols de Sirius.
La decisió dels concilis ha estat d'obrir definitivament el Portal Estel·lar de Sirius, a través del
Cor Cristal·lí de la Mare Gaïa, per tal d'irradiar la Llum Cristal·lina a tots els germans i
germanes que estiguin disposats, llestos, preparats interiorment a vibrar en la subtil vibració
cristal·lina pertanyent a la 5a, 6a i 7a dimensió, ara mateix disponible per a tots vosaltres en
aquest sistema solar.
Tan sols els més avançats i els que hagin treballat aquests darrers anys, podran accedir als
estats de 6a i 7a dimensió. Per la resta és important fer les últimes neteges, que abandoneu a
la Llum totes les càrregues emocionals i mentals, per tal de superar els miratges pertanyents
als estrats baixos de la 4a dimensió.
S'us demana per tant, finalitzar la purificació i realitzar, per mitjà de la voluntat de la Llum

manifestada en vosaltres, la darrera posada a punt del vostre vehicle físic, del vostre cos físic,
per tal que sigui receptiu i pugui rebre la Llum Cristal·lina amb el mínim de desgast i amb el
mínim de dolor.
Acolliu uns instants la nostra radiació a nivell de la Corona de Saviesa del cap, la nostra
emanació de l'Amor Diví al vostre pit, i de la força i la voluntat vibrant en el Sacre Sagrat, en
l'os sacre a la base de la vostra columna.
Convertint-vos així en els pilars, en els bastons de la Llum Blanca permeables a la presència de
l'Arcàngel Metatron. De cap a peus, unint la base i el cim...
Tal com us ha estat informat pel Comandant dels Melquisedecs, per l'Esperit Micaèlic i el
mateix Arcàngel Mikaël, és el moment de posar en marxa la Força i la Voluntat Micaèlica
necessària per tal d'establir la Presència Divina en la vostra dimensió.
La vostra dimensió que també es veu saturada, alterada podem dir, pel desconcert cada cop
més gran de les forces de la foscor, per tots els esperits pertanyents a la Lògia Negra; que
intenten cada vegada amb més voracitat, amb més desesperació, aturar l'establiment de la
Llum, cosa que no podran fer de cap manera.
La Llum per dret s'estableix definitivament sacralitzant la matèria, fent evident la sacralitat
del que sempre ha estat sagrat.
Per tant, crideu com s'us ha dit a l'Esperit Micaèlic, a les Forces Micaèliques, per establir sense
cap dubte, de manera immutable, de manera permanent, de manera irrevocable, la Força de
l'Esperit. Permetent així la baixada de l'Esperit Sant, de la Llum Cristal·lina, de les
Freqüències Diamantines que ara circulen amb enorme facilitat, gràcies a l'obertura definitiva
del Portal Estel·lar de Sirius, juntament amb el Cor Cristal·lí de la Mare Gaïa.
Les oportunitats són donades a tothom a la superfície de la Terra. Els temps per a la
finalització de l'ascensió planetària s'han dilatat, possibilitant la redempció, la transmutació
en aquest pla d'una gran massa d'ànimes que es trobaven dins de les esferes baixes de la 4a
dimensió.
Per tant s'us demana una entrega total, on no hi pot haver cap divisió en el vostre interior.
Només així realitzareu la Presència Única, la Presència Divina, la Presència del Pare Celestial
en el vostre Cor. Només així viureu el Foc de l'Amor Diví, el Foc que tot ho crema, deixant
només la Presència Sagrada de la vostra Essència, el que sempre heu estat abans de tota
manifestació.
Els Guies Blaus de Sirius i els Alts Comandaments de Sirius pertanyents a la 18a i la 12a
dimensió es poden manifestar ara molt fàcilment a través de tots aquells que accedeixin a la
5a, 6a i 7a dimensió.
Sabem que no és fàcil per a vosaltres mantenir sempre la direcció, mantenir el rumb a causa
de totes les transformacions i totes les alteracions interiors, a causa de la decadència del
sistema social, econòmic, moral, en el que esteu immersos. Però quan més forta sigui la vostra
voluntat, no la voluntat personal sinó la Voluntat Divina, per estar connectats amb la Llum,
connectats amb nosaltres, amb els vostres Guies Estel·lars, res us podrà afectar. Veureu
l'efímer i la il·lusió de la dualitat pel que són, amb un gran Amor, amb una gran acceptació i
comprensió, i per tant dissoldreu instantàniament tot conflicte i contradicció.

La nostra crida és i serà cada cop més forta, sigueu o no conscients de la nostra presència,
però sabreu en el vostre cor que una Guspira s'ha encès, que una Llàntia comença a brillar.
Així és com també sereu reconeguts per tots els germans estel·lars provinents d'infinits
sistemes estel·lars diferents que us poden acompanyar en el procés.
Us agraïm la vostra escolta, us agraïm la vostra feina, us agraïm la vostra perseverança, us
agraïm la vostra paciència. Molts de vosaltres porteu anys i anys pendents, i sabeu que la
realització de l'ascensió es podria haver produït molt abans. Però degut als darrers decrets de
les Altes Esferes, en obediència a la Voluntat del Pare Celestial, primerament els Alts Guies
d'Orió i de Sirius reuniran les polaritats masculina i femenina, decretant el final de l'escissió
galàctica, i despertarant la Terra i tota la humanitat a la Veritat de l'Amor Un, a la Veritat de la
Saviesa Una, i a la Veritat de la Justícia Divina.
Us saluda Lamiram, envoltat de tots els germans de la ciutat Intraterrena a les muntanyes de
Rila, encara amb la companyia dels germans dels Concilis de l'Intraterra a escala planetària.
Sigueu beneïts per la Llum Daurada, per la Llum Cristal·lina i Diamantina de les nostres
residències.
Ens acomiadem amb un petit cant. Canteu en el vostre cor perquè la Mare Gaïa crida a tots els
Fills de la Terra a recuperar la seva Essència Divina tal com ella ho està fent.
Us abracem i us santifiquem. Jo sóc Lamiram, ha estat una joia dirigir-vos de nou algunes
paraules.

Aishalem
- Is ha hal den de
Isila ha ha han
Dou tem an de he he
ur de man, ur de man
ur va lem asa teman
usta mis ta te heban
udevan -

ZÀMGAL I L'AGARTHA DE MONTSERRAT – 19.08.2019
Benvolguts germans i germanes de la superfície de la Terra. Rebeu una salutació de cap, cor i
mà de part de Zàmgal. Jo sóc un ancià, un venerable de la ciutat intraterrena de Montserrat,
de l'Agartha de Montserrat. Agartha és el nom pel qual tradicionalment s'ha anomenat en els
cercles iniciàtics la xarxa de les nostres ciutats intraterrenes. Per tant, l'Agartha de Montserrat
és la ciutat on habitem, a sota del que vosaltres veieu com la muntanya de Montserrat. La
nostra presència aquí es remunta a fa més de 13.000 anys.
A petició del Comandant dels Ancians, avui us adrecem unes paraules per fer-nos presents,
perquè sentiu el nostre escalf, germans i germanes de tota la Terra, i especialment d'aquest
triangle, d'aquest racó que anomeneu Catalunya.
Aquesta regió ha estat beneïda des de temps antics pels Nephilim, ha estat beneïda per la
presència de la civilització Atlant als Pirineus, on encara queden vestigis amagats de les
piràmides i els centres de Llum.
De la mateixa manera que el Pirineu és el cap de Catalunya, Montserrat és el cor. I des de
Montserrat s'irradia una energia femenina, amorosa i aquàtica per a tota la regió.
I així com les civilitzacions floreixen al voltant dels rius, de les aigües i les fonts, de la mateixa
manera, allà on hi ha present un centre de l'Agartha, on hi ha hagut la presència dels éssers
intel·ligents, dels ancestres, com al Pirineu i aquí a Montserrat, aquesta Llum influencia i
beneeix, conscientment o inconscientment, a tots els habitants de la zona.
D'aquesta manera us vull fer conscients del vincle que ens uneix, ara més estret. Des de fa
unes dècades ens estem apropant més i més a vosaltres, estudiant i comprenent les maneres
de viure que teniu a la superfície.
Obrim un moment de comunió, d'acolliment, a la nostra ciutat, a l'Agartha de Montserrat.
Acompanyats de la resta d'ancians, dels quals avui sóc el portaveu, i de tots els Esperits
Lluminosos que aquí habiten, entre els nostres llacs cristal·lins, banyats en la Llum Blanca i
Daurada que il·lumina la nostra ciutat des del Cor Cristal·lí de la Terra...
La nostra entrada a l'Agartha és més recent que la de per exemple els germans de Rila, que
coneixeu pel germà Lamiram. Ells guarden les muntanyes de Rila des de fa més de 300.000
anys. Nosaltres vàrem entrar entre el període de la Lemuria i l'Atlàntida, i hem rebut al llarg
de les èpoques diversos col·lectius que s'han integrat a la nostra ciutat. Per tant, la nostra
presència a la intraterra és més recent, i vam experimentar també els cicles de la falsificació a
la superfície de la Terra que va començar ara fa uns 300.000 anys.
En un moment concret, i havent superat certs estadis evolutius, vam constatar la direcció que
prenien els esdeveniments a la superfície de la Terra, és a dir, la davallada cap a la
materialització total i l'oblit. Nosaltres en aquell moment ja estàvem llestos per entrar i per
establir-nos al centre de la Terra, al Cor de la Terra, a l'interior de la Terra, perquè ja havíem
realitzat la Unitat.
El nostre paper com a guardians de la Mare Gaia ha estat primordial, sobretot després de
l'enfonsament de l'Atlàntida ara farà uns 13.000 anys. Ara us trobeu com sabeu a les portes de
la Nova Terra, a les portes de la renovació i la resurrecció del nostre estimat planeta, així com

del sistema solar i bona part de la galàxia.
Per tant la nostra forma humanoide és molt més semblant a la vostra. Simplement som una
mica més alts, més esvelts o estilitzats si podem dir, a causa de la nostra proximitat a la Llum
del Pare, ja que vibrem en la 5a dimensió i anem a cavall de la 3a unificada. Així, podem
expressar amb més fidelitat, sense cap dificultat i amb gran naturalitat l'expressió de la Vida
Divina en el cor de la Terra.
Per una gran part de la humanitat, la nostra presència no és més que una impossibilitat. I per
tant, si no hi fóssim, tot el que ara es desenvolupa sí que seria impossible. Com veieu, la
civilització actual s'ha construït totalment a l'inrevés, inversament a l'ensenyament de la
Llum, l'Amor i la Veritat.
Tots els grans mestres que han passat sobre la Terra us han deixat les claus i les Veritats
Eternes.
Durant el segle passat, la presència de l'Ordre de Melquisedec, amb el seu creador a l'arrel,
Orionis i l'Avatar Solar Omraam Mikhaël Aïvanhov, que ara és el Comandant dels Ancians,
van aportar l'ensenyament de la Fraternitat de Llum i Amor per aquesta època. En ella estem
tots units, treballant plegats, englobant el centre i el Cor de la Galàxia, Alcione, Sirius, Orió,
Arcturus, Vega, Altair i moltes més estrelles.
Tots estem units ara, i ens unim amb vosaltres a la superfície, amb els que esteu fent el pas de
reclamar la vostra sobirania, el vostre Esperit, i que comenceu a treballar en harmonia, com
un sol Esperit en la Fraternitat de Llum i Amor Universal que no té a veure amb les
organitzacions humanes. Quan estigueu plens d'Amor, donant gràcies a la Vida, a la Font,
aprenent de cada bri d'herba i de cada cant dels ocells, podreu dir que esteu participant en la
Fraternitat de Llum i Amor.
Us animem a tots els qui esteu oberts a la Veritat, que sentiu l'anhel de l'ànima que us demana
Llum, Amor i Veritat, que us demana encendre el Foc de l'Esperit en el vostre Cor i en el vostre
Cap, a que us apropeu a nosaltres en freqüència. Simplement pronunciant el meu nom,
Zàmgal, faré de connexió amb la vibració de la nostra ciutat; també us podeu dirigir al vostre
Cor enfocant-vos en l'Agartha de Montserrat.
Estem feliços de poder-nos expressar a través de més boques, a través de més germans, i
esperem que sigueu més i més els que estigueu receptius en el vostre interior a la nostra
radiació.
Us convidem a venir a passejar per Montserrat, pels indrets més tranquils, on la calma i el
silenci s'us emportaran en la vibració cristal·lina que estem emetent des de l'interior de la
muntanya.
Un bon dia tot el que us ha semblat fantàstic, de ciència-ficció com dieu, veureu que és la
realitat, i encara molt més que tot això. Ja que la veritat de l'Amor Diví és un estat, és un Foc
que encara no podeu concebre, és una dilatació i una joia que quan la visqueu cauran
llàgrimes de joia dels vostres ulls.
Veniu a passejar per la muntanya de Montserrat on la polaritat femenina hi és ben ancorada.
Aquest és el Cor de la regió, l'Agartha de Montserrat és el Cor de Catalunya i una de les
branques de la xarxa de ciutats intraterrenes que uneixen les Illes Canàries i tota la península
ibèrica.

Jo sóc Zàmgal, ancià de l'Agartha de Montserrat. Hem podeu sentir i veure vestit amb la Llum
Blanca, envoltat amb una Llum Daurada i Violeta molt clara. La meva forma humana és molt
semblant a la que heu pogut observar en els ancians (Melquisedecs) que han estat presents al
darrer segle.
Us beneeixo amb el meu bastó de Llum. Sapigueu que l'antena que sóc i que som aquí a
l'Agartha de Monsterrat està emetent més que mai; podeu connectar-hi a cada instant.
Deixeu que s'esvaeixi tot el que s'evacua de les capes memorials, kàrmiques de la superfície de
la Terra, com està succeint aquests darrers anys. Deixeu que s'esfumi, viviu-ho, sentiu-ho,
observeu-ho i deixeu-ho passar, com si miréssiu el que anomeneu una pel·lícula, Deixeu-ho
passar perquè per sota d'aquestes capes esteu arribant a la connexió real amb la Terra i amb
nosaltres a l'Agartha.
Podeu centrar-vos en el cristall que es troba un metre per sota dels vostres peus.
Aquest cristall irradia com un cor i fa pujar a través dels peus dos corrents que es tornen a unir
en el sacre i en el cor; del cor flueixen cap als braços i dos cristalls apareixen a les mans; el
corrent segueix pujant amunt fins al cap, travessa la corona i un metre per sobre del vostre cap
es troba el segon gran cristall.
Per tant, hi ha un gran cristall un metre per sota dels peus i un gran cristall un metre per sobre
del cap. Quan aquests dos siguin establerts, els cristalls de les mans, dels peus i del pit
brillaran.
Us estimem i us enviem l'Amor Diví present en aquesta muntanya sagrada. Que els vostres
passos tornin a ser sagrats, ara és el moment!
Fins ben aviat, rebeu tota la Llum Cristal·lina des del Cor de l'Agartha de Montserrat.

BALAJMEN – 3.10.2019
Germans i germanes, Fills de l'Un de la Mare Gaia, us saluda Balajmen, Lleó Alat de Sirius A.
Tot i estar sempre al costat del qui us parla, ara feia una bona temporada que no venia a
expressar-me en paraula i comunicació per a la resta de germans.
Jo i el qui us parla formem una sola consciència, som la mateixa Guspira, ja que jo sóc l'origen
estel·lar principal i predominant durant aquest període en l'Esperit del qui us parla.
En nom del col·lectiu dels Lleons Alats de Sirius A us dono la benvinguda, us dono tota la
nostra alegria i el nostre amor per rebre-us a les nostres residències al sistema estel·lar de
Sirius.
Com recordareu, nosaltres tenim un component molt important de foc, combinat amb l'aire,
la terra i l'aigua que és inherent, que és la base del nostre sistema estel·lar. Avui us
acompanyarem una estona per dirigir-vos algunes paraules i sobretot per harmonitzar, per
equilibrar els elements en vosaltres, a fi de realitzar i viure l'èter, el Nou Èter de l'Eternitat que
torna a estar disponible, accessible a gran escala en la bella joia de la Mare Gaia.
Vinga, primer farem uns instants de comunió en el Foc Diví, el Foc de l'Esperit de Veritat que
us aportem des de Sirius, combinat amb el moviment de les nostres ales, que pels qui esteu
oberts, les sentireu a nivell dels omòplats a mesura que es van desplegant; produint una
sensació d'obertura, de circulació d'aire a l'alçada del vostre tors i del vostre cap.
Tot això mentre consolideu el vincle amb el cor del planeta, el cor de la Terra.
Escalfant, airejant i modulant la Terra, donant-li la Vida, connectant-la amb el Nou Èter de la
Resurrecció.
Estem contents de veure com heu anat perdent les capes de densitat, com us heu anat
alliberant dels costums i de les desviacions de la personalitat i de l'ego limitat. La vostra
ànima i el vostre Esperit han ocupat més i més territori en la terra que és el vostre cos i els
cossos subtils. Per tant, ara el descens de l'Esperit Sant, el descens de la Llum Autèntica es
produeix amb molta més facilitat i veracitat.
Perquè ho entengueu, quan la vostra ànima o el cos d'Eternitat, o quan nosaltres venim a
manifestar-nos al vostre voltant, hem de travessar totes les capes de l'ou subtil, és a dir el cos
mental, emocional, etc. i el vostre cos físic. Per tant, com més gran sigui l'adequació a la Llum
dels vostres cossos subtils i el cos físic, a través de l'harmonia, a través de la respiració, a través
del vostre estat neutral de la consciència, amb més facilitat es manifestarà l'Esperit, es
manifestarà la Gràcia, l'espontaneïtat i el que Sou en realitat.
Per alguns sembla que hi ha algunes capes de densitat, algunes ombres que encara us porten
cap a la immobilització, la putrefacció i la mort. És en aquests casos on heu de mobilitzar la
vostra força de voluntat, la vostra dignitat com a Fills de la Llum, junt amb l'Amor Diví i
actuant amb la Saviesa, per tal d'encendre els 3 Focs del cos d'Eternitat. Així permetreu al Foc
Diví augmentar en vosaltres la temperatura del Cor, la temperatura del cos d'Eternitat, del Sol
que Sou perquè desfaci i esmicoli totes les restes de densitats que encara poden estar
enganxades en els vostres cossos subtils i físics.
El Foc Diví és la força que ve a dissoldre, per permetre la construcció del Temple d'Eternitat, el
vostre cos Solar. Com us va dir el Gran Melquisedec Orionis, els 7 Batejos de Foc estan caient
sobre la Terra durant aquests mesos. Per tant aprofiteu-los! Estigueu presents en el cos físic,

estigueu presents també en la personalitat, jugant amb ella i animant-la amb el Foc de
l'Esperit de Veritat. No deixeu que mori cap aspecte de vosaltres, no el deixeu en latència, ja
que impedirà la resurrecció total del vostre Esperit en la carn.
La resurrecció de la matèria passa a la matèria, i si no viviu plenament aquests moments, amb
la totalitat del vostre ésser, el Foc Diví no podrà penetrar fins al més profund de les vostres
estructures i per tant l'alquímia final no es podrà produir.
Desfeu-vos ja de tots aquests impediments, de totes aquestes ximpleries que us ronden pel
cap, desfeu-vos-en totalment! Accepteu morir al que creieu ser encara, moriu per trobar la
Vida Vertadera. Moriu al que ja és mort, per trobar i Viure el que és Viu.
Nosaltres tenim moltes maneres de celebrar, d'expressar la joia, i una d'elles és la dansa, el
moviment. El moviment també us ajudarà a fer baixar totalment l'Esperit fins al cos.
Moviments harmònics, suaus, lents, deixant-vos portar per la vostra intuïció i el vostre sentit
més profund. En connectar-se l'Esperit amb el cos físic, el geni del cos físic sabrà exactament
que fer, com moure's per expressar la Força de l'Esperit.
Escolteu músiques suaus, músiques Divines, músiques amb ritmes que siguin estables,
melodies que us endolceixin el cor i amb moviments que us elevin a la vostra realitat. Així
recupereu la fluïdesa, la naturalitat de la circulació de la Llum en vosaltres.
Us oferim uns instants vibratoris de comunió amb les nostres danses, amb els nostres
moments de celebració que us oferim per celebrar el despertar de la Mare Gaia. Nosaltres que
hem estat sempre atents i participant en l'evolució d'aquest Cristall de Sirius dipositat en el
sistema solar. Inclús alguns de nosaltres com ara sabeu estan presents, i han estat presents en
els cicles d'encarnació. Danseu aquí a la Terra tal com dansem a Sirius!
Amb Llibertat, amb Coratge i Força, sense cap emotivitat personal, sinó amb la Gràcia de
l'Esperit.
A nosaltres, als Lleons de Sirius A, ens podeu identificar com a consciències angèliques amb
forma felina. Ens podeu veure en la nostra forma més subtil, més etèria, com també en la
forma més materialitzada dels nostres cossos que fan entre 2 i 3 metres d'alçada. En general
som corpulents i estilitzats. Molts de nosaltres ens movem en àmplies gammes de colors, un
d'entre ells és el blau, com jo mateix que sóc un dels Lleons Blaus de Sirius A.
La nostra estructura ens permet viatjar en diferents nivells dimensionals, per tant fem de pont
entre les dimensions com la 3a o la 5a, fins a arribar a contactar amb els Alts Guies de Sirius i
les entitats que estan a càrrec de dirigir els esdeveniments galàctics. En certa manera som
àngels missatgers, portem i fem circular la informació de la Llum provinent dels programes
originals dels Elohim i la Font, a fi d'aplicar-los als estrats més inferiors, allà on la matèria està
en formació.
Podeu comptar amb nosaltres, per fer-vos arribar els paquets de Llum de Sirius A. Podeu
comptar amb nosaltres per harmonitzar i equilibrar els elements per realitzar l'alquímia del
cos d'Eternitat.
El Foc que us aportem ve a donar la Vida Autèntica a l'aigua de la vostra terra. Subtilitzant
l'aigua, transformant les emocions i les aigües de baix en purs sentiments Divins que s'eleven
cap al Cel.
El batec suau i dolç de les ales dóna vida al foc i obre els corrents per a l'elevació de l'aigua. Al
mateix moment l'aire transmet el foc a l'aigua, i l'aigua ben encesa dóna forma a la nova

matèria; a la matèria subtil que s'adapta cada cop amb més facilitat al cos d'Eternitat.
Aquesta és l'alquímia de la celebració de tots els Elements.
Des de Sirius A us acompanyem i us beneïm. Us aportem tota la nostra joia i alegria que és
comuna i intrínseca en nosaltres. Us abracem amb tot el nostre amor.
Jo sóc Balajmen, Lleó Alat de Sirius acompanyat de tots els meus germans i germanes. Estem
aquí i estem en plena Acció Micaèlica participant al vostre costat. Recordeu que estic de peus
a la Terra entre vosaltres.
Que el Foc Diví, l'Aire de Llibertat, l'Aigua de Vida i la Terra dels Vivents siguin amb vosaltres!

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.10.2019
Estimats germans i germanes, estic molt i molt content d'estar de nou entre vosaltres. Jo sóc
Omraam Mikhaël Aïvanhov, comandant i portaveu dels 24 Ancians, de la Consciència de
Melquisedec actuant ara mateix a la Terra.
Quin festival d'elements! Quina dansa dels elements que viu ara la Mare Gaia! Com tots
vosaltres, que esteu entrant en ebullició, en erupció, en el despertar joiós de l'Esperit eh!
Molt bé, després d'aquest parell de mesos, venim a continuar el nostre acompanyament i a
donar-vos si podem dir, uns quants punts d'atenció per aquest període.
Durant aquestes setmanes hem tingut la visita dels germans intraterrens que estan molt
actius. Com van dir els Consells de l'Agartha des de Bulgària, el Portal de Sirius està obert de
bat a bat i la reconnexió dels Cors Cristal·lins, la resurrecció de l'Èter Original, s'actualitza ara
a una gran velocitat.
També han parlat els germans de l'Agartha de Montserrat, que com us vaig anunciar han
vingut a aportar el seu amor; i el nostre company Emerson, que va compartir unes paraules,
com poques vegades fa, que han obert la “bombeta” del cap a més d'un.
Després de tants convidats especials... Ah i se m'oblidava! També els Lleons Alats de Sirius A
amb el Balajmen han estat presents en la darrera transmissió, precisament remarcant-vos
aquesta dansa dels elements i la fusió amb el Nou Èter.
Bé, abans de començar com sempre farem uns instants de comunió i recepció amb el Foc Diví,
el Foc dels Melquisedec, que és el Foc del meu Amor i la meva Llum que sempre us aporto...
Com us va anunciar el meu estimat Mestre al mes de juny, els Batejos de Foc estan davallant a
la Terra. Ara mateix estem aproximadament a la meitat d'aquest procés que com us va dir,
s'allargarà més o menys fins als primers mesos de l'any vinent. A partir d'allà una nova etapa
començarà, de ben segur més intensa i potent encara.
Pel que fa als 7 Batejos de Foc, durant aquests 3 o 4 mesos que han passat, molts germans han
estat enormement tocats i alguns fins i tot calcinats! El Foc Diví, amb les flamarades que està
enviant, aporta un contingut de Llum i Veritat molt intens. Això està provocant en la
humanitat l'aparició de moltes resistències, de rebel·lions, de descontentaments, de neguits,
ansietats i pors que surten a flor de pell com podeu veure una mica per tot arreu sobre el
planeta.
Pel que fa a l'altre 10%, com sempre deia, que estan oberts, que estan participant, creant i
vivint la xarxa Cristal·lina de la Terra, els descensos del Foc estan provocant molts canvis i
actualitzacions.
Accepteu les transformacions que el Foc ve a provocar en el vostre camp psíquic i en el vostre
cos físic. Poden fer aparèixer dolors, ja sigui a un lateral del cos, a l'altre, a les lumbars, a
l'esquena, a les cervicals, als genolls, als peus...a tot arreu! Allà on hi hagi alguna resistència
notareu com la Llum hi treballa. Simplement l'heu de deixar fer, deixar treballar i acceptar
aquest Amor, acceptar aquest Foc en vosaltres. Encara que per moments us quedeu un mica
desconcertats, descol·locats, accepteu el Foc, integreu la Llum, i veureu com l'Alegria de
l'Amor Diví es fa lloc indiscutiblement en el vostre interior; donant-vos la Veritable Pau i
aportant l'harmonia de les esferes a la vostra consciència.

Els Batejos de Foc no deixen ni un sol racó per escombrar. Com veieu, afecten la totalitat de
les vostres estructures i és per això que sentiu de manera nova els efectes que provoca quan
treballen intensament en vosaltres. Es tracta d'ajustaments i petites reparacions que poden
ser molt locals però que afecten zones grans com poden ser un lateral del cos, la part superior
o inferior del diafragma o tot el cos.
Sigueu herois! Com sempre us hem dit jo i el meu Mestre, per no resistir-se a aquest Amor
que arriba. Per no posar més traves a la Veritat del vostre Esperit. Originalment “heroi”
significa ser un heroi en l'amor, ser un triomfador en l'amor, vèncer amb l'Amor. I que vol dir
vèncer amb l'Amor? Vol dir que sortiu victoriosos de tot dubte, de tota contradicció, de tota
il·lusió! Fent que l'Amor Diví fecundi totalment aquest món!
Us dono la salutació i la benedicció de cadascun dels Ancians que estan igualment en plena
acció i aprofitarem per fet tots junts uns moments de comunió, ara que ja estem en la intimitat
eh, amb l'Arc Celestial ben obert. Vinga, acollim una estona...
Com veieu la consumació en el Foc és pràcticament instantània! Us obre el cor i els ulls de
l'Eternitat aquí mateix, realitzant la presència de l'Esperit de Veritat, convertint cada cop més
“maya” en “a-maya”. Allà on aneu tot esdevé real, tot esdevé Veritat, Llum i Amor. Aquest és el
sentit final de tota la feina de la Fraternitat de Llum i Amor.
Com jo ja us deia quan estava encarnat o com ho van fer d'altres companys com l'estimat
Aurobindo: a la vida hi ha dos moviments. L'Absolut quan es polaritza per manifestar-se, crea
el costat positiu i el costat negatiu, l'emissor i el receptor. Quan estem aquí a la Terra l'impuls
és de tornar cap a la Font, el que podríem considerar una evolució, és a dir, tornar al Tot. Això
és el que han ensenyat totes les grans religions, moviments espirituals i tradicions sobretot
orientals: que s'havia de realitzar el nirvana, fusionar amb el Pare, amb l'Absolut, etc. Aquest
és un dels moviments, el dissolutiu o de retorn a la Font. Però és la meitat del pastís!
Perquè també hi ha el moviment de baixada que és la involució. La involució de l'Esperit per
donar Vida a la matèria que està morta. Per tant, jo ja us deia dècades enrere, que per mi no és
tan cèlebre tornar només a la Font, ja que molts ho han fet, sinó que el més difícil, el que té
més valor, és una vegada fusionat amb la Font, amb l'Absolut, tornar a baixar a la matèria i
fecundar-la, donar-li la Vida i la Llum Veritables.
Aquest és el moment gloriós en què l'Absolut vivifica i fecunda la matèria! Fent del creat i
l'increat una sola cosa. Fent de la Llum Sense Límits, l'Aïn Soph, i la consciència i la matèria
més petita i individualitzada una sola cosa.
Aquest és el vertader sentit de tots els treballs alquímics, de tots els grans Iniciats que han
trepitjat la Terra, de la Fraternitat de Llum i Amor Universal. Fusionar amb el Pare, fusionar
amb l'Esperit Diví i aportar aquest Amor incommensurable a la matèria. Perquè ressusciti,
perquè es faci Una i perquè torni a la Font. I aquest és el cercle complet eh.
Com diu el meu nom: Om i Ram, Om i Ram! Quantes coses que hi ha en aquestes dues
síl·labes i encara poden passar eons fins que ho entengueu correctament.
Aquí dalt teniu una breu síntesi de l'ensenyament que sempre us he donat en les meves visites
a la Terra, sempre és la mateixa Veritat. I avui en dia és més realitzable que mai!
Així doncs seguiu acollint els Batejos de Foc que s'intensificaran fins els primers mesos de

l'any vinent.
Per altra banda, com heu observat, tota la joventut del món està protestant i llençant un crit
d'alerta perquè veuen que el seu planeta es troba en vies de desintegració. Això és ben normal
des del punt de vista de la personalitat. Però el que s'ha anomenat “canvi climàtic” és
irreparable, forma part dels processos galàctics i del sistema solar. La Terra s'ha de mobilitzar,
ha de passar per aquest desgel, per aquest escalfament, per aquest gran rebombori dels
elements, per poder treure's les puces de sobre eh!
I llavors sí que recomençarem el nou cicle on es realitzarà l'Edat d'Or i on la Terra estarà en
comunió i unió amb el Centre Galàctic i la Voluntat del Pare.
Bé, avui tampoc m'allargaré massa. Volia tornar entre vosaltres després d'aquestes
intervencions especials i donar-vos tot l'Amor, tota la Llum i la Veritat del Conclau dels
Melquisedec. Durant els mesos que vénen conclourem aquest bloc de transmissions amb
algunes visites força crucials, que es definiran en les properes setmanes.
Acolliu, acolliu i celebreu en el vostre cor el naixement de l'Infant Diví! L'establiment de la
Nova Aliança de l'Anyell per fer una sola carn i un sol Esperit. I per realitzar-la, el que vam
anomenar la “màscara astral”, que són els filtres emocionals i mentals, és a dir el psiquisme
humà, ha de ser totalment cremada i dissolta en la Llum de l'Amor Diví.
Així veureu com els Batejos de Foc encendran i polvoritzaran moltes parts d'aquesta màscara
astral que és l'única, i repeteixo, és l'única que us fa d'impediment per fecundar i unir el
germen del vostre cos etèric amb el cos àtmic i búdic; quan s'uneixen, produeixen la
resurrecció en el pla material on esteu.
Traieu-vos la màscara, traieu-vos les disfresses i poseu-vos el vestit de l'Amor, el vestit de la
Llum!
Us donem totes les nostres benediccions. Us saluda el Conclau dels 24 Melquisedec, em diuen
que ben aviat algun d'ells vindrà a donar-vos un missatge. Pel que fa a mi, us encoratjo a rebre
amb la màxima disposició, amb la màxima obertura, amb la màxima llibertat els descensos
del Foc, i a transcendir pel vostre Amor i la vostra Llum, tot el caos i el rebombori que es
remou en els baixos estrats de l'astral de la Terra i que trobarà solució.
Estigueu en peu d'Amor, en peu de Pau i en peu d'Alegria. Passi el que passi, cada dia i cada
instant, amb més intensitat. Elevant-vos tal com la Terra s'està elevant.
Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov i us dono tota la meva Pau. Tornaré aviat ja que us vull
acompanyar de ben a prop aquests mesos.
Una abraçada a tots i a totes. Que el Foc de l'Amor Diví cremi eternament en tots els Cors!
Que així sigui.

RUMI – 31.10.2019
Benvolgudes ànimes de la Terra, jo sóc el que va ser conegut amb el nom de Rumi, el poeta i
místic sufí. Per la meva presència i per tots els escrits que vaig deixar, molts són els qui han
trobat la simplicitat, la humilitat i l'Essència Divina en el seu cor.
Formo part de l'Assemblea dels Melquisedec, i tal com el Comandant us va dir, avui vinc entre
vosaltres per despertar el Foc Sagrat del Cor, per encendre la llàntia de l'Esperit.
Us acollim tot el Conclau dels Ancians i permeteu-me ser avui el portaveu i el director
d'aquests instants que compartim plegats...
Del Foc Etern tots proveniu. El Foc Etern és el vostre estat original, és un estat dinàmic, ple de
Força i Vida. El Foc Sagrat és una dansa, és un moviment i al mateix temps és l'estabilitat i el
centre immutable.
El Foc dilueix, escalfa, estova i torna flexible el que era rígid. Aquest és el mètode del Foc,
desfer per construir el que és Etern. El Foc Sagrat del Cor us demana la integritat, la puresa, la
confiança absoluta de l'infant en la Providència Divina i no en els càlculs de l'intel·lecte.
El vostre infant interior es deleix per abandonar-se a la Mare Divina i al Pare Celestial. El seu
únic anhel és tornar-se Un amb tota la Vida. Abraçar cada àtom de la creació. Així es
descobreix tal com és, traient-se les robes velles de la percepció separada. Quan està nu, no hi
ha res que pugui allunyar-lo o separar-lo de l'Essència; l'Essència preciosa i especial de
cadascú de vosaltres i l'Amor-Essència que ha donat vida a tota la Llum, a tots els Colors i a
tota la Creació.
Avui us convido a elevar la vostra dansa del Foc Sagrat. Per poder ballar necessiteu un bon
calçat, unes sabates amb ales i una bona sola. Els vostres peus esdevenen arrels, arrels de
Llum, transmissors del Cor de la Terra.
Comencen a moure's, produint una ondulació estable, agradable, com una espiral que us va
envoltant. L'espiral que sembla ser d'aire, foc, llum i vida, us va emportant en una dansa
immòbil i alhora dinàmica.
Sense moure-us ni un mil·límetre comenceu a acariciar el Sol i les Estrelles. L'espiral segueix
elevant-se, quan arriba al vostre pit, ella i el Cor formen un festival de Llum i Foc. L'altar del
vostre pit es consagra únicament per a la Glòria Divina. Oferint el sacrifici de tot egoisme i
vanitat, de tota creença, de tota fera interior; i el Foc del pit, agraït de ser alimentat, esclata
amb força, provocant una dilatació sense límits.
Abraçant la Vida, abraçant el silenci ple de melodies; desapareixent en el no-ser que és ple de
l'Amor Diví; perdent tot el que coneixeu per trobar el Qui realment coneix i tots els qui
realment us coneixen.
L'espiral segueix elevant-se. Puja per sobre del cap i en aquest moment una flamarada intensa
uneix el cap i el cor, establint un vincle sòlid que aporta una Pau inesperada. Al voltant de
l'espiral flames i més flames, daurades com el Sol, esclaten donant forma a milers d'ocells de
foc que surten volant en totes direccions. Us heu convertit en la gran foguera, la foguera del
Foc Sagrat de l'Amor.

Les darreres cèl·lules adormides desperten preguntant-se com havien pogut passar tant de
temps sense conèixer la Joia del Ball Diví. Elles corren a ajuntar-se a la resta de les seves
germanes.
Avui podeu dir que la gran foguera del Foc Sagrat de l'Amor no són tan sols grans paraules,
sinó que és la Llibertat, l'Èxtasi i la Joia que sense comprendre, que sense buscar heu encès en
el vostre altar.
El Cor del Cor es consagra a l'Únic, al que és sempre misericordiós, al que no defalleix. És Ell,
el vostre Estimat, que us ve a omplir de Gràcia i Bondat.
Avui sou batejats. La Terra és batejada, i el Foc és el mitjà pel qual sou emportats de nou a les
Residències Divines. La Terra ja és una d'elles, la mare que us dóna el fonament; qui se separi
d'ella, perdrà en aquests temps l'enteniment.
Ens unim a vosaltres, en la Gran Foguera que heu creat. Fem comunió en el Foc Sagrat de
l'Amor, en el Foc que dóna la Llum i l'Amor, en aquesta fraternitat i germanor on neix l'infant
que retorna cap al seu creador.
Jo sóc Rumi, acompanyant-vos avui de manera especial, en nom de l'Assemblea dels
Melquisedec. Us deixo amb la foguera, que ella us aporti la Dansa de la Vida. Que ella us faci
girar i girar des del centre més estable.
Us beneeixo amb la meva presència d'Aire i Foc.

MA ANANDA MOYI – 12.11.2019
Estimats fills i filles, jo sóc la que coneixeu amb el nom de Ma Ananda Moyi, Estrella del Foc i
la Gràcia. Avui us porto l'amor i la tendresa de l'assemblea de les Estrelles i de la Mare Divina,
Eloha Maria.
Us envoltem amb la nostra abraçada d'amor, de suavitat i recolliment.
Acolliu-nos en el vostre Cor...
El Cor es fa gran i generós, ja no recorda l'estretor de la personalitat. En ell ja no queda cap
desig desordenat, sinó tan sols la receptivitat que traspassa les vostres entranyes. Encenent
cada fibra i cada àtom de la matèria en expansió i transformació.
Avui, tot el que vaig poder transmetre amb la meva darrera encarnació, és ofert a gran escala
per a tots els fills i filles que reben amb obertura i alegria el descens de la Veritat i del Foc Diví;
que s'entreguen amb tota la seva ànima al fulgor de l'Èxtasi de l'Amor. Fent de l'ànima un foc
incandescent testimoni de l'Esperit de Veritat.
Com els germans Melquisedec us han repetit, és el moment d'integrar i de viure tot el que Sou
des del vostre Origen Unitari. És l'Esperit qui unifica tant la personalitat com el psiquisme
humà amb l'ànima inferior i l'Ànima Divina. Elles són reintegrades en la Guspira Eterna de
l'Esperit.
Aleshores el Foc beneeix, il·lumina tota la matèria, totes les parts més fosques que encara no
heu considerat i que també formen part de la Llum. Així doncs, totes us convidem a acceptar
els aspectes més profunds, més foscos i amagats de la Terra que corresponen al vostre cos físic
i a la Mare Gaia.
Així avui podreu viure, sense cap separació, la Gràcia de l'Esperit en la personalitat,
manifestant-vos amb alegria i joia, expressant la força de l'Esperit. L'ànima, que no només és
la part que havia quedat limitada en els cicles de reencarnacions, sinó la vertadera Ànima
Divina que forma part de tota la matèria i la creació universal; ella es revela pel que realment
és, l'aspecte femení, receptiu i formador, acollint les directrius i els impulsos de l'Esperit.
Rebeu uns instants la nostra força femenina, d'amor i acolliment. Elevant l'ànima de la Terra,
la seva Veritable Essència, cap a les esferes que ara li pertoquen, on la Llum Divina impregna
de Foc l'ànima convertint-la en l'Ànima Divina i Universal; en l'Essència que nodreix, expressa i
dóna vida a tot impuls de l'Esperit...
Obriu el Cor donant gràcies a la Vida. Gràcies per ser presents. Gràcies per estar aquí i ara.
Doneu les gràcies en tot moment. Recolliu-vos, entreu al vostre Temple, la Casa del Senyor
que ja heu construït aquí mateix.
Entreu-hi i pregueu. Entreu-hi i enceneu la Llàntia.

Pregueu en tot moment per fer viure la Llum i l'Amor allà on sigueu. Pregar és mantenir
l'estat de comunió, d'unió i connexió amb la Divinitat, amb l'Essència. Pregueu en tot
moment per tal d'estar en la dilatació i la joia. D'aquesta manera preservareu la calma, l'amor
i la percepció clara davant els conflictes i les alteracions que es produeixen arreu.
La vostra fortalesa es troba en l'Amor. Qualsevol altre ús de la força s'us endurà avall en
l'espiral descendent que pren ara tot el que ha de ser desconstruït.
En molts indrets les ànimes desperten adonant-se del seu potencial, del seu dret a la Llibertat,
del seu dret a brillar i estimar, a poder créixer en les condicions més òptimes. Estem observant
un despertar meravellós de les ànimes arreu de la Mare Gaia. En diferents nivells, en diferents
punts i tots ells igual de sublims. Ja que per cada petita passa que feu cap a la Llum, milers de
rajos de foc envaeixen amb més força el Cristall de la terra.
Deixeu entrar l'Estimat a casa vostra, obriu-li la porta i deixeu que us bategi amb el Foc. Uniu
l'Èxtasi de l'Ànima Divina amb la Força i la Presència de l'Esperit Diví. Avui ho podeu fer,
revelant la totalitat: la Força de l'Esperit junt amb la dilatació i l'expansió de l'Ànima.
Quan el Comandant dels Ancians va visitar el meu ashram a l'Índia, ens vam reconèixer i ens
vam encendre mútuament amb la mirada. Mentre estava amb mi, precisament li van
desaparèixer les sabates i per al qui comprèn, tot té un significat. L'Estat que jo vaig expressar
corresponia a un èxtasi interior de l'ànima en dilatació i oferiment total a l'Amor. El
Comandant en canvi venia a instaurar i arrelar, amb la força de la mahashakti en els seus peus
de foc, les bases de la Nova Vida manifestada.
Avui podeu viure els dos aspectes, rebre i expandir l'Amor de l'Ànima Divina i al mateix temps
manifestar-la amb la força de l'Esperit en total arrelament. Així fusionareu les dues polaritats
en vosaltres, ajuntant el Cor en Flames i els Peus en Flames.
Jo sóc Ma Ananda Moyi, Estrella del Foc i la Gràcia. Juntament amb les Estrelles i la Mare
Divina us saludem en nom dels Elohim i les Mestres Genetistes. Us envoltem amb les nostres
radiacions i emanacions de Puresa, Amor i Tendresa.
Oferiu-vos al Foc, a l'Esperit de Veritat.
Ell és l'Amor que tot ho unifica i tot ho encén.
Us acollim i seguim presents en un sol Cor.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 26.11.2019
Benvolguts germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Rebeu com sempre
totes les benediccions del comandant i de la tropa dels Melquisedec que m'acompanya. Estem
feliços de veure com cada cop més germans s'obren als Batejos de Foc i comencen a encendre's
eh, com fogueres per tota la Terra!
Com és habitual, farem uns instants d'acolliment i recepció perquè rebeu al vostre interior el
Foc de l'Amor Diví...
Durant aquestes darreres setmanes molts de vosaltres esteu vivint uns reajustaments brutals,
sobretot pel que fa a la zona que correspon a la vostra Terra, és a dir a la zona del ventre, el
sacre i les cames. Com us hem dit i repetit al llarg dels darrers mesos, la Llum arriba a la Terra
i la fecunda, i la vostra terra no és una excepció. Ara que la Llum arriba als estrats més baixos
que havien quedat estancats, és el moment on tot això comença a prendre vida i un nou
equilibri es produirà.
Nombrosos són els que han estat patint malestars de panxa i desordres variats a l'estómac, a
mesura que el foc s'ha anat intensificant i per tant consumint tot allò que ja no necessiteu. Els
ajustaments que ara es produeixen són definitius i arriben al moll de l'os. Ja fa anys que la
catifa s'havia retirat, però ara estem parlant de canvis profunds, profunds i profunds, que
remouen i actualitzen les arrels mateixes de la vida en el Cor de la Mare Gaia i en l'arrel del
vostre cos físic.
Si passeu per aquests processos, us recomanem en funció de cadascú i del que sentiu, diverses
possibilitats. Podeu per exemple passar un dia sense menjar res sòlid, hidratant-vos amb aigua
calenta i certes herbes per ajudar a depurar. Podeu prendre per exemple suc d'àloe vera per
netejar i renovar el sistema digestiu. D'altres ho poden fer treballant directament amb la Llum
i amb el centre solar, pels que el tinguin ben actiu, ja que obrint el punt solar corresponent a
la porta estreta, a on es troba el cervell invertit de la panxa que és el plexe solar, podeu
regenerar, reordenar i facilitar les modificacions de la vostra pròpia terra.
És a dir, deixeu que es regeneri el ventre sagrat, a on habita Brahma com diuen els hindús eh,
perquè les mateixes arrels del vostre cos s'il·luminin, no deixant cap lloc a l'inconscient ni a les
tenebres. Així l'arrel de la Vida sortirà des de les profunditats amb la Joia i l'Alegria del Cel.
És el procés de baixada que ha fet la Llum al llarg dels anys i ara, com una aigua de vida, com
l'Aigua Divina que és, va baixant i entrant per tots els canals i forats fins a arribar a la base.
Aquests símptomes són uns dels múltiples efectes dels Batejos de Foc, que en part depenen de
l'hemisferi on us trobeu i el cicle anual del planeta. Durant les estacions de tardor i hivern és
el moment de treballar les arrels. A l'hemisferi sud en canvi els batejos faran la feina que han
fet aquí durant els mesos de primavera i estiu. Així que amb aquesta petita diferència de
mesos tots esteu vivint el mateix.
El que s'està produint ara és una evacuació total de qualsevol resistència, de qualsevol por,
limitació o resta de la personalitat. Recordeu que sigui quina sigui l'alteració o la manifestació
que produeixi el foc en vosaltres, i les transformacions més o menys agradables que pugueu
sentir, el resultat final sempre és l'Amor, la Joia i l'expansió. Encara en veiem molts que es

pensen que viuen la Llum i en realitat estan desganats, desorientats i anquilosats. En lloc de
viure l'Amor el que viuen són energies que impedeixen la lliure circulació de la Vida i la Llum.
És a dir, encara es troben travessats per corrents desfavorables eh.
Recordeu que l'Amor Absolut, l'Amor del Foc Diví dóna la Vida, la Joia i l'Alegria, dóna la
Plenitud. En aquest instant no hi ha cap dubte que pugui subsistir al vostre interior. Tingueuho clar per no quedar-vos en estats on sereu vulnerables als predadors i a tota mena de
bestioletes.
Com us va dir l'estimada Estrella Ma Ananda Moyi, ara podeu viure l'èxtasi de l'ànima i el Foc
de l'Esperit encarnats totalment en aquest cos físic. Alquimitzeu l'androgin en vosaltres! No
hi haurà més espai per a la desagregació, sinó que hi haurà una integració, una unificació total
en l'Amor on tot trobarà el seu lloc i significat. Així us podreu expandir i dilatar sense fissures,
banyant-vos en l'Amor i la Pau Absoluta.
Tot neix a dins vostre! Perquè deixeu que l'Essència s'enterri i es recobreixi de coses inútils i
superficials que no us aportaran res? Enceneu l'Essència! Tingueu el coratge i el valor com us
va dir el company Emerson. Molts encara depeneu massa de l'exterior per sentir-vos segurs,
no! Enceneu la vostra pròpia guspira, que cadascú irradiï!
Agafeu la clau magistral de la Gratitud, la Identificació i la Irradiació. És a dir, doneu gràcies,
estigueu agraïts obrint el cor i obrint-vos a la vida. Identifiqueu-vos amb l'Esperit, amb l'Amor
Diví per ser Un; i llavors irradieu, doneu i regaleu. És molt i molt senzill.
Així doncs celebreu i uniu perquè la Vida és Una. No importa de quina manera es manifesti la
vida, si és en aquesta dimensió, o la 18a, o allà a on sigui. La vida és la vida i no heu de fer cap
diferència entre ella. Mentre que molts encara es divideixen negant uns aspectes i acceptantne d'altres, així sempre estaran en la dualitat. La Vida és Una, en totes les seves
manifestacions i expressions.
Si agafeu aquesta clau, llavors sí, ho unireu tot en vosaltres. Us adonareu que heu estat
influïts per teories mentals, per presons mentals i conceptuals que han dificultat l'encesa de
la vostra Essència que és única, i cadascú de vosaltres té una manera especial i genuïna per a
despertar-la.
Veiem que subsisteixen certes energies psíquiques que us pressionen, són els lladres que us
roben la Corona del Cap, i d'aquesta manera es fa més difícil estabilitzar l'Amor al Cor i fer
baixar la Llum al ventre on habita la Font. Com us deia al principi, aquesta és la Font que ha
d'emanar ara. És tot el vehicle físic que ha de fer brillar la Llum. Les Fonts del cap, del cor, del
sacre i del plexe solar han de brollar! És des d'allà on surten les Aigües de Vida! Pels que s'han
convertit en Fonts, la Llum baixa des del centre del cap i irradia a través del Cor i el plexe
solar.
Jo en vaig parlar moltíssim durant la meva darrera encarnació, ja que el plexe solar és un punt
crucial. Per això ha estat manipulat i s'han
fet moltes trapelleries en aquest centre per tal de mantenir-lo dislocat i atrapat en el mental
inferior. Quan aprengueu a treballar amb el vertader plexe solar tindreu accés directe al
subconscient i a la superconsciència. Podreu il·luminar tot el ventre i a la vegada us arrelareu
al Cel amb les arrels que surten amunt des del vostre cap fins al centre de la galàxia.
Veieu com tot ara va lligat al Foc i a les grans neteges que està produint. El temps és ara pels
Batejos de Foc, el bateig d'aigua ja va passar eh! Ara és el Foc, el Foc de l'Esperit de Veritat que
ve a comprovar a cada instant si esteu de cara a la Llum o de cara a l'ombra. Us ve a preguntar

a cada instant si us entregueu en cos, ànima i Esperit a la Voluntat del Pare. No hi ha moment
per la vacil·lació ni pel dubte! La Llum us reclama amb força!
L'Esperit Micaèlic és aquí i augmenta el flux de Llum i Veritat que vessa per tota la Terra.
Simplement sigueu permeables al Foc, entregant totes les resistències, tot el que barri el pas a
l'Amor...
Durant aquestes properes setmanes molts trobareu el punt de retornament definitiu cap a la
dilatació i la Llum. La neteja i purificació està pràcticament finalitzada. Deixeu que el Foc
acabi d'ajustar la vostra terra, perquè des de la base s'elevaran les energies renovades i
refinades que ressuscitaran plenament la matèria.
Com alguns podeu notar, som diversos Melquisedec els que anem intervenint i ens anem
mesclant els uns amb els altres, encenent el Foc i fusionant tots els elements.
Vinga, abans d'acomiadar-nos us convidem a uns instants de síntesis de la Llum en els vostres
centres: a la Corona del Cap, del Cor i el Sacre; i fent brollar el plexe solar lluminós, el punt que
també es coneix com l'Estrella de l'Ànima...
Esteu renaixent en la Veritat i us sentiu totalment nous, amb percepcions noves que us
sorprenen. S'obren estats d'una transparència, d'una puresa i dilatació, d'un Amor gegantí per
a tot i tothom: pels amics, pels enemics, la família, els companys, els germans estel·lars, per la
Mare Divina...És el mateix amor! I si correu amunt i avall queixant-vos dels uns i dels altres,
no heu realitzat l'Amor, encara esteu lluny, lluny! Encara us falta el més essencial.
Ara el més habitual és veure a tothom fer diners parlant de l'espiritualitat perquè ha viscut
algunes experiències. De seguida són les energies inverses que s'ho apropien. No germans!
L'Esperit de Veritat veu totes aquestes coses eh, no hi ha res que li pugueu amagar.
Que el vostre Amor sigui tan pur, tan simple, tan humil, per acceptar-ho tot amb el mateix
Amor!
Així seguireu donant voltes i voltes eh, perquè la vida és etern moviment, però girant des del
centre com us va dir Rumi.
S'acosten moments molt crucials a escala mundial i a nivell del que viviu cadascú de vosaltres.
Per això estigueu enfocats, estigueu al Centre del Centre. Les Forces Micaèliques, el Conclau
dels Melquisedec i la resta de la Confederació estem ben a prop i unim forces amb l'Intraterra
i amb vosaltres per establir aquesta garantia de qualitat d'amor, de tendresa i integritat que
aporten els Pilars de Llum; que ajuden, acompanyen i afavoreixen l'Ascensió col·lectiva de la
Terra i la humanitat.
Obriu bé els ulls perquè l'horitzó s'eixampla fills!
I bé, com veieu, aquí s'apunten a participar tots els Melquisedec i de seguida més i més
consciències. Jo dono el meu nom, però ja veieu que estic acompanyadíssim!
Estimats germans i germanes us ha parlat Omraam Mikhaël Aïvanhov, el Comandant dels
Ancians.

Obriu-vos, festegeu el descens del Foc! I participeu, col·laboreu en l'obra de la Fraternitat de
Llum i Amor, amb petits granets de sorra aquí i allà, amb un somriure, amb una explosió del
Cor, amb un petit gest; però principalment, essent els Pilars de Llum arrelats al Cel i a la Terra.
Rebeu totes les meves benediccions, tornaré ben aviat de nou entre vosaltres eh.
Acolliu, estimeu-vos i doneu les gràcies!
Fins ben aviat !

AA. MIKHAËL – 11.12.2019
Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, Príncep i Regent de les Milícies Celestials. Acolliu el meu Foc i la
meva Espasa, rebeu en el vostre cor la presència del Conclau Arcangèlic i la Comunió de
l'Esperit Micaèlic.
Acolliu en silenci durant uns instants la Flama de l'Amor Sagrat, el Foc Diví de la Veritat en el
vostre temple...
L'hora ha sonat pel despertar de la humanitat. L'hora ha arribat per a la manifestació de
l'Esperit de Veritat. És l'hora de la transformació de la carn i de la Resurrecció en la Nova Vida.
Els codis i brins de l'ADN adormit desperten i es despleguen, reconstruint la vostra casa
d'Eternitat. Tal com us ha descrit el comandant dels Ancians, la llavor de la Nova Vida ha fet
arrel, i l'arrel de la Nova Vida posa les bases, els fonaments i dóna la força de creixement per al
desplegament de la Llum, la Veritat i l'Amor en aquest sistema solar i en la Mare Gaia.
El sol es prepara per actualitzar-se amb el nou patró freqüencial que li donarà un nou espectre
lluminós i vibratori. El sol és el representant del Crist, del sol negre desconegut que és l'origen
de la Llum. El sol que veieu, que és milers de vegades inferior en radiació respecte als seus
ancestres, ara es disposa a renovar-se i a entregar a tot el sistema solar els nous patrons que
prevaldran en el desenvolupament unitari, sota la direcció de la Font, del nou viatge del
sistema solar.
La Terra es remou i es posiciona per rebre, per acollir l'esclat de vida que provocarà la seva
expansió, la seva dilatació i li donarà un nou ritme, una nova velocitat.
Fem comunió en el silenci, en la Pau que s'instal·la, en la Pau que us regala la presència de
l'Esperit de Veritat. Sou el que Sou des de l'inici.
Sou l'Amor, la Veritat i la Vida que donen origen a tota expressió, a tota creació.
L'Esperit us ve a cridar Un a Un per inscriure-us al Llibre de la Vida, aquell que no té pàgines
ni lletres, aquell que sou vosaltres mateixos i tots els multiversos.
La redempció col·lectiva de la humanitat és a les vostres portes. Les reaccions de violència, de
protesta, de descontentament reflecteixen l'estat d'impotència i d'ignorància en el qual
l'home ha viscut durant molts mil·lennis. Els poders de les tenebres han controlat i manipulat
la humanitat, robant-li la Vertadera Vida i conduint-la per camins adversos, allà on la mort
provocada per l'arbre del bé i el mal, corromp i deforma la Vida que us ha donat la Mare
Divina.
Quan el Fill de l'Home es manifesti amb tota la seva esplendor i glòria Celestial, els homes
cauran de genolls, no reconeixeran les seves obres, descobriran la vanitat, la futilesa,
l'angoixa, l'orgull i la por que els han dirigit pels camins de perdició, de separació amb la Font
i amb l'Amor Diví.
Els patiments i sofriments que cauen ara sobre tota la Terra són l'ull que obre la finestra a la

Veritat. La dura aparença no és més que el tendre fibló de l'Espasa de l'Esperit Micaèlic i de
l'Esperit de Veritat.
Poseu la humilitat a la vostra base, al Triangle de Foc del Sacre. Poseu la tendresa, la dolçor en
el Cor Radiant. Poseu la “sophia”, la Saviesa Divina, la Llum que tot ho esclareix a la Corona
del Cap.
Els instants s'intensifiquen, els vents bufen i escombren amb força tota la Terra. Les aigües
netegen i passen per tots els llocs on han de passar. Els elements que circulen preparen el
camí per l'emergència global de la sang i el foc de la Terra, l'obertura de les portes de
l'Intraterra i la modificació de les plaques tectòniques.
L'Amor Diví es vessa i la Terra augmenta la seva temperatura igual que us passa a tots
vosaltres. La Terra desfà el gel dels pols, acompanyeu-la en l'encesa del Foc Diví. La seva vida
passarà d'aquest estrat que heu conegut de 3a dimensió a la vida etèria de 5a dimensió.
La Nova Terra serà la base i el cristall de Sirius en aquest sistema solar, permetent l'expressió
lliure i Una de la Vida, participant en la vida multidimensional.
L'acolliment, la pau, la humilitat i la tendresa són virtuts essencials per viure aquests temps.
Permeteu que la Força de l'Esperit us travessi, que tot el que s'us presenti en el vostre dia a dia
sigui acollit en el Cor Diví i entregat a la Intel·ligència de la Llum.
Les Portes del Cel s'obren i els diferents col·lectius planetaris, de diversos sistemes estel·lars
estan al vostre voltant per acompanyar-vos, per sostenir-vos.
La redempció, l'ascensió i l'alliberació de la Terra expressen un moment àlgid per a tota
aquesta galàxia i l'univers local. L'establiment del Nou Cel i la Nova Terra es realitza ara dia a
dia en el vostre interior. Heu crescut fins a convertir-vos en l'Arbre de la Vida i els seus fruits
estan madurant.
Sigueu pacients, absorbiu en l'Amor tot el que passa al vostre voltant. Fecundeu arreu amb
l'Aigua de Vida i oferiu pel vostre silenci, pel vostre verb, per la vostra presència, la Llum que
us retorna a la Veritable Essència; acollint-la en la pau, l'harmonia i la serenor.
Rebutgeu les informacions provinents de la lògia negra que busquen introduir la por i el
dubte. No feu cas de dates de calendari ni d'anuncis d'esdeveniments sobtats que puguin
irrompre d'un moment a l'altre. La majoria d'aquestes informacions juguen amb la bona fe,
amb la bona disposició de molts germans i germanes que es troben en procés d'obertura i
descobriment.
Sabeu que l'ascensió planetària no es produirà fins que apareguin senyals inequívocs i ben
visibles al vostre exterior. Viviu un procés progressiu on els diferents elements aniran
augmentant d'intensitat fins a arribar al canvi dimensional. Per tant, no us deixeu endur per
l'angoixa, per l'ansietat ni per tots aquests anuncis que no tenen una orientació adequada.
Escolteu doncs el vostre Cor Daurat i Sagrat, escolteu la veu del vostre Àngel Solar, la
presència de l'Esperit Micaèlic i de tots els germans, mestres, rishis i grans guies de la
humanitat que vetllen per la vostra redempció, ascensió i alliberació en el camí designat pel
Pare Celestial i la Mare Divina.
Aquestes són les nostres paraules, les paraules de l'Esperit Micaèlic que ajuntem a la presència
del Conclau dels Melquisedec i a diferents col·lectius provinents d'aquesta galàxia.

Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, Príncep i Regent de les Milícies Celestials. Us emplacem, jo i
l'Esperit Micaèlic, a rebre els darrers Batejos de Foc i a fer néixer, en l'arrel del vostre temple,
el Crist que sou: la Llibertat Absoluta, en tot espai i temps, de manifestar l'Amor, la Vida i
l'Alegria.
Sigueu doncs els Arbres de la Vida preparats per donar el fruit, el més suculent, el més dolç.
Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, Príncep i Regent de les Milícies Celestials. Us dono el meu Foc, us
ofereixo la meva espasa i la meva llança en tot moment per establir definitivament el pacte i el
tabernacle de la redempció.
Que així sigui en tots els Fills del Sol, en totes les Filles del Sol que acullin la Veritat Última de
la Presència Micaèlica.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 19.12.2019
Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Rebeu com sempre tot el
meu Amor, tota la meva Llum, totes les benediccions del Conclau dels Melquisidec, dels
Ancians de la Terra i d'altres unitats de 24 Ancians amb els quals estem intercanviant
vibracions i codis per ajudar aquest acompanyament final que li estem fent a la Mare Gaia.
He volgut estar entre vosaltres en aquestes dates del solstici per finalitzar aquest bloc de
transmissions i per donar-vos la meva Guspira; per encendre i fer néixer l'Infant Crist al vostre
interior!
Rebeu uns instants la Flama de l'Amor Sagrat al vostre Cor. Deixeu que encengui la Llum a
dins del Temple, deixeu que la respiració es dilati i anireu entrant en la Pau, en l'Harmonia, en
l'encesa de la Gran Foguera que sou. Vinga, inhaleu i deixeu baixar l'Esperit al cor, al ventre i
arribant fins al Cor de la Terra...
Com us ha dit clarament l'Arcàngel Mikhaël, l'arrel del Crist neix al vostre Temple, neix a la
vostra terra i a la Mare Gaia. Això vol dir que molts dels processos que havíeu viscut
anteriorment, en els quals la vostra consciència ordinària i la consciència Divina estaven
dissociades, ja no els viureu de la mateixa manera. A partir d'ara la fusió i integració de la part
subconscient, de la personalitat conscient, de la super-consciència, la consciència Divina i
l'Absolut totes faran una sola peça, com us hem anat repetint aquests mesos.
Per tant, les maneres de viure les efusions de Llum, els Batejos, els comportaments, hàbits i
costums de moure-us en aquesta dimensió canviaran. Us veureu obligats, no per una intenció
mental o una voluntat pròpia, sinó per l'evidència del que us demanaran el vehicle físic i el
vehicle d'Eternitat, que pràcticament us reclamaran mantenir un estat d'equilibri, de
comunicació continua entre la Terra i el Cel. És així com unireu les dues aigües, les Aigües de
Dalt i les Aigües de Baix, fent que siguin una de sola.
Així que aquest és el rol ara mateix de tots vosaltres aquí a la Terra. Si esteu encarnats, si teniu
un cos físic, és que alguna cosa heu vingut a fer aquí no és així? Tots heu vingut a facilitar el
descens de l'Esperit en aquesta carn eh, en aquesta matèria, en aquesta dimensió.
Durant els darrers anys heu viscut processos d'obertura i grans moments d'efusió on heu
recuperat el vincle amb l'Essència Divina però sense acabar de finalitzar l'obra al Blanc.
L'obra al Blanc vol dir que passeu del Negre, que és el que no està format, el caos d'on tot
prové al Blanc, que és l'emanació primera del Crist, de la Llum, l'Amor la Saviesa i la Veritat.
Per tant el Blanc ara es fa lloc a cada racó de la Terra. Els Àngels i els Cavallers transporten la
bona nova dels elements per tota la Terra, avisant-la que ja és el moment perquè tota tota la
matèria revisqui, reneixi en la Llum Autèntica, en la Llum Cristal·lina i Diamantina.
Us vaig parlar del plexe solar en la darrera transmissió. En aquest centre trobareu la clau per
finalitzar la unió del cos d'Eternitat i el cos físic. A través del plexe solar podreu unir tota la
matèria física al Cor de la Terra, ja que el plexe solar treballa estretament amb la planta dels
peus. Per poder-lo obrir i que funcioni adequadament heu d'intentar mantenir al màxim la
puresa dels pensaments i sentiments. Heu de mantenir una respiració oberta, una respiració

suau i a la vegada intensa que alimenti el Foc, ja que el plexe solar permet encendre el foc de
la personalitat i elevar-lo passant per la porta estreta, el cor, el tim eh, i que arribi a sortir per
la Corona del Cap.
No és imprescindible estar a la natura, podeu activar bé el plexe solar i estar arrelats
perfectament al Cor de la Terra en l'entorn que sigui, en les grans ciutats o en entorns
desgastats. Si aconseguiu establir les arrels al Cor de la Terra i les arrels al Centre Galàctic des
del plexe solar sou un vehicle indestructible podem dir eh!
Ara, també heu de fer atenció, ja que durant els propers mesos, els mecanismes
d'encobriment de la consciència, de tancament en el sistema dual de la matriu falsificada, es
tornaran clars i evidents per a tots. Per tant podreu observar quan el plexe està dominat per
les forces exteriors que us obliguen a viure emocions i a projectar, allunyant-vos en
permanència del vostre Cor, i quan recupereu el plexe per al vostre Temple de Llum. És en
aquest moment on us interioritzareu, on tota la zona del plexe solar es dilatarà i a la vegada la
zona del coll entre les clavícules, el punt del tim on es troba el Cor Diví Irradiant també
s'expandirà.
Aquests són dos punts crucials durant les setmanes vinents ja que notareu l'alliberació de
moltes de les forces que us pressionaven eh, que encara us anaven rosegant.
Aquests dos punts, el plexe solar i el tim, és on es creuen els corrents ida i pingala, el masculí i
el femení que recorren els laterals del shushuma, que és el canal central. En aquests dos punts
es produirà la dissolució dels segells que mantenien tancada i atrapada l'energia vital i així
podreu fusionar en totalitat l'energia vital amb la Llum Vibral de les Partícules Adamantines.
Vinga, fem uns petits instants de fusió entre el Temple d'Eternitat i els vostres vehicles subtils.
Fen que el vehicle d'Eternitat, que la vostra Essència i Guspira aparegui totalment en aquesta
dimensió, que aparegui davant de l'escena i no estigui encara amagada amb una mica de
vergonya darrera de la personalitat eh! Vinga som-hi uns instants!
D'aquesta manera el prana esdevé Partícules Adamantines i el Foc Diví es converteix en el
prana. És a dir, totes les diferències que havíeu fet anteriorment a partir d'un cert moment ja
no tindran més validesa. Tot i tot i tot el que forma part de la Terra passarà a estar informat
per la Llum Adamantina, pel Foc Diví en el qual us banyeu tots vosaltres, la Terra i el sistema
solar ara mateix.
D'aquesta manera, molts postulats dels ensenyaments més estrictes que separaven la matèria
de l'Esperit (el cos de l'ànima i l'Esperit), perdran el seu significat i la seva validesa.
Tots esteu naixent de nou i les antigues lleis aniran caient una darrera l'altre. No obstant hi ha
grans veritats, hi ha ensenyaments que són eterns i sempre perduraran.
Ho podeu comprovar perquè sigui quan sigui que s'hagin entregat a la humanitat, segueixen
tenint la mateixa validesa. En canvi hi ha d'altres iogues o ensenyaments que es demostren
parcials i que no provenien de la Font de l'Esperit de Veritat que és sempre la mateixa.
Quins moments més sagrats, més beneïts!

Quan tot el sistema solar, quan tots vosaltres i la Terra us eleveu cap als plans de la Veritat, cap
als plans on regna la Llum; on la Pau i l'Harmonia es converteixen no en un objectiu o un estat
intermitent, sinó en la Veritable Vida que experimenteu a cada instant.
Així doncs us queden encara unes quantes setmanes per rebre els darrers Batejos de Foc fins a
mitjans del mes de febrer aproximadament. A partir d'allà s'obrirà una nova etapa que ens
oferirà durant l'any que ve una immensa festa de Foc, Llum i Amor, on molts processos de la
Terra es desencadenaran. Per tant, tots aquests Batejos estan sent una preparació, una ajuda
per fer-vos aterrar eh, perquè la Llum aterri en el vostre cos físic.
I ja veureu quina és la diferència entre estar en el “sac de menjar” o estar en el Temple de
Llum! Veureu clarament, com us he dit abans, quan són les energies exteriors que us
manipulen, quan és l'energia vital que us arrossega (l'energia vital a la part frontal del ventre),
o quan és la Pau que s'instal·la en el plexe solar i en el Cor Diví en el tim, i comenceu a irradiar
del plexe al Cor, del plexe al Cap. Podreu comprovar que la realitat que Sou és Eternitat, és
Pau, és una Joia extàtica i Infinita.
Vinga, abans d'acomiadar-me us faré el meu petit regal sorpresa. Ja sabeu que m'agrada molt
tenir algun detall de tant en tant amb tots vosaltres...
I bé estimats germans i germanes, jo sóc Omraam Mikhaël Aívanhov i us entrego la meva
força perquè naixeu de l'Aigua i l'Esperit, perquè el Crist neixi, perquè l'Infant Crist obri els
ulls a la Nova Vida, al nou Èter, a la Llum que sempre heu estat.
Jo i el Conclau dels Melquisedec us acompanyarem de ben a prop, sempre que aquesta sigui la
vostra disposició i acceptació. Tan sols ens heu de cridar en el vostre cor i entrar en comunió.
Crideu al Foc Diví i als Batejos de Foc obrint bé la respiració, dilatant-vos bé i així podrem
baixar i ajudar-vos a omplir de Llums i Colors, de Guspires de Foc de Joia i Alegria tot el vostre
Temple.
Permeteu al plexe solar dissoldre totes les capes obscures que encara us recobreixen. Quan ell
encengui el Foc en aquest cos físic, el cos d'Eternitat, que molts cops es troba darrere vostre o
intenta fusionar intermitentment amb el cos físic, podrà llavors com us he dit eh, agafar el
comandament i entrar davant de l'escena en aquesta dimensió.
Així, cremareu les darreres capes que encara impedeixen una lliure circulació de la Llum i
l'Amor i que us impedien sentir i viure que no hi ha cap distància entre vosaltres i la Font,
entre vosaltres i l'Amor Absolut que sou.
Així la vostra base trobarà finalment l'equilibri en l'arrelament total a la Terra, les cames
plenes de força i l'Esperit fecundant arreu!
Jo sóc Omraam Mikhaël Aívanhov amb la companyia inseparable de tots els Melquisedec.
Rebeu la nostra Pau, la nostra Harmonia, el nostre Equilibri, l'Estabilitat, la Joia i l'Alegria per
ara i sempre.
Acompanyeu-vos els uns als altres. Doneu-vos la mà els uns als altres. Estimeu, canteu i
glorifiqueu el Pare de Totes les llums; la Llum que sou tots i totes!

Repasseu les transmissions d'aquest bloc que us ajudaran a acabar de fer-vos totalment
permeables als darrers Batejos de Foc.
En la Joia del Cor us dic, fins ara mateix estimats germans i germanes! Ens veiem de nou l'any
vinent!
Que el Crist neixi en tots vosaltres!
Que així sigui.

