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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 9.02.2021

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Em fa molt content 
estar de nou entre vosaltres a través del portal del Cor del Foc Blanc! Avui vinc com a 
representant i portaveu, no només dels 24 Melquisedec, sinó de tota la Fraternitat de Llum 
i Amor. Així que no som un, ni dotze, ni vint-i-quatre ni setanta-dos, som milers i milers, 
tots els germans i germanes que treballen per l'Ofici del Crist que es presenten a tots 
vosaltres eh. Aquí i ara realitzem la vertadera fraternitat, la unió de les Ànimes i Esperits 
lluminosos de tota la creació!

Així, venim a compartir i a  fer viure en tots els cors l'ensenyament Solar i Diví, 
l'ensenyament del Crist, aquell que és Etern i perdura a través de les eternitats.

Vinga com sempre fem, acollim-nos mútuament, sincronitzant-nos, sintonitzant-nos en el Foc
Celestial que bateja la Terra i a tots vosaltres. 

Acollim plegats l'Esperit de Fraternitat i l'Esperit de Veritat...

El Conclau dels Melquisedec i jo mateix us saludem des del Sol d'aquest sistema solar! Des
del nostre emplaçament on acompanyem el naixement del nou Sol i el part de la Mare 
Gaia que concentra tota l'atenció d'aquest sistema planetari. Des d'aquí pugem i baixem, 
us venim a veure, anem aquí i allà participant activament en els processos de l'arribada de 
la Llum, amb els Àngels i els Arcàngels i tota la Fraternitat d'aquest racó de la galàxia.
De la mateixa manera, vosaltres heu construït una gran escala, us felicitem! Veiem com sou
capaços de dissoldre-us i elevar-vos en les més pures esferes de l'Amor, on neix la Llavor 
Divina; i seguidament, podeu baixar a acompanyar els germans i germanes en aquests 
moments, on molts estan patint de valent eh.

Déu-n'hi-do la que està caient a tota la Terra! En els dos sentits eh! Grans benediccions i 
grans pesos que cauen, el Cel va repartint a cadascú el que li pertoca. És el moment de la 
resolució dels karmes mundials, col·lectius i individuals, i així heu de deixar passar les 
remuneracions, els ajustaments de la història de la dualitat en la qual heu participat. 
Simplement deixeu que passi, acollint amb tot l'Amor, amb tota la Saviesa, sense 
involucrar-vos, acceptant, digerint i transformant-ho en Llum. Accepteu tot el que arriba 
amb la calma i l'equanimitat que us dóna el gran aflux de Llum que arriba ara la Terra; 
acceptant viure a cada moment el que us toqui sense fugir, sense escapar eh. Tots els 
crèdits que no pagueu a bona hora, en el seu moment, tal com passa amb els bancs de la 
Terra, portaran interessos i recàrrecs! Si els endarreriu, seran més cars de pagar i més 
costosos!

Així que feu net, aprofiteu aquests cara a cara amb vosaltres mateixos, amb les situacions 
que havíeu projectat en la dualitat, per alliberar-vos i poder respirar amb el pit sencer. 



Entregant-ho tot, tot, tot a la Intel·ligència de la Llum. Deixeu que sigui la Llum la que faci 
la feina, vosaltres només heu d'estar neutrals, transparents, humils i plens d'Amor.

Com veieu, a nivell de la societat, la lògia negra va collant cada cop més els cargols. Estan 
desesperats! Ja saben que resta poc temps perquè desaparegui el circ que han creat i a 
través del qual s'alimenten. S'inventaran qualsevol història o excusa per seguir distraient 
cada cop més a la gent; les seves maniobres són cada vegada més evidents i clares per un 
gran nombre de germans i germanes, i això permet un despertar col·lectiu més gran. 
Finalment, tot el que passa en aquest procés d'alliberació, ja siguin els Cavallers que 
porten les mesures dels canvis, o els Elements encarregats de la neteja planetària, obeeixen
a la Voluntat del Pare. Per molt injust que us sembli, és la Justícia Divina que arriba, ja que 
la comprensió i la concepció del bé i el mal ha estat molt limitada en aquesta esfera 
planetària.
Així que els esdeveniments que ara arriben són una benedicció, tant si els veieu blancs 
com negres, són justament tot el que ha de passar!

Vinga, farem uns instants més de comunió, de recepció, per tal que el Crist s'instal·li en el vostre
Cor, en  el vostre Cap, en el vostre Sacre. És tot el temple sencer que heu d'entregar a la Llum! Us
heu d'oblidar de vosaltres, negar-vos a vosaltres mateixos i demanar que l'Esperit s'instal·li a dins
vostre per establir la sincronia del Cor i el Cap, del sentiment i el pensament. Aquesta reconciliació
us donarà la prova de la Pau i la Claredat  interior: és en aquests moments que us podrem parlar,

que us podreu comunicar netament amb tota la Vida...

Participeu cada dia activament al Làser Espiritual, reseu, canteu, balleu, respireu, feu tot 
allò que us porti cap al centre de l'harmonia, cap a l'interior, allà on l'Alè de la Vida Divina
penetra en vosaltres!

L'elevada freqüència vibratòria de la Mare Gaïa, juntament amb l'activació de la Matriu 
Crística, us permet reposar-vos instantàniament en la Pau, i redescobrir la Unitat interior i 
exterior, del dia i la nit, de la creació i l'Absolut; és la reconciliació d'aquest petit cos que 
porteu, i que esteu ajudant a transformar en Llum, amb l'Esperit Absolut que sou, perfecte 
més enllà de l'espai i el temps. Així equilibreu els mons i les realitats en les quals actueu 
eh. 
Com veieu, hi ha una part vostra que participa en els mons evolutius, que està en 
moviment, en continu perfeccionament, per tal de reunir-se amb la Guspira Divina, amb la
imatge del Pare que ja porteu a dins vostre. Entre aquests dos pols, entre el Pare Celestial i 
la matèria, circula l'Amor, circula la Saviesa, que esdevenen la Veritat.
A mesura que aneu creixent en noblesa, en bondat, en humilitat, en petitesa, més i més 
Misteris de la Vida us seran revelats!

Ja no sou d'aquest món, és a dir, del món il·lusori que havia atrapat la Terra. Ara sou la 
Pau, sou l'Amor, sou la Veritat, les antenes de la Llum en aquesta Terra, on ben aviat 



podreu dir, que esteu en el món i sou del món, perquè el món ja no estarà separat de les 
esferes unitàries. Tot el que heu viscut al llarg d'aquests mil·lennis, és la història de la 
reconciliació entre el Cel i la Terra.

Vinga! Avui donem doncs el tret de sortida a aquesta ronda de transmissions 2021 en la 
que tindrem algunes sorpreses i convidats especials, amb la presència dels Arcàngels, dels 
Melquisedec, de les Estrelles... En fi, la presència de tota la Fraternitat de Llum i Amor! 
Aquesta és la vertadera ascensió, la vertadera alliberació! Tornar a celebrar la vida amb 
tota la família galàctica i Universal, que us acull ara amb els braços oberts, d'iguals a 
iguals, plens, joiosos i saturats d'Amor!

Sou creadors, i si sou responsables, tot el potencial de la creació es manifestarà en 
vosaltres, totes les virtuts, que no són vostres, sinó que estan distribuïdes per tota la 
creació, i són els àngels que vénen a habitar amb vosaltres aportant la pau, la calma i la 
serenitat. No us deixeu entabanar pels ensenyaments que us robaran els tresors més 
valuosos de la vostra Ànima i Esperit, que us deixaran dislocats, en una il·lusió 
d'il·luminació o del fals absolut, on no trobareu la Gràcia de la Mare Divina, ni el Foc del 
Crist, ni la veritable dissolució en el Parabrahman, l'Absolut.

Aquesta és una de les dificultats dels temps actuals, on hi ha tanta informació, tants 
ensenyaments que han estat desviats, que por molts germans és difícil distingir fins a quin 
punt s'han allunyat de la vertadera essència i simplicitat.

No hi ha res nou a explicar-vos germans i germanes! El que fem és recordar-vos en 
permanència el que sou. L'ensenyament Diví i Solar ha estat donat durant mil·lennis i 
mil·lennis pels grans Mestres a tot el món. L'ensenyament Diví és Etern, és el sacrifici de la
Llum, la renúncia a la consciència de si mateix, per entrar en la donació, en la consciència 
Divina i Universal.

Per tant germans i germanes, estigueu atents, ferms, valerosos! Accepteu realitzar la 
Voluntat del Pare, la Voluntat de la Llum per tal de ser actius en aquests moments. Sigueu 
receptius en els instants d'acolliment, de meditació, de fusió, i sigueu actius quan us 
mogueu pel món, amb força, deixant passar a través vostre la voluntat dels Mons 
Lluminosos de la vostra Guspira Divina; deixeu que ella utilitzi aquest vestit espacial, el 
cos físic, que és l'escafandre per moure-us per la Mare Gaïa.

Tingueu paciència i observeu tot el que passa amb equanimitat, amb amor, comprenent 
que arriben grans lliçons per a tota la humanitat. Cadascú ho viurà en el seu nivell i 
entendrà el que li sigui possible. Vosaltres, que ja fa anys que treballeu amb la Llum, 
seguiu al peu del canó, amb la màxima Alegria i amb la màxima Llibertat dels Fills i Filles 
del Sol Diví!

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, avui com a portaveu de tota la Fraternitat de Llum i 
Amor. Rebeu una calorosa abraçada del Pare d'Orió, el meu Mestre, que us convida a tots 



a entrar a la Nova Aliança de l'Anyell, en aquest espai que us ha preparat per viure plegats
el Cor del Foc Blanc.

No trigaré gaire a tornar-vos a visitar a través d'aquest portal! Us donem tot el nostre 
Amor, tota la nostra Llum i tota la nostra Pau!

Fins ben aviat germans i germanes!



LAHIRI MAHASAYA – 4.03.2021

Jo sóc aquell que va ser conegut amb el nom de Lahiri Mahasaya. Us dono la meva 
salutació de cor ardent i veritable. Vinc a visitar-vos a petició del Comandant dels Ancians,
amb qui participo d'igual a igual, en la formació de la nova humanitat de Llum.

Acolliu la meva presència en el silenci profund, 
en la quietud i l'expansió del Cor Diví...

La companyia que avui us aporto està plena del Silenci Absolut, de la Gràcia Divina que es
manifesta com a èxtasi en el vostre interior.

Tot desapareix, restant només l'espai infinit, la Joia Suprema anomenada Paramananda.

Gràcies a les benediccions del meu mestre Babaji, avui us apropo a l'estat més enllà de tots 
els estats.

Durant les meves anteriors encarnacions, en el rei Bhartarinath, o en el poeta Kabir i 
d'altres, la meva relació amb Babaji ja s'havia establert. Va ser durant la meva estada en el 
cos de Lahiri Mahasaya, que vaig reintroduir públicament la ciència del Kriya Ioga, de la 
unió activa, per l'acció, amb el Principi Diví i la Força Omnipotent, creadora de vida, que 
no actua ni es mou, però que ho anima tot en el seu Si interior.

Babaji, l'Essència Original de l'ésser més enllà de la creació, el Misteri dels Misteris, i 
Markandé, el nom amb el qual és conegut Melquisedec a l'Índia, conformen el mateix 
principi, la mateixa veritat. Markandé és l'Iniciat de tots els iniciats, que porta en la seva 
aura tots els avatars que es manifesten a la Terra. Ell és la Llum més enllà de la Llum, que 
dóna la Llum a la creació.

Ell es manifesta misteriosament i secretament en aquesta humanitat, des del seu origen, en
permanència vetllant pel bon desenvolupament del procés de la vida. Per tant, el meu 
mestre, Babaji, Melquisedec, Markandé, envoltat pels Rishis Solars, són els qui han aportat
la ciència alliberadora del Kriya Ioga.

D'aquesta manera, Babaji i Markandé formen un sol ésser, el qual no s'ha de confondre 
amb altres “Babajis” que han aparegut a l'Índia, com per exemple el Babaji Haidakhan i 
altres savis o siddhas anomenats “Babaji”, que és la manera afectuosa de denominar un 
pare.

És a través d'aquesta línia interior, de la transmissió de la Saviesa, l'Amor i la Veritat, que 
podeu iniciar el procés de la transformació total de la matèria en Llum. És per això que la 



ciència del Kriya Ioga, el ioga de l'acció, és ara una eina per treballar sobre la matèria, per 
facilitar el descens de l'Esperit i dels nous cossos en cada òrgan, en cada part del vostre 
vehicle físic i etèric.

L'Esperit és sempre perfecte, l'Ànima Divina és un amor que desborda, és en el cos mental,
emocional, etèric i físic, on heu de fer la feina final de netejar totes les pors, els dubtes, els 
odis, les ràbies...per tal que el cos físic reposi totalment en la Mare Terra, i es pugui 
convertir en el calze pur i perfecte del Cos del Crist, del gran misteri de l'Esperit de Veritat.

La ciència del Kevala Kriya Ioga es resumeix en la lliure circulació del prana a través de 
tota la columna vertebral, el canal central o sushumna. A partir de l'elevació i el descens de
l'energia a través del canal, es produeix la neteja i l'alliberació dels diferents cossos subtils. 
La cerimònia del Foc Sagrat del iogui, us permet fer net fins al fons de les estructures més 
denses que porteu, provocant la baixada del Torrent de Llum, de la riuada de la Força de 
l'Esperit Indivisible i més enllà de tota forma. És el sacrifici final de l'alè, del prana, que 
s'entrega a l'Esperit o Atman, al Crist; unint l'alè de la terra amb l'alè del cel.

Quan estabilitzeu la consciència en l'estat de dhyana, és a dir, de circulació contínua i 
comunicació amb l'Esperit Sant, obriu la Porta de l'Estrella que permet el descens de 
l'Ànima Divina, l'aparició del So Omkar i la presència de l'Esperit Diví.

Jo només sóc l'Atmasurya! Això em repetia contínuament quan estava en el cos de Lahiri 
Mahasaya. Jo només sóc el Sol de l'Esperit Diví! I aquest sol us envolta amb la Llum 
Reveladora, amb el So Omkar i la presència magnífica de l'Esperit Absolut. Fent de 
vosaltres un jivanmukta, un ésser lliure de la por, lliure de tota enveja, de tot odi i desig.

Us encoratjo a realitzar l'obra, a treballar sobre el vostre cos físic, per tal que sigueu un sol 
cos, un sol sentiment i un sol Esperit.

Fa un any vaig participar en la creació del llibret “Kevala Kriya Ioga”* que trobareu en 
aquest portal del Cor del Foc Blanc, per presentar i introduir de manera senzilla, les 
tècniques bàsiques de la respiració espinal.
L'estat de kevala kumbhaka que s'hi descriu, correspon a la instal·lació del Cor Diví, a la 
transcendència de la respiració pulmonar i l'entrada en el Nou Alè Diví. Aquest nou alè és 
l'Ànima mateixa que respira, és l'Esperit mateix que aporta el foc, i ho fa a través de tota la 
pell.

Així doncs us animo a realitzar el sacrifici final de l'alè i de la matèria en donació a 
l'Esperit Crístic, per tal de realitzar tota acció, tot karma, en la puresa i la bondat. Karma, 
en origen vol dir acció, i karma és el treball de tota la creació. En el món occidental heu 
rebut els ensenyaments filosòfics i pràctics de manera distorsionada. Karma és l'acció, 
l'acció pura sense buscar cap recompensa, l'acció que és lliure perquè no hi ha ningú que la
faci, és a dir, la personalitat desapareix i és l'Esperit mateix, la vida mateixa que fa l'acció. 
En canvi, akarma és l'acció impura, l'acció que busca un resultat personal i espera una 



recompensa. Per tant, entreu en l'acció, entreu en el karma, entreu en el Kriya, que també 
significa acció. Accioneu l'interruptor de la Voluntat Divina en vosaltres!

Realitzant l'acció del sacrifici de l'alè, oferireu a l'Esperit l'espai, el lloc i en definitiva sereu 
el calze per rebre la Força Micaèlica de l'Arcàngel Mikhaël, que perforarà simultàniament 
el canal central de dalt a baix, del sahasrara al muladhara, alliberant la Vara Daurada.

Abans de marxar rebeu la meva benedicció, la presència del Misteri dels Misteris, 
de la Llum més enllà de la Llum, del Crist Absolut...

Jo sóc Lahiri Mahasaya. Estaré amb el qui practiqui amb humilitat, amb honestedat i 
veritat fins al moll de l'os; jo seré en ell, per realitzar l'Atmasurya en el seu cor.



SRI AUROBINDO – 17.03.2021

Estimats Fills de l'Un, estimats Fills del Sol Etern, jo sóc el Melquisedec de l'Aire que heu 
conegut amb el nom de Sri Aurobindo o l'apòstol Sant Joan. Rebeu la presència del Consell
de les Àguiles d'Altair, així com la del Conclau dels 24 Ancians, que s'uneixen a tota la 
Fraternitat de Llum i Amor  presentant-se ara conjuntament, i apropant-se cada vegada 
més amb tota la Comunió dels Sants, amb tot l'Ofici del Crist que s'aplega per entregar la 
Paraula.

Acolliu-nos a tots, en el centre del vostre pit. 
Acollint la Llum Blava i l'espectre de llum ultravioleta i rajos gamma 

que desperten el Supramental i la revelació dels nous cels i la nova terra. 
Acollim....

Com va dir el Crist, jo resto entre vosaltres i en vosaltres fins a la fi dels temps. No jo, sinó 
l'Esperit Col·lectiu, l'Ordre de Melquisedec, acompanyant la Terra i la humanitat fins a 
l'acompliment de la darrera pàgina. Apropant a la humanitat conscient i desperta a les 
Fonts Pures del Crist Universal.

En la meva darrera encarnació com Sri Aurobindo, vaig prefigurar l'arribada del 
Supramental o Ment Divina, que és el pas evolutiu actual per on passa la humanitat. De les
tenebres del mental inferior, a la claredat i la Llum Daurada de la Superconsciència, a 
través de la qual rebeu la Saviesa, el coneixement que ennobleix l'amor, l'assegura i el 
purifica. Així, vaig sintetitzar els ensenyaments que havien arribat a l'Índia provinents de 
l'Atlàntida, per tal de presentar-los com un sol cos i enfocar-los en una sola direcció, la de 
facilitar el procés del descens de l'Esperit, de la Vida Divina, en el cos humà.

En cada visita que he fet a la Terra, he obert en diferents indrets i cultures, la porta al Nou 
Alè de Vida i al Crist Vivent. Com a apòstol Sant Joan, vaig rebre la branca de 
l'ensenyament interior i autèntic del Crist, donant origen al que s'ha anomenat l'Església 
de Sant Joan. Aquesta església ha perdurat al llarg d'aquests dos-mil anys, amb altres 
noms i a través de diferents moviments, però aportant la mateixa essència. És l'Església 
interior de Sant Joan, en contraposició a l'església exterioritzada i absorbida per les forces 
de predació, la que realitza la Divinitat entre totes les Ànimes i Esperits que acullen les 
Noces de l'Anyell. La Nova Aliança de l'Anyell i el Portal del Cor del Foc Blanc, són un 
espai més, una expressió més del mateix corrent que vaig ajudar a propagar. Gràcies a la 
benedicció del Pare d'Orió, que en la forma del mestre Peter Deunov va ressuscitar el 
veritable Esperit Crístic, revelant l'autèntica expressió de la divinitat, ara es pot manifestar 
en aquests temps finals, unint la tradició eterna expressada en tots els mestres i guies 
lluminosos. Acomplint la Paraula i rebent el Nuvi que arriba al Cel obrint les portes del 
tancament planetari.



L'Església de Sant Joan, la Comunió dels fills i filles de l'Esperit Sant en el Crist Vivent, es 
realitza ara i es realitzarà en els intel·lectes oberts a captar la Llum Divina, en els cors 
oberts a desbordar d'Amor Diví; aportant els mètodes i les claus per la transmutació total 
de la matèria, per la divinització de la carn i l'aparició de l'Esperit de Veritat en aquesta 
esfera planetària. 

Acolliu fills i filles la presència del Crist, apareixent entre els núvols de la vostra ment, escombrant
i esclarint tota pols i foscor. Desfent i desconstruint les falses creences, els falsos valors, les falses

projeccions, les falses identificacions, les funestes il·lusions que han apagat la vostra Llum. Acolliu
el Sol Etern que porta la Nova Vida, fent de vosaltres un Sol, una consciència 

Pura i Lliure, irradiant amb els dons de l'Esperit Sant...

Els Cels s'obren a gran velocitat, mentre que la vostra matèria i consciència es veuen 
pressionades pel gran aflux de llum que augmenta i augmentarà exponencialment. Així, 
esteu obligats a retrobar en permanència l'equilibri vertical de les forces del cel i de la 
terra, a fi d'aportar un punt d'equilibri i de relació estable entre aquests dos pols en el 
procés humà col·lectiu.

Situant-vos al llindar de l'Esperit Sant i de la Llum ultravioleta, obrireu l'espai de pau, de 
serenor, de silenci, que us permetrà ser invulnerables als dards i fletxes de tota mena que 
circulen ara de dia i de nit. L'estat de la humanitat que no s'ha obert als processos de 
transformació i renovació, de l'evolució natural de la vida a la terra, declina i comença a 
entrar en descomposició, en un estat d'embotiment que atrapa la consciència en els mons 
subterranis on la por i la ignorància dominen. Ells seran els últims en ser tocats pel xoc de 
la humanitat, quan no tinguin cap més opció de negació i negociació; vosaltres doneu 
gràcies per ser pertorbats, per ser posats a prova per l'Esperit, ja que és la garantia de la 
vostra victòria en la Llum. 

Observeu els elements que avancen en la seva feina de neteja, unint-vos a les forces de la natura i
recuperant l'Èter de Foc Primordial.

Acolliu l'Esperit de Veritat amb la Llum Blava i els rajos ultravioleta i gamma, que purifiquen les
vostres estructures, fent-vos vestir la roba blanca i immaculada de l'Esperit del Crist.

Jo sóc el Melquisedec de l'Aire que heu conegut més recentment com Sri Aurobindo. 
Rebeu els elevadors corrents d'aire de les Àguiles d'Altair, així com les benediccions del 
Conclau de Melquisedec. 



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 7.04.2021

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov! Em fa molt i molt 
content, com sempre, visitar-vos de nou i donar-vos tot el meu amor i totes les meves 
benediccions.
Avui, darrere meu, hi ha el Conclau dels 24 Ancians i tota la Fraternitat de Llum i Amor 
que s'apropa ara a tots vosaltres, unint la família del Cel i de la Terra. Celebrant la 
resurrecció en la Nova Vida i les Noces de l'Anyell!

Com és habitual, acollim-nos mútuament... Acollim el Foc de Vida!

És la vida el que rebeu ara, la Nova Vida, la vida de l'Esperit del Sol que s'instal·la en tots 
els cors dels germans i germanes que han netejat la casa i s'han engalanat amb els vestits 
blancs de festa.

La Veritat s'obre pas en la nostra estimada Mare Gaia! Obrint els passatges a través dels 
murs de la presó planetària que s'esmicolen. La Veritat es fa camí, tant en la llum com en 
l'ombra, unificant les polaritats en la revelació de la Unitat que us dóna el Bé Etern, que és 
l'essència mateixa de la Vida Divina eh, i que està més enllà del concepte del bé i el mal de 
l'arbre que ens vam menjar.

Així doncs, viviu uns dies molt especials, i durant les properes setmanes, l'Arcàngel 
Mikhaël amb les milícies de l'Esperit Micaèlic faran una nova escomesa, perquè ja tenim 
preparats els nous “petits micaels” que rebran durant els dies vinents la presència de 
l'Esperit del Sol en el seu cor.

D'aquesta manera es va ampliant el col·lectiu d'Ànimes i Esperits llestos per entrar a la 
Veritat Eterna multidimensional, a la llibertat i l'autonomia de l'Esperit Diví; rebent la 
flama que us fa despertar la innocència, l'amor i la bondat, que acompleixen i finalitzen el 
procés de redempció. Sense redempció, no hi pot haver un veritable acolliment de l'Esperit
Diví. Molts de vosaltres heu passat per fases inicials del procés de redempció, però ara que
ja no queda més marge per a les mitges tintes, ni per servir a dos mestres alhora, els que 
esteu llestos per acollir plenament l'Esperit del Sol viureu els darrers processos de 
redempció, que permetran al vostre cos ser el calze del Foc del Logos, de l'Arcàngel 
Mikhaël. 

Aquest procés el viureu com una presa de consciència aguda, precisa i íntima, en la qual 
s'us revelaran, en tota neutralitat, els darrers jocs de l'ombra on havíeu participat, per tal 
d'entregar definitivament les darreres armes de la il·lusió.

Acolliu fills i filles la Majestat que arriba ara! La Glòria del Pare Celestial que es revela 
tocant la setena trompeta! Coronant-vos i desplegant el mantell arc-iris de la Nova Aliança
de l'Anyell! 



Els que acolliu l'Esperit del Sol fins a les entranyes, fins a la punta del dit gros del peu, 
començareu a viure unes modificacions molt concretes de la matèria, que podreu observar 
fàcilment en la vostra pell i us serviran de referència. Veureu com la pell agafa una qualitat
de transparència, i comença a recobrir-se d'una capa daurada, d'un color entre el groc, el 
taronja i el daurat, que sublimarà la matèria permetent la unió de la carn i l'Esperit; 
realitzant el miracle d'un sol cos i un sol Esperit, com us va dir el meu estimat mestre Peter
Deunov, el Pare d'Orió,

Rebeu ara, amb la companyia dels Melquisedec, el descens de la nova onada micaèlica. Radiants
com el Sol! Envoltats del blau fosc de l'Arcàngel Mikhaël que ve a col·locar, a actualitzar o polir

l'esfera blau marí del vostre cor, desplegant la Llavor, l'àtom germen; fent de vosaltres la unitat de
l'Univers visible i invisible, unificant tots els nivells, plans i dimensions de la vida. 

Acolliu el foc de la Presència Absoluta...

Bé, com veieu, la força que porto avui darrere de l'Arcàngel Mikhaël i l'Esperit Micaèlic ha 
pres tot l'espai per entregar-vos aquests rajos de sol, aquestes perles que cusen el vestit 
d'Eternitat.

Sempre us ho recordem que viviu moments intensos on heu d'estar atents i vigilants, per 
tal de vetllar al bon desenvolupament i creixement de la Llavor de la Nova Vida que heu 
sembrat a la terra i a la vostra terra, vosaltres fills i filles del Sol Diví.

El vestit Solar és i serà la vostra protecció. Una protecció que us serà donada directament 
per l'amor, per la intensitat de la vida que circularà en vosaltres sense cap participació del 
mental eh, ni de les velles energies del bé i el mal.

La Llum és la vostra muralla!

Deixeu anar els vells fardells, despreneu-vos de tot el que ara cau als abismes per ser 
reciclat i depurat. No resteu en el passat, sinó que avanceu amb la claredat, amb el coratge 
i la valentia travessant aquests darrers processos de redempció per posar els vostres peus a
les portes de la Llum.

Estigueu disposats a servir en tota obra que s'us presenti. La Llum us cridarà quan sigui el 
vostre moment, quan res en vosaltres es pugui apropiar d'allò que és lliure i circula sense 
límits entre tots els àtoms de la creació.

Així doncs, vosaltres posareu el límit, vosaltres decidiu ara a on us situeu, fins a quin punt 
us obriu a l'Amor, a la Saviesa i a la Veritat.

Com veieu al vostre voltant, i ja ho havia anunciat desenes de vegades, el deliri i la 
confusió s'apoderen del vell món, aquell que no s'ha obert a la presència de l'ànima, ni a la 
misericòrdia ni a la unitat. Realment la separació de les dues humanitats és cada cop més 



evident. Mentre la gran massa s'enfonsa, i s'enfonsarà encara més, els herois de la Llum 
s'aixequen, es van posant drets amb la Força que neix en el seu interior.

Simplement, el que accepteu en el vostre cor, tal com sigui la vostra fe, així serà per 
vosaltres. Si la vostra fe, si el vostre cor està en l'Amor Infinit, amb l'Esperit del Sol, amb el 
Crist Universal, aquesta serà la vostra destinació, la vostra gràcia aquí i ara. Si el que 
conserveu a dins són les pors, el vostre personatge i la seva historieta amb el caldo que 
teniu ara dels virus, l'esclavatge tecnològic i el món totalment estèril que us volen fer 
empassar, aquesta serà la vostra destinació. 

A mesura que avancem durant els propers mesos, s'acomplirà la cura de les últimes ferides
de la història de l'arbre del bé i el mal, acompanyades i guarides pel que anomenarem:“les 
últimes gràcies de redempció”.

Descobrireu que tot el que feu aquí a la Terra, en el vostre cos, determinarà el vostre futur, 
el destí en aquest procés d'alliberament planetari. Entendreu que el punt de vista s'havia 
capgirat, volent desaparèixer i deixar la matèria com si fos el diable eh, ja que és 
precisament en la matèria on apreneu les lliçons que són més difícils de superar en les 
altres esferes. En la matèria, marqueu amb segell de foc i ferro i demostreu el que sou en 
l'Eternitat.
Així realitzarem l'ensenyament solar del Crist, de la no dualitat, de la divinitat d'aquesta 
matèria on habiteu, de la Unitat omnipresent i indivisible.

Bé germans i germanes, com veieu, avui hi ha una gran força micaèlica que m'acompanya. 

Abans d'acomiadar-nos viurem uns instants de comunió de cor a cor, de flama a flama, encenent
l'Èter Primordial, l'èter de foc que ressuscita la matèria, la fluïdifica i l'eleva a la vibració solar...

Aquestes pròximes setmanes, l'Arcàngel Mikhaël vindrà a visitar el portal del Cor del Foc 
Blanc i a explicar segurament amb més detalls aquesta baixada micaèlica que us introduïa 
al començament de la transmissió.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, acompanyat dels 24 Ancians, de tota la Fraternitat de 
Llum i Amor i especialment de la presència de l'Esperit micaèlic. Recordeu que és ell “el 
qui ara ve”, el que realitzarà el vertader descens de l'Esperit Solar, l'ascensió de la matèria i
l'alliberació de la consciència.

Resteu units al cor de la Mare Gaia, al cor del Sol, acollint i beneint tota vida, ja que tota 
ella és un sol Esperit.
Rebeu tot el meu foc! Us deixo amb guspires i lletres de foc divines dansant en la vostra 
aura...

Fins ben aviat germans i germanes!



ARCÀNGEL MIKHAËL – 28.04.2021

Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, Pare del Foc, revelador de la Flama Divina. Acolliu fills i filles 
de l'Un la meva llança i la meva espasa. Us envolta la presència de l'Esperit Micaèlic, de 
totes les milícies celestials. Avui, de manera solemne, amb la presència del Comandant 
dels Ancians, el Melquisedec de Foc Omraam Mikhaël Aïvanhov, i del Melquisedec de 
l'Aire, Sri Aurobindo, segellarem en el vostre temple, la presència de la Flama Divina i de 
l'Alè del Crist.

Acolliu, fills i filles de la Llei de l'Un, llavors d'estrelles i arbres de la vida en esdevenir...

Heu cercat i trobat en el més íntim, en els plecs més amagats, el tresor de la Vida Eterna,
la Flama de Vida, el Sol Resplendent que és joia, pau i veritat. 

Rebeu l'àtom primordial, el punt blau que s'instal·la al bell mig del vostre pit, 
 que amb una gran explosió s'expandeix creant el Sol dels Sols:

 La presència alada de l'Esperit Sant i l'Esperit de Veritat.

Avui som Un, i d'aquesta manera, segello el meu pacte Etern amb tots els meus fills i filles 
fidels sembrats a la Mare Gaia. El pla de la Llum es realitza a la perfecció i ara, us heu de 
preparar en la vostra ànima, en el vostre interior, per viure la iniciació al Logos, a la 
Paraula del Sol d'aquest sistema solar; que implica el sacrifici de la vostra carn, en donació 
al procés de purificació, ascensió i alliberació de la Mare Gaia, de la humanitat i del mateix
sistema solar.

Acolliu fills la Flama de la Redempció, desfent les darreres resistències programades en el 
vostre cos de carn, finalitzant la rebel·lió de la matèria; transcendint totalment els regnes 
de la por i de la mort gravats en la carn després de mil·lennis; entregant de nou la 
confiança a cada cèl·lula, a cada àtom, desfent l'última por que resta, la por a acollir la 
Vida, l'Amor i la Veritat que us fan lliures.

Avui us acollim al Sol, envoltats d'una gran Llum Blanca i Daurada. 
Nadeu en el mar de goig, on tot és possible, on la vida es recrea 

i es regenera en permanència, sempre nova.

Com us va dir el Comandant, durant aquestes setmanes, i especialment avui, crido a les 
ànimes que s'han apropat a mi, per tal que rebin la Flama del Bateig, que els hi permetrà 
en total llibertat emprendre el camí cap al Sol, si aquest és el seu coratge i la seva 
determinació fins al final.

Avui, per avançat, us obrim l'espai de Força i Vida Solar que habitareu en els moments que
s'aproximen per a la Mare Gaia. Aquest espai es troba en el vostre interior. Aquest espai us



permetrà, en els moments del que a escala humana seran les grans catàstrofes i calamitats, 
i que han d'arribar abans del naixement definitiu de la Terra, aixecar el vol i irradiar a 
partir del cos Solar fins al cos físic, que serà travessat per l'evaporació i la desconstrucció 
de tots els núvols i egregors de la humanitat, la Força de l'Amor del Crist, del Logos Solar i
de tota la Fraternitat de Llum i Amor; que estarà amb cadascú de vosaltres, a sobre i a la 
superfície de la Terra.
De la mateixa manera, les portes de la Intraterra s'obriran. El moment de reconnexió entre 
el que està sobre la terra, sota la terra i per damunt la terra, es produirà. 

Fills i filles sigueu ferms, rectes, autèntics, veritables, tendres, dolços i plens de joia.

La humanitat ferida, encegada per l'orgull, l'egoisme i la separació, ha cridat amb totes les 
seves forces inconscients, els processos col·lectius que viviu i viureu, per tal de despertar-
la del seu somni. Vosaltres fills, des de la vostra presència amorosa impersonal, sigueu el 
riu, sigueu la Font que desaltera la set d'aquesta humanitat assedegada, per tal que 
s'acompleixin els processos de redempció, ascensió i alliberació pertinents a cada ànima.

Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël. Acolliu-me en la mesura de les vostres possibilitats, en la 
mesura del que pot sostenir el vostre temple, però sapigueu que no acceptaré cap 
apropiació ni cap divisió al vostre interior.

Fills i filles, aixequeu-vos! Estigueu de peu dret a la Mare Gaia. Ara és l'hora de la veritat, 
per a l'acompliment del pla de la Fraternitat de Llum i Amor.

El Comandant dels Ancians i Sri Aurobindo estabilitzen la Força del Logos en vosaltres. 
Fent possible la presència de la immensitat en el cos més humil. 

Rebeu les benediccions de l'Esperit Micaèlic, dels Melquisedec, dels Elohim i de tota la 
família universal. 

El moment és ara. Reveleu-vos a vosaltres mateixos.

La meva Flama Divina és sempre amb vosaltres, és la vostra Essència. 
Així, doncs, aixequeu l'estendard de la Veritat i avanceu cap a l'Alba d'aquesta humanitat.



RAMON LLULL – 13.05.2021

Benvolguts amics, companys i companyes, jo sóc Ramon Llull, aquell que va ser conegut 
com el mestre il·luminat, i que va viure durant el segle XIII a l'illa de Mallorca. En la meva 
trentena, vaig retrobar-me amb el Crist, amb la revelació interior de la seva Llum i del seu 
Amor. A partir d'aquell moment vaig intentar, de mil maneres, fer entendre als meus 
contemporanis el gran Amor del Pare, del Crist, de l'Amat, tal com el vaig anomenar; 
aquest Amor sense mesura que sobrepassa tot enteniment humà.

Així doncs, estan a la Terra, vaig veure i viure al meu interior, el Crist Vivent, realitzant la 
immortalitat de la carn. Això es va produir gràcies a les meves recerques alquímiques que 
em van procurar l'elixir de la immortalitat. La immortalitat de l'Esperit que impregna la 
matèria, ja que acomplert el meu periple terrenal i la meva feina, els esdeveniments es van 
succeir de manera que pogués deixar el meu cos físic en el moment propici.

Avui sou cridats, per l'alquímia interior produïda pel descens col·lectiu de la Llum, a viure
la immortalitat estan en el vostre cos físic. Per a alguns de vosaltres, això és determinant i 
imprescindible, ja que donareu el vostre vehicle de carn als arxius i biblioteques 
universals, tal com havia explicat el Comandant dels Ancians.

La Nova Jerusalem té 12 Portes, que corresponen a les 12 Virtuts del cos d'Eternitat; ella és 
el Temple i la directora del cos físic. El cos de Llum és la vostra casa i serà l'embolcall, la 
protecció per travessar, envoltats d'una alta vibració del Foc Diví, els esdeveniments 
resolutius i desconstructius que viviu a la Mare Gaia. 

Avui em dirigeixo a tots vosaltres des del Cor de Catalunya, a través d'aquest portal, el 
Cor del Foc Blanc, amb la mateixa llengua que jo mateix vaig ajudar a fer néixer en l'àmbit 
escrit; és una joia que continuï apropant els cors oberts i les ments lluminoses a la Paraula 
del Sol Vivent.

Acolliu amics i viatgers de la Vida, el Cor que vibra al bell mig d'aquest racó de la Terra, anomenat
els Països Catalans...

Aquest cor vibra de goig, de dignitat, de resiliència  i voluntat. Un poble que va rebre en 
herència, de manera discreta, la tradició i l'ensenyament dels bogomils, els càtars 
anomenats “els bons homes”. Aquesta llavor catalana ha estat durant molts anys sota el 
domini de diferents forces, sota la pressió de poders negatius, per tal de portar el carboni a
un màxim de pressió, i fer esclatar el diamant que naixerà i es desplegarà a partir 
d'aquestes contrades.

Sapigueu que aquesta és una zona, així com bona part del mediterrani est, extremadament



privilegiada i protegida envers els esdeveniments climàtics de gran envergadura que es 
produiran mundialment. Des de Catalunya, estenent-se fins als Pirineus i el sud de França,
arribant fins a la zona de Navarra i el País Basc, hi ha un triangle de forces extremadament 
poderós que està servint d'ancoratge principal per les noves freqüències. Des d'aquí, 
s'obren portals i es lideren actualitzacions que després es produeixen a escala planetària. 
És per això que el Comandant dels Ancians, Omraam Mikhaël Aïvanhov, va passar bona 
part dels seus anys a la zona del sud de França.

Com us han dit l'Arcàngel Mikhaël i nombrosos participants, els germans de les ciutats 
intraterrenes criden a totes les Ànimes i Esperits desperts, us criden des del Cor mateix de 
la muntanya de Montserrat, des de la ciutat de Milahna*. Us criden simplement a entrar en
el vostre Cor Màgic, el vostre Cor de Presència, per viure allà on estigueu, la comunió amb
ells que obre una nova octava del vostre Cel. És així com amb la refinació, la purificació i la
neteja del cos físic i dels cossos subtils, els lluminosos i intel·ligents germans de la 
intraterra es poden unir vibratòriament a vosaltres, permetent un ancoratge molt més 
intens, palpable i radiant, del Crist en vosaltres.

Jo treballo estretament amb ells, participant en els detalls i ajustaments d'aquesta neteja 
titànica de la Mare Gaia, que entrarà en una fase més intensa amb l'arribada del Kalki 
Avatar, manifestat a través de la consciència col·lectiva, encarnant la Força del Verb, la 
Força de l'Esperit Micaèlic.

Fem comunió junts en aquesta Llum de Vida Eterna, en aquest Amor fidel i veritable, des del Cor
mateix de les terres Catalanes...

Jo sóc qui va ser conegut amb el nom de Ramon Llull. Per la meva radiació, molts podeu 
ser alleugerits, sanats i guarits. Crideu-me i seré amb vosaltres aportant la claror que dóna 
la pau a la ment i al cor.

Us abraço amb tot el meu Amor. M'ajunto al Comandant dels Ancians i a l'Esperit Micaèlic
per portar a terme l'obra i el pla de la Fraternitat de Llum i Amor.

Sigueu beneïts en el Cor Ardent del Crist!

*Milahna: nom en clau per connectar amb el cristall i el poble de la ciutat intraterrena de 
Montserrat. 



ARCÀNGEL RAPHAËL – 3.06.2021

Benvolguts fills i filles de la Font, estimades Guspires Eternes en encarnació, jo sóc 
l'Arcàngel Raphaël, Pare de l'Aire, Arcàngel del Guariment i la Resurrecció. Jo sóc el que 
uneix el visible i l'invisible, els mons eterns amb els mons evolutius. 

Acolliu-me uns instants en el vostre pit, fent créixer des de l'interior una esfera verda maragda que
us va envoltant, elevant la freqüència del vostre èter fins al punt on es fa possible l'evacuació,

l'alliberació i la reconstitució de les vostres memòries. Acolliu fills...  

Avui m'uneixo a la crida de l'Arcàngel Mikhaël, perquè recupereu la vibració original de 
cada cèl·lula del vostre vehicle físic. Recuperant així la capacitat d'acollir la Llum de 
l'Esperit de Veritat; accelerant i amplificant la vibració de cada àtom, permetent el descens 
del vostre Àngel Solar, del vostre cos d'Eternitat.

La rebel·lió de la matèria finalitza amb l'acceptació, l'acolliment, l'abandó incondicional, 
sense por, sense reserva ni foscor, de la Vida Eterna que sou.

Tota malaltia, tot desordre, s'origina a partir de la separació i la divisió. En la unitat 
perfecta de la consciència, en la Vida pel Tot, la salut i l'òptim funcionament de tots els 
vehicles és l'estat natural. La divisió en el pensament i en el sentiment, origina formes 
mentals i emocionals desviades que generen fuites i forats en els vostres cossos 
lluminosos, permetent l'entrada de forces inverses, de les forces de dislocació, que 
provoquen la desharmonia i el que heu anomenat malalties. 

Per tant, la Consciència Una és el guariment final. Omplerts de valor i determinació, en 
aquest espai de resolució de la dualitat, en aquest temps de revelació i desconstrucció, us 
heu d'atrevir a instal·lar-vos plenament en la consciència que només viu i veu l'Amor; i 
que comprèn interiorment, més enllà de tot miratge, l'estat Original. Aquest és l'estat 
Natural on sou guarits instantàniament per la vostra confiança en la Llum. 

Participo doncs al vostre costat, en aquests mesos d'intensa alliberació de les memòries de 
la dualitat, per tal d'ajudar-vos a l'evacuació, a la recapitulació, ordenació i enfocament cap
a la Llum de tota vivència i memòria gravada en la vostra ànima que ha participat en 
l'experiència de la Mare Gaia.

Al mateix temps, desperto en vosaltres la memòria de la Divinitat, dels codis que us 
retornen al vostre estat de Perfecció, de Veritat i de Glòria. Així, obrint els ulls del vostre 
Ésser de Foc, observareu amb amor, tendresa, comprensió i compassió, tots els aspectes 
que heu creat, i que ara es resolen, s'esclareixen. 



Els nusos es desfan, entregant-vos la llibertat que sempre ha estat vostra, provocant per 
moments un cert desconcert, la sensació de no saber on sou; confieu en aquest moment en 
la Veritat nua que sou, perquè tot s'harmonitzi i es construeixi al voltant d'allò que és Etern
en vosaltres.

Sentiu com us envolta l'esfera verda maragda de cap a peus, omplint el vostre èter d'un aire pur,
d'un aire lluminós ple d'informació que desperta la memòria de la vostra Eternitat. Sentiu com es
concreta a l'interior de la columna vertebral el Pilar de Llum, recorrent les 33 vèrtebres, alliberant

des del còccix a la fontanel·la el passatge de cada vèrtebra, que representa un punt concret del procés
evolutiu de la matèria. 

És moment perquè accediu plenament a la zona cervical i lumbar, alliberant les influències
inconscients de la zona dorsal que us han dirigit sovint més enllà de la vostra voluntat lluminosa.

És a través de les 12 vèrtebres dorsals que les energies astrals us influeixen. Quan guanyeu la
consciència d'aquesta zona podreu determinar les influències benèfiques i connectar-les a la

circulació de la resta de la columna. 
Acollim...

Fills i filles del Pare de les Llums, l'hora de la Resurrecció ha sonat. Només la por, només 
els límits que us imposeu, us impediran viure el que ara us regala la Terra, el Sol i 
l'Univers sencer. 
Exigiu-vos Ser el que Sou, aquesta és l'única exigència possible. 

No deixeu passar aquesta gran oportunitat, on tots els elements, tots els germans Galàctics
i de la Intraterra, les forces Arcangèliques, els Elohim, els Melquisedec, els Grans Ancians 
dels Dies, toquen ara la partitura de la gran simfonia del cant dels mons i la seva 
alliberació. Sincronitzant la Mare Gaia amb el nou ritme del Centre Galàctic.

Jo sóc l'Arcàngel Raphaël, Pare de l'Aire, Arcàngel del guariment i la resurrecció. 

Resteu en aquesta esfera verda maragda, en aquesta circulació que allibera les 33 
vèrtebres, obrint els anomenats “Set Segells”; unint la serp i el colom, creant la unitat dels 
mons grans i petits i obrint la porta gran a l'Esperit del Sol Alat, l'Esperit de Veritat.

Fills i filles de la Font, sou beneïts i envoltats per la Ronda dels Arcàngels. 



ELORION – 16.06.21

Fills del Sol, Fills de la Terra, jo sóc Elorion, Senyor i Guardià de la Llum de la constel·lació
d'Orió. Rebeu el meu foc i la meva presència en el vostre cor per participar plegats en 
aquest instant de retrobada i comunió amb la vostra memòria galàctica.
En la meva trajectòria he ajudat a formar i a expandir l'Escola Original de Melquisedec, 
que es troba al cinturó d'Orió, a l'estrella Mintaka.

Restem uns instants de silenci per harmonitzar-nos en aquest riu de Llum provinent del portal
d'Orió; reactivant la vostra memòria, accelerant la freqüència de les vostres cèl·lules amb els nous

rajos lluminosos de color ametista, rosa i or irisats. 

Avui us entregaré una clau d'harmonització pels vostres tres cors i us situaré en el context 
actual que esteu vivint ara a la Mare Gaia.

Primerament us parlaré de l'Àtom Germen o Àtom Primordial, que resideix al fons del 
vostre cor físic, en ressonància amb l'Àtom Germen del cos Solar. En aquest àtom, tot el 
potencial de la creació es concentra en vosaltres; aquesta és la joia que us revela més enllà 
del que coneixeu com a vosaltres mateixos, més enllà de tota expectativa i pensament 
preconcebut. L'Àtom Germen és la font que demana ara ser descoberta, capa a capa, fins 
que pugui rajar i irradiar amb total llibertat.

L'Àtom Primordial necessita l'harmonia del cor físic, del cor espiritual i del cor diví, 
transportats simultàniament a la corona del cap, per poder-se desplegar. El cor físic 
necessita la bona dosi d'oxigen i exercici, d'alegria i sentiments d'obertura per funcionar 
correctament. En aquests moments, el cor de la humanitat adormida està enterrat en les 
profunditats verinoses dels intestins; és des d'allà on es fa possible i desenvolupa l'estat 
d'empresonament de la consciència viscut per una gran part de la humanitat. L'exercici 
físic proporcionat, els moviments lents i harmoniosos, la dinàmica del dia a dia i la 
presència de la vostra força d'Esperit encarnada, alliberen el cor i la respiració, permetent 
l'evacuació i neteja de tots els vasos sanguinis. A la sang s'inscriu la vostra força d'ànima i 
qualsevol alteració en ella implica directament una modificació de l'expressió del vostre 
Ésser Solar en aquest cos.

El cor espiritual s'allibera a mesura que deixeu enrere les etapes de l'ànima dual, de 
l'ànima que s'emmiralla amb els seus propis miratges. A mesura que us obriu a l'amor 
incondicional, al desinterès, a la rectitud i us alineeu en el centre del vostre pit i al llarg de 
la columna, allibereu l'expressió de l'Amor Cristal·lí. El cor diví és des de sempre el 
diamant pur i perfecte que es manifestarà a mesura que s'alliberi el cor espiritual; el cor 
espiritual s'alliberarà a mesura que allibereu el cor físic, condicionat pels aspectes de 
l'ànima luciferina i abismal que limiten considerablement el seu batec natural.



D'aquesta manera, se us revela un dels sentits interns i amagats d'un dels símbols que 
s'han donat a conèixer com a pertanyents a l'Ordre de Melquisedec; us parlo del punt 
central envoltat per tres cercles concèntrics. El punt central és l'Àtom Primordial; el primer
cercle és el cor físic; el segon cercle és el cor espiritual; el tercer cercle és el cor diví. 
L'harmonització dels tres cors permetrà així el desplegament de l'Àtom Primordial i la 
seva ressonància en totes les cèl·lules quàntiques dels vostres cossos tant físics com subtils.

Recordeu tots els que esteu en el procés d'Ascensió, que de la Llum a la matèria només hi 
ha una diferència de velocitat freqüencial. Tot és un, i així, de manera unitària, fusionen els
diversos cossos que us pertanyen des dels més densos fins als més subtils.

Rebeu uns instants aquest patró en el vostre pit, per tal d'iniciar, si és el vostre camí, si és 
el vostre estat aquí i ara, l'harmonització dels tres cors amb l'Àtom Primordial. 

Acolliu mentre es desplega a partir del centre del pit un corrent daurat i rosat per tot el cos...

La vostra presència a la Mare Gaia és important. Guardeu la serenitat, la rectitud, la 
paciència i l'harmonia a dins vostre. Vosaltres heu demanat estar presents en aquests 
moments. No escolteu les veus que us allunyen de l'encarnació, que infravaloren el vostre 
estat físic o que us porten a acceptar una vida anàrquica i sense llum per tal d'impedir la 
plena resurrecció, per tal d'impedir la plena fusió del cos Solar amb el cos físic.
Les forces involutives juguen ara les seves cartes de manera oberta com tots heu pogut 
observar. Així com s'ha produït en altres moments històrics d'aquesta galàxia, la lògia 
negra busca frenar l'alliberació i l'expansió de les consciències. En el moment on multitud 
d'éssers crístics poden despertar, les forces involutives despleguen els seus plans a través 
de la tecnologia, de la falsa medecina i la vacunació, per tal de tornar a limitar el 
desplegament de l'ADN Original que insisteixo, és el vostre dret i és la clau per 
reconnectar amb tots els vostres aspectes multidimensionals. 

Sapigueu dir no. En el no hi ha tota la força de la vostra fermesa i de la vostra Divinitat. 
Sapigueu dir no a totes les propostes de les forces involutives; sou lliures de fer-ho i no 
heu de donar cap explicació ni argument a ningú. Les forces involutives busquen mantenir



l'estatus quo de dominació, de poder i esclavatge, bloquejant tota temptativa d'obertura. 
És així com han aconseguit desviar i apagar alguns dels focus de Llum que s'estaven 
expandint i tocaven moltes consciències a la superfície de la Mare Gaia. 

Per tant, us demanem una gran vigilància en el vostre cor, en el vostre interior, per tal de 
mantenir en tot moment la calma, la serenitat, l'equanimitat, la claredat i l'harmonia en el 
vostre cor, passi el que passi. El Pla de la Mare Gaia es realitzarà en tota plenitud i res 
podrà alterar, en definitiva, el destí d'aquesta joia planetària. No obstant això, les 
maniobres actuals de les forces involutives poden frenar i alterar el camí de les ànimes 
individuals, si aquestes s'abandonen momentàniament a les forces de l'oblit. 

Els ensenyaments que han adoptat les idees de la no evolució, de l'absurditat de la creació, 
han estat truncats i alterats per les forces involutives, que tractaran una vegada i una altra 
d'invertir i embrutar les forces de la Llum. Si la immobilitat és l'expressió genuïna de 
l'Absolut, a la creació tot té un ritme, tot té un moviment, una cadència i una evolució 
natural, per fer créixer i combinar de noves maneres l'essència mateixa de la vida.
Avui doncs us aporto una clau d'harmonització per obrir tot el vostre potencial Diví, i us 
poso en guàrdia davant de les forces de la foscor, de les forces involutives que semblen 
desplegar sense impediment les seves maniobres. Tanmateix, podeu respirar tranquils, ja 
que sabem que abans de la manifestació exterior de la victòria de la Llum, semblarà que 
els Fills dels Elohim, que els Fills del Sol i les Llavors d'Estrelles perden la força i el 
coratge. La Llum sempre ha estat, és i estarà en la Victòria, omnipresent i contenta en ella 
mateixa.

Entreu doncs al més profund del vostre cor per tal de desplegar l'Arbre de la Vida que és 
el vostre potencial universal.

Acolliu uns instants la Flama d'Orió que us aporto i el Torrent de Llum 
que es vessa a través del portal d'Orió. 

Si us decidiu i afirmeu interiorment el vostre compromís amb l'Ascensió, tot es posarà en 
ordre i s'alinearà per viure el que hàgiu de viure. Així sortireu de la falsa llibertat del lliure
albir i entrareu en l'Acció de Gràcia, en l'acció de la Voluntat Divina.

Tota la Confederació Intergalàctica dels Mons Lliures és al vostre costat per fer renéixer el 
femení sagrat en tots vosaltres, per harmonitzar de nou la polaritat masculina i femenina. 
Recordeu que la història que viviu a la Mare Gaia és la culminació d'un gran oblit i una 
agressió al principi femení i receptiu que ha tingut lloc en altres indrets d'aquesta galàxia. 
Sigueu doncs la receptivitat, la dolçor, la compassió, l'empatia i la donació; rebent d'igual 
manera tots els codis de la Mare Divina, d'Isis, la Reina del Cels, la mare d'aquesta 
humanitat.



Jo sóc Elorion, Senyor i Guardià de la Llum de la constel·lació d'Orió. 

Rebeu la meva salutació, així com la dels germans Melquisedec treballant a escala 
galàctica. Sabeu que l'estructura dels 24 Melquisedec es divideix fractalment en múltiples 
unitats de 24 per actuar especialment en diferents planetes i sistemes estel·lars. Així, dono 
les gràcies al Comandant Omraam Mikhaël Aïvanhov i al portal del Cor del Foc Blanc per 
acollir i transmetre la meva radiació.

Jo sóc Elorion i us curullo de l'Aigua Divina i el Foc Diví fent néixer el Fill del Sol en el 
vostre pit.



ALT CONSELL DE SIRIUS – 13.07.2021

Estimats Fills de la Font, us saluda l'Alt Consell de Sirius. Som la representació equilibrada
de tots els sistemes estel·lars pertanyents a aquest quadrant de la galàxia, vivificat pel Sol 
Central de Sirius.
Avui tenim una presència especial dels germans d'Orió, que participaran activament en la 
paraula i la vibració que us fem arribar en aquesta transmissió.

Acolliu-nos doncs en el vostre Cap, en el vostre Cor, en el vostre Sacre. Acolliu la vostra Essència
Trinitària; el desplegament de l'Aigua i el Foc Divins en les vostres estructures físiques i subtils.

Acolliu l'Àngel Solar que us aporta el cos de solarització, acomplint i refinant el procés de
redempció galàctica individualment i col·lectivament.

Banyem-nos junts en les Aigües Cristal·lines de Sirius, banyem-nos en el silenci durant uns
instants, per tal d'afinar i fusionar les nostres freqüències. 

Benvinguts als espais sagrats de Sirius i Orió; els dos sistemes estel·lars encarregats de 
servir i liderar l'acompanyament de la resta del quadrant galàctic en el procés d'Unificació 
i elevació dimensional. Aquesta va ser la invitació del Gran Sol Central i dels 24 Ancians 
del Centre Galàctic. Avui és la mateixa invitació, acomplir el procés d'aproximació a la 
Font, a les freqüències de 5a, 6a i 7a dimensió de totes les races, planetes i estrelles que 
funcionaven fins ara, entre els estrats de 3a, 4a i primers nivells de la 5a dimensió.

Una bona part de la vostra família galàctica ja ha acomplert els seus respectius processos 
de reunificació amb els estrats més propers a la Font; d'una altra banda, les famílies i les 
forces involutives estan en plena transformació, i vosaltres us trobeu al mig, unint els 
germans que ara viuen la redempció i la conscienciació, i els germans estel·lars que us 
estiren cap al vostre destí comú. 

La Terra, la Mare Gaia, un petit planeta a l'extrem del braç galàctic, va ser escollida des de 
fa milions d'anys per ser una de les principals biblioteques galàctiques i per acollir a totes 
les famílies, tant les que van participar en la rebel·lió com les que es van mantenir fidels a 
la Font. 

És per tant, aquí i ara, en aquest cos, en aquests moments d'extrems canvis planetaris, 
quan les forces d'opressió i de la llum esclaten mostrant-se totalment, que tot es resol; que 
tot trauma, que tota divisió, que tot conflicte originat a partir de la rebel·lió que es va 
ocasionar en aquest sector galàctic, és guarit i s'unifica la ferida.

Celebrem el vostre despertar, celebrem la connexió cada cop més estable amb l'Esperit 
Crístic i els vostres cossos solars.



Acolliu les radiacions, les Partícules Adamantines del Sol Central de Sirius, acolliu també les
Partícules provinents d'Orió, d'una qualitat una mica diferent, que us connecten amb l'Ain Soph
Aur a través del Portal d'Orió, que es situa ben a prop del que coneixeu com el cinturó d'Orió, les

estrelles Alnitak, Alnilam i Mintaka. 

Acolliu la pluja de la Llum de Sirius, la pluja de la Llum d'Orió; els rajos blau cobalt i el daurat
iridescent que reconcilien el masculí i el femení no només a nivell terrestre, sinó a nivell de totes les

vostres memòries galàctiques. 

Acolliu en silenci durant uns instants, alliberant el canal daurat de la columna vertebral,
expandint la Corona de les 12 Estrelles, obrint i desplegant l'Àtom Primordial, a través dels Tres
Cors tal com us va explicar Elorion, encenent el Foc del Sacre que converteix la matèria en una

foguera d'ofrena a l'Esperit de Veritat.

Fills i Filles, el vostre potencial és infinit. La vostra força creadora, connectada a l'Ona de 
Vida Universal no té límits. És el moment ideal per transcendir tota por, tot 
condicionament ensenyat pel sistema de control, per les forces involutives, que s'han 
destapat elles mateixes, amb les seves ànsies de control i de mantenir un ordre que ja han 
perdut.

Per tant, sereu cridats a realitzar tot allò que sempre heu somiat, no els somnis il·lusoris 
que us ha implantat la matriu de la dualitat, sinó el somni original del vostre Esperit de 
Foc, el Somni de la Font, que és el desplegament, el reconeixement de l'Essència Divina en 
la seva multiplicitat i especificitat i la llibertat de l'experiència creativa.

El temps i l'espai que heu conegut, tan estret i limitat, és la densificació de molts altres 
espais i temps, de ritmes estel·lars, galàctics i universals. Els períodes extraordinàriament 
llargs o curts,   són sagrats i Divins en la mesura en què es mouen amb la Intel·ligència de 
la Llum, en el fluir de l'Ona de Vida Universal. 

Fills i filles, germans i germanes, parts de nosaltres mateixos que van decidir participar al 
pla de la Terra, accepteu en totalitat la vostra matèria que és sagrada, accepteu en totalitat 
la vostra Essència Absoluta. Uniu el que molts han intentat separar, directament a través 
de les forces de violència, o de manera velada a través de la distorsió de les religions i els 
ensenyaments espirituals. La matèria no és a rebutjar, la matèria no és per convertir-la en 
un pou d'amor a si mateix i de la falsa llum luciferina; la matèria és per unir-la al Principi 
Diví Universal, perquè s'informi de cap a peus de l'Esperit de Veritat. No hi ha res indigne 
en vosaltres, no hi ha cap falla, més que la que el vostre mental i les formes pensament de 
les forces involutives us han fet creure.

Vosaltres sou la Llum, sou l'Amor, sou la Veritat. Recordeu qui sou, d'on veniu, i on aneu. 
Anem tots plegats a actualitzar la vida a tot aquest quadrant galàctic a través de 



l'experiència de la Mare Gaia, que ja està permetent, i permetrà, la redempció simultània 
de nombrosos planetes que havien estat també atrapats per la rebel·lió.

Fills de la Font, Fills del Sol de Sirius, Fills d'Orió i de tots els altres sistemes estel·lars, 
acolliu l'Espasa del Pare Mikhaël. L'Espasa del Verb Diví, del cos Àtmic i Búdic, de la 
rectitud i l'amor, per tallar, redreçar, dissoldre, i per omplir d'amor i vivificar a tota 
criatura.

El Pare d'Orió, així com tots els Elohim de la Llum implicats en aquesta obra, us beneeixen
i us acompanyen en la mesura de la intensitat, de l'anhel i de la força que el vostre cor 
pugui desplegar.

Us saluda l'Alt Consell de Sirius. 

Sigueu beneits eternament en la Gràcia i la Glòria de l'Esperit Diví.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 28.07.2021

Estimats germans i germanes, estimats amics del Cor del Foc Blanc, estic molt content de 
parlar-vos una altra vegada després d'aquestes setmanes on hem rebut la presència dels 
Arcàngels, del Mestre Llull, del gran guardià Elorion i del Consell de Sirius. He decidit 
esperar-me una miqueta i deixar pas a tots els germans i germanes que us han aportat la 
seva llum i la seva calor eh. 

Vinga, avui em toca de nou a mi tornar a posar els punts sobre les “is”, fent de portaveu i
acompanyat com sempre del Conclau dels 24 Melquisedecs de la Terra. Rebeu tot el nostre Amor,
tota la nostra Pau i acolliu el Foc Diví en el vostre cor durant uns instants com és habitual, per

adaptar-nos mútuament a la nostra presència. 

Cada cop sou més nombrosos a acollir el vostre cos Solar, a percebre i a establir una relació
amb la vostra família estel·lar, amb els vostres companys galàctics enviats per la Font. Ells 
us ajuden a fer la gran neteja, a restablir els vostres cossos subtils i a adaptar-los al cos 
Solar i a les noves freqüències de la 5a dimensió. Aquest és el treball ara mateix del cercle 
interior de la fraternitat; l'objectiu és arribar al moment on els paràmetres de la dimensió 
en ascensió de la Terra  i de la Llum de 5a dimensió en amunt que l'està fecundant, puguin
unir-se d'una manera més estable i manifestable en el vostre pla físic. Així podrem 
començar a presentar-nos individualment o en petits grups, de manera que puguem 
establir un contacte cara a cara. Vosaltres encara estareu en el cos físic amb el cos Solar 
totalment activat vibrant en la freqüència de 5a i nosaltres podrem fer-nos presents en la 
vostra densitat cada cop menys densa.

Així doncs, mentre nombrosos ara desperten i viuen els primers processos i contactes amb 
la Llum, els més experimentats i avançats esteu cridats a trencar totes les fronteres, tots els 
límits per realitzar la unió dels germans del cel i els germans de la terra, dels àngels i els 
homes, tal com va ser milers d'anys enrere, abans que la humanitat perdés el contacte 
directe amb el món angèlic. 

Aquest procés és indefinible, ja que es produirà de manera especial per a cadascú i, 
òbviament, ningú exterior us vindrà a dir el que heu de fer eh, serà la vostra guia interior, 
el vostre Ésser Solar el que us guiarà en tot moment en aquest procés d'aproximació i 
contacte amb tots els éssers que us acompanyen des dels plans unitaris.

Com us hem dit i repetit, ara és el temps per la realització, per la manifestació i la vivència 
directa, de tal manera que traspassareu tots els límits perceptius del coneixement associat 
al mental i als mecanismes de la 3a dimensió dissociada per entrar directament en els 
espais de Llum on tota la informació us arriba directament al Cor sense passar per cap 
altre filtre.



Vinga, uniu-vos a nosaltres en l'estructura hexagonal del Conclau dels Melquisedec que comença a
girar en forma d'espiral produint la unificació dels quatre elements en vosaltres, reunint-los en el

Nou Èter de Foc de la nova dimensió. 

També us repetim que a molts de vosaltres us fa falta un treball de base, de neteja 
exhaustiva de tot el subconscient i la vostra part humana; sabeu que és l'única que pot 
d'alguna manera desviar o bloquejar l'obertura a la Llum. Preneu el temps necessari per 
baixar en profunditat a dins vostre, sense cap por. Permeteu-vos caure al fons de vosaltres 
mateixos i descobrireu que en realitat us heu elevat molt per sobre d'on estàveu. Hi ha 
molts ensenyaments i informacions que circulen ara que us enganxen simplement a l'alt 
astral, a una percepció més lluminosa, a un cert domini i claredat, però si observeu bé, 
veureu com a la vostra zona del ventre i el baix ventre algun convidat indesitjable s'ha 
instal·lat. Per tant, no és ni en l'alt astral ni en el baix astral que trobareu la veritat eh, sinó 
en el Santuari del Cor, que us fa conscients tant de la part superior del diafragma com de 
la part inferior del diafragma.

És per negligència que molts errors s'han produït en l'equip de terra, per por a la petitesa, 
a la humilitat, a la vulnerabilitat. Com convidava sempre el Crist a tots els seus deixebles, 
baixeu al més profund de vosaltres mateixos, i així us elevareu per sobre del vostre cap 
connectant amb l'Esperit Sant, amb el Sol Diví que irradia uns cinquanta centímetres per 
sobre del vostre cap. Així permetreu la circulació de l'energia de l'Ona de Vida provinent 
de la Mare Gaia i de l'Esperit Sant provinent del centre galàctic. És la unió dels dos 
corrents en el plexe solar i en el cor, on podreu iniciar la veritable vida en la Llum, en 
l'equilibri i l'estabilitat.

És a partir de la dimensió 4.4 que recupereu la vostra autonomia, la vostra llibertat i podeu
començar el camí d'alleujament, de l'alliberació i d'ascensió. Per sota de la 4.4 és on us 
torneu vulnerables a la dualitat, al control mental tant estès avui en dia, i a tots els 
miasmes i densitats que està fent circular la lògia negra per tal de mantenir la població ben
ocupada. Això ho saben bé els “noiets dolentots”, per això sempre han buscat disminuir la 
vostra vibració per la por, pel domini, pel judici, per la dualitat; avui en dia encara més a 
través de freqüències electromagnètiques artificials i perjudicials, de l'alimentació i les 
substàncies que s'afegeixen tant en el menjar com en els anomenats medicaments. 
Això no és nou per vosaltres eh, però heu de ser ben conscients del joc, de la guerra subtil 
que hi ha ara mateix sobre la Mare Gaia. Imagineu-vos-ho, durant molts anys els 
indesitjables, les larves elementals i altres entitats s'han alimentat de vosaltres, i avui de 
cop es troben amb més i més veritables éssers humans connectats a la Divinitat que els 
expulsen i són esmicolats. Per tant, cada cop estan més excitats i furiosos! Deixeu-los fer, 
l'únic requisit és que estigueu en el Cor del Cor, en el vostre centre, i des d'allà, per molt 
que us vulguin mossegar des de l'exterior o a través d'altres persones, no podran fer-vos 
res, ja que el Foc i l'Amor Diví són el repel·lent, ja que no el poden ni suportar.

Durant aquests mesos la lògia negra va establint el seu pla, podem dir d'acolloniment 



mundial, de restringir cada cop més la vida de les persones que no accepten entrar en el 
seu joc d'esclavatge eh. No obstant això, a cada limitació que us vulguin aplicar, us faran 
més lliures; sense voler us estan obrint les portes a tot el que realment heu de viure i ha 
d'arribar per a la nova Mare Gaia!

Vinga, acolliu la nostra presència juntament amb la dels Arcàngels, especialment la de Raphaël i
Mikhaël que participen ara activament: l'Arcàngel Raphaël en la reestructuració i alliberació de les
velles memòries i la reactivació de les memòries galàctiques i divines; l'Arcàngel Mikhaël encenent

el foc del vostre pit, ajudant-vos a conscienciar i a discernir cada cop més el vostre entorn, la realitat
d'aquesta dimensió en metamorfosi i el vostre Àngel Solar. 

Acolliu...

Aquestes darreres setmanes, tant l'aigua com el foc, però especialment l'aigua, està 
inundant nombrosos països i zones del planeta; allà on el mental sec i controlador ha 
assecat tota emoció viva, l'aigua arribarà. Si us trobeu immersos en qualsevol dels 
esdeveniments climàtics, seguiu la guia del vostre cor perquè tot es troba exactament en el 
seu bon lloc perquè visqueu el més apropiat per a cadascú de vosaltres. 

Recordeu sempre mantenir l'equilibri dels Tres Cors, el físic, l'espiritual i el diví com us va 
explicar Elorion. Obriu sobretot la respiració eh! L'aire és crucial en un moment on una 
gran part de la societat es troba en un dèficit extrem de respiració que causa totes aquestes 
desgràcies que veieu al vostre voltant. Activeu l'alè i permeteu al cor físic el seu batec 
natural! És crucial que feu baixar el foc fins al ventre per tal de polvoritzar els elementals, 
les erugues i els cucs que encara us enfonsen per moments al baix astral, rodejant-vos de 
pensaments ennuvolats i aturant el batec complet del vostre cor. 

Obriu l'Alè de Vida! Irradieu l'Amor sense reserva al vostre voltant! Connecteu amb 
l'Esperit Diví i l'Àtom Germen! I així el vostre cor podrà ser realment un Cor de Foc, i no 
del foc passional de l'ego espiritual que us crema i consumeix el més preciós que hi ha en 
vosaltres, sinó del Foc Diví que us dóna la pau, l'harmonia i la Vida Eterna.

Ens preparem per a una nova fase a la missió de la Mare Gaia, i així durant els propers 
mesos establirem uns nous paràmetres i unes noves directives per manifestar la creació 
d'espais lluminosos on es pugui produir la trobada amb els germans galàctics de la que us 
parlava al principi, aquesta feina del cercle interior de la Fraternitat. Tot això arribarà en el 
bon moment i de manera prèvia a les evacuacions en els Cercles des Foc dels Ancians, els 
punts estratègics sobre la Mare Gaia que serviran d'estació i d'antena per viure els darrers 
instants de desconstrucció de la 3a dimensió de la Mare Gaia.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov amb la presència dels 24 Ancians en missió a la Mare 
Gaia, amb la presència també del Consell de Sirius i del Pare d'Orió. La vibració que us 
arriba s'està multiplicant a grans passos, no escatimeu en res del que tingui a veure amb el 



vostre benestar, amb el vostre descans, amb totes les activitats i tècniques que us 
afavoreixen a acollir la Llum en cada cèl·lula del vostre cos físic. 
Aviat per molts de vosaltres el cos Etèric de Foc prendrà la directiva, transmutant 
totalment la matèria, i obrint-vos la possibilitat, com us deia, de poder entrar en contacte 
directe cara a cara amb els germans galàctics i fins i tot, ja ho veurem, establir uns 
contactes previs amb els germans de la intraterra.

Tot això en funció de l'obertura de cadascú, de la situació a la Mare Gaia que s'actualitza a 
cada instant. Tot pot arribar ara o d'aquí a un temps indeterminat en el futur lineal de la 
terra. No doneu voltes mentals, no tingueu expectatives, feu el treball que us pertoca a 
cada instant, minut a minut, hora a hora, escolteu la veu de la vostra Ànima, del vostre 
Esperit, del vostre Àngel Solar que us guiarà amb precisió en cada acció simple, senzilla 
que us portarà a la grandesa i la humilitat de l'Esperit de Veritat.

Totes les transmissions que us hem anat aportant desembocaran en la manifestació de 
l'Esperit de Veritat en aquesta dimensió. Així que prepareu-vos a acollir-lo eh!

Us envoltem i us abracem a tots i a cadascun! Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, 
Comandant dels Ancians, i us dono tot el meu Foc i tota la meva Llum.

Sigueu acompanyats a cada instant pel naixement de la Força i la Glòria del Crist!

Ens tornarem a veure sens falta el proper mes de setembre en aquest portal del Cor del Foc
Blanc. Porteu-vos bé, fins aviat germans i germanes!



EMANUEL SWEDENBORG – 2.09.2021

Ànimes i Esperits de bondat i veritat, us parla el que coneixeu amb el nom d'Emanuel 
Swedenborg. Pertanyo a l'Ordre dels Melquisedec, al Cercle dels 24 Ancians, treballant des
de fa eons a la Mare Gaia. El meu element principal és l'aigua i així el represento en el 
Conclau dels Ancians. 

Us proposo un moment de receptivitat i comunió amb el Cercle dels 24 Melquisedec i especialment
en ressonància amb l'element aigua. Acolliu l'Aigua de la Puresa, l'Aigua Cristal·lina que porta la

pau, la calma, l'assossegament, la circulació i l'harmonia...

L'aigua expressa el moviment de la vida. Canalitzant apropiadament el sentiment genuí, 
omplint el cor fins a vessar, permeteu l'obertura, la interconnexió i la lliure circulació dels 
diversos fluids que us componen; l'Aigua Baptismal del sentiment Diví que renova i neteja
totes les antigues aigües estancades i brutes.

En la meva visita com Emanuel Swedenborg vaig descriure amb precisió, amb claredat, els
meus intercanvis amb el món espiritual i el món celestial o diví. Són nombroses les obres 
que vaig redactar per plasmar i compartir els meus anys de visites a diverses terres, 
societats angèliques i infernals. Amb aquests dos termes, angèlic i infernal vaig designar 
els dos pols que representen l'Amor a l'Esperit Diví i l'amor a si mateix.

Quan més gran és l'amor al Senyor, al Crist i als germans i germanes, quan més gran és la 
impersonalitat, el desinterès i la sintonia amb la Voluntat de la Intel·ligència Divina, més 
neta i clara és la Llum, més s'apropa de l'espectre blanc i diamant.
En canvi, quan més gran es fa l'amor a si mateix, l'amor al món i a les coses exteriors i 
efímeres, més creix l'egoisme, més opaques es tornen les cobertures que us rodegen, 
apropant-vos doncs, a les tenebres, als errors, a les fal·làcies dels estrats més foscos del que
coneixeu com el baix astral.

Per tant, de manera senzilla, quan l'amor al Pare Celestial i als germans i germanes és en 
primer lloc, us allibereu i obriu les ales de lleugeresa i harmonia; i quan l'amor a si mateix i
a les coses efímeres domina i és en primer lloc, us enterreu sota grans lloses i us cobriu 
dels vels de l'egoisme i la foscor.

D'aquesta manera, la vida que animeu ara sobre la Mare Gaia, a cavall entre la 3a, 4a i 5a 
dimensió, demana un equilibri necessari a fi que l'interior i elevat, que és l'amor a l'Esperit 
Diví, impregni l'exterior i baix, l'amor natural i animal de si mateix i les coses del món. 

D'aquesta manera doneu un sentit Diví i Espiritual a la vida de la natura purament animal.



L'home és el pont entre l'animal i l'àngel i ara esteu cridats a transcendir cada vegada més 
la naturalesa inferior per esdevenir realment el nou home, l'Home Solar i Cristal·lí, és a dir,
els Cristos ungits amb la gràcia, amb la joia i els Olis Sagrats que es manifesten una vegada
que l'Esperit Diví i el vostre Àngel Solar impregnen cada cos subtil fins al cos etèric i físic; 
fent de la carn una receptora dòcil que permet vessar els Olis i manifestar-los en la vostra 
dimensió. 

Acolliu la Intel·ligència Divina, la Saviesa del Cel, juntament amb l'Amor i la Bondat,
harmonitzant el Cor i el Cap, fent el matrimoni de la Llum i l'Amor Diví que genera el fruit de

l'acció espontània, pura i plena de gràcia. Acolliu Ànimes i Esperits de la Mare Gaia, conscients i
desperts, els Olis de l'Esperit Sant, del Crist, del Pare Celestial...

L'Aigua del Bateig Diví amb la que avui us rego s'uneix al Foc Celestial, alquimitzant el 
Foc i l'Aigua, en una aigua fogosa o un foc aquàtic, que us travessa de dalt a baix fent-vos 
entrar en el Foc de Joia i Llibertat de l'Esperit de Veritat.

Acolliu-nos sense treva a tots els germans de la Fraternitat de Llum i Amor, des de 
l'Intraterra, des de diversos planetes del sistema solar i el nostre Sol, des de diversos 
sistemes estel·lars, acolliu-nos a tots per establir amb fermesa, com una realitat i no un 
somni, l'Estat de la Vida Divina en aquests moments de revelació i de caos planetari, en 
aquests instants on la vostra fe és posada a prova, on la vostra confiança és testada. 
Sabeu teòricament que l'única realitat és l'Amor, la Llum i la Pau Divina, i així us toca ara 
ser-ho i manifestar-ho al vostre voltant, sigui quina sigui l'aparença, la careta o el teatre 
que us mostra el món exterior. 

Les lliçons de la humanitat a escala global i la resolució dels karmes planetaris, passen pels
esdeveniments que podeu observar cada cop amb més continuïtat, amb més persistència i 
magnificació. Tals lliçons vénen a ensenyar a l'home que no és possible una vida en una 
aigua estancada, en una aigua totalment limitada per un sistema mental controlat i 
desviat, que no és possible una vida separada de tots els regnes de la natura que viuen a la
Mare Gaia i de tots els éssers intel·ligents i les societats que evolucionen a la vostra galàxia.

Jo sóc Emanuel Swedenborg, Melquisedec de l'Aigua, avui aportant-vos tota la pau, tota la
calma i la puresa de les Aigües Baptismals, les aigües que baixen amb els Olis Divins del 
Crist. 

Aquestes aigües són el remei a l'estrès, a la confusió i al desordre que us ha fet viure la 
vostra creença en un món dividit i insegur, en una personalitat egoista i individualista.

És a cadascuna de vosaltres, Ànimes, d'escollir ara la llibertat, la salut i la vida que us és 
donada per l'interior, a través de la Font del vostre Cor, que és gratuïta, eterna i infal·lible; 
només el dubte i la por frenaran la manifestació del que sou en veritat.



Des del Conclau de Melquisedec us encoratgem a sortir definitivament de tota arena 
movedissa, de tot miratge, de tot dubte i por i armar-vos amb la fe, la confiança i la 
seguretat de que Sou el que Sou: la Llum i la Vida Eterna sense cap límit.

Jo sóc Emanuel Swedenborg i us beneeixo amb l'Aigua del Cel juntament amb els meus 
germans del Conclau dels Melquisedec.

Aneu amb la Pau, aneu amb la Joia a rebre i a acollir el Crist Gloriós que neix en el vostre 
Cor!



ARCÀNGEL MIKHAËL I L’ESPERIT MIKHAÈLIC - 24.09.2021

Fills del Sol i Llavors d’Estrelles, rebeu la presència en el vostre cor dels cors de l’Arcàngel 
Mikhaël. Jo soc l’Arcàngel de la rectitud i el Foc Sagrat, liderant les Milícies Celestials, 
formades per l’Esperit Mikhaèlic, que avui m’acompanyen. Rebeu-me en el vostre cor 
trinitari, ja que arribo amb la força del Nou Logos, fecundant amb la Llum Ultravioleta i 
Gamma l’atmosfera, la superfície i l’interior de la terra. L’interior de la terra, que com 
sabeu, és il·luminat pel Sol Central, s’uneix a l’astre solar, unint el Sol del Cel i el Sol de la 
Terra.

Rebeu tots, Fills i Filles de l’Amor Diví, el bateig de la Font Blanca, de la Llum Daurada que
s’estabilitza i s’impregna en cada cèl·lula, modificant l’ADN, convertint-lo en l’ADN solar,

multidimensional i vinculat al Sol Central d’aquesta galàxia. Unim-nos tots uns instants amb el
Conclau dels 24 Melquisedec del Centre Galàctic, amb l’Arcàngel Metatron, jo mateix i tot

l’Esperit Mikhaèlic, en una gran comunió que uneix a tots els Infants de la Llum, a tots els Infants
de la Nova Vida Divina. Acollim.

L’Esperit Mikhaèlic Col·lectiu està format per miríades d’Éssers de Llum, inqualificables 
per la seva varietat, que són al vostre costat per mantenir-vos en la rectitud, en la pau, en 
la puresa, en la recepció de les noves partícules provinents del Sol Central a través del 
Portal d’Orió, que s’ajunten a les Partícules Adamantines provinents de Sirius. Així 
s’estabilitza per a tots vosaltres, germans encarnats que viviu el procés d’ascensió, una 
nova amalgama de freqüències que van des del blau elèctric i safir, l’espectre daurat, 
platejat i coure, i la Llum Blanca i iridescent, juntament amb el que s’han anomenat els 
rajos rosats de tonalitat nacre que segellen la dolçor, el foc i la presència del Crist. Així 
s’estabilitza per a tots vosaltres la Porta Mikhaèlica del Sol del vostre sistema solar, unint 
definitivament el pont entre el vostre cos d’Eternitat o cos de Foc que residia en el Sol i ara 
resideix en vosaltres, unint-se al centre de la terra.

Més que mai estem amb vosaltres perquè veieu clar com s’alliberen les cadenes que us 
lligaven a l’antiga vida, els antics mecanismes, distraccions i formes de vida perverses. 
Com va ser escrit, el que no sigui marcat no podrà comprar ni vendre, i així alegreu-vos, 
perquè directament sou enfocats al vostre cara a cara, al silenci de l’Infinit, a la retrobada 
amb la vostra Eternitat. No deixeu cap por infiltrar-se, demaneu en tot moment la Llum 
del pensament recte, serè, estable, ja que l’espiral descendent, accelerada pel sistema de 
control, s’enfonsa cada vegada més fins que arribi al seu punt de col·lapse definitiu.
És el moment de no mirar enrere a totes les portes que se us tanquen a l’exterior, en un 
món social exterior privat de vida, controlat, vigilat i mutilat fins a l’últim alè. És 
l’evidència de la desesperació de les forces de manipulació que han llençat totes les seves 
cartes a nivell mundial per tal d’esclavitzar, per tal de controlar i enfonsar encara que sigui
per pocs anys, i ho saben, la màxima quantitat de població. Tanmateix, això ha de ser així i 



aquest és el procés pel qual han de passar moltes ànimes, per tal de tocar fons i arribar a 
una presa de consciència real que els hi permetrà emprendre la remuntada.

Sou milions i milions vibrant ja a la Xarxa de Consciència Crística i molts germans 
s’apropen a les freqüències altes de la 4a dimensió, preparant-se per guanyar el seu 
mestratge i la seva Reialesa Crística.

Qui estigui a la teulada que no baixi al pis de baix, que no surti per la porta, i això vol dir 
Fills i Filles, que us mantingueu en l’Alta Residència com deia el Comandant i venerat 
mestre Omraam Mikhaël Aïvanhov, al qual agraïm la seva feina impecable.

Resteu en la Glòria que us és donada per tots els Àngels i Arcàngels, per tots els devas de 
la terra, per tots els Elohim i els Éssers de Foc que vessen en vosaltres l’Aigua de Vida. Són
grans moments de celebració quan veiem tants milions i milions d’humans cada cop més 
convençuts, arrelats i ferms en el que són. Sou beneïts, i per molts dubtes i moments 
d’inquietud que passeu, sou importants, la vostra presència és la nostra presència a la 
terra. Valoreu l’Amor Diví, la Llum Divina que podeu aportar i no el vostre personatge o 
el vostre ego. Valoreu el que sou en Eternitat i el que heu vingut a vibrar per la vostra 
pròpia voluntat en aquests darrers temps del Kali Yuga i del naixement de la Nova Terra.

Acolliu Fills del Foc, de manera simultània, la meva Llança obrint el canal central, unint-vos de la
fontanella al dit gros del peu, la meva espasa entrant al centre del cor, desplegant la trinitat de

Crist-Maria-Mikhaël, perforant el pericardi i obrint la porta de darrere a l’Arcàngel Metatron que
ve entre els omòplats. Deixeu encendre la guspira interior perquè inflami tot el temple amb el retorn

del Crist que és aquí i ara, entre totes les Ànimes que reben la gràcia, que reben els codis de
redempció per a tota la humanitat.

La sang de la terra amb les seves venes plenes de magma, i la vostra sang i les vostres 
venes, es fluïdifiquen i s’encenen amb el Foc de Nova Vida que fecunda la sang amb els 
Cristalls Solars, els cristalls de 5a i 6a dimensió que actualitzen la vostra sang així com la 
de la terra. Aquesta circulació tant interior com global, ha d’arribar a un màxim exponent 
per alliberar en definitiva les darreres estructures denses i evacuar els darrers pous. És així
com, amb la Força de l’Esperit, que es descarregarà a través de la Força Mikhaèlica per tota
la terra, s’originarà el nou continent que serà el lloc d’habitatge per a la nova humanitat. 
Tota la terra que ha estat tacada de violència i sang vessada amb odi, serà enfonsada i 
netejada, i el nou continent emergirà de la Mare Gaia. Aquest és també el nou continent 
que es crea en vosaltres, el nou espai de la terra que sorgeix en vosaltres i permet 
l’arrelament del vostre Àngel Solar, del Crist i de totes les freqüències que us he mencionat
a l’inici de la transmissió.

Fills del Sol i Llavors d’Estrelles, jo sóc l’Arcàngel Mikhaël acompanyat de la presència de 
l’Esperit Mikhaèlic.



Brilleu en la Glòria del Nou Sol!
Resplendiu amb la Llum Sense Fi!

Irradieu amb el Foc de l’Amor Diví!

Així desfareu tot el gel i podreu beure de les Aigües pures i baptismals, alquimitzant el 
Foc i l’Aigua i despertant amb l’Aire la Terra que dormia.

Aquests propers mesos, des d’avui i fins al solstici del mes de desembre, són moments 
crucials perquè feu el treball mikhaèlic que us pertoca i arreleu en la vostra base, acollint 
amb la intel·ligència inherent del cos físic, les noves combinacions de rajos i freqüències; 
per tal que es distribueixin de la millor manera per les vostres estructures i pugueu 
emprendre el salt que viurem tots plegats, i que marcarà definitivament el vol de cada 
Ànima, a partir de l’any 2022.

Us emplacem a celebrar, a acollir i a compartir més temps amb la natura, més temps amb 
tots els germans i germanes de cor obert que se us apropen. No perdeu ni un instant, ni un
segon en la dispersió i la dislocació que envien a través de tots els mitjans possibles les 
forces de manipulació.
Estigueu cada dia desperts i conscients, resteu enfocats en la llum, en la pau i en la calma, 
creixent cada dia en saviesa i enteniment i obrint cada dia més gran la porta al Crist que 
sou, a tot l’Esperit Mikhaèlic, a la Ronda dels Arcàngels i els Elohim.

Jo soc l’Arcàngel Mikhael i tornaré a visitar el Cor del Foc Blanc en transmissió els primers
mesos de l’any vinent. A partir d’ara sigueu ferms, sigueu l’espasa de doble fil i 
desplegueu el Foc Sagrat que sou; ja que sou marcats per l’Esperit Diví al vostre cor, al 
vostre cap i al vostre sacre, per tal que des d’ara entreu a la Gran Fraternitat Universal de 
Llum i Amor i celebreu amb les miríades d’éssers de joia, gràcia i alegria, aquests moments
de transformació planetària.

Us beneïm i ens retirem deixant el Foc Diví encès en vosaltres.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - 28.09.2021

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, comandant i 
portaveu del Cercle dels 24 Melquisedec treballant a la Mare Gaia. Rebeu tota la meva 
calor, tot el meu foc, així com totes les benediccions dels Melquisedec i preparem-nos uns 
instants d’acolliment com sempre fem.

Vinga, centreu-vos bé en el vostre pit, entrant a la residència del cor, permetent al Foc de l’Esperit
habitar l’altar del vostre temple. Acolliu germans i germanes la Llum Daurada i la Llum Blanca!
Unint el cor, el sacre, la corona del cap amb el 13è cos o Sol Diví que brilla un metre per sobre la

vostra corona. Acolliu.

Com us vaig dir, aquí torno a estar, al Cor del Foc Blanc, en aquest intens final del mes de 
setembre eh. Estic molt content de retrobar-vos i vinc precisament després de la 
intervenció del Pare Mikhaël i de l’Esperit Mikhaèlic per completar algunes de les coses 
que us va dir.

Sembla que ja han tirat la cadena del bater d’aquest sistema solar! I parlant clar, la merda 
cada cop s’enfonsa més, és a dir, totes les densitats, totes les pors i tenebres que no voleu 
afrontar, que no deixeu evacuar a través del plexe solar, del cor i del tim, que no abraceu 
amb el vostre Amor Infinit, i bé, irremeiablement s’amaguen al fons de tot.
Tanta i tanta aigua que està caient a sobre la Mare Gaia! I per aigua em refereixo a totes les 
freqüències, l’aigua que és la Llum Divina i el Foc Diví que us bateja. Així doncs, algú ha 
estirat decididament de la cadena i el torrent d’aigua cau a sobre vostre!

Aquests sí que són els moments on els que heu fet un treball previ, els qui us heu preparat,
els que dia a dia us heu mantingut ferms en el treball amb la Llum, ara podeu agrair i 
rebre la intensitat que es descarrega sobre la Mare Gaia amb joia i alegria, acollint-la bé 
amb tots els cossos subtils. Per això us ho ha recordat Mikhael i ha insistit que seguiu fent 
el treball que us pertoca durant aquestes properes setmanes; ja que quanta més Llum entri 
a la Mare Gaia i com menys preparats estigueu, més patireu tant físicament com 
psíquicament.

També sabeu que si la Llum entra pels bons circuits esteu en pau, joia, en el despertar, 
l’expansió o l’alliberació de la vostra consciència, en funció del punt on estigueu. En canvi, 
si heu posat pals i barrots a les portes del vostre Esperit, la intensitat que ara es descarrega 
provocarà més dolor, més resistència i la intensificació dels estats de rebel·lió, bogeria i 
dispersió, com podeu veure una mica per tot el planeta.

Us va recordar Mikhaël que us quedeu a l’Alta Residència, de la qual en vaig parlar sovint 
en la meva darrera estada en cos fisc a la Mare Gaia. Sapigueu que l’Alta Residència és 



quan ja heu conquerit els cims del cos búdic, del cos àtmic, del cos causal, que us permeten
ser l’observador neutral i amorós. Per tant, si heu entrat a l’Alta Residència, quedeu-vos-hi 
i disfruteu de l’espectacle a mesura que es desenllaça aquest poti-poti eh, aquest desgavell 
creat per la ignorància i la por de la humanitat adormida.

Vinga, aprofiteu uns instants més per acollir-nos en el silenci. Harmonitzant els vostres patrons
freqüencials.

Per estabilitzar la baixada de la Llum, respireu llargament i profundament, permetent el moviment
del diafragma, integrant la vostra Essència Divina en l’Estrella del Nucli, que és aquest centre
situat a l’alçada del plexe solar, on resideix Brahma, on resideix la força creadora, i que també és

l’expressió de la Divinitat integra i completa en aquesta matèria que és el vostre cos.

Ja veieu que hi ha una gran part de la població mundial que està entregada als poders de 
manipulació, ja que hi creuen cegament, no han fet cap obertura de consciència i no tenen 
accés a un punt de suport per fer un canvi de perspectiva. D’altra banda, un nombre 
important de milions no han comprat per res els estratagemes de control del sistema i 
s’està cada cop mobilitzant i rebel·lant amb més força contra els dictàmens actuals. En 
tercer lloc tenim els treballadors de la Llum, les Àncores del Foc Solar, que no estan ni en 
un lloc ni en un altre, sinó en el de tots. Sense cap reacció, sense cap angoixa, segueixen de 
peu dret acollint la Llum i beneint la vida; comprenent i entenen amb més profunditat el 
desenllaç de tot el que havíeu creat tant individualment com col·lectivament.

L’Esperit Mikhaèlic també us ha parlat sobre el magma i la sang de la Terra. Durant 
aquests dies hi ha alguns exemples visibles com a les Canàries, però no és l’únic, ja que 
molts volcans ja estan acabant de despertar i preparant-se pel castell de foc! Aviat podrem 
veure el gran espectacle de la Natura i la pèssima representació de les forces de control 
que veuran com tot se’ls hi escapa de les mans; a més d’un li entrarà un bon atac de riure 
eh!

Així que la vida, la Natura que engloba tota la creació, des de la natura més subtil fins a la 
més densa, és el més important. La Vida és el més important. És clar que els coneixements 
i sobretot la Saviesa interior us donen la possibilitat d’avançar amb la Llum, de situar-vos, 
d’arribar sans i estalvis fins a la Veritat, però el més important sempre és i serà la Vida en 
majúscules; la Vida i l’Amor que són en essència el motor de tota creació i manifestació.

Vinga, us proposem uns instants més de recepció, ajudant-vos a fer els darrers passatges, dols i
eliminacions de les antigues energies o formes pensament; antigues projeccions que ja no tenen cap
sentit ara mateix i que travessen el passatge del vostre coll, causant per moments algunes molèsties.
No us atureu ni en les molèsties ni en els petits detalls, avanceu amb plena consciència deixant anar

tot el que ja no vibra en la puresa i la claredat de l’Esperit Solar.



I si germans i germanes! La Porta del Sol és ben oberta, i els cossos d’Eternitat estan aquí a 
la Terra amb tots aquells que l’han acollit i que li han fet un lloc. Ara fàcilment us podeu 
moure entre els alts estrats de la 4a dimensió i la 5a i la 6a, ja que la iniciació solar és ara 
accessible per a molts de vosaltres, aquella que va viure el mateix mestre Jesús a la gran 
piràmide, que va significar l’entrada del Logos, de l’Arcàngel Mikhaël, del Principi del Foc
Diví en el seu cor.

Així les vostres possibilitats perceptives, creatives i de repòs en les altes dimensions i 
l’Absolut es multipliquen exponencialment. A partir del nostre estimat Sol, renovant el seu
espectre que arriba fins a la 7a dimensió, us podeu obrir a rebre tot aquest quadrant 
galàctic i el Sol Central d’aquesta galàxia que arriba fins a la 12a dimensió, per seguir 
acollint les partícules i freqüències que us siguin més apropiades. Estem en estret contacte 
amb el Consell Melquisedec del Centre Galàctic, i des d’allà arriben totes les directrius des 
de l’Univers Pare que continua de la 13a dimensió en amunt.

Jo soc Omraam Mikhaël Aïvanhov, comandant i portaveu del Cercle dels Melquisedec 
treballant a la Mare Gaia. Per acabar us vull fer un apunt sobre l’any 2022 mencionat per 
l’Esperit Mikhaèlic. Ja fa uns quants anys enrere, els Elohim de Sirius us van explicar que 
en aquests darrers temps es viurien petits cicles que significarien la resolució dels grans 
cicles viscuts per la Mare Gaia, el sistema solar i aquest quadrant de la galàxia; és a dir, son
com un petit resum que passa al final de la película on tot queda entès, assimilat, digerit i 
llest.

Així doncs, aproximadament de 2017 a ara, hem passat una d’aquestes rodes, i del 2022 al 
2026 més o menys en passarem una altra. Per tant, hi haurà canvis importants en el 2022 
que podran aprofitar certes Ànimes i Esperits, les Llavors d’Estrelles i Fills del Sol, que 
marcaran realment una diferència tant en el desplegament del vostre espai interior com en 
la manifestació exterior. La Nova Vida us omplirà i us nodrirà tant que us semblarà ben bé 
que ja sou al Cel tot i tenir els peus a la terra! Tanmateix, sabeu que en qualsevol moment 
tot pot ser modificat i els esdeveniments finals es poden precipitar d’un moment a l’altre, 
en funció de la humanitat, de la Terra i de molts ingredients que fan xup-xup en aquesta 
olla de l’ascensió i alliberació de la Mare Gaia.
Així que en qualsevol moment pot sortir el sol! Nosaltres us veiem des d’una mica més 
amunt i sabem com es va moment tot plegat, però la vida està plena de canvis, sorpreses i 
girs inesperats. així que estem preparats per a qualsevol cosa.

Bé, us volia aclarir aquest tema, ja que nombroses vegades se us ha dit de no projectar-vos 
en el futur, en els grans esdeveniments, sinó que visqueu el dia a dia amb el màxim 
d’Amor, amb el màxim de Llum sense esperar cap desenllaç exterior i així ho heu de fer. 
També és cert que alguns treballadors de la Llum estan esgotats o s’han desviat de la bona 
ruta perquè no s’han satisfet les seves expectatives eh. En un inici es comentava que tot 
podia passar abans del 2011, després també es va parlar de la finestra del 2012 al 2017, i 
com veieu encara estem tots aquí.



Per tant, us demanem en aquest sentit molta paciència, i encara millor, us demanem que 
sortiu de tot espai-temps relatiu i visqueu cada dia dels que resten a la Mare Gaia en la 
intemporalitat, en la felicitat, en la Joia de l’Esperit que no coneix cap espai ni cap temps.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov i us dono totes les meves benediccions plenes de Foc, 
Llum, Calor i Saviesa. Tot el Cercle dels Melquisedec està amb vosaltres! Ens retrobarem 
d’aquí ben poc, entre altres llocs, aquí al Portal del Cor del Foc!

Una abraçada solar a tots i a totes! Fins ben aviat germans i germanes!



PARE D'ORIÓ – 28.10.2021

Estimats Fills de la Font, estimades Guspires Eternes, jo soc el Pare d'Orió, el que coneixeu 
també amb el nom d'Orionis, i que va estar present en el cos del Mestre Peter Deunov, o 
Beinsa Douno.
Rebeu el Torrent de Llum d'Orió, les partícules i rajos des del Portal d'Orió, des d'Alnilam, 
Alnitak i especialment Mintaka, com a seu de l'Ordre i el Consell dels Melquisedec.

Avui us visito acompanyat dels Ancians dels Dies i els Elohim de 18a dimensió, 
encapçalant amb el Crist el cap de la Fraternitat de Llum i Amor, amb els Àngels, 
Arcàngels i les miríades i miríades d'Éssers Intel·ligents d'aquesta galàxia i altres indrets.

Soc de nou entre vosaltres, per la gràcia d'aquesta ascensió, en el vostre cor, al vostre 
costat, i per donar-vos la seguretat de que la Pedra Angular ha estat col·locada, i és una 
pedra inamovible, ferma i que no vacil·larà, sinó que mantindrà la seva fidelitat fins a 
l'últim instant per tal d'obrir gran la porta a totes les Ànimes que recorren el camí a casa, a 
la Mansió Divina, a rebre els Rajos Cristal·lins de l'Amor que donen la pau, la serenitat, el 
perdó i la redempció.

Acolliu doncs Fills i Filles de la Font durant uns instants el Torrent d'Orió, amb la presència de
tota la Fraternitat de Llum i Amor, especialment dels meus companys els Ancians dels Dies i els

Elohim que ens movem en els estrats pròxims a la 18a dimensió, i portem les directrius evolutives
de tota aquesta galàxia. Rebeu les Claus des de Sirius, des d'Orió, des del centre galàctic Alcyone,

des d'altres punts estel·lars com Altair, Aldebaran, Vega o Arcturus, tots ells participants
imprescindibles de la història de la Mare Gaia i que formen part de vosaltres mateixos i les vostres

famílies.

La simbiosi a la Terra de les famílies evolutives i involutives, volguda pels Alts Consells de
la Galàxia, ha permès el descens en la matèria fins a la creació del jo individual, de la 
consciència que es reconeix i percep com a ésser únic i lliure; ha permès també, després de 
l'arribada del Crist ara fa dos mil anys, encetar el procés de tornada al Pare. Quan les 
ànimes formen des del nivell més bàsic la seva consciència d'ésser individual, i per la seva 
llibertat adquirida decideixen retornar a l'harmonia i al flux de l'Ona de Vida Universal, 
s'acompleix l'experiència decretada a la Mare Gaia i el sentit de les múltiples hibridacions 
d'espècies que s'hi ha produït.

És per tant amb el cor obert i ardent del Crist, que heu d'acollir a tota Ànima, a tota 
presència aquí a la Terra, sigui el seu paper positiu o negatiu, estigui vinculat a les 
jerarquies crístiques o a les jerarquies de la foscor. Doneu gràcies perquè cada polaritat té 
un paper imprescindible a la creació.



La distorsió que es va originar en aquest sector de la galàxia ara fa més de 300.000 anys, i 
que va desembocar en el que coneixeu com la rebel·lió de Lucifer, és l'expressió d'una 
tendència col·lectiva que a través de la manifestació exterior de les forces negatives de 
dominació heu pogut comprendre.

Aquestes són les mateixes tendències, més o menys dissimulades, que estaven en cadascun
de vosaltres, en els ambients de vida galàctics abans d'iniciar l'experiència a la Mare Gaia. 
Tots vosaltres sou aquí per un motiu ben concret, per resoldre les vostres pròpies 
projeccions negatives en els estrats inferiors; sou aquí per créixer amb la Mare Gaia, que 
dolçament es va oferir per acollir aquesta experiència particular de la consciència on heu 
viscut els moments d'oblit, separació i dolor més grans. Aquestes lliçons, aparentment 
negatives, han estat el remei per a la recuperació de la vostra Essència Unitària.

Acolliu Fills i Filles el bàlsam que us enviem des d'Orió, on les Sacerdotesses de Melquisedec, molt
properes en vibració a la Mare Eloha Maria, us envien les seves ones de calidesa, de tendresa, per tal
d'afinar la polaritat masculina, perquè expressi de manera justa, ponderada i amb la imprescindible

dolçor, la rectitud, la justícia i l'ordre que s'han d'instal·lar ara mateix a la Mare Gaia.

La meva presència ara fa un segle a Bulgària va permetre salvaguardar i iniciar el procés 
de redempció i alliberació de la Terra, possibilitant la baixada directa de l'Arcàngel 
Mikhaël, dels Elohim i la resta de la Fraternitat. L'estimat Omraam Mikhaël Aïvanhov, que
ara ocupa el meu lloc com a Comandant dels Ancians, va expandir la radiació per tota la 
Terra, però a causa de l'endarreriment dels esdeveniments col·lectius, no va poder 
finalitzar la missió per la qual havia vingut, restant aquesta en mans de tota la família 
crística i dels darrers Ancians en encarnació, encarregats de finalitzar l'obra.

Uns segles enrere, la Comunió de Mestres i Guies que acompanyem la Terra, vam 
contemplar la possibilitat d'una transició col·lectiva suau i continua cap a la Nova Terra, si 
la humanitat responia positivament als impulsos de la Llum. Com heu observat, a mesura 
que ha anat arribant la Llum, les forces de la lògia negra s'han atrinxerat i han desplegat 
totes les seves armes, bloquejant a escala exterior de la societat tota aparició de la Veritat i 
de la Llum. Les darreres estratègies que han posat en marxa busquen corrompre, 
enverinar i destrossar des de dins l'ésser humà. Des de fa dècades les seves maniobres han 
buscat debilitar de diferents maneres, a través de l'alimentació, les partícules a l'aire, les 
informacions i les freqüències electromagnètiques, l'estructura psíquica i física de l'ésser 
humà i el seu sistema nerviós. Aquesta pressió s'ha anat intensificant i cada cop s'ha tornat
més invasiva fins al punt que ara és directament a la vostra sang on introdueixen les 
substàncies que alteren i destrueixen el cos físic i les connexions que l'uneixen amb els 
cossos subtils.

No obstant això, la presència del Crist en vosaltres, la presència del Pare Absolut en 
vosaltres, és la única realitat, és la força més forta de totes les forces i mentre hi hagi un 



raig de Llum, un impuls de la intel·ligència creadora que resideix en el vostre cos físic 
d'anar cap a la Veritat i la Llum, hi ha totes les possibilitats de guarir-se i de superar 
qualsevol afectació exterior, repeteixo, qualsevol afectació exterior.
Així doncs, com us hem anunciat anteriorment i a través de nombrosos missatgers, la 
Mare Gaia passarà pel procés dels tres dies de llum o foscor, per viure la transformació 
final que implica la desconstrucció de les estructures de 3a dimensió, l'ancoratge total de la
Llum de 5a dimensió, l'aparició del nou continent... Com us ha explicat l'Esperit Mikhaèlic 
i l'estimat Omraam, esteu vivint les darreres rodes que resumeixen els cinc cicles 
planetaris que heu viscut i que desembocaran en els anys vinents en els esdeveniments 
finals de translació dimensional. Aquest és el procés planetari que permet el naixement i la
instal·lació d'un planeta en un nou estat vibratori, com s'ha fet en nombrosos altres casos.

Fixeu-vos bé, la lògia negra es troba acorralada, no té cap línia d'acció coherent; l'únic que 
pot fer és invertir els processos que la Llum està provocant a la Terra. Els seus noms no fan
més que reflectir el que passa en els plans lluminosos, com la 5g i la 5d, com el gran reset 
que volen fer que serà el reset electromagnètic de la Terra, o com la reducció de la població
mundial que simplement és un procés lluminós pel qual les ànimes segueixen el seu camí 
en altres indrets i planetes apropiats a la seva experiència.
Així inconscientment la lògia negra acaba servint a la Llum, accelerant els processos 
necessaris per a cadascú.

És per tant el moment de sortir de qualsevol dualitat, de qualsevol projecció en el teatre 
exterior creat per les forces limitadores de la consciència. És moment de què reclameu amb
total seguretat, com un fet i un estat permanent, la vostra Reialesa del Crist, la vostra 
Presència Divina i la Glòria que emana d'ella per a tots els germans i germanes. Tingueu el
coratge de ser qui sou, no us deixeu empetitir ni controlar per cap forma-pensament que 
encara busca robar-vos la pau, la presència i la grandesa del que sou en la Impersonalitat i 
en la Llum.

Abans d'acomiadar-nos us oferim uns instants de radiació de la Llum Blanca, de la Llum Daurada
Iridescent. Ancoreu el que sou fins al vostre sacre, per tal d'encendre el vostre cos físic, com us hem
dit i repetit, en el Foc de l'Esperit, en el Foc del Nou Èter. És necessari que us atreviu a trencar els

darrers vels de la vostra ànima psicològica, als darrers filtres mentals i emocionals, no per no pensar
ni sentir, sinó perquè la Llum envaeixi amb el seu silenci, amb el seu cant i la seva força tots els
cossos subtils i es pugui manifestar directament la presència de l'Esperit del Crist i l'Esperit de

Veritat.

La Vida Divina és entre vosaltres Fills i Filles! Els regals que us heu preparat per a aquest 
moment són incomptables, això no obstant, aquests darrers temps seran caòtics i 
desestabilitzants i possiblement haureu de ser testimonis de fets i esdeveniments que la 
personalitat podria considerar molt desagradables o difícils de tolerar; tanmateix, des de la
vostra Presència Crística, des de la visió que compren la Veritat més enllà de tota aparença,



beneireu, esclarireu i portareu a la Llum tots els processos que ha de viure el col·lectiu 
humà de la Mare Gaia.

Recordeu que maya, la il·lusió, és una il·lusió pel qui viu en la il·lusió; el qui viu en la 
Veritat, en el Crist, viu aquí a la Terra com en qualsevol altra dimensió de la creació. Per 
tant, com us havia explicat l'estimat Omraam, convertiu maya en amaya, sortiu de la 
il·lusió, que no és més que la limitació de la consciència al món exterior i a la dualitat, i 
entreu en la Realitat de la Vida Divina aquí mateix a la Mare Gaia.

Jo soc el Pare d'Orió, amb la presència dels meus companys Ancians dels Dies i els Elohim 
de 18a dimensió.

Sou cuidats i beneits més enllà de tot el que us podeu imaginar. Esperem que reconegueu 
la vostra majestuositat, la vostra noblesa des del fons del vostre cor, i així, poder oferir 
amb tota netedat i claredat, el Cristall Solar que sou, l'Essència Viva de la Llum.

La nostra Pau és amb tots vosaltres.



MARE ESTIMADA YVONNE – 16.11.2021

Fillets i filletes de l'Amor, jo sóc la Mare estimada Yvonne de Malestroit i us acullo amb 
tota la tendresa a dins del meu Cor. Avui venim les 12 Estrelles de Maria, el cercle de 
germanes que ortem les diferents virtuts de la Mare Eloha Maria. Com sabeu, jo estic molt 
vinculada a la vibració de la terra que acull el Crist fins a les arrels profundes de l'Ésser.

Acolliu-nos a totes, mentre us submergiu en l'Oceà de Foc Diví, mentre sou batejats per la cascada
de l'Amor del Crist que cau emportant-se tota foscor i encén amb l'Aigua de la Vida la Font Eterna
que sou. Acolliu-nos en la dolçor, en la tendresa, en els carismes del Crist que es manifesten en la

terra pura, lliure i plena d'Amor.

Escolteu com cauen les gotes daurades i blanques, les gotes que us bategen amb la Sang del Crist,
que és la portadora de la Vida; la Sang dels Cristalls Daurats que omple totes les venes i nadis amb

l'Eterna Vida del Nostre Senyor el Crist.

Enmig de Maria, el Pare Mikhaël i el Crist, al mig del vostre pit s'encén la Guspira Eterna 
que activa de nou el vincle amb les veritables Mares Creadores, les Eloha de la Llum 
Unificada del Pare, juntament amb els Ancians dels Dies que porten la Llavor. 

Sou Fills i Filles Trinitaris de la Font, en vosaltres viu la Trinitat Creadora i és el moment 
perquè el vincle íntim que us uneix amb nosaltres, se solidifiqui per sempre més, per tal 
que la vida en la Gràcia, en la Joia, en les Beatituds del Crist, en l'Alegria de l'experiència 
de la Creació Divina, sigui la vostra única realitat.

El Pare Mikhaël i els Melquisedec s'han expressat, i és a vosaltres d'acollir la Paraula de 
Foc, estenent horitzontalment la polaritat femenina per abraçar tota la Terra i tota la 
humanitat. Sou vosaltres els que teniu la darrera clau, la definitiva, la que permet que totes
les Claus del Cel us fecundin. Sou vosaltres els que teniu el poder, la decisió d'obrir la 
darrera porta perquè la vella vida se'n vagi i els Codis de la Vida Divina es despleguin en 
el vostre ADN. 

Ha estat molt fàcil durant aquests darrers temps apropiar-se de la Llum, jugant encara 
amb les diverses manifestacions que se us han presentat. És per això que un dels perills ha 
estat rebre la Llum exteriorment, prendre un punt de vista massa enfocat en la linearitat 
exterior, fent possible l'apropiació i manipulació per part dels reductes de la personalitat 
restants dels afluxos de Llum que rebeu.

És per tant l'equilibri d'aquest punt de vista el que avui us aportem, ja que com us hem dit,
la darrera clau és a dins vostre i aquí i ara, en qualsevol instant, podeu rebre la totalitat de 
la Presència del Crist, més enllà de tot esdeveniment exterior, de tota data o arribada 
progressiva de la Llum en els vostres cels. És en aquest punt on molts heu oblidat que 



vosaltres sou els creadors, i que pel vostre Desig Diví, per la vostra donació, per la vostra 
adoració, podeu atreure, ancorar i irradiar la Presència del Crist i de tota la Fraternitat de 
Llum i Amor.

Accepteu ser els darrers, accepteu vestir-vos amb la roba de la humilitat, accepteu ser els 
més petits per rebre el Crist en la seva Immensitat. Molts heu quedat al costat de la vostra 
essència més innocent, pensant que ja havíeu superat certs estats, que ja no us feia falta fer 
comunió amb la Llum d'una manera més senzilla i íntima.
Pregunteu-vos doncs, com és que els Grans Mestres, com és que el Senyor Jesús, que el 
Mestre Peter Deunov, tot i ser Esperits d'una elevació immensa, han resat, han pregat, han 
cantat, s'han expressat des de la humanitat més senzilla. Per tant, molts de vosaltres us heu
cregut més enllà d'aquest vincle íntim amb els Àngels, Arcàngels i Elohim que us pot 
donar la pregària i el recolliment interior en les vostres profunditats tal com el Crist 
ensenya. És així com heu seguit alimentant una part d'orgull, una part d'un personatge 
que ja es creu arribat, il·luminat. Aquest és un gran impediment i per això us recordem 
que deixeu caure tot amor a si mateix, tota seguretat en si mateix per entregar-se 
incondicionalment al Senyor.

Us fa falta deixar anar aquestes il·lusions de superioritat de què heu arribat a algun punt. 
Per fer l'ascensió heu de vestir la humilitat, la senzillesa, la innocència i l'espontaneïtat. És 
així com fareu coses més grans de les que jo i tots els Sants vam fer. Per això heu de ser 
coratjosos i valents fins a l'arrel del vostre Ésser, per expulsar tota força d'apropiació, tota 
força del baix astral que juga encara a convertir la Llum en plaers momentanis, per poder 
passar a la sobirania Crística del que coneixeu com la 5a dimensió. Us heu de permetre 
empetitir-vos, entrant en les profunditats de l'Ésser, perquè en aquest moment la Presència
del Crist s'instal·li en vosaltres aportant l'estabilitat de la Llum Autèntica, el Silenci i el 
Cant de l'Esperit.

Recordeu viure cada instant sobre la Terra com una gran celebració de l'Amor i la Llum 
que sou. No és important el temps lineal que us resta en aquesta dimensió, ni la gran 
neteja dels elements, ni el caos de la humanitat, és la Presència Divina en vosaltres la que 
tot ho transforma i vivifica, la que converteix el temor en devoció a la Vida.

No us prengueu per res, no us prengueu per ningú, i tot us serà donat. Els sacrificis que 
vaig fer per Amor, els meus patiments, estigmes i nombrosos miracles, van ser el fruit de 
l'Amor immens i extraordinari cap a tot el gènere humà. A la clínica que teníem, vam 
acollir i guarir tant els alemanys com els aliats durant la Segona Guerra Mundial; vam 
servir en la matèria i vaig servir en la Llum visitant amb la bilocació nombrosos indrets del
planeta per aportar la meva forta mà d'ajuda i la Presència del Crist. És així que vosaltres 
podeu ara, per la mateixa entrega, pel mateix Amor, acompanyar la humanitat que pateix 
l'abús d'un fals sistema polític, econòmic i sanitari, que s'ha invertit per esclavitzar els 
humans. 
És en aquests moments i en els anys que vindran, que la vostra presència serà determinat 
per tal d'alleugerir, per tal de facilitat els processos de transformació. 



Avui podeu acollir el Crist Còsmic, la forma del Crist Solar, molt més fàcilment que fa un 
segle, així que com us deia, tot depèn de vosaltres, de què obriu la darrera porta amb la 
Clau que només vosaltres podeu girar des de dins.

Sóc amb vosaltres per donar-vos la força de la terra fecundada pel Crist, de l'Amor que 
brolla com una cascada emportant-se tot allò que no és Joia, Glòria i Alegria. Crideu-me 
per sostenir-vos, crideu-nos a les 12 Estrelles de Maria per aportar el consol, la calor, 
l'acolliment entre tots els vostres germans i germanes. Vosaltres podeu fer que la Presència
del Crist, que la Màgia i el Miracle de la Vida, sigui una realitat a cada instant per vosaltres
i per les ànimes que us són encomanades.

Netegeu el mirall del cor, netegeu-lo cada cop més, recolliu-vos, pregueu per veure el Crist
directament, per veure els Ancians Melquisedec, a nosaltres les Estrelles que us 
acompanyem, per escoltar la Paraula Divina que encendrà el vostre Cor i us indicarà 
exactament tot el que heu de fer.

Jo sóc la Mare estimada Yvonne de Malestroit amb les Estrelles de Maria. Us acollim i us 
beneïm en el nostre Cor Sagrat, us omplim amb les Virtuts del Cor del Crist i del Cor 
d'Eloha Maria que us permeten caminar per la Via Lluminosa. És el moment perquè 
conscientment establiu el contacte amb el vostre Àngel Solar, tal com jo estava sempre en 
contacte amb el meu Àngel guardià Lumen. És el moment ara, fillets i filletes, perquè feu 
un pas endavant cap a la vostra essència humana i angèlica. Us esperem a tots i a totes a la 
vostra veritable residència, a la Mansió Divina.
Que l'Amor de la Mare Eloha Maria us ompli el cor de roses, que s'expandeixin els Aromes
Celestials per allà on passeu i que junts, omplim de Vida Divina tots els Cors.

Us recobrim amb el Mantell Blanc, Blau i Daurat, en el nostre Foc Aquàtic, revestint-vos 
amb la nostra tendresa i dolçor, en el Ventre Diví de la Creació. 
 



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 14.12.2021

Estimats germans i germanes del Cor del Foc Blanc, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov.
Avui sóc entre vosaltres acompanyat dels 24 Melquisedec per aportar-vos tot el nostre 
Amor, tota la nostra Llum i tota la nostra Pau, i per finalitzar les transmissions d'aquest 
any 2021.
Aquest any ha servit de trampolí per a molts de vosaltres, que heu netejat i sobrepassat 
molts dels antics esquemes que arrossegàveu de vides anteriors a la Terra i de les 
experiències prèvies en les diferents mansions galàctiques.

Així, avui us presenteu immaculats, purs i verges, amb una Ànima lleugera com la ploma 
eh, com es mesurava a l'antic Egipte, llestos per viure la celebració del Casament Diví.

Vinga, com és habitual, acolliu-nos en el vostre cor, feu lloc a la Flama del Foc Diví perquè
s'encengui en el vostre pit i circuli encenent la vostra sang, transformant les vostres cèl·lules,

dinamitzant la vibració, accelerant-la, i permetent així l'evacuació de tota resistència i tota densitat
per entrar en l'espiral elevadora que rep el Torrent de Foc.

Acolliu-nos germans i germanes a tot el Conclau dels Melquisedec, acompanyats del Pare d'Orió i
l'Esperit del Crist.

Dècades enrere us havia anunciat que arribaria un moment en què l'atmosfera de l'antic 
món seria tan irrespirable que la gent cauria pel carrer, i com podeu observar, ja hem 
arribat a aquests instants eh! Hi ha diversos motius, com la resistència que cadascú oposa a
la Llum, els verins físics i psíquics que floten en l'ambient o aquestes anomenades teràpies 
genètiques que han inoculat; tots aquests motius afegeixen llenya al foc, però el motiu 
principal és la potència tan gran ara mateix de la vibració de la Llum que es desplega per 
tota la Terra. 
Tots aquells que no s'hagin habituat a les noves freqüències de Llum ho passaran 
malament, ja que no podran sostenir-se en la vibració que la Terra està acollint. Uns 
culparan el sistema, altres buscaran raons de tota mena, però la realitat és que la 
freqüència del Sistema Solar i de la Terra no acollirà totes aquelles Ànimes i entitats que no
s'adeqüin mínimament al nou espectre lluminós, al nou espectre freqüencial. 

Per tant, tot el que no estigui d'acord amb la nova realitat vibratòria de la Terra començarà 
a col·lapsar de diferents maneres. Tot això com una escena prèvia al moment on la Terra 
arribarà a l'espai zero, on no hi ha cap mena d'electromagnetisme, en el qual es faran els 
canvis definitius dels vestits. El moment de la translació dimensional és quan es tancarà 
definitivament la porta de les oportunitats i s'obrirà la nova porta, la Nova Vida per a tots 
aquells que estiguin en harmonia, en receptivitat de l'Amor Diví i en la Presència de 
l'Esperit del Sol i l'Esperit del Crist.



Recordeu sempre que la vostra feina és a l'interior, per tal d'obrir els canals a tota la 
Fraternitat de Llum i Amor, a l'Esperit Mikhaèlic i a l'Arcàngel Mikhaël, perquè apareguin 
en aquesta dimensió i puguin actuar de manera més concreta i intensa a tots els llocs on les
consciències despertes es vinculin amb l'Amor Diví i la Llum Infinita.

Viviu un portal darrere l'altre i us diem que no cal anar a buscar més dates ni portals 
concrets eh, ja que esteu permanentment amb les portes obertes del Sol, de Sirius, d'Orió i 
del Gran Sol Central de la galàxia. Així que les dates com per exemple el 12/12 són més 
aviat convencions, acords entre el col·lectiu humà, més que realitats del descens de la 
Llum. Sapigueu que cada dia hi ha un gran aflux i que cada dia augmenta, així que per 
seguir amb harmonia tot el que està passant, és primordial que us comprometeu cada dia 
a estar en l'agraïment, en la donació, a estar oberts a la progressió i a superar cada dia les 
antigues concepcions mentals i emocionals per tal de poder surfejar per la cresta de 
l'onada i emprendre aquests passos i esglaons crucials i importants, que us portaran allà 
on vosaltres mateixos decidiu. Us portaran allà on la vostra fe, on la vostra creença o la 
vostra falta de fe i creença us portin.

Vinga, acollim uns instants la Presència de l'Esperit del Crist, que naixerà de nou aquest solstici en
el més profund de tots els germans i germanes receptius, i florirà de manera especial, de manera

Gloriosa i Esplèndida durant el proper any, tal com us havia dit l'Arcàngel Mikhaël eh. Sapigueu
que durant l'any vinent es manifestarà el salt que heu viscut durant aquest any: la iniciació al

Logos Solar i al Crist Universal...

Per tant, són grans moments que arriben per a tots vosaltres i alhora veieu que la societat 
ha estat capturada per aquest teatre premeditat, per tal d'enverinar el màxim nombre de la
població amb coaccions i pors diverses, com ja havia passat en altres experiències 
planetàries. Però com us hem dit i repetit, són ells mateixos els que us alliberen del seu fals
sistema, del seu fals plaer, de les seves falses seguretats. Agraïu que les forces d'engany, 
que les forces de la foscor es mostrin amb tanta transparència, perquè us regalen 
pràcticament el despertat total eh! 
Així que una gran Llum, una gran mobilització sortirà de tot això, no per crear cap canvi 
social o polític, sinó perquè la Llum regni en el cor de les Ànimes Lluminoses, i s'uneixin 
entre elles en els plans subtils i en el pla físic consolidant i reforçant la Xarxa de 
Consciència Crística que envolta la Terra.

És el Crist el que ve a governar sobre tota la Terra! Aquesta és l'obra de la Fraternitat de 
Llum i Amor! Aquest és el Retorn del Crist en totes les Ànimes i Esperits que amb 
paciència han pregat, han cantat, han lloat a la Llum en el seu cor i han fet baixar els 
Àngels, els Arcàngels i els Elohim!
Omplint amb l'Amor Diví Absolut tot allò que havia estat separat per un temps de la seva 
Essència.



Durant aquest any hem tingut la visita dels Senyors de Llum d'Orió, recordant-nos 
l'alineament dels 3 cors, el físic, l'espiritual i el diví. Hem tingut la presència de l'Alt 
Consell de Sirius, del Pare d'Orió, i recentment de les Estrelles de Maria amb l'estimada 
Yvonne. Tots ells, des dels plans més elevats de la 18a dimensió fins a la manifestació de 
l'Amor diví en aquest pla material, us han donat les claus per unir el més gran i el més 
petit en una sola Essència. Recordeu també la visita de Ramon Llull i la ciutat intraterrena 
de Milahna a Montserrat i la visita del Melquisedec Emanuel Swedenborg, actualitzant 
l'element Aigua en vosaltres, convertint l'aigua en foc i el foc en aigua, entrant en l'Oceà 
del Foc Diví.

Recordeu sempre l'Amor que no paren d'enviar-vos tots els germans, tots els Éssers 
Sublims que us han visitat, sense oblidar-nos de l'Esperit Mikhaèlic i els Arcàngels. Ells us 
omplen amb tot l'Amor que vosaltres us heu negat durant un temps, precisament per la 
vostra negativitat, pel vostre egoisme, per la vostra indiferència a la Veritat. L'Amor que 
ells us donen és el recordatori de l'Amor que vosaltres us podeu donar, i que Sou de tota 
Eternitat.

No escolliu ara el camí individual, el camí de l'alliberació individual tal com s'ha explicat 
en algunes tradicions, sobretot orientals eh. Recordeu que jo vaig insistir molt en la 
Fraternitat, tal com el Mestre Deunov, el Pare d'Orió ens va instruir. Aquest és el moment 
per la Fraternitat, per l'alliberació col·lectiva i per fer un treball d'elevació col·lectiu. És així 
com recuperareu la vostra Essència Eterna, que és la unió de totes les diferents expressions
que viuen i es mouen a l'Univers; en la seva síntesi, l'Amor Absolut Diví del Pare es revela 
col·lectivament en cadascuna de les parts.

Bé, avui entre que tinc els 24 Ancians a darrere, el Pare d'Orió, el Crist i només mencionant
tots els Éssers de Llum que han vingut aquest any al Cor del Foc Blanc, ja estan aquí! Avui 
podem dir que és una gran festa, una gran celebració, ja que és molt difícil ara mateix... A 
veure qui vol parlar?... Tothom vol dir alguna cosa eh! 

Per tant, el més adequat ara és que fem uns instants de silenci! Uns instants per acomiadar 
amb el somriure al cap, al cor i a la panxa, amb la Joia d'estar envoltats per tots els 
germans de la Fraternitat de Llum i Amor, banyant-nos en la Llum Blava Safir, en el Raig 
Magenta i el Raig Daurat, amb la Llum Blanca que ens omple de la veritable Alegria que 
ve de la Font de la Puresa.

Acollim-nos, ara si, mútuament entre tots els germans i germanes encarnats a la Terra, a la
Intraterra, al voltant de la Terra, en el Sol, per tota la Galàxia, de Sirius, d'Orió, 

d'Alcyone, de tots els Sistemes Estel·lars germans. 
Acollim-nos com un de sol, encenent la Flama Invencible, la Flama Il·limitada de la Victòria del

Crist sobre tota la Terra, facilitant la redempció de tot el que resisteix.
Glòria, Glòria, Glòria a la Llum, Glòria al Pare Celestial, a la Mare Divina i al Verb Màgic.

Acollim-nos tots uns instants...



Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, us beneeixo i us acompanyo com sabeu de ben a prop. 
Estigueu drets i ferms, verticals, construint l'Escala de 72 esglaons que uneix el Tron del 
Pare i la dimensió material més densa.

Que la Força del Crist regni en tots vosaltres germans i germanes, per sempre més eh!

Que la Presència dels Hayot Ha Kodesh s'actualitzi en els elements de la Mare Gaia, 
aportant amb els Elohim la veritable Vida en l'Amor, la veritable Vida en l'Esperit Diví.

Tot el Conclau dels Melquisedec us abraça i us omple amb el seu Foc Diví, amb la seva 
presència de discerniment, rectitud, compassió i misericòrdia en el Cor Cristal·lí del Fill 
del Pare de Totes les Llums.

Que passeu un fabulós solstici, que encengueu el Crist al fons de la cova i us reveleu en la 
Glòria i l'Esplendor que sou!

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov i ens veurem ben aviat, l'any vinent, aquí al Portal del 
Cor del Foc Blanc. 

Rebeu tot el meu Foc, tota la meva Llum i tota la meva Força.

Ω


