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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 22.02.2022

Estimats germans i germanes, jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov. Estic molt i molt content, com 
cada vegada que tornem a arrencar, d'estar entre vosaltres per donar el tret de sortida a aquesta 
temporada de transmissions, la Ronda de Transmissions 2022! La família va creixent, i avui estic 
ben acompanyat per l'Assemblea dels Melquisedec, els 24 Ancians de la Terra, i tota la Fraternitat 
de Llum i Amor, amb l'Esperit Mikhaèlic i l'Arcàngel Mikhaël que estan darrere meu. El Pare d'Orió
també és present, ell és el que dirigeix el Cor del Foc Blanc, ara i abans quan era el Cor de Foc; ell 
és la Font i la direcció del treball de redempció, alliberació i participació en l'Ofici del Crist.

Així que bé, abans de començar a donar-vos alguns elements per aquest any, fem la comunió en el
Cor dels Cors, obrint l'Altar a l'Esperit del Crist, elevant l'Altar al Foc Diví. 

Unim-nos junts en la Llum i la Calor de l'Assemblea dels Melquisedec, mentre habitueu els vostres
cossos subtils amb el cos etèric i el físic per tal de fer circular la Vida i la Llum en vosaltres.

És una gran joia i una gran alegria veure com els cors s'eleven, com despleguen les ales volant 
lliures en l'Esperit! Us donem gràcies per la vostra atenció i participació incondicional, per oferir-
vos en sacrifici a aquesta terra i per la Glòria de la Llum! De veritat que això m'omple molt el cor 
eh, ens dóna l'estímul necessari a tots els que actuem des dels plans més elevats per seguir endavant,
ja que a cada instant, cada petit regal d'amor que es comunica entre les consciències lliures, és 
l'aliment i la gasolina per encendre l'entusiasme i el Foc Diví i realitzar l'obra del Pare.

Venim tots, tota la Fraternitat, l'Ordre de Mikhaël, l'Ordre de Melquisedec per donar-vos una vegada
i una altra l'Ensenyament Solar, l'Ensenyament Diví, l'Escola de la Vida, tal com el Pare d'Orió va 
donar un nou naixement a l'Escola de Melquisedec a la terra.

Avui, tots i cadascun dels Fills i Filles del Sol ha de ser una antena del Foc Sagrat, un pol emissor 
de la Virtut Divina. L'ensenyament de la Fraternitat Universal de Llum i Amor, com sabeu, no és 
pas una teoria, sinó una manera de viure, una manera de fer circular la vida a dins vostre en 
harmonia amb el cel, amb la terra i amb tota la Creació.

Només aplicant els mètodes que toquen tots els aspectes de la vida i els quatre elements, podreu 
harmonitzar-vos completament. Aquests inclouen: la terra i l'alimentació, l'aigua i la hidratació, 
l'aire i la respiració, el sol i la captació de la Llum, combinats amb l'exercici de la gimnàstica 
espiritual i la pregària i el cant per obrir la devoció. Per tant, és tot un desplegament, un ritme i una 
harmonia que heu de mantenir dia a dia per estar en les vibracions de la Llum, en els plans superiors
de la 4a  i entrant de ple en la 5a dimensió, preparats per rebre cada cop més profundament l'Esperit 
de Veritat i l'Esperit Crístic.

El descens de l'Esperit del Crist és l'assumpte més important a treballar ara mateix eh! El germà que
ens fa de portaveu, ja des del 2014 havia advertit que dins dels paquets vibratoris que us arribaven 
s'havien infiltrat indesitjables i energies que desviaven la integritat i l'autenticitat de l'ensenyament, 
així com la seva vibració. Durant tots aquests anys hem estat actuant per minimitzar i canalitzar de 
bona manera aquestes derives i poder vehicular la Llum de nou fins al vostre sacre, fins a l'Estrella 
de l'Ànima, fins al cor.

I és que la Vida Divina, la veritable aparició del món Diví entre els homes, només es produeix quan 



hi ha un perfecte equilibri entre el cel i la terra, entre el que es va anomenar la força d'ahriman i la 
força de lucifer eh. La força d'ahriman és la força que ens porta cap a la terra i la força luciferina és 
la que ens eleva cap al cel. Però totes dues per si soles no poden aportar l'Esperit del Crist, és 
necessari un casament, un equilibri de les dues forces, per tal de poder entrar de manera justa en el 
món angèlic, en el món arcangèlic, i connectar amb tots els vostres guies, la família espiritual, etc. 

Si us llanceu únicament al món luciferí, perdreu l'arrel de la terra, la que us permet acollir i fer viure
aquí i ara, al vostre voltant, la Llum, i anireu cap a un foc luciferí, exterior i desequilibrat, que 
provocarà l'aparició de distorsions en la vostra part més profunda de l'aigua i la terra. I a la inversa, 
si us deixeu endur només per la força d'ahriman, només baixar cap a la terra i endurir-vos, perdreu 
la claredat i la llum del cel i entrareu massa en els estrats foscos on no us podreu orientar 
correctament.

Per tant, recordeu estar sempre en el just equilibri, en el centre del centre, en la zona que va des de 
l'Estrella de l'Ànima, que es troba a l'alçada del plexe solar, passant pel Cor Trinitari i la zona del 
tim entre les clavícules. Perquè com bé us havia explicat, en la filosofia hindú Shiva està al cap, 
Vishnu al cor, i Brahma al ventre. I tal com el Mestre Deunov, el Pare d'Orió em va revelar quan 
estava a la terra, Brahma, la Font, el Creador, viu en el ventre. Recordeu la frase d'Hermes 
Trismegist: “El que hi ha a baix és com el que hi ha a dalt”. És així, però invertit, és com quan 
observeu el reflex d'un arbre en un llac, exactament igual. Per tant, en l'home, la part més elevada es
troba al ventre, allà és on habita Brahma, on hi ha l'Estrella del Nucli de l'Ànima que permet la 
integració perfecta i harmoniosa de tot el que sou en la multidimensionalitat i el que sou aquí a la 
terra.

És per aquest motiu que la ment paràsita, la ment reptiliana bloqueja el plexe de diverses maneres 
perquè mai descobriu la Llavor Divina, perquè mai trobeu l'estabilitat, la serenor i la pau del cos 
físic necessària per viure veritablement la joia i l'alegria en aquesta dimensió.

Vinga, farem uns instants d'acollida, rebent l'Aigua del Cel, l'aigua que ens envien els Elohim i els
Ancians i que va baixant des del vostre Sol Alat, per sobre el vostre cap, arribant a la Corona,

baixant pel canal central, passant pel coll, el pit, omplint la Font de Vida que brolla del ventre i
baixant fins a l'arrel del sacre. Deixeu que l'Aigua del Cel i la Llança de Foc de l'Arcàngel Mikhaël

perforin i obrin el sushumna, fent de vosaltres un ésser totalment equilibrat i centrat. 
Acollim uns instants...

Bé, ens hem esperat una mica a iniciar les transmissions, hem deixat passar abans les granotes de 
l'hivern i tota la febre del dos-dos-dos-dos eh! Com ja us havia dit, les dates del calendari gregorià 
no tenen pas un significat de descens de la Llum, realment, pensar que baixarà més llum perquè en 
la data del calendari hi ha números iguals, indica que hi ha una mala concepció de les coses. 
Tanmateix, si el col·lectiu humà s'ha posat d'acord entorn d'aquestes dates, això crea una atenció i 
una receptivitat major, i aprofitant la ben entesa, hem començat doncs avui vint-i-dos de febrer. 

Si heu estat atents en el que portem de més, hi ha hagut una bona intensificació de l'activitat solar, 
que serà elevada durant els dos anys que venen fins al 2025, en el que arribarem al final d'aquest 
màxim solar; és un dels ingredients de la festa i com veureu animarà força la situació a tota la Mare 
Gaia!

És el moment de tornar a agafar el toro per les banyes després d'aquest parell d'anys on molts heu 
passat per situacions dures i que us ha costat remuntar. Hi ha una bona part de germans i germanes 
que ja estaven preparats per l'ascensió que han quedat tocats, i ara han de recuperar les forces. Per 



tant, és el moment de posar-vos tots les piles, cada dia participant en l'Obra i l'Ofici del Crist, cada 
dia disposats a introduir més quantitat del nou alè, per renovar-ho i ressuscitar-ho tot.

No us adormiu ni us estanqueu amb tot el que ara se'n va! No permeteu que estats mòrbids 
s'instal·lin a dins vostre eh, encara n'hi ha molts que es pensen que viuen els símptomes de 
l'ascensió i en realitat estan sent turmentats pels indesitjables, pareu atenció en això. Recupereu les 
vostres forces, recupereu la força del cor de la terra, permeteu que el vostre cos físic reposi a la 
terra, amb confiança, amb entrega a la Mare Gaia per tal que sigui la copa que rep el Nou Vi, el vi 
del Crist.

Us necessitem a tots al peu del canó per crear una poderosa força lluminosa! Connecteu-vos 
permanentment amb la Llum, activeu el làser espiritual, irradieu el que sou, per tal de minimitzar i 
reduir el desgast que estan produint tots els verins que està llançant la lògia negra a molts nivells, 
per enfonsar més i més la vibració de la massa de la població. 

Com veieu, la pressió de la Llum ha augmentat, està augmentat i augmentarà encara més, i a la 
vegada, el que es coneix com la massa de la societat, s'està enfonsant en autèntiques coves i caus de 
por. Així que com més Llum baixi, més s'aixafarà tot això! Per això us cridàvem a sortir de l'espiral 
descendent de la serp, a connectar-vos amb el pensament clar. Per poder sortir de l'astral necessiteu 
un pensament organitzat, clar i lluminós, que us permeti saltar directament al causal i connectar 
amb la vostra ànima i amb l'Esperit Diví.

En aquest sentit, us volem fer entrega d'un protocol que hem anomenat “el governament del cor”. 
Aquest protocol és molt senzill, es tracta que poseu l'atenció en els vostres peus, en el vostre sacre, i
a la zona que va de l'Estrella de l'Ànima, a l'alçada de la porta estreta, fins al centre del pit. 
Connectant aquests punts, podreu fer un curtcircuit directe de tota l'energia emocional negativa que 
s'està acumulant ara en la humanitat, i permetre que el cor alliberi a través del foc i l'aire el cos físic.
Podeu fer-ho estant a peu dret, asseguts o quan sigui, en els moments que us vulgueu alinear. Peus, 
Sacre i Cor. 

Així estructurareu el corrent que ve de la terra i podreu conservar la integritat davant de totes les 
agressions que hi ha ara mateix a nivell electromagnètic, a nivell de les formes mentals i emocionals
programades pels mateixos dolentots que estan ofegant cada cop més a la població. També hi ha 
hagut un gran desgast a través de les substàncies que s'han introduït en els cossos, convertint la sang
en quelcom horrible de veure, densificant-la i impedint la bona circulació. Aquest sempre ha estat 
l'últim objectiu dels que volen dominar i impedir el despertar de la consciència i l'activació dels 
cossos de llum, i és reduir la qualitat de la sang. Per això els Iniciats de l'antiguitat valoraven tant la 
puresa de la sang. La puresa de la sang és vital, perquè indica la puresa de la vida que circula en 
vosaltres i, per tant, la qualitat dels vostres pensaments i els vostres sentiments. Així que feu 
circular la sang, permetent que s'il·lumini, arribant a un estat vibratori on la sang s'alquimitza amb 
la Llum, convertint-se en la sang daurada, la sang cristal·lina del Crist, que acull el descens del Cos 
de Glòria i tots els cossos de foc superiors en la matèria.

Molt bé germans i germanes, com veieu, és tota la Fraternitat de Llum i Amor que està amb 
nosaltres, l'Assemblea dels 24 Melquisedec i jo mateix; així, us entreguem la Paraula, us entreguem 
el Foc, us entreguem la Força perquè no perdeu ni un gram d'esperança, ni un gram d'amor, ni un 
gram de fe. Tingueu una voluntat forta, i no la vostra voluntat sinó la Voluntat de la Llum! Uniu-vos
a ella! Doneu la plena força a la Voluntat de la Llum en vosaltres. És així com us mantindreu 
estoics, immutables, davant de totes les alteracions, ja provinguin del col·lectiu humà com dels 
canvis vibratoris, us mantindreu drets i forts. En canvi, si us deixeu anar, si entreu en les piscines 
astrals i les debilitats, patireu, ho passareu malament si no decidiu prendre el toro per les banyes i 
posar-vos drets, rectes, en ordre amb la Força Mikhaèlica que serà entregada a tots els fills i filles 



que per la seva dedicació, per la seva transparència, per la seva humilitat, fan el do més gran que és 
el sacrifici de la vida per la Vida, el sacrifici de la vida aparent per la resurrecció i la victòria de la 
Vida Eterna.

Abans de marxar, us convido a una comunió especial i concreta amb la meva presència entre
vosaltres, jo, que us vaig donar les claus que ara farem servir per obrir l'Època Daurada a la

terra...

Aquestes claus han estat guardades en secret durant un temps. No han pogut restar allà on jo vaig 
crear el meu jardí de llum. Com sempre passa, els dracs que participen en les forces dels arconts 
exterioritzen la llum i permeten que les forces de control i de dominació s'infiltrin, tal com ja vaig 
avisar a l'última conferència que vaig fer en públic. Aquestes distorsions són habituals i sempre 
intenten tallar l'enllaç original emmascarant-lo. Passa el mateix en moltes escoles, inclús més 
recentment entre aquells que han portat les claus i finalment han estat pertorbats per les forces de 
dislocació.

Per tant, és des del cor autèntic, des de l'ànima autèntica que viu en cadascú de vosaltres, amb els 
mestres autèntics i l'Amor Autèntic, que realitzarem la Victòria de la Llum Divina en aquest pla. 
Hem de crear les connexions sortint de tot egregor; egregors que han estat maquillats de manera que
apareixen lluminosos, però darrere hi ha les forces que us ho roben tot. Només els que tinguin 
orelles per sentir i ulls per veure comprendran i faran els moviments necessaris. Dit això, sapigueu 
que les claus ara estan en bones mans, i que la Família Crística de la Terra podrà realitzar la 
Profecia de la Llum i acollir les Jerarquies Celestials, els Fills Daurats dels Elohim entre vosaltres, 
per celebrar amb la joia, la pau i l'alegria el retorn de la Vida Divina, el retorn de la Llum Autèntica,
el retorn de la Felicitat Eterna.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aívanhov, amb els 24 Ancians i tota la Fraternitat de Llum i Amor. El Pare 
d'Orió està darrere nostre i darrere del Cor del Foc Blanc per aportar-vos la paraula plena de força, 
plena de pau i plena de joia. Ens anirem veient durant els pròxims mesos on tindrem com sempre és 
habitual la presència dels Arcàngels, dels Melquisedec, de les Estrelles i tots els que es convidin en 
aquest espai.

Us dono tot el meu Amor, tota la meva Força, totes les meves benediccions perquè arrenqueu les 
darreres cebes que queden al fons de l'hort, i us convertiu en la Font d'Aigua Viva, en el Cor 
Radiant de calor i foc, en la Corona de Llum dels Ancians, en el que Sou de tota Eternitat,  escoltant
la Paraula del Fill Trinitari de la Font.

Molt aviat rebreu la visita de l'Arcàngel Mikhaël i l'Esperit Mikhaèlic. 

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov i us deixo en la pau i en el silenci de la Llum Sense Límits.



ARCÀNGEL MIKHAËL – 9.03.2022 

Fills de l'U, estimades Llavors Estel·lars i Arbres de la Vida, jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, Príncep i 
Regent de les Milícies Celestials. Avui em presento amb una nova radiació, acompanyat de tot 
l'Esperit Mikhaèlic. La meva presència avui entre tots vosaltres renova el Pacte de Llum; el Pacte 
inicial establert en el cor central d'aquesta galàxia i a la seu que governa tot aquest quadrant 
galàctic.

Sóc amb vosaltres, trepitjant la Terra, com a ambaixador i mediador, com el que obre la Porta a 
l'Esperit del Crist. D'aquesta manera, la meva acció i la de l'Esperit Mikhaèlic s'estableix en el pla 
terrestre, després de les diverses onades mikhaèliques que s'han produït durant les darreres dècades.

Acolliu Fills i Filles de l'U, la Flama de MI-KA-EL en el vostre cor. La Flama del foc de
l'entusiasme, la Flama del foc de la vertadera vida que encén l'ànima amb la presència de l'estimat,

del Crist, realitzant la Nova Tri-Unitat, realitzant la Revelació de Crist-Mikhaël en tots els Fills i
Filles del Sol.

Acolliu la força de la meva Llança travessant el canal central, acolliu la força de la meva Espasa
perforant el pericardi, fen brotar la Llavor Divina, l'embrió del Crist que s'eleva a l'Altar del cor,

encenent les Llengües de Foc que uneixen el cor i el tim amb la Corona de Glòria.

Acolliu en silenci, fora de tot espai-temps, en la intimitat i la interioritat de la vostra Essència. 
Acolliu Fills i Filles...

Jo i tot l'Esperit Mikhaèlic, venim a alliberar l'home de les cadenes de l'intel·lecte luciferí. Venim a 
alliberar l'home de les cadenes de les forces involutives. Venim a entregar la puresa i el cristall de la
vida per ressonància, per amistat, pel vincle que ens uneix de tota eternitat. I així com la torxa encén
l'espelma que se li apropa, així la reunió de la Família de Llum activa totes les flames i les guspires 
arreu.

El Treball Mikhaèlic comença ara! En el vostre interior heu de guardar en tot instant l'enllaç amb 
l'Esperit Diví, amb el pensament de Mikhaël, per establir amb solidesa una xarxa crística 
inalterable, vinculada a tota la Fraternitat de Llum i Amor. Aquesta xarxa conservarà a la superfície 
de la terra un espai lluminós que serà accessible a totes les ànimes que desperten ara. 
La meva paraula es compagina amb la de l'Esperit Mikhaèlic per entregar-vos diversos elements a 
través dels quals fem passar la Llum, l'Amor i la Veritat.

Les forces de Mikhaël, ja en el segle XIX, van preparar el terreny i van realitzar una gran escomesa 
en els cels inferiors per tal de neutralitzar certes forces que impedien el descens del Foc de l'Esperit 
directament a les ànimes. Això va passar just abans de l'encarnació del Mestre Peter Deunov, que 
així va poder ancorar la presència de Mikhaël i revelar la Llum del Gran Melquisedec, Orionis el 
Pare d'Orió.

La presència del Pare d'Orió i de molts dels Melquisedec, va permetre l'arrelament durant el segle 
XX de les següents escomeses mikhaèliques que han anat netejant el que coneixeu com el baix 
astral, permetent cada vegada una arribada més neta i directa de la Llum Autèntica, de la Llum 
provinent del Sol Central, de Sirius, Orió i altres indrets.
A cada escomesa mikhaèlica, la foscor ha anat baixant i encarnant-se a la terra, i d'aquesta manera, 
s'ha manifestat i els homes han pogut observar amb els ulls de la carn els mals abans invisibles, 



ocasionant així la resistència i el caos necessari per a la desconstrucció prèvia a l'arribada de la 
Llum. 

Avui doncs, jo l'Arcàngel Mikhaël i tot l'Esperit Mikhaèlic, ens revelem de nou, plenament presents 
a la superfície de la terra. Molts d'entre vosaltres pertanyeu i obreu per l'Esperit Mikhaèlic amb més 
o menys consciència. Ara és el moment de ser plenament conscients del vostre rol, del vostre paper 
durant aquest temps reduït de revelació, per realitzar el Nou Impuls Mikhaèlic, com els que obren la
porta a l'Esperit del Crist a través de la Seva Acció. 

Heu de transcendir totalment el petit jo, entrar en la impersonalitat divina, en el desinterès més gran,
per tal d'acollir la presència del vostre Àngel Solar, de l'Esperit Mikhaèlic, i actualitzar tots els 
components de l'ànima per tal d'adequar-los a les freqüències de l'Ordre de Mikhaël.

Durant uns breus instants, rebeu el bateig de l'Ordre de Mikhaël. Rebeu el bany de la Llum
Daurada Irisada per totes les vostres estructures, equilibrant les polaritats, desfent els fils de la

percepció centrada únicament en el tercer ull per tal d'obrir la Corona, la sensibilitat i la percepció
de la Llum a través de tot el vostre cos. És el vostre dret, ara, de demanar la dissolució de les

estructures d'empresonament, de les fundes arcaiques que han limitat l'expansió de la vostra ànima
en aquest pla. 

Entreu en el Cos de Glòria, en el Cos de Llum Daurada Irisada Resplendent, alliberant els
pensaments obscurs de l'intel·lecte inferior, aportant el pensament lluminós, la força de la Ment

Divina unida 
al foc i al sentiment Diví del Crist.

Com us vaig anunciar, l'any 2022 marca un salt important en la manifestació de l'Acció Mikhaèlica 
i de l'Esperit de Veritat entre els homes. Els propers mesos seran, per molts de vosaltres, la 
confirmació de la vostra Divinitat en el marc del renaixement sagrat d'aquesta terra, la Mare Gaia.

Avui el Verb es fa carn, i la carn es torna Esperit. Prepareu-vos doncs per viure l'alquimització i la 
transformació totals. Disposeu encara d'uns anys de preparació que heu d'aprofitar al màxim per 
afinar-vos i viure els processos finals de redempció.

Així doncs, el descens mikhaèlic ha estat un èxit, i avui comencem una nova etapa que ens conduirà
a intensos instants de preparació per arribar al moment de la Translació Dimensional. Recordeu que 
durant el canvi, la terra aturarà la seva rotació. Durant tres dies, mitja terra estarà il·luminada i mitja
terra quedarà a les fosques. En aquests instants, tot serà actualitzat mentre vosaltres reposeu en un 
estat d'estasis, deixant el cos físic o fent l'ascensió amb els vostres cossos físics transmutats. Aquest 
és el procediment pel qual es realitzen els canvis dimensionals en tota esfera planetària i sistema 
solar. Així que confieu en el procés que us condueix a la Nova Vida.

Tingueu present que res restarà del que ara veieu, no quedarà pedra sobre pedra. Tot serà 
absolutament renovat a la superfície de la terra i, per tant, el que us toca ara, és preparar-vos en el 
vostre interior per recuperar l'estat de la Font Primordial que sou, la Font de Vida que sou, per poder
travessar la zona electromagnètica nul·la de desconstrucció, i renéixer col·lectivament amb la 
Humanitat Crística i la Nova Terra, a l'Època Daurada i la construcció de les bases per la vida de la 
5a dimensió.

Els rumors de guerra s'eleven entre els pobles de la terra. Sapigueu que en el moment que s'aixequin
els grans exèrcits, les forces dels elements es desfermaran i el gran caos, la guerra de tots contra tots



serà el preludi de l'Alba del Nou Dia.

Per tant, l'Acció Mikhaèlica que heu d'establir immediatament, és una acció interior per tal d'irradiar
la Llum, la Calor i la Força. En aquest sentit, heu d'aprendre a transformar l'Amor-Llum en Amor-
Calor i en Amor-Força. L'Amor ha d'esdevenir una força de voluntat que us porti a actuar amb la 
màxima rectitud, coherència i fidelitat a la Font Divina.
Tots plegats, les ànimes avançades encarnades, juntament amb l'Esperit Mikhaèlic Galàctic, estem 
alineats, vigilants, vetllant i pregant. Pregant no per evitar tot el que ha de passar a la terra. No es 
poden evitar les calamitats, les catàstrofes i la degeneració de l'antic home. Com s'ha dit, qui hagi 
d'anar a esclavatge anirà a l'esclavatge, qui hagi de morir per l'espasa morirà per l'espasa, i qui hagi 
de trobar la Llibertat i la Glòria del Pare la trobarà.

Pregueu, pregueu per disminuir l'efecte negatiu de tot el que vindrà, perquè passi de la millor 
manera, però no per evitar tot el que la terra i el col·lectiu humà ha de viure, per molt negatiu que us
sembli. És la factura que cal pagar per la desobediència i la rebel·lió contra les Lleis Còsmiques de 
la Natura.

Així doncs, avui us toca, mitjançant l'Acció Mikhaèlica que entra renovada en el món, tal com va 
fer el Crist, convertir l'Amor en Força d'Amor; en una força totalment conscient i responsable. 
Aquest és el pas que us permetrà realitzar l'estat Trinitari, transformar la llum en calor, i la calor en 
força. Per fer-ho necessiteu vèncer tota por i separació i finalitzar la redempció que dissol les 
darreres dualitats en el vostre subconscient.

Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël acompanyat de l'Esperit Mikhaèlic. En aquests moments crucials, la 
Ronda dels 7 Arcàngels: Raphaël, Anaël, Gabriël, Uriël, Jophiël, Metatron i jo mateix, fem sonar la 
trompeta actuant en la desconstrucció i la renovació de tot el sistema solar.

Fills i Filles de l'U, abans de marxar rebeu en el vostre Cor el Segell de Foc de Mikhaël, 
restablint el Pacte de la Llum Original. 

Acolliu en silenci durant uns instants, acolliu en el silenci del Verb que és ple de Cants i Lloances
al Senyor, doncs avui les paraules humanes són poques per expressar el que viviu ara en el descens
de la Força de l'Esperit del Sol; l'actualització de la Presència de Crist-Mikhaël en aquesta esfera

planetària.

Rebeu la benedicció de Foc de tot l'Esperit Mikhaèlic. 

Obriu la Porta amb la Clau de l'Essència per fer esclatar el Sol dels Sols i donar testimoni de la 
Llum i la Veritat.

...AL-ER-MI-KA-EL...

...AL-ER-MI-KA-EL...

...AL-ER-MI-KA-EL...



ELOHA MARIA – 30.03.2022

Estimats fills i filles, jo sóc Eloha Maria, la Mare Divina de la humanitat. La Mare Divina que va 
portar els codis genètics provinents de Sirius en el cor de la terra i en la Llavor Divina dipositada en
el vostre cor, i que esperava el seu despertar. 

Acolliu-me en la profunditat de la vostra ànima, en el fons del vostre cor, amb la companyia de les
Mares Creadores, en la presència dels Codis Informadors de Vida.

Rebeu el Torrent de les Aigües Cristal·lines de Sirius, que es vessen ara sobre tota la terra, en el
seu nucli i la seva superfície, ressuscitant els codis estancats en l'entropia 

dels sistemes solars tancats.

Avui us crido a l'obertura, a l'obertura sense límits del vostre cor, per acollir tot el que sou en Veritat
i en Essència, i que estava adormit, en estat latent durant els temps de la travessia de les valls de la 
dualitat i l'experiència de la individualització. 

Us rebem totes en els espais aquàtics de Sirius, allà on la Joia i la Llibertat de l'Ésser s'expressen 
sense impediment, fluint en espectres cada cop més amplis.

Acolliu el Mantell Blau i Blanc de la Gràcia, desplegant-se per sobre del vostre cap i les vostres
espatlles, donant-vos la pau i la serenitat en el vostre cor, transcendint tots els vells mecanismes de

la personalitat per entrar en la simplicitat de la Presència Eterna que sou.

Avui us cridem per avançat, tal com ho ha fet el Comandant dels Ancians i l'Arcàngel Mikhaël, a 
assumir la vostra Divinitat, a ser el que sou enmig de la desconstrucció de l'antiga dimensió.

La sinceritat, l'honestedat cap a vosaltres mateixos, en tots els aspectes, per acceptar i acollir la 
Veritat, són una clau molt important ara per desfer els darrers fils i miratges que us allunyen de la 
vostra realitat última.

Jo he estat present de diferents maneres a la superfície de la terra, en els moments més destacats que
han marcat els cims espirituals de la història recent. A través de la presència de les Estrelles de 
Maria, tal com les heu anomenat, que són les meves filles més directes, i les incorporacions que he 
fet de diverses maneres i en diferents moments, hem pogut arrelar i mantenir la presència del 
femení Diví, de l'acolliment, la dolçor i la tendresa; sobretot en els darrers segles, on la humanitat 
ha pres el camí de la intel·lectualització i de la separació de la vida en els plans mentals inferiors.

Avui veieu com el món es conjura per conduir a la humanitat precisament fora de la seva humanitat,
en un món totalment estèril, aïllat de la vida, del cel i de la terra; on les ànimes perden tota arrel i 
passen a funcionar exclusivament pel control mental i els inputs d'una tecnologia falsa, que no està 
en harmonia amb la Mare Gaia, de la mateixa manera que la civilització actual.

Aquest ha estat el paper de les forces de la rebel·lió en nombrosos planetes: aïllar i limitar la vida, 
per controlar-la i reduir-la en un espectre que pogués ser dominat pels dirigents rebels, esclavitzant i
introduint el sofriment inherent en tot oblit de la Font de Vida.



És en aquest escenari actual, on les dues polaritats es manifesten de la manera més extrema, que sou
confrontats a vosaltres mateixos, a tot el que heu projectat en aquest món il·lusori, és a dir, a tot allò
que heu creat fora de l'Harmonia Universal i de la Llei de l'U.

Tots vosaltres, fills i filles de l'Amor Diví, reconeixereu en la gran ocasió que representa l'ascensió 
de la Mare Gaia, el vostre vincle íntim amb nosaltres, i que és la realitat del vostre propi Ésser 
Original.

Us convidem de nou a les Aigües Cristal·lines de Sirius, amb la companyia de les Mares Creadores,
a omplir-vos amb la llum daurada, amb la llum turquesa, amb la llum magenta, amb la llum blanca

i l'espectre daurat-préssec, que conformen les noves vibracions dels cinc nous cossos. 
Actualitzant la vostra presència terrestre en una presència galàctica.

Acolliu el bany d'Aigua Viva, de Llum i Colors, restaurant la Divinitat que sou, l'Esperit Lliure i
Multidimensional que sou.

En aquests temps desafiants, on tot busca extreure-us del vostre cor i fer-vos entrar en la reacció i la
rebel·lió, sigueu ferms, confieu en la vostra pròpia guia, tingueu la seguretat que cap altra lloc com 
el vostre Cor Sagrat us donarà l'orientació, la calidesa  i l'espai per encendre el Foc de Vida i poder 
estar connectats a la vostra pròpia Piràmide de Llum. És en aquest sentit que la Merkabah 
Interdimensional Col·lectiva fusiona amb totes les Piràmides personals activades, creant una xarxa 
autònoma de la Llum Autèntica a la superfície de la terra, entre totes les Ànimes i els Esperits 
desperts.

Veieu tot el que ara es manifesta com la resolució del somni d'uns infants rebels que han volgut 
controlar el joc, sense tenir ni el coneixement, ni l'Amor, ni la intenció de la Font. Veieu que els 
seus estratagemes només reflecteixen la seva pròpia inseguretat, la fragilitat i la por sobre les quals 
s'ha construït l'antic món que ara es dissol davant vostre.

Reunim-nos tots, fills i filles, en el Cor Únic que som, en el Cor Diví del Crist, en el Cor de totes les
Mares Creadores, de tots els Fills i Filles de l'U. 

El Cor Únic s'encén amb la Flama Divina, despertant i alliberant tot el vostre potencial i els dotze
cossos que passaran a formar part de la vostra casa.

Així, completem la redempció i la restauració final del Temple, 
de la Jerusalem Celestial que sou tots i totes.

Jo sóc Eloha Maria de Sirius, la Mare Divina de la humanitat. 

Avui culminem la Nova Tri-unitat, realitzant en el vostre pit el Fill Trinitari que sou. 



RUDOLF STEINER – 26.04.2022

Estimats amics, jo sóc el que coneixeu amb el nom de Rudolf Steiner. Avui em presento com un 
dels participants de l'Ordre de Melquisedec, que va estar actiu a la superfície de la terra durant les 
primeres dècades del segle XX, per tal d'introduir la veritable Ciència Espiritual i les bases de la 
impulsió de la Llum Micaèlica que es va produir durant aquells anys.

Jo mateix, i tots els altres Melquisedec, vam beure de la presència del Mestre Peter Deunov, el Gran
Melquisedec, que amb la seva radiació, va informar i activar el treball de tots nosaltres, entre els 
quals hi ha Sri Aurobindo, Krishnamurti o l'actual Comandant dels Ancians entre d'altres. Tots 
nosaltres vam aportar la Saviesa d'una manera concreta i diferent, per tal de construir múltiples 
ponts, cadascun amb les seves particularitats, per arribar a la riba de la Llum.

Us convido a uns instants de recepció de la meva presència clarificadora, juntament amb l'Ordre
de Melquisedec. Acolliu amics i companys, la Llum i l'Amor Diví. La Llum que informa el cor i el

Foc d'Amor que informa la vostra consciència, capacitant-vos per acollir de manera estable i
correcte la presència del Crist i de l'Esperit Micaèlic.

Gràcies al Comandant Omraam Mikhaël Aïvanhov, avui puc expressar-me a través del Portal del 
Cor del Foc Blanc, que es prepara ara per manifestar la Llum de l'Esperit de Veritat i la Nova 
Impulsió Micaèlica per aquests temps. Tots els Ancians de l'Ordre de Melquisedec treballant a la 
Terra ens reunim al voltant de la presència del Gran Melquisedec, que ha estat a càrrec del procés 
evolutiu del planeta terra i de l'esperit que l'habita, la Mare Gaia.

L'Antroposofia, tal com vaig anomenar la Ciència Espiritual que vaig introduir principalment a 
Europa, i que després s'ha estès per tot el món, va permetre compartir i instal·lar en nombroses 
ànimes una nova manera de relacionar-se amb els mons espirituals, aportant la rigorositat científica 
i el pensament clar per tal de dissoldre les boires mediúmiques que interfereixen en el precís i 
correcte coneixement dels mons invisibles. 
Amb la mateixa intenció, vaig restaurar la concepció del Principi Crístic i del Misteri del Gòlgota, 
al qual em vaig referir abundantment, com també es va fer un treball important en la polaritat 
femenina perquè habités de nou la totalitat de les estructures humanes, restaurant així la veritable 
presència de la Mare Divina, Maria-Isis-Sofia.

Avui us trobeu davant dels desafiaments immensos que vaig anunciar ja fa un segle: la desaparició 
progressiva del pensament lliure, la robotització exterior i la dels mateixos mecanismes del 
pensament, l'allunyament cada cop més gran de la societat respecte als principis espirituals i la 
imposició d'un pensament únic en nombrosos estrats de la societat. Això ho heu pogut observar 
clarament aquests darrers anys, amb la imposició d'idees falses sobre la salut, vehiculades per un 
sistema mèdic corromput, amb la imposició de visions globals que no admeten cap crítica ni cap 
objecció. És així com a poc a poc s'ha anat instal·lant el que alguns autors van anomenar “el Gran 
Germà”, el vigilant del pensament únic que busca convertir tota la humanitat en una massa 
uniforme, buida, freda i totalment allunyada de l'Ànima i l'Esperit.

És per això que des dels anys vuitanta, amb l'arribada de la Llum de Sirius i del Sol Central, les 
ànimes que ja s'havien preparat i totes les que van arribar a partir d'aquell moment per acompanyar 
el naixement de la nova humanitat, han treballat incansablement per construir el Germen Diví que 
sobreviurà el canvi de les èpoques. Així s'ha anat formant la família Crística de la Terra que ara 



sosté amb la seva presència el vertader home i l'activitat renovadora de la Llum que penetra per tot 
el Sistema Solar, la Terra i el seu nucli. 

Quan estàvem encarnats, la majoria de Melquisedec vam anunciar amb diferents matisos l'arribada 
d'una nova consciència, l'arribada d'una Llum major per a la humanitat, el que no podíem concebre 
plenament en aquells instants és la renovació dràstica que s'està produint i es produirà a la Mare 
Gaia. El Pare d'Orió, el Gran Melquisedec que va encarnar-se en el Mestre Peter Deunov, va 
anunciar l'arribada del Foc del Cel sobre la Terra i la seva renovació total, significant amb això que 
no hi hauria una continuïtat dels sistemes econòmics, ni socials, ni polítics.

Avui viviu doncs una gran preparació per deixar enrere les formes arcaiques de l'home i poder 
passar per la Porta de la Nova Vida que es presenta ara per a tots els habitants del Sistema Solar. 

La manifestació del Crist en el pla etèric està arribant ara a la seva màxima efusió, provocant en les 
Ànimes i Esperits més avançats la resurrecció de la carn, la renovació total del cos físic, tal com ja 
havien explicat els altres Melquisedec. És en el moment en què allibereu les cadenes del cos astral, 
que el Crist pot baixar totalment, encenent el vostre propi cos etèric amb el Cos Etèric del Crist, 
activant els processos finals de Redempció i Resurrecció.

És així com avui el Crist baixa totalment fins a l'esfera astral, no per activar emocions o pensaments
de naturalesa luciferina, sinó per sublimar totalment l'esfera del sentiment humà. Sou cridats a 
realitzar-ho a partir del Cor de Foc Diví del Crist, tots els que després de múltiples proves heu 
demostrat la vostra fidelitat, la vostra coherència i la vostra humilitat davant la Llum Divina.

Amb la presència dels 24 Melquisedec, amb els quatre elements reunits en l'Èter, acolliu la
Presència del Crist, travessant el pla mental i sublimant el pla astral, encenent el vostre cos etèric

amb el Foc del Crist.

L'Arcàngel Mikhaël mateix us va anunciar el seu Nou Impuls, que arriba ara per trencar 
definitivament les cadenes, per deslligar els darrers nusos que impedien l'entrada de la Llum i de 
l'Aigua Viva en les vostres estructures, així com les de la Terra. La Nova Impulsió de Mikhaël, per 
tots els que l'acolliu, us guiarà sense falla a través del Foc del vostre Cor, en la intensa i dura 
travessa dels últims temps de la societat materialista, que s'enfonsa ara en el seu propi error i la seva
pròpia mentida.

Tot el Sistema Solar es prepara per entrar a la zona electromagnètica nul·la, la qual permetrà la 
penetració del Foc i la Llum del vostre Sol i del Sol Central de la Galàxia fins al nucli de la Terra; 
els seus dos pols seran actualitzats i l'esfera planetària s'expandirà, prenent un nou diàmetre i una 
nova òrbita, de la mateixa manera que el Sistema Solar iniciarà un nou camí galàctic amb estreta 
connexió amb Sirius, Orió i el Gran Sol Central. Així es restaurarà l'evolució lluminosa de la Mare 
Gaia després de travessar les esferes caigudes de la dualitat i les contradiccions.

És un gran privilegi per a tots vosaltres, poder viure l'ascensió i l'alliberació acompanyant el procés 
que viu la Mare Gaia. Això us dóna la possibilitat de viure l'expansió i la resurrecció de manera 
col·lectiva, preparant-vos per entrar de cap a peus a la Vida Universal, acompanyats de tots els 
vostres Germans Galàctics i de tota la Fraternitat de Llum i Amor.



Jo sóc Rudolf Steiner amb la presència de l'Assemblea dels Melquisedec. Us convido a uns darrers
instants de receptivitat en el silenci, en la pau, en la desaparició de tot el que no és la vostra
Essència Divina. Sigueu verges de cor, despulleu la vostra Ànima per acollir amb la deguda

admiració i reconeixement la Llum que sou.

Ara s'obren els temps de la Llibertat on totes les Ànimes despertes acolliran el Nou Impuls de 
Mikhaël, que juntament amb l'Impuls Final del Crist, encendrà de nou el Foc Sagrat de la Mare 
Gaia. Així us vestireu amb la Roba Blanca sense costura, i celebrareu l'arribada del Nou Cel i de la 
Nova Terra.

Jo sóc Rudolf Steiner i us acompanyo amb tota la resta de Melquisedec. Estem en vosaltres, en el 
vostre Cor. 



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 11.05.2022

Estimats germans i germanes, jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov. Rebeu com sempre tot el meu 
Amor, tota la meva Llum, acompanyats dels 24 Ancians. Estic ple de joia amb el cor encès, per 
adreçar-me a vosaltres aquí, al Cor del Foc Blanc, en aquest preciós mes de maig, després de les 
visites de Mikhaël, de Maria i per primera vegada amb la presència de Rudolf Steiner, que s'ha 
expressat en aquest portal, aportant algunes claus que mancaven per completar el puzle de 
l'estructura de Llum. 

Vinga, com sempre fem, acollim-nos mútuament en el Cor dels Cors, encenent la Flama de l'Amor
del Crist, del Foc Diví; unint tots els treballadors de la Llum i els Fills de Mikhaël a la terra, amb
tots nosaltres, amb els 24 Ancians i amb tota la Fraternitat de Llum i Amor a l'interior de la terra,

al seu voltant i per tot el sistema solar. 

Rebeu el Foc de Vida! Vosaltres que sou les antenes a la terra!
Enceneu la Llàntia i brilleu, resplendiu amb Glòria la Llum del Pare!

Acollim uns instants...

Deixeu que la Llum baixi, que la Corona de Llum Daurada es vessi sobre el vostre cos, superposant 
el cos físic amb el cos etèric del Crist, que ara us ressuscita en la intimitat de la cèl·lula i l'àtom. 
Deixeu baixar el Foc, unint el cap i el cor, creant l'harmonia de la Llum i la Calor. Deixeu que es 
vessi la Força en el centre solar, a l'Estrella de l'Ànima a nivell del plexe solar, encenent també el 
sacre i unint-lo amb les plantes dels peus, fent pujar l'Ona de Vida. Alliberareu així totes les pors, 
totes les resistències, i el Foc Celestial que ara envaeix la terra podrà reviure la carn i encendre i 
alliberar la vostra consciència, aquí i ara, en la Revelació que viviu a la terra.

Quina intensitat germans i germanes! Com esteu notant, aquestes darreres setmanes la intensitat de 
la irradiació del Pare Sol ha augmentat eh; ho comprovareu vosaltres mateixos, a part de les 
fluctuacions que podeu mesurar com la freqüència Schumann i d'altres paràmetres 
electromagnètics, que l'emanació interior del sol cap a la terra i del sol visible exterior ha augmentat
uns quants graus i de forma permanent. Així que podem dir que l'olla que prepara el Torra Planeta 
ha començat a fer xup-xup!

Com va recordar el germà Steiner, és el Foc Celestial el que ve a fecundar la terra, a renovar-la 
completament, a dibuixar la vertadera i última creu, que és la fusió total de l'Esperit i la matèria. En 
el cas que us pertoca, sabeu que es tracta de la transmutació de la matèria de carboni, que s'ha 
anomenat la 3a dimensió, a la matèria de silici de 5a dimensió. Per passar d'un estat a l'altre, una 
gran quantitat de Foc i Llum és necessària eh!

Així que aneu-vos habituant als estats que ara us arriben, en el dia a dia, en els moments més 
senzills, on de cop oblideu tot el que us envolta, totes les preocupacions, i us trobeu lliures, nets, en 
blanc, amb una sensació podríem dir estranya per la novetat, però que és l'espai de la vostra ànima 
que s'obre, l'espai de llibertat on podreu connectar, a mesura que establiu la pau i la serenitat, amb 
tots els Germans de Llum i amb tota la Família Multidimensional.

Vinga, farem uns instants especials de comunió, unificant-nos amb el Consell de la Fraternitat 
Daurada que es troba al Centre Galàctic, i que correspon a l'emanació inicial dels 24 Ancians en 
aquesta galàxia. Després tenim un altre cercle de 24 Ancians, que està desplegat en els Sistemes 
Estel·lars més antics i principals, que porten les regnes dels braços galàctics més exteriors. I 



finalment hi ha un altre cercle de 24 Ancians que és el delegat, el que coordina els treballs 
d'alliberació, restauració, redempció i elevació en els mons experimentals, en els mons evolutius 
primaris. Com veieu, aquest és el 24x3, que és el nombre 72, un nombre crucial del qual podeu 
obtenir moltes virtuts. A part d'aquests tres grans cercles dels 24 Ancians, teniu totes les fractals que
se'n reprodueixen i que es reparteixen en diferents treballs per tots els sectors galàctics. La 
Consciència Unificada es reuneix en estructures geomètriques per exemple de 8, 12 o 24, segons la 
que correspongui més a cada expressió de la vida. Així, l'Ordre de Melquisedec està desplegada per 
tota la galàxia, aportant la Flama, aportant les Lletres de Foc que reconnecten els mons materials 
amb els mons de la Llum Viva. 

Vinga germanes i germanes! Fem comunió amb tota la Família Galàctica de l'Ordre de
Melquisedec...

En el meu cas, alguns encara es pregunten que vol dir que sóc el “Comandant dels Melquisedec”. 
Com sabeu, el meu Mestre Peter Deunov, el Pare d'Orió, va ser el Gran Melquisedec a la terra, i ara 
ell ha tornat una mica més amunt, a la seva residència, tot i que encara segueix treballant aquí, i jo 
he ocupat el seu lloc. Ja us ho vaig dir quan estava encarnat en algunes conferències: “Si continuo 
així tindré el món sencer!” I tots em miraven sense entendre. És això el que volia dir, en aquells 
anys jo ja estava en contacte amb Melquisedec, amb el Pare d'Orió; ell em va ensenyar que rebria 
l'encàrrec de fer de Comandant dels 24 Ancians en missió a la terra, a la Mare Gaia i aquest sistema 
solar.

Així que aquí em teniu, fent anar la batuta amunt i avall eh! I no us penseu pas que és una posició 
de poder o de control, com us podríeu imaginar des de la terra, sinó que està totalment en harmonia 
amb l'Ordre Diví. Quan vulgueu conèixer el nivell evolutiu d'una ànima, mireu la seva Llum, mireu 
quanta Llum té, i observeu fins a quin punt està unida a l'Ona de Vida Universal. Aquest és l'únic 
criteri infal·lible, més enllà de tot coneixement, més enllà de tota activitat o repòs exterior, i és el 
grau d'unió amb l'Ona de Vida Universal, l'harmonia amb la Vida Divina que us demostrarà fins a 
quin punt esteu en pau, fins a quin punt esteu en l'abandó a la Llum i en la no resistència. 

Vinga, abans de marxar acollirem la Presència Trinitària de l'Arcàngel Mikhaël, aportant el Nou
Impuls, juntament amb la Mare Eloha Maria restaurant la dolçor, la Rosa Perfecta de la vostra

ànima Divina, i amb el Fill, el Crist Rei que encén el Foc en el vostre pit. Fent de vosaltres el Fill
Trinitari que torna a la Casa de Glòria, envoltat de tots els germans i germanes, i els Àngels que

celebren amb les seves Lloances i els seus Olis Místics. 
Acolliu l'Amor al vostre cor, la Saviesa al cap i la Veritat en la vostra voluntat!

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, avui acompanyat  no només dels  24 Ancians sinó del  Gran
Col·lectiu  Galàctic  de l'Ordre de Melquisedec.  Aneu amb la  Pau, aneu amb l'Amor Infal·lible!
Sigueu beneïts per tota la Fraternitat de Llum i Amor, per tots els Àngels i tots els Guies que us
acompanyen.

Durant els propers mesos la intensitat del Torra Planeta seguirà el seu curs ascendent eh. Recordeu
hidratar-vos bé, alimentar-vos de la manera més fresca i lleugera, respirar profundament des del
ventre,  per  acollir  el  Foc  fins  al  sacre.  Recordeu  el  “Protocol  del  Governament  del  Cor”,
connectant-vos al cor de la Mare Gaia amb els peus, el sacre i el cor; entreu també des del primer
segell  per  tot  el  canal  central  fins  a  la  corona,  sentint  la  presència  del  Tub Daurat,  sentint  la
presència de Mikhaël que ve a alliberar els 7 Segells. Són molts Lleons de Judà que han d'aparèixer



ara eh! Així que entreu a l'interior, penetreu en el canal central, des del muladhara fins al sahasrara,
posant l'atenció principal en el pit, en el Cor Trinitari, i en l'Ull de Foc del Crist al centre del vostre
cap, expandint la Corona de 12 Estels. 

Aquests són alguns paràmetres que us permetran estar totalment units al vostre Jo Superior, al Crist,
amb la Família Galàctica i tota la Fraternitat; i així sereu les Antenes de Redempció i Gràcia que
observen i són testimonis del final d'aquesta època, del recolliment de tots els antics paràmetres i
del desplegament del nou Pergamí de la Vida que s'inicia a la Mare Gaia.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, rebeu tot el meu Amor, tota la meva Llum. Avui hem gaudit de
la presència en vibració de molts germans Melquisedec, així que aprofiteu les transmissions, tant
aquesta com totes les altres per desaparèixer, per fer-vos petits com una miniatura eh, i deixar a la
Llum i al Foc Celestial fer la feina que els hi toca.

Us dono tota la meva Força perquè us sostingueu en la Veritat i en la Presència del Nou Impuls de
Mikhaël, que deixarà a més d'un una mica trasbalsat i bocabadat eh! Us dono tota la meva estabilitat
perquè tots vosaltres, l'equip de la terra, i nosaltres, finalitzem l'obra encomanada per l'Ofici del
Crist a la superfície de la Mare Gaia.

No trigaré gaire a adreçar-me de nou a tots vosaltres aquí, al Portal del Cor del Foc Blanc. 

Fins ben aviat germans i germanes!



MESTRE PHILIPPE DE LYON – 24.05.2022

Amics i companys en el camí del Senyor, en el camí de la Vida, us parla el Melquisedec de Terra 
que coneixeu amb el nom de Mestre Philippe de Lyon. A petició del Comandant, avui m'adreço a 
tots els lectors del Cor del Foc Blanc per aportar-vos els meus consells i certes guies lluminoses per 
moure-us amb seguretat en el circ espiritual d'aquest final d'època.

Fem comunió plegats en el Cor de la Verge de Llum, en el Cor de la Mare Divina; la que ens obre
la porta al Foc del Crist i a la Presència de Déu Pare. Sense el salconduit de la Mare, ningú pot

arribar sencer al Crist i al Pare... 

Sense viure plenament la vostra carn, la vida en la matèria, ocupant les profunditats de l'Ésser, és 
impossible avançar de manera íntegra i unitària en el camí del Crist cap als mons de la Llum. És per
això que avui m'apropo, per entregar-vos l'element terra, per establir la Roca del Crist, la base sòlida
que permet posar els fonaments del Temple i acollir el Foc de la Vida.

És així que avui, amb el Verb del Crist a través dels 24 Ancians, us dono els 3 comandaments per 
finalitzar l'Obra del Pare:

– Primer, REDRECEU el camí del Senyor. Recupereu la noblesa, la dignitat, la rectitud i obriu
les portes i les finestres per il·luminar sense falla el centre del vostre Cor.

– Segon, REPAREU el Temple. Desfeu-vos de les antigues botes, dels vells vestits, i amb la 
Nova Llum reconstruïu la vostra Eternitat en aquesta matèria.

– I tercer, RESTABLIU la Pau. Restabliu l'harmonia i l'ordre perquè l'Amor, la Saviesa i la 
Veritat siguin les tres flames que il·luminen els vostres passos.

La Gràcia us arribarà en la mesura que us feu petits, que sigueu humils, i que treballeu sense 
descans, amb l'ardor i l'anhel que caracteritzen la presència atenta i audaç del deixeble de la Llum. 
Treballeu perquè els vostres peus siguin igual de bons que el vostre cap; només així coneixereu 
l'Univers sencer i podreu passar realment a les files dels Fills del Sol i dels Éssers Alliberats.

Sigueu dolços i bondadosos, humils de cor per tal que la Terra us aculli i no us rebutgi. Si la Terra 
us rebutja, el Cel no podrà davallar en vosaltres, seran tan sols les il·lusions i les fantasies 
luciferines les que ocuparan la vostra consciència. Feu-vos petits i bons, aixafeu l'orgull a sota els 
vostres peus i eleveu-vos al Cel per la Força mateixa de la Vida.

Avui el Crist necessita tots els obrers disponibles, els generals, els oficials i els soldats, tots són 
necessaris. Serviu el Senyor, serviu el vostre germà, serviu a la vostra veïna, sigueu servidors de la 
Vida i la Vida us servirà el plat de la Llibertat. No cerqueu una alliberació exterior en l'escenari 
actual, que us portaria a encadenar-vos encara més a les vostres pròpies il·lusions. L'única llibertat 
és interior, i la trobareu perfeccionant l'Amor, acomplint la Voluntat del Pare, desapareixent i servint
el que la Vida us proposi sense cap judici ni rancúnia.

Rebem tots, en el Cercle dels 24 Ancians, la Presència de l'Esperit del Crist que ve a reposar a
sobre dels mansuets, a col·locar el Segell de la Vida en el Cor dels Vius. Que el Foc Ardent de

l'Estimat consumeixi totes les il·lusions, totes les falses i vanes projeccions i que pugueu caure en el
fons del vostre Ésser, per tal d'elevar-vos realment des de la vostra base.



L'Esperit és sagrat i la matèria és sagrada. Són una unitat, i conjuntament despleguen la Vida 
Original provinent de les Fonts Primordials i Absolutes.

Sou aquí per créixer, per créixer i aprendre amb la matèria; per informar la matèria amb les vostres 
virtuts i qualitats i fer-la avançar cap a estats d'harmonia major amb l'Esperit. Els Fills i Filles del 
Sol Diví surten a treballar els camps de l'univers exterior per aportat els fruits que enriqueixen la 
Vida. Si no preneu la vostra creu, la vostra càrrega, la vostra vida no donarà fruit. Qui no prengui 
les càrregues que li proposa el Crist, les càrregues dels seus germans i germanes, serà igualment 
deixat de banda pels guies i Mestres de la Llum.
Per tant, en aquesta cadena sagrada de la cooperació mútua de la Vida, és demanada la fidelitat, el 
compromís i l'honestedat per restar alineats al Principi Crístic, al Principi Diví. 

Sigueu prudents i utilitzeu el discerniment en totes les informacions que us arriben, sobretot les 
espirituals. Com va dir el Mestre Jesús, en els darrers temps molts mags negres s'aixecaran, molts 
voldran atreure i enganyar els Fills de la Llum amb els seus senyals i les seves maniobres. El circ 
actual de l'espiritualitat ha deixat passar de manera distorsionada coneixements elevats de manera 
indiscriminada que han afectat negativament a nombroses ànimes. En trobareu alguns que us parlen 
de dimensions molt llunyanes, de principis espirituals del món Diví, i que realment no han pogut 
sortir encara dels plans astrals, vivint en una projecció de l'ego espiritual. Escolteu aquells que són 
l'exemple viu del que diuen, només els que s'han fet Verb poden fer ressonar en vosaltres la Veritat.

Així mateix, alguns dels ensenyaments que us han arribat formen part de la llum luciferina. Són 
paraules i ensenyaments no cristificats i, per tant, al llegir-los o a l'entrar en la seva ressonància, 
activareu els mecanismes mentals i luciferins, donant-vos la il·lusió de la llibertat, de l'absolut, però
que seran el resultat d'un desarrelament del vostre propi ésser que us conduirà a laberints sense 
sortida. Vigileu a qui entregueu la vostra confiança, a qui oferiu la vostra ànima, que no us trenqui 
la nou del coll i perdeu el sentit de la vostra presència i treball a la Terra. Només vencent tota por 
arrelareu la vostra Ànima i el vostre Esperit en aquest pla, resultant inútils la majoria de tècniques 
d'arrelament que, si conserveu les vostres pors, us arrelaran a les profunditats de les tenebres.

Jo sóc el Mestre Philippe de Lyon, aportant avui la meva presència de l'element Terra a petició del 
Comandant Omraam Mikhaël Aïvanhov. Prepareu-vos per renovar les bases del vostre Ésser i totes 
les vostres concepcions, ja que l'arribada del Foc Celestial us obligarà durant les properes setmanes 
a revisar i a netejar tot el que encara havíeu oblidat al fons de la cripta. Així que sereu sorpresos i 
torbats, pel vostre bé més gran. Quan arriba la Veritat Divina primer us inquieteu, sou torbats, 
remoguts, obligats a trobar un nou equilibri, i després establiu la Pau i arriba la joia i l'alegria. En 
canvi, quan es presenten les entitats de l'engany i la mentida, us donaran primer de tot una emoció 
simulant l'amor i la falsa llum, que més tard desapareixeran i s'enduran els vostres tresors de 
l'ànima; són els fruits amargs de la seducció de l'arbre del bé i el mal. Només la Veritat us farà 
lliures, la resta són caramels amb trampa pels nens orgullosos. 

No us prengueu per ningú, entregueu la vostra ànima fins al final al Pare Celestial. I quan hàgiu 
viscut el retornament de la consciència, aleshores podreu vincular-vos al vostre Àngel Solar i 
recuperar les vertaderes memòries galàctiques, i no abans.

Aneu i REDRECEU, REPAREU i RESTABLIU el Regne de Déu en vosaltres! 
Escampeu la Joia del Sol Diví com la bona nova que ve a ressuscitar la Terra amb el Foc de Vida. 
Acolliu el que s'acaba i acolliu el que comença, ja que l'Absolut emana sempre l'Eterna creació i 
renovació, i tots els cicles són actualitzats eternament en forma d'espiral, redescobrint de mil 
maneres la riquesa de la Vida. 

Sigueu U, sigueu humils, feu silenci de tot allò que no és l'Essència Divina i travessareu amb 



equanimitat aquests temps tempestuosos plens d'il·lusions i fantasmagories pertanyents a la societat 
d'aquest món, que ha estat totalment deformada. Retrobeu-vos purs, en la dignitat i la noblesa dels 
Fills de Sol, de peu dret aquí en aquesta Terra on podeu viure plenament l'Ànima i l'Esperit 
veritables. L'única il·lusió, l'única falsificació és la vostra consciència, el vostre punt de vista. Com 
diu el Comandant, convertiu maya en a-maya, sigueu reals i viviu en profunditat el que ara us és 
proposat a través d'aquests darrers patiments, que us aixecaran el vel i l'ànima tornarà a trobar 
l'Esperit Cristal·lí que li dóna vida. Accepteu aquests sofriments, amb amor i respecte, sense 
rebel·lions, i instantàniament es convertiran en benediccions i alegries.

Torneu al camí del Crist, torneu a la Llum de Pare, deixeu els coneixements exclusivament 
luciferins de la llum exterior, on encara els dracs que manipulen el món espiritual us poden atrapar 
en el foc de projecció. Cadascú anirà allà on la seva fe i la seva vibració el portin. Qui reconegui les
falses llums anirà cap a les falses llums, qui reconegui la seva vertadera Essència anirà cap a la 
veritable Llum i els veritables Mestres.

No busqueu l'error a fora de vosaltres, no condemneu ni atribuïu cap culpa a l'exterior, tot és precís i
exacte en aquests instants que viviu. Accepteu, digeriu i entreu en la Consciència Pura de la Llum 
Blanca del Crist.

Jo sóc el Mestre Philippe de Lyon, i junts hem fet comunió amb els 24 Ancians a la Terra dels Vius. 
Quan el Poder de l'Esperit converteixi el foc, l'aire i l'aigua en terra, podreu realitzar la Força Solar i
Divina en aquests temps finals.

Molts sou cridats, i cadascú s'aturarà allà on les seves creences l'aturin. 

Rebeu la meva Pau. Us deixo en la meva Pau.

 



SRI AUROBINDO – 16.06.2022

Fills i filles de la Llum, jo sóc el que coneixeu com l'Apòstol Sant Joan o més recentment Sri 
Aurobindo, i m'apropo al Cor del Foc Blanc amb el Consell de les Àguiles d'Altair.

Obriu el vostre pit a la Presència de Mikhaël que impulsa el Foc de Nova Vida i acolliu l'Aire, l'Alè 
Sagrat que us transmetem avui des de les nostres esferes, on la puresa de l'aire és propera als Hayot 
Ha Kodesh, i és per a vosaltres, el Nou Alè de Vida.

Aquestes setmanes són crucials en les neteges, les dissolucions i la fosa definitiva dels darrers gels 
que congelaven l'Ànima Divina en aquest pla. 

Avui i com hem fet altres vegades a través de l'enviat que us parla, acolliu la meva Presència com a
Alt Sacerdot de l'Ofici del Crist, des del meu lloc a Altair fins a la meva missió respectiva a la Mare

Gaia. Acolliu doncs fills i filles, germans i germanes de l'U, durant uns instants...

És a través de la Nova Aliança de l'Anyell, establerta pel Pare d'Orió, que venim a realitzar entre 
tots els Melquisedec i els treballadors de l'Ofici del Crist sobre la Terra, el Pacte de la Llum. El 
Pacte de la Llum és el treball conjunt de la Fraternitat Galàctica i la fraternitat a la superfície de la 
Terra. És un dels moments més esperats on es produirà una nova etapa de l'arribada de la Llum amb 
la sincronització conscient de les diverses accions en les diferents dimensions que participen en la 
Redempció, l'Ascensió i l'Alliberació de la Mare Gaia.

Així, des de les nostres esferes, estem atents al moment just on es realitzaran les condicions 
necessàries per establir el Pacte de la Llum, que acompanyarà el treball final a la Mare Gaia durant 
els temps anteriors i posteriors al canvi dimensional.

Aquestes setmanes, abans i després del solstici, tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud, el Foc 
Celestial i la Llum i l'Amor que s'estableixen en vosaltres us mostraran amb gran evidència que heu 
estat lliures de tota eternitat, que sou un ésser sobirà unit a la Font, que no sou cap dels pensaments i
emocions limitadores que heu acceptat. En definitiva, ara és l'ocasió, per a tots aquells que surtin 
reeixits i victoriosos dels mons dels miratges, per acollir el Nou Vi amb les botes adequades, i 
prendre consciència amb tota claredat i netedat de l'Essència Divina que sou, del Sol Alat que sou 
més enllà de tota il·lusió i projecció.

Com us va recordar el Mestre Philippe de Lyon, els enganys i els miratges abunden actualment en 
una bona part tant dels que es presenten amb les informacions espirituals com dels que les acullen. 
Per tant, només des de la humilitat més senzilla, des de la sinceritat i la infància més directa que 
obre el vostre cor al Crist Viu, podreu viure les revelacions i les reconciliacions de manera veritable,
sense entrar, com us ha estat explicat, en els mons seductors, ni en les esferes de la post-veritat que 
viu la vostra societat materialista ni en les fantasmagories espirituals.

Avui m'uneixo a la presència del Comandant dels Ancians, Omraam Mikhaël Aïvanhov i a la del
Mestre Philippe de Lyon, per equilibrar en vosaltres els elements del Foc, la Terra i l'Aire, per tal

que regulin l'evacuació de les darreres aigües de baix, de les últimes aigües podrides i estancades, i
permetin la recepció i l'activació de l'Aigua Viva, de l'Aigua Divina. Acolliu uns instants l'acció

dels elements a través dels integrants de l'Ordre de Melquisedec...



Jo sóc Sri Aurobindo amb el Consell de les Àguiles d'Altair i avui us anunciem una nova etapa de la
revelació a través de l'acció del Pacte de la Llum que tindrà lloc durant els propers temps a la 
superfície de la Mare Gaia.

Només entrant en les profunditats de l'arrel de la vostra Ànima Divina en aquest pla, i elevant-vos 
amb les Ales Etèriques fins al món Diví, fins al Pare Celestial i les Fonts Primordials, podreu 
establir la vertadera escala de Jacob que uneix el Cel i la Terra. Només així, podreu portar a bon 
port el Treball de la Llum tal com ha estat dissenyat pels Elohim i els Ancians dels Dies. És 
principalment un problema d'actitud i un error d'enfocament el que no us permet copsar encara 
plenament la veritable raó de la vostra presència a cada instant. Se us demana una responsabilitat 
amb vosaltres mateixos, una agudesa i una audàcia que encara heu de despertar per actuar 
veritablement, de forma inequívoca i directa, amb el món Diví.

Jo sóc Sri Aurobindo i us entrego l'Aire renovador que allibera les cadenes del mental, permetent
al Nou Impuls de Mikhaël i a l'Impuls del Crist despertar la Font i la Vida que sempre heu estat...

Us deixo amb la comunió de les Àguiles d'Altair. En la puresa de l'element Aire, en la claredat i la 
facilitat de percepció interior i en el Silenci i la Pau de les nostres residències.

Feu-vos recipient del Crist, feu-vos recipient del Foc Celestial.

Us beneeixo de la meva mà al vostre cap.



PARE D'ORIÓ – 13.07.2022

Estimats Fills de l'Amor, estimats Fills de la Llum, s'adreça a vosaltres el Pare d'Orió, el Gran 
Melquisedec originador de la mateixa ordre. Sóc l'Ancià dels Dies que a pres cura d'aquest braç de 
la galàxia i de l'experiència de redempció a la Mare Gaia, que ha reunit els fidels a la Llum i els 
rebels en una sola família, per tal de tornar a unir, passant per les lliçons, les preses de consciència i 
les neteges necessàries, les dues polaritats en l'equilibri de l'espectre Unitari en relació amb la Font; 
les dues polaritats que van ser enfrontades durant les guerres ocasionades per la rebel·lió davant de 
l'Alt Consell de Sirius.

Acolliu Fills i Filles el Torrent de Llum Cristal·lina des d'Orionis, la nebulosa d'Orió, i des del
Portal d'Antarion, que uneix aquest sector galàctic amb la Llum Sense Límits i l'Univers Pare per

sobre de la 12a dimensió.

Acolliu la Flama Daurada, la Flama d'Argent, el Foc Blanc i la Llum Ultravioleta i Gamma...

Rebeu els cossos i les freqüències galàctiques que us pertoquen. Des de la Llum Blava de Sirius
fins a la dolçor i la virtuositat de la Fraternitat de Germanes Melquisedec a Alnilam. 

Acolliu Fills al Cor, al Cap, al Sacre i als vostres peus, fent de vosaltres una Unitat, un sol Raig de
Vida que a partir del Cim ordena tots els petits harmònics que hi participen...

Em dirigeixo al Cor del Foc Blanc, a través del germà de Llum que us parla, i que manté elevada la 
torxa de l'Esperit Solar juntament amb tots els Pilars de la Llum actius ara a la superfície de la 
Terra. A través del Portal del Cor del Foc Blanc i de molts altres, repartits arreu del planeta, dels 
continents i les diferents llengües, la Fraternitat de Llum i Amor s'adreça a vosaltres de múltiples 
maneres per anunciar-vos l'entrada definitiva del Foc Diví en la vostra esfera planetària. El Foc 
Celestial provinent del vostre Sol penetra ara lliurement les capes que envolten la Terra, i les capes 
que envolten el Sistema Solar sencer son totalment permeables als nous codis del Sol Central.

És el moment de viure en el Foc Fills i Filles! L'Univers creix en cicles que particularment es 
manifesten en l'evolució de les seves galàxies. Ara, el vostre Sol Central, no només actualitza la 
seva freqüència, sinó que desplega un nou ventall per a tot aquest braç galàctic. Això porta a totes 
les formes i sistemes de vida a renovar el fonament mateix de la seva existència, en tots els aspectes
de la vida que això pot implicar.

Les Onades que envia el Sol Central de la vostra galàxia, conegut per civilitzacions que portaven 
coneixements estel·lars com els maies, amb el nom de Hunab Ku, són precedides pels seus 
missatgers de l'Ordre de Mikhaël, de l'Ordre de Melquisedec, que es despleguen per tots els 
sistemes solars des del Comandament d'Orió i de Sirius, per anunciar i establir els nous protocols 
d'ensenyament que permeten acollir la Nova Freqüència de Vida.
Per fer-vos una idea de com es despleguen aquestes onades, us podeu imaginar el moment en què 
una pedra cau en les aigües calmades d'un llac, i es formen uns cercles concèntrics que es van 
expandint. Així podeu veure les onades que us arriben des del Sol Central de la galàxia.

Per avançat, els missatgers es dirigeixen als diferents sistemes planetaris, i en funció del seu grau de
rebel·lió a la Font Primordial, el missatge és més o menys acceptat. En altres canvis de cicle hi ha 
hagut nombrosos planetes que han vist desaparèixer la seva civilització per una falta d'obediència i 



una obstinació en les velles formes de vida.

A la Mare Gaia, després del període involutiu de l'Esperit en la matèria, fins a arribar a l'oblit total, 
a la intel·lectualització i la individualització, el Crist va aportar el punt d'inflexió i va donar les 
claus i les bases amb les quals entrar a la Nova Vida. En aquests dos mil·lennis nombrosos són els 
enviats que han continuat ampliant i reforçant el missatge Crístic. La meva presència va obrir 
definitivament l'entrada del Nou Cel, i el meu deixeble estimat que vaig enviar a França, va 
expandir de nou la Filosofia Solar per tot el planeta, obrint les ànimes i els cors al veritable camí de 
la Llum Solar.

Acollim ara, des de la Font d'Orió i de Sirius, el col·lectiu dels Elohim, els Arcàngels, els Àngels i
els Mestres, els Homes de Glòria que han il·luminat la terra. Tots junts, en un sol cor, irradien

sobre tots vosaltres, sobre l'equip terrestre. 

Eleveu els Cors amb Joia!

Eleveu els Càntics de Gràcia!

Que s'elevi el vostre Sol fins al cim!

Beneits sigueu tots els germans i germanes de la Terra!
Acolliu en el vostre cor a la Fraternitat de Llum i Amor, 

que reuneix la totalitat de l'Escala Celestial present i obrant aquí i ara. 

Acolliu Fills...

La prioritat màxima per a tots vosaltres, és adaptar-vos cada dia més al Foc Celestial i als nous 
espectres de Llum que es van instal·lant en vosaltres i en la Mare Gaia.

Per la simplicitat, per la petitesa, podeu escoltar la veu suau i dolça de l'Esperit Diví, que és ara a 
prop de tots vosaltres, ja estigueu als estrats elevats de la 4a dimensió o avançant per la 5a 
dimensió. L'Essència, com sabeu, és l'Esperit Diví que ve del Pla Àtmic, es manifesta com Amor 
Diví en el Pla Búdic i com Saviesa en el Pla Causal, i després es reflecteix en els diferents cossos de
l'Ànima, en el mental, l'astral i l'etèric. És en el Pla Causal on trobareu l'Estel i la Porta que us 
permetrà replegar el pergamí de totes les vides que heu desplegat en l'espectre material de 3a 
dimensió, que ara es reuneixen per formar de nou una Única Consciència de 5a dimensió o de 
dimensions superiors en els plans cristal·lins i diamantins.

No tracteu de voler saber més del que us és necessari, sapigueu veure amb honestedat i franquesa 
els petits passos que us queden a fer per evacuar les darreres resistències corresponents als hàbits i a
les experiències de tancament que heu viscut. A mesura que aneu alleugerint les maletes, 
instantàniament sereu elevats pel Nou Aire i el Nou Foc, pel corrent que ara arriba 
incontestablement, sigui acceptat o no, a tots els homes de la terra.

Les pors es desfermen, les angoixes esclaten, els dominadors, en veure desaparèixer el seu ramat, 
estrenyen els seus collarets, intentant conservar, ni que sigui per una mica més de temps, les seves 
preses. Tota la mentida, tota la foscor acumulada en la humanitat, salta i saltarà pels aires; l'Amor 
Veritable no pot tolerar cap dels enganys, cap de les tenebres que s'han instal·lat en la humanitat.



Veieu el que veieu, sapigueu que els que passen pel drama de la destrucció i les neteges extremes, 
trobaran una pau tan gran com la seva angoixa primera després de travessar el túnel. Doneu gràcies 
pel qui ja està net com pel qui ha de passar per les diferents purificacions i tamisos. 

El moment de l'entrada del Foc Solar és ara! Des d'ara mateix us heu d'acostumar a viure en el Foc. 
Fent broma, l'estimat Comandant Omraam us va dir que el Torra-planeta augmentava el seu xup-
xup, i és una realitat.

No és el foc físic el que arriba, no és la calor física, tot i que també augmenten per ressonància, sinó
que és el Foc i la Calor Divina, és el Foc de la Resurrecció, és el Foc de Vida Eterna que reviurà en 
la Llum Blanca i Daurada a tots els Fills i Filles del Sol.

Els que no es puguin adaptar patiran la inutilització de moltes facultats, que minvaran cada cop més,
notablement el funcionament del sistema nerviós, ja que no es trobaran en el corrent actual de la 
Vida. Per tant, cada dia estigueu més centrats en el vostre Cor, en el vostre canal central del Sacre a 
la Corona, ocupant l'Alta Residència a la part superior del cap; el centre anomenat sahasrara i el Sol 
Diví que es troba uns quants pams per sobre del vostre cap.

Resteu a l'interior, i com va dir el Crist, no baixeu a buscar el que queda a baix de la casa. És a dir, 
seguiu treballant des del vostre Centre Solar que va des de la porta estreta, corresponent el Plexe 
Solar o Estrella de l'Ànima, el Cor, i el Tim, que estableixen la Nova Fundació.

Jo sóc el Pare d'Orió, el Gran Melquisedec, i des d'Orió us envolto a tots amb la meva Llum més
enllà de la Llum, amb el meu Amor Infinit que encara resulta misteriós per molts de vosaltres 

aquí a la Terra. Acolliu-me doncs amb la simplicitat de l'infant, amb l'alegria que s'eleva 
des del Cor de la Terra...

Que el Sol de la Vida Eterna us il·lumini per sempre Fills i Filles de l'Amor!

D'aquí uns quants mesos tornaré a intervenir en aquest Portal. Us demano a tots la màxima atenció, 
la màxima rigorositat pel que fa a respectar els Principis i les Lleis de la Llum Unitària, per tal de 
mantenir-vos drets, sense desviacions, durant aquests moments tan intensos del desplegament del 
Foc Diví sobre la Terra.

Us beneeixo de Cap a Peus, en el nom de tota la Fraternitat de Llum i Amor, en el nom del Concili 
dels Ancians d'Orió i de l'Alt Consell de Sirius.

Abans de finalitzar aquest mes, el Comandant Omraam s'adreçarà també a través del Cor del Foc 
Blanc; jo resto a darrere, alimentant-vos a tots i a totes amb el Silenci, amb la Guspira que dóna el 
Fruit de Vida Eterna.

Sigueu el Raig Solar que transforma les darreres aigües de baix en pura essència cristal·lina!

Aneu amb la Pau! 



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 26.07.2022

Estimats germans i germanes, us saluda el Comandant dels Ancians Omraam Mikhaël Aïvanhov! 
Rebeu tot el meu Amor, tota la meva Llum, i totes les benediccions de la Fraternitat de Llum i Amor
i especialment les de l'Assemblea dels 24 Melquisedec! Després de la visita del Mestre, del Pare 
d'Orió, avui vinc a entregar-vos uns quants paquets vibratoris amb el meu Verb ple de força i dolçor,
abans de fer el parèntesi a les transmissions de l'any 2022 que prosseguirem, com hem anat fent els 
altres anys, a finals del mes de setembre pels vols de Sant Mikhaël.

Obriu uns instants el vostre Cor al Verb, obriu el vostre Cor al Crist Rei, a la Fraternitat Daurada
del Centre Galàctic, a tota l'Ordre de Melquisedec i de Mikhaël que us envoltem amb la nostra

Llum Blanca, amb la nostra Llum Daurada, amb la nostra Llum Blava. Aclimateu-vos germans i
germanes uns instants en el Foc de Vida, en la Llum de l'Esperit Sant...

Benvinguts al Foc de Nova Vida! Feliç retorn a casa vostra, a les esferes on sempre heu habitat! Ja 
us ho hem anat dient totes aquestes setmanes, després dels múltiples Batejos de Foc i de les 
diferents baixades dels Torrents Lluminosos, ara ja esteu de ple a l'interior de l'Ona Galàctica eh! 
Alguns han quedat mig estesos a terra, altres mig desfets, i encara altres, és a dir, vosaltres, mig 
ressuscitats podem dir eh, ja plens de joia, plens d'Amor i Llum, retrobant la Pau, retrobant la 
família galàctica, retrobant tots els tresors que us pertanyen i que són l'Herència del vostre Pare 
Celestial i la vostra Mare Divina.

Estem de ple a dins del Foc! El xup-xup del Torra-planeta ha elevat tant la combustió que les aigües
de baix es consumeixen i comencen a moure's a gran velocitat, excitades a causa de l'arribada de la 
Nova Llum. Tot allò dens que es trobava aturat i congelat és mobilitzat per la Nova Força que ho 
extreu i ho manifesta, com si fos un abscés que surt per netejar tot allò amagat. 

Ja s'estan evaporant molts dels miasmes que es trobaven a les profunditats de la Terra. Com us hem 
dit al llarg d'aquests darrers anys, el Foc Diví ha anat penetrant i prenent més i més lloc en la 
matèria de la Terra que estava adormida; desplegant-se des del Cel i des del Cor de la Mare Gaia, ha
anat acorralant les parts que podem anomenar fosques, on la Llum encara no havia començat a 
treballar.

Ara mateix,i com s'ha dit mitjançant diverses veus, els darrers reductes de la foscor sobre la Terra 
estan en vies de desmantellament i desaparició. És per això que la Lògia Negra i els dolentots estan 
perdent els papers, llançant maniobres de manipulació a tort i a dret. Ja no saben què fer eh! I bé, és 
normal, el Foc que arriba no deixarà pedra sobre pedra! I això vol dir que totes les construccions 
mentals i emocionals il·lusòries, sense fonament en la Veritat Divina, seran escombrades.

Ja veieu com en la societat sorgeixen iniciatives diverses per lluitar contra l'anomenat canvi 
climàtic, contra les desigualtats, contra els virus, contra l'escassetat, contra la sequera, contra els 
Elements... En quina posició de supèrbia s'ha col·locat l'home! Es pensa que pot controlar-ho tot, 
que exteriorment pot canviar les coses sense conèixer la veritable ciència iniciàtica, ni les causes ni 
els motius de tot plegat, i sobretot, sense viure en comunicació i Harmonia amb la Natura Viva. 
Aquesta visió dual és la que ha portat tantes desgràcies i desviaments eh! Vosaltres ja sabeu que tot 
ve de l'interior, i que tot el que es manifesta a fora no és més que el reflex de les pròpies pors, de les
pròpies cavernes que no han estat observades ni evacuades per falta d'honestedat, per falta 
d'integritat, i les heu manifestat a l'exterior. És en aquest escenari, que heu convertit realment en un 
teatre, on heu pogut viure les vostres pròpies pors, les vostres projeccions il·lusòries, manifestant-se



en el mirall dels vostres germans i germanes per tal de neutralitzar-les i enterrar-les definitivament. 
Els maies havien predit el “Temps dels Miralls”, on tothom veuria reflectides les seves petiteses en 
els altres, i aquí estem, per això és imprescindible no jutjar i treballar sobre un mateix; per això us 
he insistit tantes vegades a deixar el “món dels miratges”! Ocupeu-vos de la vostra pròpia vinya!

Vinga, acollim el Nou Èter, acollim la Força del Crist penetrant en els estrats més densos dels
cossos subtils: el mental, l'astral i l'etèric, transformant aquests cossos en fins vestits, permeables a

la Llum, que tan sols són el fidel reflex de la natura superior, de l'Ànima Divina, del cos Causal,
Búdic i Àtmic...

Amb tota la Llum, amb tot l'Amor que hi ha, amb tota la canya del Foc Celestial que esteu rebent, si
no us obriu a la Llum espontàniament, si no exploteu d'Amor a cada instant, vol dir que esteu fent 
una gran feina de resistència, que encara us esteu amagant a les coves, a les criptes, i protegint 
conscientment o inconscientment una part de la vostra ombra i la vostra personalitat.
Sigueu valents! Sigueu coratjosos! Deixeu-ho anar tot! 

Vinga, acolliu des de la Corona, des del Sol Alat uns pams per sobre el cap! Acolliu la Font
Blanca! Acolliu la Presència del Crist, que us revela en la Llum i en l'ombra, per tornar a ser Un.
Unificant l'aspecte blanc, positiu i emissor del Pare amb l'aspecte negre, negatiu i receptor de la

Mare; representats pel Sol Central i el vostre Sol, pel que fa a l'aspecte del Pare, i el planeta Terra,
pel que fa a l'aspecte de la Mare. Teniu un cos que pertany a la Mare Gaia, aquest cos físic, la
vostra mare és la Mare Divina, l'Eloha Maria de Sirius i el vostre pare és el Pare Celestial. 
Vinga germans i germanes, no defalliu, acolliu el Torrent de Llum i seguiu al peu del canó!

Com alguns sabeu, el projecte més important que vaig rebre dels Ancians quan estava encarnat era 
precisament la construcció del Temple dels 24 Ancians al terreny del Bonfin. Aquest projecte que 
em van encarregar, no es va poder dur a terme i el treball que vaig poder fer amb els germans i 
germanes va ser molt limitat; no vaig rebre l'acceptació ni el consentiment necessaris. A més, la 
informació que vaig transmetre sobre el Temple dels 24 Ancians va ser progressivament censurada i
eliminada de les conferències i els textos que s'han publicat i distribuït.

Així com la Lògia Negra domina particularment els governs polítics i religiosos, a causa de les pors,
dels egoismes i les personalitats, s'ha infiltrat també en els moviments espirituals més fidels a la 
Llum com el que jo mateix vaig animar. I és per això que després de catorze mesos de treballs en els
plans subtils, i deixar el meu cos físic el desembre de 1986,  vaig estar preparant una sèrie de 
germans i germanes avançats que m'ajudarien a continuar aportant el meu Foc i la meva Llum de 
manera transparent, directa i fidel a la Veritat, i no pas com han fet els de la fraternitat sense cap, 
que han tallat les arrels i l'Esperit de Veritat, i s'han amagat en una carcassa que simula la Llum 
Daurada, però que està buida. 

D'aquesta manera, des de fa gairebé quatre dècades, a part de donar la meva força als qui han 
treballat per la fraternitat de manera impecable, he estat principalment donant suport a ànimes que 
treballen en petits grups o petites zones, o en l'anonimat més estricte i que són properes a mi, 
coneixent-nos ja des de fa llargs eons en aquesta aventura galàctica. També a ànimes com l'Olivier 
Manitara, que molts no han comprès, però que ha fet una feina d'obertura molt important, 
sintetitzant part del meu ensenyament i del Mestre Deunov i de tots els grans enviats de la Llum. He
participat també en l'obra dels germans del Centre Omraam de Reus, als quals vaig entregar totes 
les meves conferències originals per tal que compartissin sense censura la meva paraula en llengua 



castellana. També a través d'altres germans que han estat bons canals, i han fet una gran feina que 
m'ha permès apropar-me a moltes ànimes i així s'han pogut obrir als Melquisedec i als Arcàngels eh.

I ara segueixo i seguim parlant a través de la veu dels germans que són fidels a l'interior del cor i no
a l'aparença, ni a l'escenari ni al circ espiritual que s'ha muntat aquests darrers anys. Us vaig donar 
nombroses advertències, i ara alguns dels que es creuen els meus servidors estan lluny, lluny,  lluny 
del meu cor i de l'Assemblea dels 24 Ancians i dels encàrrecs que tenim pel final d'aquesta 3a 
dimensió i per l'inici de la Nova Terra, la Terra dels Vius.

És, per tant, amb un xic de tristesa que observo el que ha passat amb la fraternitat que vaig crear. No
obstant, sempre ha passat així amb tots els Grans Mestres, sempre han arribat els éssers de poder, 
els controladors que han volgut acaparar, manipular i amagar part de la paraula i l'ensenyament. Per 
sort, la Llum sempre té recursos amagats que són imparables! Res pot impedir que arribi a les 
Ànimes que tenen un cor pur, que tenen una intenció clara, i que estiguin al nivell que estiguin, 
s'esforcen cada dia per obrir una mica més la finestra del seu cor. Jo sóc amb els que són honestos i 
treballen, tal com el Crist treballa i el Pare Celestial treballa.

Quan els vels caiguin hi haurà grans sorpreses! De moment només us puc dir, com us he anunciat 
anteriorment, que ja en els plans subtils hem aconseguit revertir aquesta situació, i que la Fraternitat
Universal de Llum i Amor es podrà manifestar en la seva glòria, i aquest cop ben unida amb la 
Fraternitat terrestre, travessant definitivament els vels, unint els dos equips i treballant en una sola 
consciència, sense interferències.

Acolliu Fills la Benedicció de l'Esperit Diví, del Crist Rei acompanyat dels seus 
enviats de l'Ordre de Melquisedec...

Guardeu la Pau i guardeu la Joia al vostre Cor! Prepareu-vos per travessar els moments on la Lògia 
Negra llança i llançarà tota la seva artilleria, totes les pors i terrors. Sigueu forts amb la Força de 
l'Esperit, estigueu clars amb la Llum del Sol Interior i ompliu-vos del Foc Celestial per travessar les
tribulacions planetàries i poder ser un Raig de Sol, com va dir el Pare d'Orió, que converteix les 
aigües de baix en Aigües Cristal·lines. Així sereu un Pilar que dóna testimoni de la Llum Viva 
enmig del caos de la desconstrucció i l'agonia d'un món que s'empassa a ell mateix,

La cadena del lavabo ja ha estat estirada! Almenys els antics lavabos tenien una cadena que penjava
de la cisterna eh, i s'havia d'estirar, i això vol dir que tot el que ha de ser depurat i dissolt ja ha estat 
emportat per les Aigües de Dalt i s'esfondra i s'esmicola, per tal que el Foc on ara esteu ho purifiqui 
i ho ressusciti.

Com us hem repetit, els esdeveniments finals es poden accelerar i presentar-se davant vostre en un 
temps lineal relativament curt, però de moment seguiu treballant, dia a dia com si res anés a passar, 
com us va dir la Mare Divina. No feu plantejaments de futur condicionats mentalment per possibles 
dates o esdeveniments, actueu amb el màxim Amor cada dia. Hem de veure com arribarem, si no hi 
ha cap canvi abans, a finals del 2026. A mesura que ens hi acostem, durant aquests propers quatre 
anys, veurem si ja es concretaran les condicions per executar els esdeveniments finals o encara 
haurem d'esperar una mica més. 

Sigueu pacients i sortiu de l'espai-temps lineal per poder travessar les tribulacions sense 
preocupacions, sense límits autoimposats, sense esperar res de l'exterior, només sostenint-vos amb 
la vostra Força Interior, amb la Presència de l'Esperit Diví i la Presència del Crist Rei.



Desitjo que passeu un meravellós mes d'agost! Ens tornarem a veure en aquest Portal a finals de 
setembre, pels vols de la festivitat de l'Arcàngel Mikhaël. Feu comunió cada dia amb les Forces 
Vives de la Natura, amb el Sol matiner, obriu el cor i canteu, pregueu i estigueu alineats en la Llum,
en la rectitud, en el silenci, per tal de poder rebre el que tota la Fraternitat Galàctica us ha d'entregar,
i a la vegada ho pugueu fer circular entre tots els germans i germanes.

Us demanem que sigueu els intermediaris transparents, conscients i responsables, durant aquests 
anys de canvis accelerats i caòtics. Gràcies a la vostra experiència, a la vostra fermesa en la Llum, 
us podeu mantenir drets sense tremolar, posant el somriure i abocant l'Aigua Viva allà on tot ha 
estat assecat eh.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, amb la presència dels 24 Ancians i la Fraternitat de Llum i 
Amor i us envolto com sempre amb totes les meves benediccions! De mica en mica, s'anirà 
concretant l'obra final, el retorn de la manifestació de la Jerarquia Divina sobre la Terra, que no és 
una jerarquia com les que coneixeu eh, i així apareixeran a la superfície de la Mare Gaia els 
Germans Gloriosos, els Fills dels Elohim, per cantar la victòria de la Llum!

Pregueu amb el cor ple d'Amor i Gràcia! Canteu lloances i celebreu la tornada i la resurrecció de la 
Vida en el Cor de la Terra, en el Cor de tota la Humanitat, on el Crist torna per Regnar en la seva 
Glòria, en el seu Poder i la seva Força!

Uniu-vos cada cop més de Cor a Cor, entre tots vosaltres. Encara no sou conscients de quantes 
maniobres subtils fan els dolentots per enfrontar-vos els uns als altres, per evitar que us uniu de 
veritat en l'Essència, i pugueu realitzar obres aquí a la Terra impensables fins ara.
Els que siguin més coratjosos, els més valents, són els que ara, durant aquests propers anys, faran 
coses increïbles que només depenen de la vostra fe, de la vostra esperança i del vostre Amor. 
Aquests són els motors de l'Ànima que us repeteixo, és necessària per a la feina que heu de fer a la 
Terra. Tots els extrems són dolents; sou Absoluts i sempre lliures i immutables, però alhora teniu 
una part encarnada, viva aquí a la Terra en l'espai-temps, i heu d'actuar i fer el que heu vingut a fer. 
Així que situeu-vos en l'equilibri i no caigueu en els extrems. 

El Crist es troba en l'equilibri de l'acció i el treball concret en la matèria juntament amb la Presència
de l'Esperit Diví i el Pare Absolut en el mateix temps. No ho separeu més! Com us he dit, es 
necessiten herois, perquè ara mateix el Foc Viu no deixarà cap mitja tinta a l'aire!

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov. Rebeu tota la meva Força, tota la meva Llum i tot el meu Amor. 

Us beneeixo de cap a peus, com sempre farem des de l'Ordre de Melquisedec, fidels a la Llum 
Autèntica!

Fins aviat germans i germanes!



ARCÀNGEL MIKHAËL – 22.09.2022

Estimades Llavors d'Estrelles, estimats Arbres de la Vida, us saluda l'Arcàngel Mikhaël, 
acompanyat amb la presència de l'Esperit Mikhaèlic. Acolliu el nostre Foc Sagrat, acolliu la nostra 
Llum Infinita, acolliu la meva Paraula així com la Paraula de l'Esperit Mikhaèlic Col·lectiu, que 
s'adreça ara a tots vosaltres, Fills de l'Home, Fills de la Terra, per acompanyar-vos en el 
renaixement de l'Ésser Crístic que sou, de la Guspira Eterna Immaculada que resideix al fons del 
vostre cor.

Acolliu uns instants la nostra Presència en el Cor dels Cors, en el Sagrat dels Sagrats, allà on jo
mateix imprimeixo el segell de l'Esperit Mikhaèlic, de l'Esperit Diví en vosaltres. Acolliu en silenci,

amb la majestuositat, la disposició i l'actitud adequada, que és la màxima humilitat, la màxima
petitesa; la reverencia i la desaparició davant del Gran Esperit Diví.

Avui estem al vostre voltant, entre vosaltres, a dins vostre, com una sola i única realitat. Venim a 
acompanyar l'acompliment de la resurrecció en tots vosaltres, per encendre definitivament el Foc de
l'Esperit en el vostre cor, i per finalitzar l'obertura del Canal de Llum Daurat, el canal central que us 
uneix del Cel a la Terra. Així superareu ara el límit de la vèrtebra trenta-u, per tal de viure la 
Iniciació del Misteri del Gòlgota, la ignició de la calavera, del crani, que implica la perforació de les
dues primeres cervicals anomenades atles i axis, acomplint el desplegament total del trenta-tres. 
Quan l'energia, i per tant, la vostra consciència, circuli fluidament per l'atles i l'axis, viureu 
l'alliberació de tot l'ordre mental inferior i exterior, que ha estat mesclat en les vostres estructures de
Llum, obrint així l'Ull Interior Crístic, connectat a la Visió del Cor. 

Acolliu Fills i Filles de l'U, Fills i Filles de la Llum, estimats del Pare Celestial i la Mare Divina,
en la vostra mesura, la Revelació del Misteri del Gòlgota a l'atles i l'axis, i l'encesa de la Flama

Divina en el Cor dels Cors, en les profunditats més profundes del vostre pit...

El Nou Arbre de la Vida que aviat us serà revelat, i que transcendeix l'Arbre amb el qual s'ha 
treballat durant els darrers mil·lennis a la Terra, us alliberarà i entrareu de ple en la Realitat Divina, 
en la realitat del que Sou de tota Eternitat. L'Arbre de la Vida havia estat limitat en certs punts del 
seu circuit, i ara és el moment perquè des del vostre Sacre fins al Tim, situat a la base del vostre 
coll, s'encengui de nou el circuit que us allibera i us fa estar plenament al Cel i plenament a la Terra;
unint el blanc i el negre en la veritable Llum del Crist, en la Llum més enllà de la Llum. 
Transcendint així tota dualitat, reconciliant en vosaltres de nou la Vida, la Vida que és Una, la Vida 
que és i sempre ha estat la vostra vertadera Naturalesa.

Els Fills dels Elohim ja es reconeixen i es retroben a la superfície de la Terra, recuperant una altra 
vegada la Vida Original entregada pels Elohim. Ben aviat hi haurà sobre la Terra una explosió de 
Llum i Amor, creada per vosaltres, entre els cors que desbordaran l'Aigua de la Vida, curullant i 
vessant arreu, desbordant tota expectativa perquè la Gràcia i el Goig siguin l'únic llenguatge 
possible. 

És moment de viure plenament el vostre Esperit Sagrat i la vostra realitat com a Ésser Humà, 
igualment sagrada. Eleveu les vostres aigües, que vessin pels vostres ulls i els sentiments Divins es 
despleguin, i així el Regne de l'Amor de Déu es faci realitat.



Que el Sol de la Veritat Divina resplendeixi en tots vosaltres Fills i Filles! Vosaltres que heu 
treballat amb molta paciència, que heu resistit totes les temptacions i us heu mantingut ferms i 
rectes davant de tantes provocacions durant aquests darrers anys. És amb una gran alegria i un goig 
immens que veiem com les Llums que sou exploten i il·luminen cada cop una superfície més gran 
al vostre voltant, expandint la vostra aura i unint-vos a la Xarxa d'Amor Crístic que abraça ara tota 
la Terra; juntament amb els germans de la Fraternitat de Llum i Amor de tots els sistemes estel·lars 
que us acompanyen en aquest moment únic en la història d'aquesta galàxia, en l'Ascensió que esteu 
travessant, i que portarà a alguns de vosaltres a instal·lar-vos plenament a la 5a dimensió, tot 
entregant el cos físic que heu sublimat i il·luminat en la Llum Daurada als Arxius de la Creació.

Durant aquestes setmanes que venen, veureu com alguns dels cossos intermediaris de l'Ànima 
deixaran de ser convenients i aniran caient com les fulles cauen a la tardor, perquè ja no us seran de 
cap utilitat per a la realitat que viviu ara, tot estant encara a la superfície de la Terra.

Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, acompanyat per tot l'Esperit Mikhaèlic Col·lectiu d'aquesta galàxia i de
les galàxies veïnes. Acolliu-nos com un sol Esperit, en la vostra única i sola carn que es revela ara
sense cap resistència, sense cap dubte ni dualitat, amb tota la dolçor i tota la tendresa que implica

la unió del femení i el masculí en aquesta Força de Gràcia Amorosa, 
ressuscitant l'Androgin que sou. 

Acolliu Fills de cap a peus, desplegant la vostra Merkabah, el vostre Carruatge de Foc...

Sou eternament i infinitament beneïts i guardats per l'Esperit Mikhaèlic. Vosaltres sou 
l'acompliment de la Promesa, vosaltres sou la Font i l'Absolut, vosaltres sou el Pare de Totes les 
Llums. Sou la creació i el repòs, transcendint el conegut i el desconegut, per anar més enllà, fins al 
Gran Sol de la Vida que tot ho alimenta.

Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël acompanyat de tot l'Esperit Mikhaèlic. Us deixem en la comunió de la 
nostra Flama Sagrada, en la recepció de la meva Llança al llarg de tot el Canal Central, entregant la 
Iniciació del Gòlgota a tots aquells que estan llestos, fent néixer el Crist al Cap, al Cor i al Sacre.
D'aquí a pocs dies el Comandant dels Ancians Omraam Mikhaël Aïvanhov s'adreçarà a tots 
vosaltres, a la seva manera propera i amorosa, per finalitzar el que avui us hem comunicat.

Rebeu la sincera i amigable abraçada de l'Esperit Mikhaèlic que és U amb vosaltres, perquè 
continueu drets, en comunió permanent amb la vostra Ànima Divina i amb l'Esperit Diví durant els 
darrers temps que resten a travessar fins a arribar a la translació dimensional.

Us deixem en el Silenci, en el Cant de l'Esperit, en la comunió de la Flama Divina al Sagrat dels 
Sagrats, en el vostre Cor dels Cors; envoltats de la Llum Infinita que us allibera definitivament de 
totes les cadenes, de totes les presons mentals.

Que l'Entusiasme, el Foc de Vida i la Llibertat onegin sempre com la vostra única senyera!

 MI-KA-EL, AL-ER-IM
 MI-KA-EL, AL-ER-IM
 MI-KA-EL, AL-ER-IM



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 28.09.2022

Estimadíssims germans i germanes, us saluda el Comandant dels 24 Ancians Omraam Mikhaël 
Aïvanhov! Estic ple de goig i alegria, juntament amb tot els Ancians, de dirigir la meva Paraula a 
tots vosaltres, fidels al Cor del Foc Blanc! També a tots aquells que treuen el cap, als curiosos, als 
indecisos, als que dubten, i a aquells que ara anomeneu, si no m'equivoco, “haters”, que també n'hi 
ha eh. A tots, us dirigim el nostre Verb de Gràcia i Veritat, acompanyats com sempre de tota la 
Fraternitat de Llum i Amor i el Pare d'Orió. Després de la intervenció de Mikhaël, reprenem les 
transmissions per acabar aquest any 2022. 

Així que germans i germanes, pares i mares, fills i filles, amics i enemics, tots en Un, rebeu 
el Sol de la Vida, la Flama de l'Esperit Diví vessant en el vostre Cor a través de 

la Força dels Ancians, que manifesten el Verb del Crist. 

Acolliu Fills la Llum, l'Amor i la Veritat, en aquesta celebració de la Vida Divina 
que ressuscita en tots els vostres Cors. Acollim el Crist Rei, acollim

 la Guspira Eterna al Sagrat dels Sagrats...

Com us ha explicat l'Esperit Mikhaèlic, és l'hora de viure la Iniciació del Misteri del Gòlgota, que 
en poques paraules seria “l'explosió i la redempció del cap”. Alguns de vosaltres ja esteu llestos per 
fer el sacrifici total del mental inferior, del mental luciferí, per viure la Crucifixió del Crani, la 
desaparició de les darreres forces de control al vostre cap, que us permetrà llençar-vos al Cor Diví i 
centrar la vida en l'Espai Solar que va del plexe fins al tim, englobant tot el pit, i que és el centre 
principal de la vida. El sentiment va per davant en la vida unitària, el pensament i la Llum són un 
acompanyament del Cor, i no a l'inrevés. Aquí a la Terra heu viscut i viviu en ambients on domina 
el mental luciferí, el mental que es creu separat de la vida i que pretén controlar-ho tot, controlar la 
pròpia aigua i els propis sentiments, i que en la desmesura dóna per resultat la mort, l'estancament i 
la podridura. 

Alguns viureu ara aquest pas del Gòlgota, que representa l'entrada total a la Consciència Crística i 
Mikhaèlica. Tanmateix, per poder-vos seguir movent aquí haureu de continuar fent un ús combinat 
de les dues forces i encara haureu de jugar una mica, no fos cas que rostiu algun germà o germana 
abans d'hora eh! El mental anomenat luciferí troba el seu lloc i ús adequat quan us establiu en el 
Tron del Cor.

Així que per avançat, l'Esperit Mikhaèlic us ha entregat la clau per viure la Iniciació del Gòlgota, de
l'atles i l'axis. Aquestes són les dues primeres cervicals, veureu que tenen una forma ben particular 
cadascuna si les estudieu. Elles han estat les portes que han restringit durant molt de temps l'accés 
de la consciència a l'interior del crani, al seu mateix centre, on podeu establir la Llum que guia el 
Cor, la Llum Divina connectada al Cor Sagrat, entrant en la cova més interior, coneguda com la 
Cova de Brahma; curtcircuitant d'aquesta manera els enllaços del mental exterior i dual.
Aquest és un procés pel qual anireu passant, progressivament o bé d'una sola tirada, durant les 
properes setmanes i els propers mesos molts de vosaltres.

També us han parlat del Nou Arbre de la Vida. I bé, després de l'Atlàntida, l'Arbre de la Vida va ser 
modificat i és aquesta versió la que heu conegut i treballat; d'alguna manera també va ser adaptat a 
les freqüències en les quals heu viscut els darrers mil·lennis. Per tant, hi ha tota una cultura, tota una
ciència que s'ha desenvolupat sobre l'Arbre de la Vida de les deu sefirot i els trenta-dos camins de la
saviesa. Com alguns sabeu, de forma semi-velada hi ha la sèfira Daat a l'alçada del coll i el tim. 



Aquesta és una de les sefirot que ara es recuperarà plenament, obrint el punt de passatge a la gola, el
punt que hem anomenat IM, per entrar en la veritable comunicació de l'Esperit, i permetre també 
l'encesa de les Llengües de Foc en la vostra boca, en els vostres ulls i en la vostra Fontanel·la.

La segona sèfira que recuperarem havia estat més amagada i correspon a l'espai que hi ha entre 
Iesod i Malhouth. És la sèfira que posa la base sòlida del temple, que anomenarem de moment 
“sacre”. Per tant, amb aquestes dues sefirot restaurades, arribarem a l'Arbre de la Vida de les 12 
esferes, reconstruint aquest circuit interior que havia estat anul·lat, del sacre fins al tim, i que 
permetrà el desplegament de l'Ànima Superior, de l'Ànima Divina en vosaltres.

L'antic Arbre de la Vida us ha obligat, per la seva constitució i per la gamma de freqüències que 
havíeu de travessar durant aquests mil·lennis, a carregar uns certs cossos intermediaris més pesats, 
esclaus encara d'energies inconscients lligades a la matèria. Com us ha dit l'Esperit Mikhaèlic, 
aquests cossos intermediaris aniran caient i desapareixent, deixant lloc només a la lleugeresa de les 
capes de l'Ànima Divina que ja es mouen directament a partir del plexe solar, el cor i el tim, 
enllaçant amb el Sol Diví per damunt del vostre cap.
Així, hi haurà una refinació i una actualització d'aquests cossos, tal com està succeint les darreres 
setmanes on viviu una permanent adaptació als nous fluxos de Llum que penetren per tot arreu a la 
Terra.

Vinga, acolliu els elements que us ha donat l'Esperit Mikhaèlic i que són les Claus amb les quals
obrireu les portes del Temple que resten a obrir. Acolliu la Iniciació del Gòlgota al vostre crani,

establint el Silenci Absolut del mental, entrant en la presència incontestable i irreductible del Crist
en vosaltres, de la Flama de Joia Divina; unint el sacre al tim perquè pugui baixar el Cos Solar

acompanyat de les diferents estructures que el suporten.

Acolliu Fills i Filles el Cos de Glòria, el Cos Solar que és la vostra residència de Veritat i Llibertat!

I bé, sembla que hem tingut una mica de rebombori aquestes setmanes perquè un dels meus canals 
s'ha volgut col·locar com l'únic i l'autèntic. Sembla que algun pollastre no s'ha digerit bé del tot eh! 
Com ja sabeu, jo i l'Assemblea dels Ancians ens expressem a través de diferents veus i canals, i no 
sempre de manera explícita. Així que no feu cap cas d'aquestes petites relliscades, continueu 
confiant en la Veritat que s'expressa a través de tots els germans. És que els rajos del Sol només 
tenen dret a brillar a través d'una sola finestra? El Sol té dret a brillar a través de totes elles, i 
cadascuna dóna una qualitat, una particularitat única que arriba de manera especial a cada germà i 
germana. Per tant, és amb severitat que us dic que aquests jocs no tenen cap més sentit. Fixeu-vos 
com després de viure tantes comunions, tants estats d'expansió de la consciència, encara sobreviuen 
en l'inconscient aquests reductes de la personalitat que es resisteixen amb una força inaudita. És a 
cadascú de vosaltres que toca baixar a les profunditats de la vostra cripta, i fer el net definitiu de 
totes aquestes forces subconscients i inconscients, que lligades a certes pors, provoquen encara 
aquestes actituds. No heu de protegir res! La Llum dóna i donarà a cadascú el que pot rebre eh!

Així que germans i germanes, escolteu el que el cor us demani, ja que la gràcia i les benediccions 
no tenen límit ni tampoc cap autor exclusiu, a part del Pare de Totes les Llums eh! Des de 
l'Assemblea dels Ancians seguirem celebrant l'oportunitat de parlar-vos aquí al Cor del Foc Blanc, 
així com a través de tots els altres canals i germans que col·laboren amb nosaltres.

Dit això, i per clarificar també l'incisiu tema de les dates i els esdeveniments finals; sabeu que tot 
pot passar en qualsevol moment o en els petits cicles que us vaig explicar, així que no feu cas de cap
data límit, ni per aquest any ni per la primavera vinent ni cap altra. No caigueu de nou en els 
mateixos errors ni les mateixes expectatives que es van repetint una vegada i una altra! Allibereu-



vos definitivament d'aquest mental exterior, entreu en la profunda Presència del Crist en vosaltres, i 
veureu que la Vertadera Vida és Aquí i Ara!

S'ha dit que del ventre dels justos rajaran les Fonts de l'Aigua de la Vida! Així que quan sigueu prou
valents, prou coratjosos per calcinar la vostra petita personalitat, les aranyetes i aquests escurçons 
paràsits que encara alimenteu en el vostre ventre; quan tingueu la Força de l'Esperit per fer miques 
aquests darrers enemics de la Fraternitat que viuen en cadascun de vosaltres i obriu les Fonts de 
l'Aigua de la Vida, aleshores sí que nedareu en l'abundància, nedareu en la Joia que vosaltres 
mateixos us heu impedit de gaudir. Per què encara no us creieu dignes ni capaços de ser el que sou 
ni de donar l'Amor que sou? Vinga home! Desperteu ja, sortiu d'aquests darrers miratges que floten 
encara al vostre voltant! Avui dono alguns cops de bastonet a la closca de més d'un eh! Ja sabeu que
aquest bastonet va carregat amb molt d'Amor i, després de la “punxadeta” inicial, us recorreran rius 
d'Amor i de Llum!

Així que vinga! Acollim-nos plegats, juntament amb l'Assemblea dels Melquisedec, en la fusió dels
quatre Elements, terra, aigua, aire i foc, encenent l'Èter de la Nova Vida, l'Èter de 5a dimensió que
es va estabilitzant més i més en vosaltres i en la Terra. Així acomplirem el manament del Verb que
el Crist ens va donar als Ancians i que us va comunicar el Mestre Philippe de Lyon: és el treball

que resta a acomplir fins a ressuscitar i reconstruir totalment les bases de la Nova Vida 
i l'Ésser Diví que sou. Ell ens demana: 

Redreçar el camí del Senyor! 
Restaurar el Temple! 

Restablir la Pau!

Vinga doncs, acollim el Crist, acollim la seva Força, el seu Amor, la seva Dolçor, a mesura que
redrecem, reconstruïm i restablim...

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, Comandant dels 24 Ancians, acompanyat de tots ells. I avui us 
beneïm de cap a peus perquè desplegueu l'Alegria al vostre voltant, com tsunamis d'Amor que 
impacten arreu. Beneïm les vostres mans, perquè d'elles surtin els rajos de Llum guaridora; que allà 
per on passeu, que allà on les vostres mans s'apropin, tot sigui guarit. Beneïm el vostre cor, que d'ell
ragin les Fonts d'Aigua Viva perquè tota set sigui saciada, i el dèbil, el cansat en el camí, recuperi 
forces, recuperi la Fe, l'Amor i l'Esperança. Beneïm els vostres peus, perquè siguin l'arrel de 
Bondat, perquè siguin el fonament de la Fidelitat, de la Virtut i del servei incondicional al Senyor 
Crist i al Pare Celestial. Beneïm el vostre cap, perquè des del silenci rebi la Saviesa que tot ho 
reconcilia i que totes les Llums benèfiques del Pare s'irradiïn des del vostre cap, informant amb la 
Bona Nova, amb la notícia i la revelació de la Resurrecció de l'Esperit, de la Vida Eterna que és el 
regal per a tots vosaltres.

Que així sigui en tots els Fills i Filles, germans i germanes de la Fraternitat Universal de Llum i 
Amor! Treballeu ara sense descans i l'esgotament no us podrà atrapar. Moveu-vos amb l'audàcia, la 
celeritat, la força i la velocitat dels Fills dels Elohim, dels Fills de Déu que ara desperten en tota la 
seva glòria!
Heu vingut a donar, a entregar-vos sense reserva; deixeu la queixa, deixeu el dubte, aneu allà on els 
vostres peus i el vostre cor us portin.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov amb tots els Ancians i amb el Pare d'Orió, sempre donant-nos la 
seva benedicció. Com veieu, és sempre una gran joia, una alegria immensa compartir amb tots 
vosaltres, i aquesta és la clau de la vida: la joia i l'alegria que es contagien fins a l'infinit, fent-vos 



entrar per les Portes de la Gràcia a la Casa del Pare de Totes les Llums!

Us dono tota la meva Força, tota la meva Llum i tot el meu Amor, perquè regueu, regueu i regueu 
tot el vostre voltant amb l'Aigua de la Vida, perquè sigueu els dignes representants de l'Època 
Mikhaèlica, de la Vida en el Crist; que sigueu els exemples, els referents perquè tots els germans 
que ara aixequen el cap, puguin ràpidament dirigir-se sense falla cap al Sol Diví de la Vida, cap al 
Crist que viu en cadascú de vosaltres.

Us abraço amb tot el meu cor i tot el meu Amor; jo i els Ancians restem en vosaltres.

Aneu en Pau germans i germanes! Ens veurem molt aviat aquí al Cor del Foc Blanc!



ELOHIM HAHARETS – 20.10.2022

Estimats Fills de l'Amor, jo sóc la Elohim Haharets, companya de qui coneixeu com la Mare 
Divina, Eloha Maria. La meva presència a la superfície de la terra s'ha expressat rares vegades a 
través d'altes individualitats i els grans mestres de la humanitat. Per darrera vegada vaig venir a 
beneir, iniciar i consolidar l'obra que el Pare d'Orió va realitzar a través del Mestre Peter Deunov.

Així, la major part de la meva tasca vinculada a la Mare Gaia es desenvolupa a través del poble de 
la Intraterra, i especialment des de la ciutat de Mezarhad, situada sota els set llacs de Rila a 
Bulgària. Aquest centre de la Intraterra és un dels més antics, en els quals resideixen molts Germans
Lluminosos, provinents principalment de Sirius.

Des de la ciutat de Mezarhad s'introdueixen els paquets vibratoris que enviem els Elohim i que 
posteriorment són repartits per tots els altres centres de la Intraterra arreu del planeta. Així, a través 
de la ciutat de Mezarhad, dels seus habitants i un dels seus representants principals, Lamiram, arribo
a tots vosaltres ara, per convidar-vos a viure la realitat de la vostra Essència Eterna, l'Amor Infinit 
que és el fonament de la vostra existència.

Fills i Filles de l'Amor, reuniu-vos en cercle al voltant del Cor Daurat, Blanc i Turquesa dels
Elohim, juntament amb els germans de la Intraterra, amb els humans-dofins que han estat els

guardians del bon desenvolupament de l'experiència a la Mare Gaia. Banyeu-vos en la presència
de la Llum Infinita, de l'Amor Santíssim que arriba de les Altes Fonts de Sirius...

Jo segello l'Aliança, la Nova Aliança de l'Anyell, en tots aquells que obren ara les seves flors cap al 
Sol Diví.

Vinc a col·locar la Corona Radiant de Glòria en totes les ànimes que ara es glorifiquen en el Senyor,
en el Pa i el Vi de la Vida.

Jo vinc a ungir-vos, a tots els Fills i Filles de l'Amor, que renaixeu ara en el vostre Sol Interior.

Tots els codis i freqüències de la Llum Viva que restaven latents, són ara entregats per tots 
nosaltres: Elohim, Arcàngels, Àngels Solars... És a vosaltres d'acomplir la neteja, la purificació, per 
poder acollir la Nova Vida i entrar plenament amb cada cèl·lula del vostre cos, al Foc de la Vida 
Eterna.

És per això, que en aquests anys importants de transició planetària, tots els Fills de la Llum, 
juntament amb les ànimes que s'han preparat per entrar a la Vida del Crist, han de viure els 
processos necessaris de redempció, d'ordenació i unificació de les memòries i els patrons energètics 
discordants. 

Cal que tots passeu pel filtre de la Veritat, per la força fonedora del Foc Celestial, per abandonar els 
vells hàbits i els vells vestits, i entrar en l'autenticitat, la veracitat, la fidelitat i l'adherència a la Llei 
de l'U, al Principi Unitari irradiat a cada instant per l'Ona de Vida Universal que batega des del Gran
Sol Central.

Essència d'Amor és el que sou. Descobriu-vos en el fons del vostre cor, on teniu l'accés directe a la 
Joia i la Divinitat que sou. Cap circumstància d'aquest món pot evitar ni aturar l'obertura ara de la 
vostra ànima cap a l'Esperit Diví, cap al Pare de Totes les Llums.



És a vosaltres de posar la prioritat en allò que només pot ser prioritari: la Veritat i la Llibertat que 
porteu inscrites en la Guspira Eterna, en l'Àtom de Llum Primordial provinent del Món Diví i 
entregat a vosaltres pels Elohim i els Ancians.

Jo sóc la Elohim Haharets.

El vostre cor a la superfície de la terra s'uneix amb els germans de la Intraterra a Mezarhad i amb el 
cor dels Elohim. La Vertadera Vida és aquí per a tots vosaltres, i així acompleixo la Promesa del 
retorn a la Casa del Pare en cadascun de vosaltres.

Sigueu coronats com a Reis i Reines de vosaltres mateixos en l'Esperit del Crist.



ELIPHAS LEVI – 16.11.2022

Estimats germans i germanes en la Llum del Crist, us parla qui va ser conegut al segle XIX com un 
dels més grans ocultistes, amb el nom d'Eliphas Levi. Vaig ser reconegut com un dels grans 
coneixedors de les ciències antigues, que englobaven la càbala, l'hermetisme i la màgia. Conduït per
la Raó Sublim i la Llum del Crist, vaig passar a través de diferents escoles i organitzacions per 
finalment sintetitzar la meva visió de la unificació de la religió i la ciència, del cor i la raó, de la 
Llum i l'Amor; en el que vaig anomenar “la Solidaritat Universal”.

A petició del Comandant dels Ancians avui m'adreço a tots vosaltres per compartir l'Amor del Crist 
i la transcendència i transformació de tot coneixement exterior en la Saviesa Innata de la Presència 
de l'Esperit de Veritat en cadascú de vosaltres.

Us convido durant uns instants a compartir un espai comú, en l'amistat i l'apreci de Cor a Cor,
juntament amb el Crist i les presències de la Fraternitat de Llum i Amor que ens acompanyen.
Acollim el Silenci ple de joia i la Llum plena de pau i serenitat, lliure de tot orgull i projecció; 

la Llum dolça i tendre del Crist...

Les diferents ciències que vaig estudiar i a les quals vaig dedicar intensament la meva vida em 
connectaven amb els grans misteris de l'antiguitat que havien perdurat a través d'algunes tradicions 
després de l'enfonsament de l'Atlàntida. A través de l'hermetisme trobava els principis i les lleis de 
la vida que es van conservar principalment a l'antic Egipte i que van ser estructurats i entregats per 
Hermes Trismegist. La càbala jueva aportava tota la ciència de les lletres, els nombres i l'Arbre de la
Vida; i els ensenyaments perses de Zoroastre aportaven la ciència de la màgia.
Totes aquestes tradicions van ser el resultat del que es va poder conservar després de l'enfonsament 
de l'Atlàntida, amb la conseqüent pèrdua i limitació del seu contingut interior com de la seva forma 
exterior. 

Si durant la meva vida aquestes ciències em van permetre arribar al més profund de la meva ànima i
finalment obrir en mi l'espai sagrat del coneixement interior, de la unió íntima amb el Crist i 
l'Esperit de Veritat, avui aquesta unió està extremadament facilitada pel Gran Torrent de Llum que 
envaeix tot el planeta Terra i tota la humanitat.

Avui esteu cridats a recuperar, no les antigues ciències que es van desenvolupar durant l'època post-
atlant, sinó la Llum del Crist de 5a dimensió que sou, l'estat d'Ésser Unitari. Per tant, avui les 
antigues ciències espirituals són un complement i poden ser una ajuda si la vostra ànima ressona 
amb elles. Tot estudi pot ser avui encara positiu, si això us permet d'estar en el present, vius i 
guanyant més consciència de l'aquí i ara i de l'Amor que sou en essència. Com sempre, qualsevol 
recerca exterior per curiositat, per anhel de coneixement o de poder vinculat a alguna por, us 
allunyarà inevitablement de la pau que ja sou, de la Veritat que ara s'estableix fàcilment a través del 
silenci mental i emocional.

Aquestes són les dues bases per viure correctament els processos d'ascensió als quals esteu cridats. 
El silenci i la calma del pla astral i el pla mental són imprescindibles per entrar en els plans de la 
Pura Llum i connectar amb el cos causal i l'Ànima i l'Esperit Divins. És imprescindible transcendir 
totalment la personalitat, ja que la majoria d'errors i fal·làcies que es produeixen són provocats per 
la gran seducció tant material com espiritual que tempta a la humanitat.
Per això han insistit tant els germans Melquisedec en la humilitat, la simplicitat, el sacrifici i la 
transcendència, per connectar vertaderament amb l'Esperit Sant i l'Esperit del Crist que ve a 



alliberar-vos de tot jou mental i emocional, i que ha estat sostingut per vosaltres i les entitats que 
han interferit en l'enllaç de la vostra ànima amb l'Esperit Diví.

Reunim-nos en el Cor dels Cors, en la Presència de la Veritat, del Silenci i l'Harmonia de les
Esferes. Allà on s'acaben els plaers astrals i la predació i comença la serenitat, la majestuositat i
l'expansió de la Presència Divina que s'instal·la ara en tots vosaltres. Netegeu els vostres ulls per

veure-hi amb claredat i obriu bé les orelles per escoltar la veu suau i tendre de la Mare Divina que
ve a cridar a tots els seus fills i filles, juntament amb el Crist i l'Arcàngel Mikhaël, 

a la Casa del Pare.

Esteu vivint un exigent i intens procés de transformació. Els més fidels i lleials es troben ara a les 
portes de la Llum Gloriosa, acollits pel Crist, envoltats per les Jerarquies Angèliques i tota la 
Fraternitat de Llum i Amor. Tota la Terra i la humanitat és sacsejada per les Forces de la Llum que 
utilitzen tant la lògia blanca com la negra, per fer sortir i volatilitzar finalment totes les densitats 
innecessàries. Tal com us va dir l'Arcàngel Mikhaël, nombroses capes de l'ànima que us lligaven als
estats més densos de la 3a i la 4a dimensió, cauen ara com fulles seques; i així esdeveniu lleugers i 
lluminosos.

Les pertorbacions que afecten tant el sistema social i econòmic pertanyent al món humà com les que
afecten a tota la natura i els quatre elements, requereixen de vosaltres una ferma presència i una 
estabilitat en la Força de l'Esperit. És per això que us proposo un petit exercici que us ajudarà a 
realinear-vos en el centre del vostre Cor. 

Farem servir la forma del pentagrama que correspon a la forma de l'home com alguns ja sabreu; les 
cinc puntes representen el cap, les dues mans i els dos peus. En un primer pas podeu imaginar-vos 
que esteu a l'interior del pentagrama circumscrit en un cercle; no només per una visualització del 3r 
ull, sinó sentint realment amb tot el vostre cos la força i l'harmonia d'aquesta estructura al vostre 
voltant. 

En la segona fase del pentagrama que us proposo, l'inscriurem en el tronc del cos humà. Prendrem 
el cim del cap com la punta superior, les dues espatlles com les mans i els dos malucs com els peus. 
És a dir, per fer-ho pràctic i perquè ho pugueu fer fàcilment en qualsevol posició, utilitzarem l'arrel 
de cada extremitat, que connectarà naturalment amb els seus extrems.

Així, farem una triangulació utilitzant els dos pols de cada punta del pentagrama. D'aquesta manera 
reconstruireu en vosaltres una estructura coherent que us permetrà alinear-vos energèticament al 
centre del vostre pit, i permetre la circulació dels possibles excessos energètics que es poden produir
durant les diverses pertorbacions col·lectives.

El primer triangle correspon al cap i als seus dos pols, que són el peu esquerre i el peu dret. El 
segon triangle correspon a la mà esquerra i als seus dos pols, que són la mà dreta i el peu dret. El 
tercer triangle correspon a la mà dreta i als seus dos pols, que són la mà esquerra i el peu esquerre. 
El quart triangle correspon al peu esquerre i als seus dos pols, que són el cap i la mà dreta. I 
finalment el cinquè triangle que correspon al peu dret i als seus dos pols, que són el cap i la mà 
esquerra. 



Traçant aquestes línies de força, inscrivint el pentagrama en vosaltres, en pocs instants podeu 
realinear-vos i guanyar rectitud per restar connectats a la Font del vostre Cor. Heu de sentir aquestes
línies actuant com una realitat en vosaltres per la força de la vostra atenció; uns breus instants per 
cada triangle seran suficients, sempre en funció de les vostres aptituds. Veureu que quan ajunteu les 
cinc línies que uneixen els dos pols de cada punta i que formen els triangles, haureu construït l'antic 
símbol de la Casa de Déu. La Casa de Déu formada pel quadrat que correspon el número quatre i a 
la matèria; i el triangle, que correspon al número tres i a l'Esperit.



Us convido a reposar uns instants tot dibuixant en vosaltres les línies del pentagrama i sentint com
els corrents físics, energètics i espirituals passen pels bons indrets, descarregant les zones

congestionades i evacuant els estancaments que es produeixen en algunes zones del cos. Així la
Llum, la claredat, la precisió i l'estabilitat s'instal·len en vosaltres, quan els dos vostres peus toquen
la terra, quan les vostres dues mans són les varetes màgiques que capten els corrents del Cel i quan

el vostre cap és l'antena i la Corona Daurada connectada al Pare Celestial.

Jo sóc el que va ser conegut com Eliphas Levi i us adreço avui humilment la meva Paraula i el meu 
coneixement, gràcies al Comandant dels Ancians. 

Vaig poder veure al final de la meva vida com una nova escola apareixeria a Alemanya, als països 
eslaus i a França i que aportaria la renovació total de l'Esperit. Jo vaig tancar una època, sintetitzant 
tots els grans coneixements espirituals que havien acompanyat a la humanitat durant els darrers 
mil·lennis, i bé sabia que era necessària la presència dels Fills del Sol perquè aportessin la Nova 
Aigua per preparar la vinguda directa de l'Esperit Solar i de l'Esperit del Crist en tots els cors. 
Aquests van ser Rudolf Steiner, Peter Deunov i Omraam Mikhaël Aïvanhov, que van vessar l'Aigua 
Viva i van renovar la presència de l'Esperit sobre la Terra fent arribar l'ensenyament Diví de la 
manera més simple i directe fins a l'home de l'època actual.

Avui esteu ja davant de la Gran Revelació de la Setena Trompeta, del gran despertar col·lectiu de 
les ànimes que s'han reunit a la Terra per viure i celebrar la resurrecció dels morts, tots els morts que
arrossegàveu amb vosaltres i que encara no s'havien unit al Veritable Amor, a la Llum Viva i a la 
força de l'Ona de Vida Universal.

Jo sóc Eliphas Levi i us beneeixo a tots i a totes. Actueu amb la màgia Divina, amb la màgia de 
l'Amor, la màgia de l'Atenció que pren cura de la meravella de la Vida. Aquesta és la màgia més 
gran que podeu aplicar ara mateix: irradieu la Llum Blanca, la Llum Daurada, la Pau i l'Estabilitat.

Us deixo en el silenci joiós de la Presència del Crist, en la finalització de l'obra alquímica de la 
humanitat que reneix en el Foc de l'Ungit, en el Foc Diví.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 30.11.2022

Estimats germans i germanes, us parla Omraam Mikhaël Aïvanhov! Rebeu tot el meu Amor, totes 
les Guspires de Foc del meu cor, així com les salutacions i benediccions del Conclau dels 24 
Melquitsedec que m'acompanya. 

Avui vinc a fer-vos una curta visita, aquí al Cor del Foc Blanc, per alimentar la Vida i l'entusiasme 
que ens uneix i perquè seguim tots plegats, tota la Fraternitat de Llum i Amor, tant al Cel com a la 
Terra, surfejant la cresta de l'onada eh, llestos i a punt per viure i travessar tot el que arriba ara a 
l'estimada Mare Gaia.

Vinga! Com sempre fem, reunim-nos tots plegats en el Cor dels Cors, amb la Presència de l'Esperit
del Crist, de l'Esperit de Veritat. Uniu els vostres cors amb el Conclau de Melquitsedec que us

acompanya, i uniu-vos avui també amb les 12 Estrelles de Maria, equilibrant la polaritat
masculina i femenina, el Foc i l'Aigua, en cadascú de vosaltres. 

Acollim-nos en el Silenci, en la reverència davant de l'Esperit Sant, en la joia que s'encén en els
nostres cors...

I bé, és un goig com sempre apropar-me, dirigir-me a tots vosaltres, i encara m'alegra més veure 
com els vels van caient, i conscientment o inconscientment, cada cop esteu més units a l'Èter 
Cristal·lí i a l'Ànima i l'Esperit Divins. 

Entre molts de vosaltres, l'Androgin Primordial comença a ser una realitat, no només en els plans 
lluminosos sinó aquí i ara, en el procés de transformació i ascensió. Recordeu que per entrar a la 5a 
dimensió, per realitzar el Crist en vosaltres, la polaritat masculina i femenina s'han de casar, s'han 
de mirar l'una a l'altre i no estar permanentment en conflicte ni perseguint-se mútuament.

És en el vostre interior, en l'encesa i l'activació del Cos d'Eternitat, que les dues polaritats fan de nou
matrimoni. En aquest moment entrareu en la Veritable Vida, la vida completa. Com ja sabeu, heu 
passat per una llarga història de corredisses i separacions, d'abandonar momentàniament parts del 
que sou, de la vostra ànima, i ara us toca estirar el fil per repescar tots aquests peixos que havien 
quedat mig perduts al fons del mar eh, per reconstruir de nou l'Androgin Primordial.

Un dels seus aspectes són els corrents ida i pingala, que circulen a dreta i esquerra del canal central. 
Quan aquests dos corrents s'uneixin aproximadament a l'alçada del nas, la part passiva i la part 
activa s'unificaran i pujareu pel canal central fins al cim del cap, fins a la Corona, des d'on es podrà 
manifestar la Llum Unitària, la Llum del Crist.

Vinga! Acollim-nos uns instants més, en aquest equilibri de les polaritats, en el casament del Foc i
l'Aigua, que és el Casament de l'Ànima i l'Esperit, del Pare i la Mare

que donen naixement al Fill Ungit...

Amb la visita de l'Elohim Haharets vau poder constatar quina és la profunditat, la intensitat de 
l'Amor Diví, de les Aigües Cristal·lines provinents de les altes dimensions de Sirius. Quan arriba 
l'Amor Vertader, poca cosa queda a fer, sinó deixar-se infiltrar, deixar que es reguin plenament tots 
els racons dels vostres vestits amb aquesta Nova Aigua. Nova perquè heu estat molt de temps sense 
poder-vos banyar en ella eh! I també l'amic Eliphas Levi us va entregar un petit exercici per 



dibuixar la forma del pentagrama en vosaltres. Els que l'heu fet heu pogut comprovar com a partir 
de la triangulació de les puntes del pentagrama, de la concentració en tres punts específics del cos, 
podeu crear unes línies de força i circulació que permeten guarir els estancaments energètics que es 
produeixen en diversos racons dels vostres cossos.

Esteu en un moment on grans fluxos de Llum provinents del Sol, del Sol Central i de tots els estels 
us estan bombardejant, i alhora teniu totes les desconstruccions, els terratrèmols que fan enfonsar el 
terra d'aquesta societat que entra en plena decadència.
Així, petits exercicis com aquest del pentagrama, per la força de la vostra atenció, us ajudaran a 
restar centrats, a mobilitzar les energies estancades perquè circulin per totes les extremitats, per tot 
el tronc, i així us uniu de cap a peus i de mans a peus i cap.

Durant aquests dies s'ha fet anar molt el tema del flaix solar i el de les clàssiques dates del 
calendari. Ja sabeu que cada any es repeteixen els mateixos instants en el cicle anual, i en el procés 
ascendent de transformació, van expressant noves octaves i tonalitats. No obstant, i com ja us vaig 
dir a l'inici d'aquest bloc de transmissions, totes aquestes dates s'han acabat convertint en una 
convenció humana, que si us serveix per estar més atents, més presents, encara són d'utilitat.
Sobretot, no exterioritzeu en el temps lineal la bellesa del procés màgic que viviu a l'interior, en el 
sentit d'esperar encara quelcom de fora i viure en una expectativa que no us ajudarà a viure el dia a 
dia amb la senzillesa adequada. 

Fa anys i anys que es parla del flaix solar, d'un moment on hi hauria una gran flamarada, prèvia als 
tres dies, que ajudaria a fer un salt endavant. Perquè en sigueu conscients, aquest flaix l'hem evitat 
durant molt de temps, perquè pugueu fer el procés progressivament, amb calma, i que tot l'ADN i el
potencial adormit vagi despertant a poc a poc, a mesura que les antigues forces de la personalitat i 
tot el que ha de ser polvoritzat va desapareixent.

Així que tots els que esperen el flaix solar, o com altres l'han anomenat: “l'esdeveniment”, val més  
que estiguin preparats per sostenir el Torrent de Llum que baixarà de cop, perquè sinó, ja us veig pel
terra demanant que afluixem la potència del foc eh!
Ens hi anem apropant, ens hi anem apropant. Hi ha molts ingredients a l'olla, i encara se n'han 
d'afegir alguns més, així que com sempre us dic: paciència i cap projecció.

També s'ha especulat sobre la possibilitat de que els tres dies no es produeixin o que hi hagi una 
altra manera de realitzar la translació dimensional. Heu de saber que només hi ha una manera 
d'iniciar la nova dimensió en tots els plans de la Terra, i és l'aturada de la rotació del planeta, per 
tant, a través del procés dels tres dies. Per descomptat que apareixerà la Nau Jerusalem i totes les 
altres naus, com també el Germà del Sol i d'altres convidats importants del final de festa! Res d'això
us ha de preocupar, ells faran la seva funció i vosaltres sabreu que heu de fer a cada instant si esteu 
units de cor a l'Esperit Diví.

Els tres dies són necessaris per reiniciar la maquinària de la Mare Gaia a la 5a dimensió, en la seva 
nova òrbita dins del sistema solar, i la mateixa òrbita del sistema solar que s'adequarà amb Sirius, 
Orió i el Sol Central de la galàxia.

Per tot arreu a la Terra s'obren vòrtex que tornen a emanar, com si fossin guèisers, les energies 
cristal·lines que estaven conservades i adormides a la Intraterra. Si ho poguéssiu observar, són com 
grans espirals que uneixen el Cel a la Terra, com piràmides, unes ascendents i d'altres descendents, 
que s'uneixen per la punta, i fan el traspàs de la informació que estava esperant en els plans 
superiors i l'arrelen fins al Cor de la Mare Gaia. 



Aquests dies alguns han pogut observar els insectes que caminen en rotllana, com havia passat ja 
amb altres animals. Els animals també expressen el que està passant, i fent broma, per aquí dèiem 
que ja estan ballant la Paneuritmia! Així que espereu-vos sorprenents manifestacions tant del regne 
animal, com del regne vegetal, i ja no diguem dels humans eh!

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov acompanyat dels 24 Melquitsedec, i, abans d'acomiadar-nos, us
convidem a un moment d'unificació del Foc, l'Aigua, l'Aire i la Terra, per encendre com sempre us
dic l'Èter del Crist. És el Crist que torna a vosaltres, a la matèria d'aquesta Terra. Per això és tan

important que realitzeu l'equilibri i la fusió dels quatre elements, per entrar en el Nou Èter, i acollir
el Crist tal com Déu mana...

Sóc amb vosaltres després d'aquestes setmanes, que no han estat fàcils per a alguns, ja que han 
ressortit moltes velles pors, vells paquets per tornar a revisar i enviar cap a la Llum. Sigueu molt 
pacients, tingueu un Amor immens per posar en el Foc de l'Esperit tots els residus que ara 
s'evacuen. Ara ja podreu respirar una mica més alleujadament. 
És per això que avui he vingut a fer-vos un petit toc de bastó, perquè cap dels meus fills i filles 
perdi la línia Solar, la connexió amb el seu Àngel de Foc Solar. Tornaré a visitar el Cor del Foc 
Blanc una mica abans del solstici de final d'any.

Des de l'Assemblea de Melquitsedec us beneïm i us acompanyem en la mesura de la vostra 
obertura, del vostre treball i compromís amb la Llum Veritable.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, comandant dels 24 Ancians. Us dono tot el meu Foc, i com 
sempre he fet, una part de mi perquè visqui en vosaltres. L'ascensió és un procés col·lectiu, i la 
vertadera força només arriba quan cada ànima posa el seu granet de sorra, i així tota la Família 
Crística pot reconstruir el Temple del Senyor aquí a la superfície de la Mare Gaia,

Sigueu lleugers, estigueu en la gràcia i la simplicitat del Cor. Arreleu-vos profundament en el vostre
Ésser per permetre al Cel i la Terra ser un en vosaltres.

Acolliu la dolçor de la Mare i la Força i la Rectitud del Pare per ser complets, aixecar les dues 
columnes i realitzar l'Ésser Androgin, Lliure i Igni que sou.

Que l'Amor de l'Esperit Diví visqui en tots vosaltres fills i filles, germans i germanes! 
Irradieu la Llum que sou arreu!

Us deixo en la Llum Blanca, en la Llum Daurada i en la Llum Blava de l'Ordre de Melquitsedec.

Ens veiem ben aviat germans i germanes!
 



OMRAAM I CRISTIAN ROSACREU – 20.12.2022

Estimats germans i germanes, us saluda de nou Omraam Mikhaël Aïvanhov, el vostre amic i 
acompanyant, el Comandant dels 24 Ancians. Rebeu avui tot el nostre Amor, tota la nostra Llum, 
tota la Força de l'Ordre de Melquitsédec!

Com us vaig dir, he tornat pels vols del solstici de final d'any com sempre m'agrada fer per estar 
amb vosaltres aquestes dates. Avui tenim la presència de tota la Fraternitat de Llum i Amor, 
especialment del Pare d'Orió, l'originador de l'Ordre de Melquitsédec i dels amics que han passat 
aquest any a compartir el seu Amor, concretament Rudolf Steiner, Eliphas Levi, la resta de 
Melquitsédec, Arcàngels i  els Elohim que us han regalat i ressuscitat amb l'Amor que tots som.

Però avui especialment us porto la presència d'un vell amic que molts coneixeu per la seva vida al 
costat del Mestre Jesús i una encarnació que va fer a l'Índia per expressar en la seva cultura 
l'adveniment del Supramental. Us parlo de l'Apòstol Sant Joan que s'ha dirigit al Cor del Foc Blanc 
com Sri Aurobindo nombroses vegades. Avui us presentarà una altra cara, una nova faceta del 
treball immens que porta realitzant durant els darrers segles aquí a l'estimada Mare Gaia per 
preparar el que ara viviu, l'Adveniment del Crist en tots els Cors, la reaparició del Crist en l'etèric 
com va dir el germà Steiner.

Reunim-nos avui celebrant la Vida, celebrant la Veritat en aquesta darrera transmissió de l'any on
tota la Fraternitat de Llum i Amor es reuneix al voltant vostre, al voltant de les Ànimes que us

obriu ara com roses fragants cap al Nou Sol de la Vida. Acollim l'Esperit del Crist, la seva Força i
la seva Veritable Intenció sobre aquesta esfera planetària i tots vosaltres. 

Acollim l'Esperit Diví en el Cor dels Cors, elevant el Cor Diví i desplegant les seves ales!

Resplendiu Fills en la Joia de l'Estimat! 

Acollim en el Silenci Sagrat de l'Esperit Sant la Joia Inefable i Infinita!

El gran bombardeig de la Llum que està caient resulta ben estimulant per a tots vosaltres eh! Com 
podeu notar, ja no hi ha cap desviació possible, cap possibilitat de posar el cul en dues cadires. La 
Llum ve per arrasar amb tot el que no pertany a l'Amor i la Vida Divina. Així que o bé aneu avall 
cap a tot el que ha de ser reciclat, o us eleveu, ressuscitant com el Fènix cap a la Llum Divina.

Prepareu-vos per deixar anar com va dir l'Arcàngel Mikhaël tots els vells vestits, totes les velles 
botes que no trigaran a caure; acomiadeu-les amb amor però amb decisió, ja que són ombres que ja 
no us pertanyen i que no us podran acompanyar a partir d'ara.
Esteu cridats a presentar-vos blancs, immaculats amb la Corona Daurada, a la Gran Festa i el Gran 
Banquet del Matrimoni del Cel i la Terra, on la Fraternitat de Llum i Amor uneix els representants 
del Cel i de la Terra en el despertar de la “Terra dels Vius”, que és la veritable residència de la Mare 
Gaia a 5a dimensió.

Com us vaig recordar, la Terra necessita passar per l'espai on totes les forces electromagnètiques 
seran aturades, és l'espai zero on es reconfiguren totes les capes i les potències que mouen el 
planeta. Imagineu-vos el que això significa eh! En el moment que s'aturi la rotació, tota la superfície
de la Terra serà modificada, els nous continents apareixeran i els que s'hagin d'enfonsar per ser 
renovats aniran sota l'aigua. Tot estarà en actualització màxima i vosaltres estareu preservats com 



vam explicar en diferents indrets de la Terra que seran les Illes de Llum Blanca, els refugis i llocs 
d'ensenyament i preparació per iniciar la Vida Lliure i Multidimensional de 5a dimensió a la Terra o
bé en el Sistema Estel·lar que us pertoqui.

S'han posat moltes esperances en aquest any que arriba, però com sempre us dic, sigueu prudents, 
viviu en el dia a dia perquè tots els canvis que heu de viure estan aquí i ara a dins vostre, i tot depèn 
de la vostra alegria, del vostre Abandó a la Llum, de la vostra des-identificació de la personalitat i la
vida efímera. És moment de Transcendència màxima, de Sacrifici total a la Llum i a la Mare Gaia i 
d'encendre el Cor sense cap por, amb Valor, que “val or” eh! Com sempre us vaig dir, es necessiten 
herois, herois en l'Amor, ja que aquesta és l'arrel: “eros” eh.

Vinga doncs, avui anem forts perquè no estic jo sol, és tota l'Assemblea de Melquitsédec que us 
parla, tota la Fraternitat de Llum i Amor. I avui farem un lloc especial per la gran individualitat, el 
Gran Servidor del Crist que ens ha obert les portes a molts dels altres Melquitsédec per obrar amb 
eficàcia durant aquests temps finals. Us parlo de Cristian Rosacreu. Cristian Rosacreu és el mateix 
Sant Joan, el mateix Aurobindo, la Gran Àguila d'Altaïr realitzant un treball que ha estat força 
misteriós, amagat durant segles, per establir la Veritable Revelació del Crist, sobretot a Europa.

Quan estava encarnat nombrosos vidents em van dir que jo era Sant Joan, i així ho pensen molts 
dels que  participen en la fraternitat que vaig deixar. Però la realitat és que jo no sóc la mateixa 
entitat que Sant Joan, però Sant Joan vivia i estava en mi. De la mateixa manera, el germà que ara 
ens dóna veu també va ser reconegut com a Sant Joan; ell no és Sant Joan, però Sant Joan està en 
ell. I això que vol dir? Que Sant Joan, com el Gran Iniciat del Crist i de Melquitsédec, ha estat 
participant en tots els moviments autèntics que han vingut després del Misteri del Gòlgota i ha 
aportat la seva Llum i el seu poderós cos etèric a tots els moviments impulsats per la Fraternitat de 
Llum i Amor. Els Càtars, els Bogomils, i especialment els Rosacreus que porten el seu nom, van ser 
iniciats pel mateix Sant Joan, i d'aquí que es conegui l'església de Sant Joan com l'Església Interior i
la veritable Església del Crist.

Així, Cristian Rosacreu va realitzar, gràcies a la iniciació de Melquitsédec a Siria, una gran obra de 
Llum, d'una puresa i una proximitat al Crist mai vistes abans, i va deixar un tresor en els plans 
subtils, preparant l'adveniment de la que va ser l'obra del Mestre Peter Deunov. Ell va poder utilitzar
molt del que ja havia preparat Cristian Rosacreu uns segles abans, i jo mateix també vaig continuar 
en la mateixa línia. Està ben clar que ho vam renovar tot, però la base, l'impuls, la unió del Cor i la 
Ment, de la Ciència i la Religió, tot va ser preparat per ell.

Així que per uns instants deixo de fer de mestre de cerimònies i us deixo en la seva presència, la 
presència d'aquesta Gran Àguila, aquest Sant Germà de la humanitat i de la Terra perquè s'adreci a 
tots vosaltres.

CRISTIAN ROSACREU

Estimats pares, fills, germans, amics i companys, jo sóc la Gran Àguila d'Altair, i avui us presento 
el meu treball a la Terra com a Cristian Rosacreu. He estat anomenat el Gran i Fidel Servidor del 
Crist, el seu apòstol estimat, aquell que va estar més a prop de la presència no només del Mestre 
Jesús, sinó del Crist Universal que va viure en el seu cor durant els tres anys de ministeri públic.

Vinc a vosaltres per Santificar la vostra Ànima, per fer-la entrar en el Misteri Interior del Crist. 
Rebeu la fragància de la Santedat, de la Puresa i la Bondat del Cor del Crist; la Virtut de la seva 
presència senzilla però aclaparadora per la intensitat del seu Amor, per la força de la seva Voluntat, 
per la serenor i la pau de la seva Llum.



Estan al costat del Mestre Jesús, del Crist, vaig ser iniciat com molts sabeu ara com a Llàtzer, estan 
tres nits i tres dies a la foscor de la tomba, per sortir transformat i ressuscitat quan el Mestre amb la 
seva veu ferma em va cridar de nou a la carn. Aquest mateix Misteri el viureu tots plegats a la Terra 
durant els tres dies del punt zero. És així com els Iniciats han viscut per avançat el que ara viureu a 
tota la Terra, per crear un fil i ajudar a tots els germans i germanes a caminar per arribar allà on 
nosaltres ja havíem entrat. És per això que he donat tota la meva Ànima i tot el meu Esperit per 
aportar la Llum i el Misteri Vertader del Crist als homes.

Com a Sant Joan vaig rebre també l'ensenyament del Gran Melquitsédec. Vaig plasmar en el meu 
Evangeli i l'Apocalipsi la Llum del Crist Interior que va alimentar els moviments posteriors de la 
Fraternitat que es van manifestar com els Bogomils i els Càtars. Després de la seva persecució i 
eliminació en el pla exterior, la Fraternitat va decidir crear un moviment amagat dels ulls de la 
societat, per poder crear nuclis de Llum Veritable que en el moment apropiat poguessin revelar-se, 
mostrar-se i donar el seu ensenyament a la resta de la societat. És així com a través de tot un treball 
col·lectiu vaig iniciar l'Ordre dels Rosacreus que va aconseguir sintetitzar en el meu cos etéric la 
Llum més pura del Crist i tots els ensenyaments espirituals de la Terra. Vaig rebre de nou la 
iniciació de Melquitsédec en un dels meus viatges a Damasc. He estat acompanyant amb el meu cos
etèric a tots els Grans Mestres que han treballat amb la vertadera Llum del Crist, i especialment 
Rudolf Steiner, el Mestre Deunov i el Comandant dels Ancians.
És difícil en segons quins moments distingir qui és qui, perquè nosaltres, com a cèl·lula de 24 
Consciències, ens intercanviem mútuament.

Així doncs, el Pare d'Orió en la forma de Peter Deunov va exterioritzar una bona part dels aspectes 
més sagrats que jo havia materialitzat prèviament. Va poder entregar públicament gran part de 
l'ensenyament que s'ha repartit arreu del món, donant els coneixements i les capacitats bàsiques a 
totes les ànimes per apropar-se apropiadament als mons de la Llum.

Avui estic unit amb tota la Terra, amb tots vosaltres, i especialment unit a certes Ànimes que 
realitzen el treball de l'onzena hora, l'Adveniment i manifestació final del Crist Col·lectiu i la 
presència de l'Ordre de Melquitsédec i de la Fraternitat de Llum i Amor a la superfície de la Terra 
com una Celebració del treball acomplert, de la Saviesa adquirida i de la riquesa que aportarem tots 
i totes al Pare de Totes les Llums.

Sapigueu fills, que el fet més petit, més ínfim que podeu fer en la matèria, en el pla més relatiu i 
efímer, quan està carregat amb la força i la intenció de l'Esperit Diví, és capaç de remoure tot 
l'Univers, i d'enriquir allò que ja sempre és ric, de poder aportar un nou matís a la Llum Sense 
Límits.

Us deixo en el Sublim Misteri de la Vida, on el més gran i el més petit es fan Un, on allò immutable
i allò variable acaben sent el mateix; on cap frontera, cap forma ni cap no-forma fa diferència, on tot
se celebra perquè tot és Joia i Gràcia.

Jo sóc Cristian Rosacreu, i us poso la Rosa i la Creu al mig del Cor, unint el masculí i el femení, el 
Cel i la Terra, fent vessar l'Aigua de la Vida al vostre Cor i del vostre Cor cap a tota la Terra.
Us acompanyo allà on regna el Silenci, en la Revelació de la Gran Màgia de la Vida, la Dolçor i la 
Glòria del Crist.

Resplendiu! Irradieu! 

Coneixeu qui sou, coneixeu el vostre Estimat.

------------------------



Déu n'hi do germans i germanes eh! Ja sabia que seria ben intens! El Gran Germà, el Gran Servidor 
del Crist que ens ha ajudat a tots d'una manera increïble, ha estat l'encarregat de preservar les coses 
més Santes, més Sagrades i més properes al Crist.
Aquest és un regal que avui us volíem donar, doncs és un fet encara força amagat. És bona hora 
perquè la seva obra sigui ben explicada; la seva presència ha estat també la nostra presència.
Bé, em resta poca cosa dir-vos ara mateix, us emplaço de nou a trobar-nos i a compartir aquí al Cor 
del Foc Blanc ben entrat l'any que ve. Porteu-vos bé aquestes setmanes, sigueu tan lleugers com 
sigui possible amb tot el que té a veure amb l'alimentació i la beguda. Reserveu tot el temps 
possible per respirar profundament i retenir l'aire amb força per netejar el pit i els pulmons, perquè 
la vostra sang circuli lliure i així el Crist podrà circular realment a través d'ella. Guardeu moments 
pel Silenci, per estar en el Làser Espiritual, concentrats únicament en la Llum.

És així com passareu directament i simultàniament del cos físic, al cos etèric, al cos de Cristall de 
5a dimensió. I això passarà en l'instant present, sense cap viatge ni visualització. És la presència del 
Crist en l'etèric que es revelarà a tots vosaltres com va explicar l'estimat Steiner. Com li va passar a 
Sant Pau també quan anava a Damasc, i com va repetir i ancorar Cristian Rosacreu perquè aquesta 
experiència arribi ara a tots vosaltres. Perquè el Crist es reveli etèricament a la vostra vista, perquè 
encengui sobretot el vostre pit i visqui plenament en el Sagrat Cor i que la seva força dolça de la 
Terra habiti en el vostre ventre.

Aquest és el procés que ara viureu els més preparats i és l'entrada directa amb el vostre cos físic i la 
vostra consciència desperta en el pla Cristal·lí de 5a dimensió, amb els ulls oberts i plenament 
presents, realitzant la unió perfecta de la matèria, de la part psíquica refinada i de l'Esperit del Crist 
que sou a 5a dimensió.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov i avui tothom ha estat parlant i he hagut de donar veu a moltes 
individualitats eh! Així que bé, us dono com sempre tot el meu Foc, tot el meu Amor i les 
benediccions de la Fraternitat Universal de Llum i Amor, dels germans de Sirius, Orió, Altair, 
Arcturus, Antares, Lira... 

Avui el millor que podem fer és deixar aquesta darrera transmissió en una gran comunió i silenci
final així que amics i amigues, germans i germanes, unim-nos tots en l'Únic Cor, el Cor que batega
al centre d'aquesta Galàxia, en una celebració dels dotze sectors galàctics, venint a beneir Orió i
Sirius, el Pare i la Mare, els Ancians dels Dies i els Elohim que acompanyen el naixement de tots

vosaltres en el Crist que sou...

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov i ens veurem l'any vinent aquí al Cor del Foc Blanc. Aneu amb 
la Llum Infinita, aneu amb la Llum Immesurable. Tots els que estigueu ara perfectament alineats 
amb la Voluntat de Mikhaël, amb la Voluntat del Crist, rebreu tot el necessari i alhora haureu de 
donar, donar i donar.

Doneu-vos fills! Entregueu-vos, sacrifiqueu-vos sense cap por, ja que així trobareu la Veritable 
Vida!

Que la Pau del Crist neixi i regni en tots vosaltres fills i filles!


