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Lamiram -Col·lectiu d'Agartha a Rila, Bulgària.
“Amb tot el nostre Amor, nosaltres i jo, Lamiram, des del col·lectiu d'Agartha a l'Intraterra,
situat a la zona dels Balcans, concretament a Bulgària, Rila; us donem la nostra mà, us
saludem amb el nostre Sol Interior, el Cor Cristal·lí de la Mare Gaia, que és ara mateix el
vostre Cor.”

Quadern transmès per Silah Pere Sicart
(Podeu escoltar els cants de Lamiram a l'apartat “Música” de la web)
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Estimats germans i germanes de superfície, som el Col·lectiu d'Agartha, (l'Intraterra), situat a la
zona dels Balcans. Concretament al territori que anomeneu Bulgària, a les muntanyes de Rila.
El nom pel qual ens podeu reconèixer i us podeu adreçar a nosaltres és Lam-I-Ram.
Del col·lectiu de consciències de l'Intraterra, jo sóc el portaveu i el representant de les ciutats
situades en aquest punt de la Mare Gaia. Així doncs, Lamiram, representant del col·lectiu de
l'Intraterra i portaveu de tot el conjunt d'Esperits Lliures, us faig arribar la nostra abraçada, la nostra
salutació als germans de superfície.
És tota una alegria, tota una joia adreçar-vos aquestes paraules, aquest conjunt de vibracions que
estarà dividit en tres quaderns. Tres paquets vibratoris portant la informació de la Nova Vida, de la
Nova-Trinitat, dels tres centres principals que es reactiven en el vostre cos d'Eternitat i que us
retornen a la Unitat. A la Unitat de Consciència que nosaltres vam establir ara farà més de 300.000
anys.
El nostre poble, que podeu identificar amb una forma humanoide, pertany a una línia genealògica
de Sirius. Ara fa més de 300.000 anys, nombrosos col·lectius de consciències provinents de
diferents sistemes solars es trobaven establerts a la superfície de la nostra Mare Gaia. Concretament,
i en la major part, eren grups de consciència provinents del sistema estel·lar de Sirius. Tant els
delfinoides, humanoides com les consciències felines, es trobaven en aquell moment participant a
l'experiència de la 3a dimensió carbonosa i unificada, tal com havia estat iniciada per les Mestres
Genetistes de Sirius. Algunes les coneixeu amb el nom de les Estrelles de Maria i són coordinades
per Eloha Maria, la Mare Divina, originadora i portadora del vostre ADN.
En els moments previs a la irrupció de les forces de la dualitat i de l'inici d'aquesta experiència de
consciència ben particular, que tant la Mare Gaia com les Mestres Genetistes van acceptar de dur a
terme, vam iniciar un procés de reconnexió amb la Font; acompanyats pels Ancians i per Orionis el
Gran Melchizedek. Ell va estar encarnat per darrera vegada justament en aquest lloc del planeta,
establint els ponts i la connexió de l'Agartha a la superfície.
Així doncs, ara fa una mica més de 300.000 anys, nombrosos pobles entre els quals el nostre, van
tenir la possibilitat i van decidir entrar en un procés de retornament i d'interiorització de la
consciència. Un procés d'Unificació del qual hem estat els guardians i els portadors, a fi que durant
tot aquest temps de l'experiment de la dualitat es conservés íntegrament la Via i el Camí. Perquè en
el moment donat, que és ara, els germans de la superfície poguessin retrobar el Camí cap a la
Unitat, cap a la unificació de les dues polaritats.
A fi que establiu l'Androgin Primordial.
A fi que establiu la Font Una de Llum.
A fi que sigueu de nou l'Esperit Lliure i Absolut.
Provinent de Deu, provinent d'Abba, provinent del Pare Celestial, provinent del Pare de Totes les
Llums o de la Font Absoluta. Utilitzant diverses terminologies de les quals sou conscients.
Per tant, ara mateix esteu immersos en el procés de finalització de l'experiència de la dualitat, que
com alguns sabeu, va iniciar-se ara farà una mica més de 30 anys. Durant aquests temps ens hem
estat acostant a poc a poc a les Ànimes i als Esperits receptius que viviu a la superfície de la Mare
Gaia. Avui és doncs un moment únic i especial per adreçar-nos a vosaltres i fer-vos partíceps de la
nostra presència amorosa, de la nostra presència fidel a la Font, per tal de preparar el nostre
retrobament.
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Sentiu-vos benvinguts a l'interior de la Vibració Cristal·lina de les nostres ciutats intraterrenes. On
participem a una vida a mig camí entre la 3a dimensió unificada i la 5a dimensió. Sigueu acollits
en les nostres piramidades de Llum. Us saludem tot cantant...
...Meruhim, Meruhim, Meruhim, Meruhim, Aleram, Aleram, Meruhim, Meruhim, Meruhim...
La primera idea, el primer pensament en el retorn a la vostra Unitat de Consciència, és que vosaltres
sou la Totalitat. Sou cada un dels àtoms de tota la Creació, cada una de les partícules de Llum de tot
l'Univers. Aquesta és una Veritat inalterable, definitiva i inviolable de la vostra Essència Eterna.
Vosaltres Sou Un.
Vosaltres sou la Font.
Aquesta Llum s'instal·la al cim del vostre cap, permetent l'encesa de la corona de Llum composada
per les 12 Estrelles; 12 Virtuts multiplicades a 12, construint els 144 cims de la vostra consciència.

En aquest moment, les Partícules Adamantines hexagonals venen a fecundar la corona de Llum;
passant instantàniament del vostre mental inferior i personal, que coneixeu com el cervell reptilià
(les estructures de visió dual), al pla del Supramental, al pla del silenci, on la comunicació és fa
directament per la impressió vibratòria de la Llum. Sense necessitat de llenguatge, sense necessitat
d'una interpretació, la Veritat es revela a vosaltres i no ve de l'exterior, sinó que s'origina a l'interior
vostre.
Vosaltres sou la Font.
Vosaltres sou Un.
Aquesta és la Veritat inalterable de l'Esperit.
La nostra manera de comunicar-nos es pot comparar amb la que utilitzen els dofins, que són també
els Guardians dels mars i oceans a la superfície de la Mare Gaia.
Els patrons lluminosos i geomètrics transmeten directament els codis vibratoris a una velocitat de
freqüència superior a la que esteu habituats. Quan us obriu al Llenguatge dels Mons Divins es
revela la vertadera comunicació, on no hi ha distància entre emissor/receptor ni existeix la pèrdua o
la deformació de la informació.
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En aquest precís moment sereu Un. Un amb tots nosaltres a l'intraterra. Un amb totes les
consciències obertes i presents, tant a la superfície de la Mare Gaia com en el seu interior. Un amb
els Consells Galàctics, amb els germans de l'Ordre de Melquisedec, amb els diversos sistemes
estel·lars i la Font.
Aquesta és la Veritat de la vostra Consciència Divina.
Aquesta és la Veritat del Primer Pensament de la Font.
Pensament més enllà de tot pensament humà, i alhora accessible per l'home quan esdevé un vertader
Humà.
En aquest moment nombrosos símptomes es poden produir, com per exemple l'activació de les
freqüències a les vostres orelles, les vibracions al nas, al coll i per tot l'entorn del vostre cap.
Aquests símptomes signifiquen l'actualització, l'espiritualització de la matèria a través de l'encesa
del vostre Cos d'Eternitat.
Deixeu que les vostres cèl·lules s'informin amb el Foc Diví. Deixeu passar les vibracions a fi que us
establiu en el Silenci Absolut, on no hi ha moviment, sinó que hi ha l'Estabilitat Eterna.
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Lamiram i tot el col·lectiu d'Agartha dels Balcans us saluden!
La nostra vibració està estretament lligada al Cor Cristal·lí de la Mare Gaia provinent de Sirius, tal
com la nostra línia d'ADN provinent de Sirius us aporta la dolçor i l'Amor Diví, representat en
diversos arquetips a la superfície de la Mare Gaia. En tots els territoris, en tots el llocs que
anomeneu països, d'una manera o altre, la Mare Divina s'ha fet conèixer perquè mínimament
trobéssiu una connexió al Cor de Foc Diví. Nosaltres naturalment som portadors d'aquesta vibració
en nosaltres.
Així doncs, el segon centre que desperta en el cos d'Eternitat correspon al vostre Cor; concretament
a l'estructura anomenada la Corona Radiant del Cor. És un tetraedre format pel punt entre els
omòplats, un punt a cada espatlla i un punt situat prop del que coneixeu com el segell o chakra del
Cor. Heu de tenir clar que aquestes estructures no formen part del cos energètic dels 7 segelles i les
diverses capes de l'ànima, sinó que la Corona Radiant del Cor forma part del vostre cos d'Eternitat.

Senzillament porteu l'atenció en el punt situat entre els vostres omòplats, al segell del cor i a cada
una de les dues espatlles. A fi d'expandir i d'encendre la Corona del Cor, dilatant el vostre pit.
Aquesta és la porta d'entrada als Mons Divins, a la Dolçor Divina, al Foc que Sou.
A la Corona del Cor també es crea un hexàgon, o Estrella de David, que significa el punt de trobada
entre la corrent Celestial, la corrent passant per la Corona del Cap, amb la corrent de la Font
Intraterrena, passant per la Corona de Foc del Sacre.
El centre del vostre pit es el punt definitiu de la retrobada amb la vostre Unitat.
Des de les nostres ciutats, fins a vosaltres, estigueu on estigueu a la superfície de la Mare Gaia, Som
Un en el punt del centre del Cor. És el punt d'aparició i desaparició de la consciencia. Aparició en
les nombroses dimensions i desaparició en l'Absolut i les Aigües Primordials. No una desaparició
del que sou, sinó aparició en l'estat previ a la manifestació.
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Us acompanyem tot cantant:

...Aha Erhim, Aha Erhim, Ahahaha Erubian, Ahahaha Erubian, Ahahah...

Escolteu el Cant Cristal·lí, com connecta la Corona del Cor amb la Corona del Cap; divinitzant la
matèria, cristal·litzant cada àtom, preparant el vostre cos per l'Ascensió. Això és per aquells de
vosaltres que, a part de viure l'alliberació per la qual passarà tota la humanitat, viureu el procés de
divinització de la matèria i per tant experimentareu el procés de manera conscient.
Un cop entreu al Sagrat del Sagrat, al Temple dels Temples, tal com ha estat anomenat, veureu que
no hi ha cap distància entre vosaltres i l'Esperit.
Vosaltres Sou l'Esperit Diví.
Vosaltres Sou Un.
Tota l'espiritualitat de superfície, tots els mètodes, religions i pràctiques que s'han introduït a la
superfície, passen a ser secundaris un cop esteu instal·lats en el vostre Cor del Cor. Elles han estat
ajudes, maneres de salvar la distància entre la vostra consciència projectada dualment a l'exterior i
la vostra Font de Llum. Per tant, ara que recupereu la vostra Essència Unitària, totes aquestes
crosses passen a un nivell secundari. Passen a ser jocs i maneres d'entretenir l'Ànima i l'Esperit
mentre encara esteu presents a la superfície de la Mare Gaia.
Nosaltres som i estem directament en contacte amb la nostra Font de Llum. I això és el que arriba
ara per a tots vosaltres. Per tant, les crosses espirituals les heu de deixar en un segon pla,
desidentificant l'ego d'elles per no crear a través de la personalitat adherències exteriors que poden
significar un fre a l'establiment ara mateix espontani i directe del cos d'Eternitat. Tant sols restarà
com a vivència el que podrien anomenar"cristianisme místic", que és la fusió directa amb el Crist
Universal i la Font.
Aquesta és una veritat que heu d'establir, a fi d'acabar de purificar algunes capes i alguns hàbits de
l'ànima que han estat útils en les vostres encarnacions anteriors, en els diversos viatges que heu fet
per la superfície de la Mare Gaia.
Avui en dia, com sabeu, el procés de l'Ascensió està molt avançat i la presència de les Partícules
Adamantines, de la Llum Vibral, és present en abundància per tota la superfície de la Terra. Per tant
obriu-vos a la nova concepció de que, feu el que feu, més enllà del bé i el mal, vosaltres ja Sou la
Llum. Aquest és un dels retornaments més importants que us cridem a realitzar, amb tota facilitat,
ara mateix .
Tal com havia estat explicat per moltes consciencies a la superfície de la Terra, mitjançant canals,
mitjançant transmissors de la Llum: el procés de l'Ascensió estava previst que finalitzés una mica
abans en el vostre temps lineal. Però aquesta dilatació, que viviu en cos present del procés
d'Ascensió, significarà un establiment major de la Veritat en moltes més ànimes del que s'havia
previst. Nombroses ànimes seran capaces de restablir definitivament la connexió amb l'Esperit, de
dissoldre's definitivament en Ell, acabar la seva evolució i començar l'Aventura Lliure i
Multidimensional en les nombroses Residències del Pare. En els cossos de silici, en els cossos de
cristall, en els cossos de diamant.
Des de les nostres ciutats intraterrenes a l'Agartha, que heu de saber que no tenen a veure amb els
mons astrals que s'us han descrit amb el nom de “Shamballa”, nosaltres coordinem la recepció de la
Llum provinent del Sol Central d'aquest Univers: Alcyone, la Llum provinent de Sirius i la Nova
Llum provinent del vostre Sol i el seu company que torna . Som els encarregats d'ajustar les xarxes
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electromagnètiques de la Terra que reben les noves corrents de Llum. Us podem dir que ara mateix
hi ha un gran aflux que intentem endolcir al màxim, per tal que tots els canvis de la Mare Gaia i el
desencadenament de les forces elementals (volcans, terratrèmols, aire i inundacions), passin de la
forma més suau possible. De la mateixa manera el procés de sublimació i eterització de la matèria
es produeix en el vostre cos físic, acollint el cos d'Eternitat que us va fecundant amb els 4 Elements,
retornant-vos a l'Èter Primordial.
Recordeu que sou un amb el procés de la Mare Gaia i que per viure correctament i autènticament
l'Ascensió heu d'estar connectats al Cor Cristal·lí de la Mare Gaia. És a partir del Centre Cristal·lí
de la Terra que nosaltres rebem la Llum i Vivim en Ella. I així és ara també per a vosaltres si
aquesta és la vostra obertura.
Així doncs us recordem que no us deixeu endur per cap espiritualitat que us faria invertir l'ànima
cap a la llum luciferina i desviar la consciencia únicament cap als plans astrals, ja que perdríeu el
vincle amb l'elemental del vostre cos físic i el contacte amb el Cor Cristal·lí, necessari per sostenir
les transformacions fisiològiques que esteu vivint.
L'Ascensió i l'Alliberació de la consciencia és ara, aquí presents en el vostre cos físic, en arrelament
total al Cor Cristal·lí que és la Font Intraterrena.
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Lamiram i el col·lectiu de consciències de l'Intraterra a l'Agartha us saludem de nou! Des d'aquest
emplaçament únic situat a la zona dels Balcans, a les muntanyes de Rila.
Cada cadena muntanyosa, cada lloc màgic situat a la superfície de la Mare Gaia és portador de les
nostres vibracions. Les nostres ciutats es troben a sota dels llocs considerats més emblemàtics per la
vostra civilització. Hem esperat durant llarg temps, durant milers i milers d'anys, encara que per
nosaltres és només un obrir i tancar d'ulls. Però sabem que per vosaltres, les ànimes que he viscut el
procés de la reencarnació, ha estat una aventura totalment diferent.
L'exteriorització de la consciència us ha portat a construir unes estructures mentals, unes formes de
pensament totalment allunyades de l'Essència Eterna que nosaltres hem preservat. Com us dèiem, a
poc a poc s'acosta el moment perquè les portes de l'Intraterra, de l'Agartha s'obrin. Perquè de nou
vosaltres i nosaltres ens retrobem cara a cara. Això es produirà en el moment adequat, sincrònic, en
els moments finals de l'Ascensió de la Terra i l'obertura de totes les capes que aïllaven la nostra
Mare Gaia.
Per tant, nosaltres acabarem aquesta feina de guardians de la Unitat. Acabarem l'encàrrec de
preservar la Font Divina d'aquest Planeta Sagrat. Que tornarà a ser sagrat en totalitat, del centre fins
a la superfície. Així doncs, molts de vosaltres sereu cridats a ocupar els nostres llocs, ja no com a
guardians, sinó com habitants i creadors de la Vida Lliure a la nostra estimada Mare Gaia, que per
sempre serà un lloc emblemàtic i especial per a tot l'Univers. Una esfera planetària que ha vist
l'aparició del Crist. On s'han produït esdeveniments únics que han cridat l'atenció de nombrosos
sistemes estel·lars d'aquest i altres Universos.
Estigueu en la joia, estigueu en l'alegria. Aquests són moments únics, moments màgics on passeu
d'una vida dissociada, d'una consciència dual al vostre cos d'Eternitat en un curt període de temps .
És un procés màgic de transmutació de la matèria, de l'alquímia Espiritual.
No us quedeu enrere, no us deixeu endur per la bogeria que esclata en el món, sinó que deixeu-vos
endur per la vostra Font Intraterrena, per la vostra Corona Celestial. A fi d'estar de nou vinculats a la
realitat de la Vida que és el Cor Diví de la Mare Gaia, que és la Llum Divina provinent dels vostres
Orígens Estel·lars i de tots els germans i éssers que us acompanyen.
Unint-vos també a les diferents Ordres de Llum encarregades de supervisar el procés de l'Ascensió.
Especialment al qui coneixeu com Omraam Mikhaël Aïvanhov i el conjunt de Melquisedecs, les
Estrelles de Maria, les Ordres Micaèliques, Angèliques i Arcangèliques, l'Ordre d'Enoch...
Aquesta és la gran festa. Una festa que passa a l'interior vostre. La celebració de la Unitat que sou,
de l'encesa definitiva del vostre cos d'Eternitat.
Per tant el tercer centre principal que desperta en el cos de Foc és la Corona del Sacre, situada a la
base de la columna vertebral. On es troba l'os que anomeneu “sacre”. Es tracta de 3 punts formant
un triangle amb la punta descendent que us retorna a la sacralitat de la vostra Terra.
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Quan està actiu travessa la zona de la panxa a fi d'il·luminar i purificar totes les energies astrals que
s'havien allotjat en el vostre ventre i baix ventre, impedint-vos l'arrelament al Cor Cristal·lí de Gaia
i fent-vos funcionar únicament a partir de la consciència limitada i dual, a partir dels impulsos de la
personalitat i de la ment estrangera situada en el plexe solar.
És a la Corona de Foc del Sacre on la Redempció acaba el seu procés, fent impossible tota
projecció. Emportant-vos en el Foc de la Terra, ja no només en el que coneixeu com a energia
kundalini, sinó elevant el Canal de l'Èter, des del Sacre fins a la Corona.
Sabem que per molts dels germans a la superfície aquest és el punt més difícil d'obrir. És per tant el
que us donarà la vertadera humilitat, el que us tornarà a la senzillesa màxima, el que us permetrà ser
totalment transparents i alhora presents i encarnats en aquest cos material.A partir del Foc del Sacre
es reparteix la vibració per tota la vostra estructura física fins als peus i les mans, permetent
l'elevació del corrent provinent del Cor Cristal·lí de la Mare Gaia.
Sentiu com s'allibera el vostre alè, com s'allibera la vostra columna. No per una encesa de la
kundalini fins als centres reptilians del cervell, sinó per una penetració total del que coneixeu com
l'Ona de Vida, alliberant totalment l'estructura física.
Sentiu-vos al nostre costat, a dins les ciutats Intraterrenes mentre us acompanyem tot cantant...
...Aham ham ham, Uhum hum hum, Hum hum hum eheh heee...
Des del Foc del Sacre s'estableix la Llibertat definitiva per a tots vosaltres, Fills de la Font,
encarnats a la superfície. Així sou i sereu totalment lliures durant els temps que resten en aquesta
dimensió i expressareu la Veritat Divina, l'Amor Diví i la Saviesa Divina.
Sereu “la Veritat i la Vida”, tal com el Crist us va ensenyar. I els miracles, que no són més que la
realitat dels Mons Divins, es produiran a dreta i esquerra al vostre voltant, contagiant la força més
potent de tot l'Univers, la força que uneix i permet la coherència de la Creació. Aquesta força és
l'Amor Diví, l'Amor Solar, l'Amor Crístic.
No hi ha més distància entre nosaltres i vosaltres.
D'Esperit a Esperit som Un.
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Durant els pròxims mesos, fins que arribi la nostra retrobada cara a cara, tingueu present el nostre
Cor. Sapigueu que estem repartits per sota de tota la superfície de la Mare Gaia. Guardeu el tresor
de l'Amor Diví, guardeu el Diamant a fi d'estar contínuament i en permanència en l'estat de
receptivitat de les nostres comunicacions, que us farem arribar individualment a cadascú de
vosaltres.
Estigueu en permanència en els 3 Centres Principals del cos d'Eternitat: la Saviesa Divina i la
Corona del Cap (Corona de 12 Estrelles); l'Amor Diví i la Corona Radiant del Cor (punt central del
pit, el tetraedre i l'hexàgon); i el triangle de la Corona de Foc del Sacre, fent de vosaltres una
antorxa de la Veritat Divina aquí a l'estimada Mare Gaia.
Us adrecem totes les nostres benediccions. Compteu amb nosaltres en tota circumstància. Exultem
de joia esperant aquest preciós moment en què ens retrobarem amb tots vosaltres, estimats germans
i germanes de la superfície. No us podeu imaginar l'estat que aquesta comunió produeix en
nosaltres. És la nostra alegria més gran acompanyar-vos conscientment en aquests meravellosos
moments de la vostra alliberació.
Vosaltres Sou Un.
Vosaltres Sou la Font.
Vosaltres Sou l'Esperit Etern, l'Esperit de Veritat.
Us donem gràcies per la vostra rebuda, a tots aquells que llegiu aquestes paraules, sabent que res
més ens podrà separar. Sempre i quan no us separeu de vosaltres mateixos, és a dir, sempre i quan
no us torneu a dividir.
La nostra invitació és i serà fins a l'últim moment al Retorn a les Esferes Multidimensionals i
cristal·lines. Per tant, si és la vostra inclinació, si és el desig de la vostra ànima de continuar
l'experiència en els mons de carboni, us beneïm igualment i de la mateixa manera nosaltres o
d'altres grups de consciència us acompanyaran. El procés de retorn cap al Pare de Totes les Llums
es conforma de diversos retornaments a mesura que us moveu a través dels diversos nivells
dimensionals.
Sigui quina sigui la vostra destinació, guardeu-nos al vostre Cor. Canteu les lloances a la bellesa de
l'Eternitat, perquè mai més sereu separats, mai més els vostres peus trepitjaran amb por. El vostre
Esperit exulta ara de joia, cantant les melodies angèliques, les melodies del Tron.
Amb tot el nostre Amor, nosaltres i jo, Lamiram, des del col·lectiu d'Agartha a l'Intraterra, situat a
la zona dels Balcans, concretament a Bulgària, Rila; us donem la nostra mà, us saludem amb el
nostre Sol Interior, el Cor Cristal·lí de la Mare Gaia, que és ara mateix el vostre Cor.
Acompanyats dels estimats Ancians i de totes les Consciències que dirigeixen el procés des del
Sistema Solar i les seves naus. Saludem ara als Vegalians, saludem als Arcturians, saludem els
Sirians, Pleiadians, Andromedans... i a les innumerables civilitzacions procedents d'altres sistemes
solars.
Sou Un amb la Font del Sol Central.
Sou Un amb la Font Intraterrena.
Sou la Unitat en el Cor Diví.
Us diem a cada moment, a cada moment al vostre Cor.
Us diem, fins ben aviat!
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