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Transmès per Silah Pere Sicart

“Si teniu un anhel immens per la Llum, superareu tots els cims.
Si teniu un anhel immens per l'Amor, encertareu en tots els encreuaments de camins.
Si teniu un anhel immens per la Veritat, sortireu de tots els abismes.”

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.3.2020

Estimats germans i germanes, rebeu una calorosa salutació del Conclau dels Melquisedec.
Us saluda Omraam Mikhaël Aívanhov, Comandant dels Ancians. Estic molt i molt content
d'estar de nou entre vosaltres per donar el tret de sortida a aquesta nova ronda de
transmissions que començarà, com veieu, ben animada i agitada amb tot el que esteu
vivint arreu de la Terra he.

Vinga, relaxem-nos uns instants, respirant bé i obrint el pit. Deixem baixar l'Esperit Sant, el
Foc de l'Esperit de Veritat. Acollim a tots els Ancians, a tots els Germans Galàctics, a tota la
Fraternitat de Llum i Amor...
Prepareu-vos perquè arriba una nova fase de la 7a Trompeta! Durant l'any anterior us vam
acompanyar en els Batejos de Foc, en les diferents baixades de les Flames i Llums en el
vostre Temple. Aquests batejos han estat una preparació, un arrelament pel vostre vehicle
d'Eternitat; i ara arriba la 7a Trompeta! Que ve a despertar i a santificar la vostra Corona.
Com veieu, el món ara està envaït pel coronavirus, tal com se l'ha anomenat. Aquest és el
vertader virus he! La santificació de l'Esperit Sant en la vostra Corona. L'obertura del 7è
segell i del 13è cos a un nou grau que encara no heu experimentat.
Per a tots els que esteu oberts de cor a les freqüències que baixen ara, aquest és el virus
que agafareu! Una il·luminació total de la Corona en fusió amb el Cor Radiant com mai ho
heu experimentat.
Així que després dels batejos de foc, com més o menys us havia dit fins a mitjans de febrer,
hem preparat el Temple per a les poderoses i sacsejadores energies que baixen al vostre
cap, al 7è segell. Aquesta és la Trompeta que es menciona al Llibre de les Revelacions. La
7a Trompeta que ja ha sonat diverses vegades, ara fa una trompetada ben potent i les
seguirà fent.
La 7a Trompeta permet el descens “del desconegut”, del nou estat que es prepara per la
Mare Gaia en tots vosaltres i en ella mateixa.
És així que es desplegaran el que s'havia anomenat les “Claus Metatròniques”, que no són
més que les freqüències de Llum Blanca que porten l'origen dels patrons creatius, que tots
els Arcàngels junt amb l'Arcàngel Metatron, vessen ara mateix sobre el sistema solar.

Vinga doncs, prenem uns petits instants per acollir la 7a Trompeta; la santificació de la
Corona; l'establiment de la Flama de l'Esperit Sant en el vostre Temple, per un gran
nombre de germans i germanes...

Molts esteu vivint ja una desaparició de totes les velles estructures energètiques de la 3a i
4a dimensió. Com us havia comentat ara és l'Esperit el que entrarà davant de l'escena, el
que dirigirà per l'Acció Micaèlica tota la vostra carn i matèria. Aquesta és la victòria de
l'Esperit sobre la matèria. Per a tots els que viviu i acompliu el procés d'ascensió, és la
victòria de l'Esperit de sacrifici del Crist sobre la matèria encara rebel.
És ara, en els moments aparentment més foscos, que el Crist es farà lloc en més i més
germans i l'Esperit Crístic baixarà en totalitat en els obridors de camí.
El Crist arriba ara de manera silenciosa obrint una Gran Llum, un Gran Sol al vostre cor.
El Crist que abraça i transcendeix totes les petites realitats efímeres amb el Gran Amor
Infinit.

Acollim uns instants la presència del Crist,
encenent el Cor que s'uneix amb la Corona Santificada...
Tot és Amor germans i germanes! Tot és Brahma com diuen els hindús! Si seguiu veient
qualsevol altra cosa en aquesta dimensió vol dir que sou vosaltres mateixos la il·lusió. El
qui torna a ser tota la Creació, tota la Vida, reconeix la presència de l'Esperit Absolut sense
forma en tot, en tots els racons de la Creació.
Per tant, si veieu l'Amor, si veieu la Veritat allà on hi ha la mentida més gran, vol dir que
vosaltres sou la Veritat. Molts encara no han entès el que us vaig explicar sobre maya i amaya. Que la vostra funció és a-mayitzar! Esdeveniu la Veritat, sigueu Reals, acompliu la
gran veritat en vosaltres que Tot és Amor, Tot és Brahma. I sigui quina sigui la situació per
on passeu o a qui us trobeu, o les voltes que faci el món, tan sols veureu l'Amor i la Veritat
que es troba a l'interior de cada essència.
Com veieu, les forces de la lògia negra i els governs intenten provocar la por i la contracció
de la població. Ells estan fent proves per veure com respon la gent a nivell col·lectiu. Ells
tenen el seu calendari i la seva agenda, però això no us ha de preocupar per res, ja que tot
el que facin contribuirà a la Glòria de la Llum. Tot el que fan no és més que la pròpia
retribució que la humanitat s'ha donat, la pròpia lliçó que la humanitat s'ha donat per anar
més enllà de tot el que heu viscut fins ara.
Per tant doneu gràcies! No patiu absolutament per res. I veieu també en les forces de la
lògia negra l'acció ara mateix de la Llum, de la Voluntat del Pare. Ara que molts us trobeu
amb una mobilitat reduïda, aprofiteu per reposar, per respirar, per interioritzar-vos.
Canteu, balleu i entreu al vostre Temple! Ara és el moment, aprofitant per rebre la
santificació que arriba ara amb el toc de la 7a Trompeta he. És ideal perquè així tots la
podreu viure amb més facilitat i repòs, apagant els moviments exteriors, l'estrès i les
trifulgues.
Aquest virus de la por que viatja com teranyines fosques que van per tota la Terra, no té
cap força per a tots vosaltres que esteu ja plenament instal·lats en el Cor, en la Llum, en la

presència de l'Esperit Sant i de l'Esperit Absolut.
Veiem grans Focs, grans Llums que dissolen aquesta foscor i obren illes, espais i oasis de
pau, calma i d'obertura! La situació que viviu ara despertarà en moltes ànimes una nova
guspira, una nova activació que rebran també a la Corona per molt adormits que estiguin. I
precisament, el fet d'estar en aquest estat d'excepció serà de gran benefici per viure
aquesta santificació.

Vinga, abans d'acomiadar-nos farem uns darrers instants de comunió. Tot el Conclau dels
Melquisedec us beneeix i us acompanya...

Benvinguts tots a la Vertadera Vida! Aquella que mai s'atura, que mai canvia ni varia, sinó
la Vida que sempre creix en Amor, Saviesa i Veritat. La Vida Divina que no depèn de res
exterior, sinó que brolla com una gran Font en tots vosaltres, convertint-vos en la Veritat,
el Camí i la Vida.
Vosaltres ho sou!
Obriu gran el cor per acollir el Crist i el toc Cristal·lí de la 7a Trompeta! No tingueu
absolutament cap por he, ja que la Llum s'ocuparà de tots vosaltres, perquè tot sigui tal
com la vostra fe, tal com la vostra esperança i tal com el vostre amor siguin.
Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, acompanyat del Conclau dels 24 Melquisedecs. Estem
costat a costat amb vosaltres he. Entreu en la simplicitat, en la humilitat, en la calma més
gran. Acompanyeu-vos mútuament obrint gran el cor a tots els germans i germanes.
Tingueu present que una Gran Llum arriba ara a partir d'aquest equinocci. No us deixeu
inquietar absolutament per res, ni per tot el que diuen els mitjans de comunicació, ni pels
germans que perden el cap i l'estabilitat.
Estigueu en permanència units a les arrels del Cel, units al vostre Esperit, amb tots els
Germans Estel·lars que us acompanyen i actueu sempre des de la serenitat, des de la guia
interior. Si en algun moment us veieu arrossegats per les energies astrals de la por i les
teranyines, simplement atureu-vos uns instants he, respireu profundament de l'abdomen al
pit i tornareu a sentir com us expandiu, com torna a venir la claredat a la vostra Corona.
Mantingueu la vostra vibració elevada, fent vibrar el cor i la glàndula tim i res us podrà
afectar veritablement, simplement seran algunes pessigolles o rascadetes superficials.
Us donem tota la força, tots els ànims, i tot el coratge.
Obriu-vos com Grans Llums ara que el Crist arriba enmig de l'aparent foscor!
Seguirem amb vosaltres les properes setmanes per tal d'unir la família celestial amb la
família terrenal, realitzant l'Acció Micaèlica que és l'establiment del Crist, de la Llum Divina
en la nostra estimada Mare Gaia.
Fins ben aviat!

SRI YUKTESWAR – 17.4.2020

Ànimes i Esperits de la Terra, jo sóc el qui va ser conegut amb el nom de Sri Yukteswar. En
la meva darrera encarnació vaig trepitjar amb els meus peus la terra beneïda de l'Índia,
vaig aportar la meva saviesa com a encarnació de la Saviesa Divina, i vaig ser conegut
popularment com el “Lleó de Déu”.
El meu treball se situa molt a prop del que realitza el Conclau dels Melquisedec. Tant el
meu mestre, Lahiri Mahasaya, com jo mateix i el Comandant dels Ancians, vam tenir
l'ocasió de trobar-nos amb Babaji, la presència del Pare encarnada en un cos subtil des de
fa mil·lennis a la Terra. El misteri i la presència de Babaji, similar a la presència del Primer
Melquisedec en aquesta esfera planetària, és l'encarregada de guiar la humanitat i els
mestres de la humanitat en l'evolució de les ànimes i la consciència, en la seva redempció i
retorn als Mons Divins.
La presència del vertader Babaji només s'ha revelat internament i exteriorment a certs
iniciats, i a part d'alguns dibuixos inspirats pel mateix Babaji, no hi ha existència de cap
fotografia ni prova física que es pugui mostrar al col·lectiu de la humanitat. La seva gràcia i
presència es revela tan sols quan és la seva voluntat.
Per tant el meu treball, com el del Comandant dels Ancians, està sota la guia de Babaji i
Orionis, que es troben al nivell dels Ancians dels Dies; les consciències originadores de
Sistemes Galàctics i Solars que es fonen en el misteri de les Aigües Primordials.
La meva filiació Divina està estretament lligada als Aralim, els Lleons propers a la Font. En
la tradició cabalística els Aralim habiten la sefirot Binah. Som els portadors de la justícia, de
la integritat i de l'estabilitat; col·laborem en la guia i direcció dels mons evolutius sota la
guia dels Ancians dels Dies, els Serafins i el Pare de Totes les Llums.

Obro un espai de recepció i comunió amb els Aralim, amb els Lleons de Déu, els Lleons del
Tron Diví, els lleons als quals pertanyo...
Actuo en diferents esferes planetàries, elevant les ànimes cap al pla causal i cap a la seva
fusió amb l'Esperit Crístic. Ara mateix la Mare Gaia és la que centra l'atenció principal d'un
gran nombre de nosaltres. La perforació aquests dies de la magnetosfera a un nou nivell
està permetent, com us va dir el Comandant, l'entrada massiva de la Llum del Sol Central, i
de la Llum del vostre Sol que prepara la seva expansió i s'actualitza amb la vibració de la
7a dimensió.
La meva feina ara amb les ànimes que esteu encarnades a la Terra, és per un costat, ajudar
a transcendir les darreres capes de la 3a dimensió i dels estrats baixos de la 4a dimensió,
permetent a moltes ànimes arribar a la 5a dimensió i establir la seva sobirania Crística.
D'altra banda, també treballo amb ànimes iniciades que ja han instal·lat el Crist per elevarlos als estrats de la 6a dimensió; ells seran els acompanyants de les ànimes que accediran
en els propers mesos i anys a la 5a dimensió.

Us aporto en aquests instants de silenci la meva presència, la meva fermesa, el Foc Diví
pertanyent als Lleons Aralim...
La humanitat es troba ara confrontada a ella mateixa. El cara a cara amb la Veritat, la
revelació de la Realitat Divina, us porta a cadascú a situar-vos realment, i sense cap
imaginació de la vostra personalitat, a allà on vertaderament esteu.
El fet que durant aquestes setmanes us trobeu privats en bona part del món exterior us
obliga, i així és volgut per la Llum, a reordenar la vostra casa que és el vostre Temple. Us
obliga a fer la neteja imprescindible de tot el baix astral que inclou pors, projeccions i
imaginacions pertanyents a la il·lusió, per tal de viure concretament l'Essència Divina, la
Veritat Última que sou cadascun de vosaltres.
No veieu res més en aquesta situació que un regal pel vostre despertar, per la vostra
alliberació definitiva de les cadenes de l'esclavatge, de la consciència col·lectiva del drac
que l'Arcàngel Mikhaël en forma de Llum i Foc ve a jugular. Aquesta és la feina que
individualment us toca fer.
És el moment perquè allibereu l'alè, perquè l'aire alliberi l'aigua i la terra tot fusionant amb
el Foc Diví.
La manera de rebre el prana, la força de vida accessible en un instant i dimensió
determinats, ha degenerat durant mil·lennis a través de les diverses civilitzacions.
Inicialment no hi havia respiració pulmonar, tot es produïa directament a través dels cossos
subtils. Quan la humanitat va caure en les dimensions inferiors es va tornar esclava de la
respiració pulmonar. Tanmateix, aquesta mateixa respiració permet alliberar la força vital
per fer comunió directament amb l'Esperit.
En aquesta fase final del Kali Yuga, gran part de la humanitat s'ha enfonsat en les esferes
infernals i ha estat devorada per la força del drac de les tenebres exteriors. És remarcable
observar com la situació actual obliga a moltes persones a utilitzar respiradors exteriors,
mostrant com la pròpia força de l'aire en la humanitat s'ha pervertit i contaminat. Com a
conseqüència, l'aigua pertanyent al món astral s'ha omplert de paràsits i elementals que
absorbeixen la força vital i la consciència dels homes.
Ara és el moment de revertir la situació elevant l'aire al Foc Diví, entrant en la comunió del
Nou Alè, allà on la força de vida fusiona amb les diverses Llums disponibles, amb les
Partícules Adamantines i la Llum més enllà de la Llum que us arriba des del Sol Central.

Fem uns instants d'obertura i recepció del Nou Alè que ve a dilatar l'estructura física i
alliberar-la definitivament, gràcies a la força del Foc i l'Aire...
Ara més que mai teniu l'ocasió d'interioritzar-vos. Com va dir el Crist, d'entrar en secret al
vostre Temple, pregar i rebre l'Esperit. És el moment perquè sigueu mansos i humils,
preparant el Temple per la recepció de la Gran Llum que està entrant aquestes setmanes
per la vostra Corona del Cap.

Us encoratjo a realitzar l'alliberació de l'aire a través de la respiració espinal. El Kriya Ioga
va ser un dels elements que vaig compartir durant la meva última presència física a la
Terra, i és una de les claus per entrar en les freqüències de la Llum Divina de cap a peus.
Seieu en una postura còmoda amb l'esquena recta. Enfoqueu-vos i transporteu la
consciència a la columna vertebral i al punt més alt del cap. Sentiu la columna com un tub
daurat mentre respireu lentament. Inhaleu elevant l'atenció fins a la Corona del Cap i
exhaleu baixant l'atenció fins al Triangle de Foc del Sacre.
Quan esteu ben ancorats en el Cor Diví i transferiu la consciència a la Corona i a la
columna, entreu directament en el Cos de Llum i les estructures de 3a i 4a dimensió són
purificades i momentàniament dissoltes. Totes les estructures que siguin útils la Llum les
conservarà en forma de petits vestits que es manifestaran quan això sigui necessari.
Recupereu la vostra sobirania com a éssers Crístics, com a Esperits Divins Universals.
Utilitzeu l'aire i la respiració per elevar el vostre Foc, encendre el Cor i obrir les ales.
Jo sóc Sri Yukteswar, el Lleó de Déu, aportant-vos la Comunió dels Aralim. Fa molts anys
que acompanyo al qui en aquest moment em dóna veu, i avui em presento en forma de
transmissió per acompanyar-vos conscientment a cadascú de vosaltres.
Recupereu la vostra sobirania Divina! La vostra Essència Crística! Allibereu l'aire i el foc per
fusionar amb l'Èter i entrar al Buit Silenciós de la presència Absoluta de la Veritat.
Dono les gràcies al Comandant dels Ancians i al portal del Cor del Foc Blanc per convidarme a compartir la meva presència.
En col·laboració aviat compartirem un petit document introductori al Kevala Kriya Ioga per
a tots aquells que vulguin presentar-se de manera totalment sobirana davant de les Forces
de la Llum.
Us demanem a tots els que esteu al llindar de la 5a dimensió, que feu el pas per treballar
directament amb la Comunió dels Sants; per establir el Pont de l'Arc de Sant Martí entre la
humanitat, els Mestres i els Guies de les dimensions més elevades.
És el moment d'establir la nostra comunió, el moment perquè el Gran Foc i la Gran Llum es
manifestin a la Mare Gaia i entre tots vosaltres.
Jo sóc Sri Yukteswar i us beneeixo amb l'estabilitat, la integritat, la força, la veritat i l'amor
dels Aralim.
Fins a un propera ocasió.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 1.5.2020

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov. Rebeu com sempre
totes les meves benediccions i tota la força del Conclau dels Melquisedec. Com veieu, ara
estem explosió darrera explosió, bomba darrera bomba de Llum! La gran festa de llum i
colors ha començat germans i germanes!
I bé, avui vinc a fer-vos una visiteta per arrencar aquest meravellós mes de maig que us
portarà grans sorpreses i benediccions a tots i a totes.

Vinga, primer de tot i com és habitual, fem uns instants per acollir la Llum i el Foc de
l'Esperit de Veritat, de l'Esperit del Sol que us està fecundant a tots. Som-hi!

Si us hi heu fixat bé durant aquests dies, la Llum del Sol ja no és la mateixa. El seu espectre
de vibració s'ha accelerat i ara podeu veure una claror més blanca, més daurada per tot
arreu, en l'atmosfera mateixa de la Terra. Inclús aquesta primavera les plantes i tot el regne
vegetal està creixent amb una força nova. Si heu estat a prop de la natura durant aquestes
setmanes, ho haureu pogut comprovar. I tal com els codis genètics dels vegetals s'estan
ampliant, de la mateixa manera la vostra matèria s'està transformant gràcies als nous Codis
de Llum que ja s'estan impregnant aquí mateix, a la superfície de la Mare Gaia, entre
vosaltres, els animals, els vegetals, els minerals, etc.
Així que l'actualització a la Nova Vida ja és ben palpable materialment entre vosaltres he!
Com us vaig dir, una Gran Llum arribava durant aquesta primavera, i així està sent. Aquesta
bomba de Llum que arriba del Sol Central, que s'irradia a través del Sol del Sistema Solar i
del vostre Sol, el vostre Cor, ho està posant tot potes enlaire eh!
Heu estat obligats a fer la neteja de les aigües de baix, de coses que encara no volíeu
mirar, que us resistíeu a resoldre per molt que parléssiu de Llum i espiritualitat eh. I és així,
cada cop que hi ha un flux superior de Llum, més potent, això directament fa que us
trobeu abocats a afrontar l'ombra que encara resta. És així, com més Llum arribi, més
veureu tot el que estava amagat a l'ombra. Per això alguns heu estat una mica
desequilibrats i desorientats, a causa del xoc d'aquests dos mons que es troben ara.
Si heu estat furgant al fons del pou, no hi veieu cap culpa ni cap endarreriment sinó el
contrari, un gran avançament, ja que ara sou capaços d'afrontar, resoldre i evacuar
aquestes energies encara enquistades. I tot gràcies al gran flux de Llum que està entrant
per tota la Mare Gaia!

Vinga banyem-nos uns instants en el silenci, en la Llum que banya tota la Terra ara mateix,
juntament amb el Conclau dels Melquisedec i els Germans Galàctics, cada cop més a prop
vostre, tant interiorment en el vostre cor com en el cel fent múltiples aparicions arreu...

Ara és el moment perquè entreu de cap a peus a la 5a dimensió, avançant-vos com ja feu
fa anys als processos globals i col·lectius. Per això hem insistit tant en la integritat, en la
integració de tots els aspectes de la personalitat, l'Ànima, l'Esperit i l'Absolut, perquè siguin
una sola peça.
Recordeu el que va dir el Crist, que si algun membre del teu cos és contrari i no t'obeeix,
més val tallar-lo i desfer-se d'ell. Això significa que per entrar a la 5a dimensió totes les
vostres cèl·lules han de prendre una sola direcció, sense dubtes ni reserves. Això vol dir
que heu d'entrar íntegres i d'una sola peça al Regne del Cel eh!
Per tant, aquells que s'han entretingut en l'aparença de la màscara i l'espiritualitat
fabricada pels arconts, hauran de fer un reset tècnic! Aquells que han tapat les vergonyes i
pors amb l'ego espiritual, fent-se un personatge i volent anar aquí i allà, a veure a tal i
pasqual...; es troben ara cara a cara amb la realitat del que són i no del que han imaginat. I
és un gran descans i alleugeriment!
Ara és el moment d'entrar en la Vertadera Comunió Interior amb l'Esperit, és el moment on
els veritables adoradors adoraran el Pare Celestial en Esperit i en Veritat.
Uniu-vos a l'Esperit! Transcendiu la mort, transcendiu la personalitat, i no jugueu encara
amb l'aparença de la màscara que és una pesada càrrega, una llosa per entrar en
l'espontaneïtat, en l'Infant del Cor que sou; el Crist Autèntic que sou, natural, simple,
perfecte i íntegre a la vegada.
Com us va dir l'amic Yukteswar, feu la feina que toca, feu net a casa vostra, desfeu-vos de
la consciència col·lectiva del drac que encara us absorbeix el plexe solar! Desperteu
l'Estrella de l'Ànima al vostre ventre; desperteu la glàndula del Tim al pit, fent-vos immunes
a tots els virus i a tota baixa vibració; i obriu les Fontanel·les del cap fent baixar la Mel
Celestial.
I és ben senzill eh! Desfeu-vos de tota imaginació i projecció del mental, i entreu en el
silenci. Si poseu l'atenció a la columna, com s'ensenya en la pràctica del Kriya Ioga, molt
fàcilment entrareu en el cos de Llum. Per tant, transferiu la consciència a la columna eh,
des del perineu fins a la fontanel·la a sobre del cap.
Aquesta obertura del canal central és a la que es refereix l'Arcàngel Mikhaël quan us parla
de la seva Llança. Ell ve a perforar i a obrir el canal central de dalt a baix amb la Llança,
perquè tots els segells siguin alliberats, perquè pugueu dir realment que sou un “alliberat
vivent”. Això només ho podeu dir quan tots els segells són alliberats eh! I llavors sí, l'Esperit
Sant i el Cos de Glòria poden baixar sense impediment.
Abans d'alliberar els set segells, tot el que pugueu pensar, dir i imaginar en relació a
l'espiritualitat no són més que miratges.
A mesura que es reconstrueix l'Escala de Jacob a dins vostre, podreu sintetitzar tots els
elements i estrats sense obstacles, fusionant-los en la Llum Daurada i Blanca.

Arriba el moment de fer el vincle final entre l'ombra encara inconscient i la Llum Divina,
llavors l'evacuació es produirà molt fàcilment, ja que el pont de passatge estarà obert.
Interioritzant-vos en el Cor Diví, en el canal central i la fontanel·la del cap us tornareu
lleugers com una ploma i entrareu en les freqüències de la Llum Reveladora del Crist, que
ara està abraçant tota la Terra amb la Xarxa Crística Col·lectiva en plena operació.

Vinga, abans d'acomiadar-nos farem uns instants de comunió, obrint bé el canal central
permetent a la Llança de l'Arcàngel Mikhaël perforar-ho tot, deixant explosionar la Llum a
dins del vostre Temple. La Llum i la Calor vénen a dilatar les molècules i a expandir totes
les vostres estructures, augmentant la freqüència de vibració amb les ones cada cop més
ràpides i curtes que impacten sobre la Mare Gaia ara mateix...

Sigui el que sigui que us toqui viure, sigui quin sigui el lloc on us trobeu ara mateix durant
aquest període, així és volgut per la Llum. No us queixeu, no us revolteu, perquè
exactament en el que viviu es troba la resolució del que encara us persegueix; en el que us
passa hi teniu la gràcia de la vostra alliberació. Accepteu, empasseu, integreu i actueu en
conseqüència!
Prepareu-vos internament i sigueu forts per suportar la gran potència del Foc i la Llum que
arriben i a la vegada per sostenir-vos entre els fets més inversemblants, surrealistes i
caòtics que succeeixen en la humanitat i que s'aniran incrementant. Sigueu forts per
sostenir-vos en la Puresa, en la Llum, en la dignitat i la humilitat dels Fills Ardents del Sol!
Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, acompanyat com sempre del Conclau dels Melquisedec.
Us dono totes les meves benediccions pel mes de maig meravellós que comença!
Com alguns ja hauran notat, durant aquestes setmanes molts esteu rebent revelacions
múltiples, clarificacions definitives sobre el vostre origen, sobre la vostra situació actual,
sobre el que heu viscut darrerament... Aprofiteu-ho! Perquè ara tot s'esclareix per aquells
que tenen el coratge de mirar, de veure i afrontar el que són en totalitat.
Us abracem amb la Llum del Sol Diví, amb l'Amor de l'Infant Crist que neix en tots
vosaltres!
Rebeu una calorosa salutació, us dic, fins ben aviat germanes i germanes!

LES ELOHIM DE SIRIUS I ELOHA MARIA – 29.5.2020
Estimats fills i filles, estimades Llavors del Cel, som les Elohim de Sirius acompanyades
d'Eloha Maria, la Mare Divina que va crear amb totes nosaltres la bella Mare Gaia. Venim
en aquests temps meravellosos a unir els nostres cors amb tots vosaltres, a restablir la
Cadena de Vida Divina que uneix la Mare Gaia i el sistema estel·lar de Sirius.
Venim a anunciar el retorn de la Terra a les esferes unitàries, als plans dimensionals on
regna l'Amor i la Llum Divina. L'ascensió de la Mare Gaia i tots vosaltres a la 5a dimensió és
la tornada al vostre estat Crístic, a la Sobirania de la vostra Essència Divina, de Ser i
Manifestar-se en total llibertat, en tots els plans de la creació.
Així venim a recollir totes les flors i tots els fruits que han crescut durant els temps
d'aprenentatge en la dualitat, durant aquest període on, previ acord, les forces de la llum i
la foscor han participat en el joc creatiu i evolutiu de la vida.

Acollim-nos uns instants, unint la Mare Gaia amb Sirius, unint els nostres cors, unint de
nou les aigües de la Terra amb les Aigües de Sirius. Acolliu aquest bany d'amor, entrant
profundament al vostre cor, deixant que el foc dilati totes les cèl·lules de la matèria que
porteu i us acompanya...

L'Aigua i el Foc del Cel es vessen ara sobre tot el sistema solar. Durant aquests darrers
mesos, tal com us va dir el Comandant dels Ancians, heu viscut l'arribada i la intensificació
de la Llum. Els vels que cobreixen tant el sistema solar com la Terra, són cada cop més
transparents i mal·leables i estan preparats per deixar passar tota la força de la Llum del Sol
Central i el vostre Sol, en els moments més adequats.
En aquests instants on la Llum fa irrupció i la foscor perd els nervis a la Terra, us venim a
entregar alguns elements perquè estigueu en la certesa dels jocs que es juguen i es
jugaran durant aquest final de festa, durant la resolució dels darrers karmes planetaris,
durant aquests temps de desconstrucció i transformació total de les consciències, de la
matèria i de les formes de vida que esteu a sobre la Mare Gaia.
Ara que arriba la Llum amb gran força, que la Veritat es fa palesa a tot arreu, i els enganys
surten a la vista de tothom, les forces de la lògia negra intensifiquen les seves maniobres
per adormir i capturar la humanitat inconscient en els seus circuits.
Els esdeveniments recents que han provocat i les normatives i regulacions que està
aplicant el sistema de control només tenen un objectiu: esmorteir l'expansió de les ànimes,
tancant-les cada cop més en els circuits electrònics, en els mons virtuals, i minvant la
vitalitat i les defenses naturals de l'home per fer-lo vulnerable a les freqüències baixes que
estan distribuint sota diferents noms i maneres. De fet, veureu que a cada arribada massiva
de la Llum, les forces de la foscor crearan un esdeveniment simultani que serà la inversió
del que realment està passant per desorientar la població. Si us hi fixeu, els noms que el
sistema dóna als seus esdeveniments porten sempre alguna pista en relació amb el que
realment succeeix. Ells no poden crear res, només deformen!
Aquest és doncs el pla de la lògia negra des de fa moltes dècades, el de transferir
progressivament la consciència humana als circuits electrònics, desdibuixant el vincle del
cor i l'ànima, impedint que aflori la veritable Essència de l'Amor en l'home.
Per tant, fills i filles, sigueu lliures interiorment fent un ús útil i adequat de les tecnologies
que us ofereixen. Les seves intencions no afecten de cap manera el desenvolupament de
l'ascensió planetària que ja és una realitat, i no podran tocar les ànimes alliberades que
han despertat alguna de les tres corones i que ja no s'identifiquen amb la personalitat ni la
màscara astral.

Aleshores, durant els temps que resten a viure en aquesta dimensió, que es poden allargar
encara un cert nombre d'anys fins que tot sigui acomplert, conviuran aquestes dues línies
temporals. Per una banda, el sistema es comprimirà, augmentant el control de moviment,
pensament i expressió, aplicant mesures de distanciació i separació per tal d'implementar
els nous mètodes de manipulació.
D'altra banda, les ànimes que ja viuen la Llibertat i no creuen en l'antic ordre de valors,
tindran via lliure per ser i expressar-se, ja sigui inclús enmig del sistema, a prop de la
societat o bé creant espais independents a la natura, en llocs oberts on podran viure i
celebrar directament la dansa d'Amor i Llum que circula per tota l'atmosfera de la Mare
Gaia ara mateix.
Us aclarim els jocs que s'acaben de jugar ara a la Terra perquè us posicioneu fermament en
la Veritat Interior. Les informacions que us arriben maquillades a través dels mitjans de
comunicació, del que anomeneu els governs, no són més que les directrius de la lògia
negra ben presentades i argumentades. Els mateixos que diuen voler el vostre bé, les
organitzacions mundials, experts i científics que parlen en nom d'una suposada salut i
seguretat no fan més que participar, conscientment o inconscientment, dels plans de
domini i embotiment en els plans astrals de les ànimes humanes.
Heu d'acceptar tot això amb un gran amor, perdó i comprensió, entenent el rol que juguen
aquestes forces que finalment, encara que no us ho sembli, serveixen a la Voluntat del
Pare. Sobretot s'us demana no reaccionar de cap manera a les accions de la foscor, no us
resistiu, no en parleu en excés ni sigueu massa curiosos . Tan sols observeu amb claredat
per distingir quina és la intenció, quina és la direcció de les informacions que us arriben.
Quan estigueu ferms en la Presència Divina, Absoluta i Lliure, sereu impermeables i volareu
per sobre de tot el que passa. Per tant, repetim, no reaccioneu, no actueu en contra de les
imposicions actuals del sistema. La Llum trobarà el camí per vosaltres i us proporcionarà
els mitjans i els mètodes per situar-vos tant interiorment com exteriorment en la línia
ascensional de la Terra.

Acollim uns instants la Força de l'Esperit provinent de Sirius, de totes nosaltres les Elohim,
juntament amb la presència dels Melquisidecs i de diversos germans de la Confederació
Intergalàctica dels Mons Lliures...
Les Elohim de Sirius i tots els germans del nostre sistema estel·lar s'uneixen a vosaltres i als
germans de l'Intraterra. Recordem a Lamiram, el nostre company de Rila, que us va
anunciar que el Portal de Sirius s'obria plenament a partir de finals de l'any passat, i així és,
així està sent per tal que la Llum s'irradiï en totalitat. I ara ja no només a través del Sol
Central, de Sirius i el vostre Sol, sinó a través del Cor Diví de la Terra. El Cor de la Terra està
transmetent els impulsos de la Nova Vida que arriben a través dels canals interns, que són
els cors o nuclis de cada estrella o esfera planetària.
Per tant, deixeu pujar l'Ona de Vida pels peus, amb tota la informació de la renovació i
transformació de la matèria, i la Revelació de la Vida Divina en aquesta mateixa dimensió
on us trobeu.
Totes les Forces de la Llum us acullen en els seus braços, ja que sempre hem estat una
Unitat, una Col·lectivitat, una Fraternitat Galàctica i Universal. És el moment perquè els fills i
filles de la Terra recuperin la seva Filiació Original de la Mare Divina, l'Eloha Maria, i
juntament amb els Pares d'Orió, restableixin l'Aigua i la Flama que van deixar com a
testimoni i garant de la Unitat sobre la Terra, abans de l'inici d'aquest període
d'aprenentatge en la dualitat, els Grans Guies de Sirius i Orió.
Recordeu que en la matèria que porteu hi ha la saviesa de la reconstrucció del vostre
Temple en aquesta dimensió. Tan sols us heu de desfer de les capes metàliques i els vels
que heu portat a sobre i que a través de forces psíquiques dificulten la respiració i l'estat
natural de desenvolupament del cos físic. És moment perquè caigui definitivament la
màscara astral tal com l'han anomenat els Ancians, i que us trobeu Cor a Cor, Cara a Cara

amb vosaltres mateixos, nus i despullats. Perquè tots, i sense excepció, esteu naixent de
nou a l'Infant Diví, acompanyant a la Terra que és també una filla aprenent a rebre i a
donar, com tots vosaltres.
I és per un gran amor, per una gran tendresa, que molts de vosaltres esteu aquí presents. I
gràcies a la vostra dedicació i atenció, l'Amor de tot el Cel arriba ara fins a les criatures més
petites.

Som les Elohim de Sirius i abans d'acomiadar aquesta transmissió farem uns instants
d'acolliment, de redempció, per despertar junts l'Infant Diví que neix al Triangle de Foc del
sacre. Santificant el Temple, despertant la innocència, la simplicitat, la bondat i la
generositat del Cor i el Verb...

És ara que tots i totes sou cridats per la Mare Divina, pel Pare Celestial, per totes les Forces
de la Llum! No espereu. És ara que sou cridats a estar en peu, a estar presents en la Veritat,
l'Amor i la Saviesa. A ser qui sou sense remordiments, pors ni impediments. És hora de
manifestar la majestuositat i la grandesa dels Esperits Divins que sou.
Som les Elohim de Sirius amb la presència d'Eloha Maria. Som un sol cor, som una sola
carn, som un sol ADN. Som el mateix Amor Infinit, immesurable que dóna Vida a tota la
creació. Aviat i de diferents maneres ens veurem, ens sentirem i ens retrobarem cara a cara,
aquí mateix a la Mare Gaia; el Cristall, el Diamant, la Perla de Sirius en el sistema solar.
Ja esteu tots llestos, les Llavors i Esperits que heu vingut a participar en aquesta gran obra,
per sortir de la zona galàctica de la màxima contradicció i entrar definitivament en el Foc
Crístic de donació, celebració i sacrifici.
Us abracem i us acollim dolçament en els braços de la Vida Divina.

Aïshalem

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.6.2020

Estimats germans i germanes, rebeu una cordial i amistosa salutació del vostre servidor,
Omraam Mikhaël Aïvanhov. Rebeu tot el Foc i les benediccions del Conclau dels
Melquisedec, com sempre acompanyant-me i formant la síntesi de tots els elements. És
una joia venir entre vosaltres després d'aquest intens mes de maig!

Per començar, farem la nostra comunió habitual. Acolliu el Foc Diví, encenent el Foc Sagrat
de l'Amor, encenent l'Altar del Cor a tota potència. Ara és el moment! Som-hi uns
instants...
Quina Llum! Quin Amor! Quin Foc que esteu vivint! Quin Foc que està arribant a la Mare
Gaia, déu-n'hi-do! Prepareu-vos perquè, si ja durant aquests mesos heu tingut la historieta
del coronavirus, que com bé sabeu, és en realitat la Gran Llum que s'encén a la Corona,
l'Esperit Sant que us ve a batejar, durant els propers dies, amb l'arribada del solstici,
arribarem al clímax del descens que heu viscut aquesta meitat d'any. I ja veureu que els
caps començaran a explotar en tots els sentits!
Alguns caps explotaran de goig, de Llum, il·luminant el Cor, donant la claror i una pau
intensa, fent baixar els corrents de l'Esperit amb una força inaudita. Per d'altres, el cap
explotarà fent caure molts cargols i claus, i això provocarà més aviat situacions delicades i
extravagants!
I sí germans i germanes, ja ho havia expressat bé el Crist. El vi nou no es pot posar en les
bótes antigues, per tant, els que no s'hagin preparat mínimament, els que no hagin posat a
lloc totes les cosetes del Temple, no podran rebre bé la Llum que arriba ara amb una força
màxima, i entrarà pels mals circuits i provocarà aquestes explosions perilloses que us dic.
La bota nova és la que pot acollir directament, sense cap resistència, integrant en totalitat
les noves freqüències. En canvi, la bota vella no pot acceptar apropiadament la Llum que
ara mateix es viu a la Mare Gaia amb la Xarxa Crística en plena acció. Per tant, les bótes
velles rebran la Llum, però la Llum no anirà als bons indrets del Temple i hauran de passar
pels processos de fermentació, és a dir, de descomposició en el negre, i posteriorment, de
reconstrucció.
No és en va que durant tots aquests anys us hem anat transmetent iogues i eines per anar
preparant el Temple, perquè arribat el moment, que és ara, poguéssiu acollir la Llum amb
precisió, amb tranquil·litat, amb eficàcia eh! Tanmateix, encara sou a temps de posar-vos
les piles!
La Llum no pot fer res si vosaltres no doneu l'autorització. És el moment perquè us decidiu
finalment a sortir del lliure albir i a entrar en l'Acció de Gràcia. Aquesta és la manera de

passar de les lleis limitades i efímeres, a les Lleis Universals i Divines. Ara teniu l'ocasió, tot
el col·lectiu humà, de fer un gran salt, un gran salt de llagosta eh! Així que aprofiteu-lo.
Com deia el meu estimat mestre, el Tren Diví passa puntual! No us despisteu, vetlleu,
estigueu vius en l'Amor, vius en el Foc Diví! Aquesta és la crida ara mateix.
Atreviu-vos a despullar-vos i a ser la Consciència Pura, l'Esperit Sant dirigit per l'Acció de
Gràcia, actuant amb la Intel·ligència de la Llum que és la Voluntat del Pare. Per això, heu de
permetre la reconstrucció del Cos d'Eternitat fins al Triangle del Sacre. Molts esteu oberts a
la Llum per la Corona del Cap i la Corona del Cor, però el Triangle del Sacre és el repte més
complicat per a la majoria d'Ànimes i Esperits que viviu aquest procés en la matèria.
La reconstrucció final del Cos d'Eternitat es fa en el Triangle de Foc del Sacre, en els punts
que es troben al voltant del còccix i la part baixa de la columna. Aquí és on se sintetitza
finalment l'estructura del Cos d'Eternitat amb la del cos etèric, que recobreix el vostre cos
físic, permetent la resurrecció total de la matèria en aquesta dimensió.
Per fer-ho, heu d'haver fet net a l'antiga base, és a dir, a la sefirot que en l'Arbre de la Vida
s'anomena iesod, la part astral i lunar, que necessita ser totalment purificada. Tornar-se tan
blanca com la lluna plena! Ja que si bé és possible viure la nova fundació del Cor i
connectar amb la Llum, finalitzar el procés alquímic requereix el descens fins al Triangle del
Sacre. Aquest també és un dels pelegrinatges que us cridem a fer, els pelegrinatges
interiors, a dins vostre. Hi ha molts llocs interessants encara per visitar amics i amigues eh!

Vinga, farem uns instants de comunió, deixant que el Foc Diví baixi com una aigua des del
13è cos situat a sobre el cap, unint el Cim del Cap amb el Cor, fent baixar aquesta aigua
que allibera els peus, les mans, el plexe solar, el coll... Obrint la Llum al vostre cap i el Foc
Diví al vostre Cor! Acollim uns instants, acompanyats del Conclau dels Melquisedec, de la
Ronda dels Arcàngels participant activament ara mateix en nombroses efusions per tot el
sistema solar...

Com us deia l'Arcàngel Uriel, esteu vivint la reversió de la consciència. La interiorització de
la consciència per passar a un nou estat de vida, a un nou estat de vibració. Interiorització
enormement facilitada per l'estat actual del món, que us convida, una vegada i una altra, a
anar cap a dins, a viure la joia interior. I com molts sabeu, germans i germanes, això encara
no és res! Això només és l'aperitiu eh! Així que enfortiu l'estómac per quan arribin els
primers plats.
L'Esperit és una gran força que transcendeix totes les debilitats de la personalitat i l'ànima
inferior. Aquest és l'Esperit del Crist que ve a regnar entre tots vosaltres, per celebrar la
Joia de la Vida Divina. I per sostenir l'Amor en aquests moments d'esfondrament de
l'antiga dimensió.

És crucial que tots aquells que dubten, que estan a mig camí, que es decideixin d'una
vegada! Encara teniu opcions eh, feu el pas ara! Perquè les estructures mentals i
emocionals que sostenen l'antiga dimensió es van esfondrant, van desapareixent, es van
tornant cada cop més inestables tal com els hi passa a la magnetosfera i a les capes
aïllants.
Per tant, esteu cridats a passar a la Nova Vida per estar Vius! Perquè a l'antiga vida ja no hi
trobareu pas la vida, sigueu conscients d'això! És un procés únic, especial i en bona part
nou per tota la Galàxia; viure l'ascensió amb la humanitat encarnada al mateix moment
que ho fa el planeta. Tot va sobre rodes! I estem observant coses que mai abans havien
passat!
Així que per tots, tant per vosaltres com per tots els que us acompanyem des de
nombrosos indrets de la Galàxia i aquest Univers, és un gran creixement, una gran
promoció eh! I aquesta és la promoció per a tots vosaltres, no és cap oferta ni cap 2x1, és
la promoció de la Vida Divina, aquella que sempre ha estat la vostra residència! Ja esteu
més que graduats eh!

Vinga, farem un darrer instant de comunió, abans d'acomiadar-nos, deixant baixar el Foc
Celestial, deixant pujar el Foc del Cor Cristal·lí de la Terra, unint-se a l'alçada del plexe
solar, del pit i del tim. Encenent el Cor Ascensional, el Cor que s'eleva amb les Ales
Divines...

Aquestes properes setmanes implicaran un moment màxim de descens del Foc Celestial,
per tant estigueu preparats a acollir-lo, a integrar-lo fins al moll de l'os amb una entrega
total als Cors de Foc que sou. El Foc Blanc ve a brillar, a cremar i a vestir-vos de blanc, a
casar-vos amb l'Espòs Diví. Llavors ressuscitareu en l'Ànima i l'Esperit Divins, desconeguts
encara per molts de vosaltres, que estan més enllà del que heu conegut com a
manifestació a la Terra, la qual havia estat enormement limitada als cossos emocionals,
mentals, i ocasionalment el causal.
Per tant obriu-vos, seguiu creixent dia a dia, estigueu vius de cap a peus, expresseu tot el
que vingui de les vostres profunditats, no deixeu res allà sota. Sigueu com els volcans que
expulsen i propulsen la lava cap amunt! S'acosten els moments on desapareixent, on fentvos més petits que una formiga, viureu la Revelació actual, la dels Infants Divins, la dels
Infants de la Llum.
Com sempre us donem totes les nostres benediccions des del Conclau dels Melquisedec.
Acolliu a tots els regnes, els regnes de la natura, els regnes angèlics, els Arcàngels, els
Elohim, els Ancians dels Dies... Sou un petit gra de sorra a l'Univers, i alhora sou la totalitat
de l'Univers!
Així ho descobrireu, reconeixent en tots i en cadascun la guspira de l'Amor, la perfecció de
la Veritat que no es mesura amb cap percepció exterior.

Molt bé germans i germanes, rebeu una calorosa abraçada de l'Omraam Mikhaël Aïvanhov
i de tots els Ancians. Estem entre vosaltres! Aquests mesos que venen seran molt intensos.
Estarem a prop de tots i cadascun, sempre que vosaltres estigueu oberts, sempre que
demaneu la presència de les Forces del Cel.
Crideu al Crist, obriu la porta i deixeu que faci, gireu la clau i deixeu a la Llum que faci.
Que sigueu tots il·luminats, encesos i embriagats per l'Amor Diví que us dóna la claredat i
la certesa absoluta.
Fins ben aviat germans i germanes!

ARCÀNGEL GABRIËL – 8.7.2020

Estimats Fills de l'Un, estimades Guspires Eternes, jo sóc l'Arcàngel Gabriël. Sóc l'Arcàngel
de la Bona Nova, i avui vinc a segellar la Nova Aliança de l'Anyell a través d'aquell qui
parlo, amb tota la humanitat conscient.
Avui vinc com a portador de l'Aigua de la Nova Vida, a marcar amb Segell de Foc la
presència de l'Esperit de Veritat en el vostre Temple, la Nova Yerushalaïm.

Acollim la Ronda dels Arcàngels, acollim els Prínceps, Principis i Lleis que regulen i
estableixen, en un procés d'actualització i acceleració de la Llum, la Nova Base i dimensió
de vida.

Avui vinc a encendre en l'Àtom Primordial de la vostra Guspira Eterna, la força de l'Esperit
de Veritat. En aquest Àtom Primordial hi ha la memòria de tota la creació, de tots els multiversos, i per tant, hi ha la memòria de la vostra Herència de Llum.
És en l'Àtom Primordial, minúscul, on viureu la Pau Eterna, la Pau que engloba i abraça tots
els mons. Concentreu-vos, reduïu-vos, feu-vos infinitament petits, reunits a l'interior de
l'Àtom Primordial, de la Llavor Divina. És tot el que necessiteu fer, en els moments on la
vella humanitat es dispersa i es desagrega.
Unifique-vos en el punt més minúscul perquè a partir d'ell es desplegui l'Arbre de la Vida.

Acolliu fills la meva marca, la marca de la Nova Aigua de Vida
que ve a fecundar la Llavor Divina.

La humanitat inconscient de la seva Divinitat, comença a travessar el túnel dels deutes, els
pagaments, les proves, les lliçons necessàries que ella mateixa s'ha creat, per superar l'estat
d'indiferència, de des-identificació, d'ignorància del Principi Diví que habita en tota forma
manifestada.
Avui de forma solemne, us anuncio la visita dels Ancians dels Dies que vindran a segellar
amb el Foc Celestial, el pacte de la Llum, la Nova Aliança de l'Anyell, per tal que el Món
Diví i el Món dels Homes torni a comunicar-se amb veracitat, harmonia, amb la Vertadera
Llum.
Fent possible l'establiment del Crist en tots els cors, l'establiment de la Corona de Glòria en
tots els caps, l'establiment del Foc de la Voluntat Divina en tots els sacres.

Fills i Filles de la Llei de l'Un, Guspires Eternes, rebeu la meva benedicció ...

Jo sóc l'Arcàngel Gabriel, portant la paraula de la Ronda dels Arcàngels. Prepareu-vos en el
vostre cor, en el vostre cap, en el vostre ventre, per acollir, esmorteir, transformar les
energies i els esdeveniments que cauen ara mateix a sobre de tot el col·lectiu humà de la
Terra. Sou la garantia, sou l'endolciment, sou la tendresa que fa digerible la Revelació de la
Veritat en un món immers en la iniquitat, l'abús, el crim i l'orgull.
Mireu el Nou Cel, mireu el Nou Sol que marca l'encesa i l'arribada definitiva de l'Esperit de
Veritat en el vostre Temple.
Jo sóc l'Arcàngel Gabriël, i juntament amb l'Arcàngel Mikhaël, us deixem en la comunió del
Pare i la Mare, del Foc i l'Aigua, dels dos Principis Inicials, formadors de la Vida.

Acolliu...

EL PARE D'ORIÓ I ELS ANCIANS DELS DIES – 15.7.2020

Fills i Filles del Sol Etern, jo sóc el Pare d'Orió, aquell que coneixeu també amb el nom
d'Orionis, i que va trepitjar la Terra per última vegada durant el segle passat en la
presència del Mestre Peter Deunov. Vinc acompanyat dels meus germans, els Ancians dels
Dies, el conjunt de Guspires que portem els Gèrmens del Pare que fecunden la Creació.
Avui venim a obrir la Porta d'Orió. La Porta que obre la Via cap a l'Ancià del Principi
Primordial. L'Ancià del Principi Primordial és la primera emanació de l'Entitat Absoluta. Ell
és la Gran Realitat, les Aigües Increades que nodreixen les Fonts del Pare de Totes les
Llums, la Primera Aigua Manifestada.
Així doncs, a través de l'obertura de la Porta d'Orió, venim a segellar amb el Foc Celestial la
Nova Aliança de l'Anyell, el Pacte de Llum, on en un sol cos i en un sol esperit realitzareu
l'anhel i l'objectiu de l'experiència en la dualitat, és a dir, l'establiment total de la Unitat
entre la Matèria i l'Esperit.

Acolliu, Fills i Filles del Sol Etern, l'Antorxa i la Flama d'Orió en el vostre Temple. Tal com us
va anunciar l'Arcàngel Gabriël, en el vostre Àtom Primordial.

Us convidem a travessar la Porta d'Orió per realitzar el miracle d'una sola cosa. Perquè
entreu en el Temple de l'Ancià del Principi Primordial, el Temple de la Veritat Última.
L'Ancià del Principi Primordial ha originat els Ancians dels Dies, i els Ancians dels Dies hem
originat a la vegada els Fills dels Elohim i els Fills dels Arcàngels, que es troben ara
encarnats entre vosaltres, a la superfície de la Terra, per tal de sincronitzar-la amb els Alts
Comandaments de la Fraternitat de Llum i Amor.
El meu darrer passatge sobre la Terra va permetre ancorar i establir la roca, la base de
l'arribada de la Llum Veritable per aquesta època. Tots els vertaders missatgers i profetes
que han parlat després de la meva vinguda, m'han utilitzat com a roca, com a suport per
expressar les realitats i les veritats Divines que heu rebut en les últimes dècades.
En la meva presència en el cos de Peter Deunov o Beinsa Douno, trobareu la realització, la
unió perfecta de l'Home i els Àngels, de l'Home i els Arcàngels, de l'Home amb els Elohim,
els Ancians dels Dies, el Crist, el Pare de Totes les Llums i l'Entitat Absoluta. Hi trobareu la
humilitat, la veracitat i l'autenticitat de la qual beu tota el procés que viviu ara la humanitat
al complet.
Avui venim a establir el Foc Celestial, la Flama d'Orió, que desplegant-se a partir de l'Àtom
Primordial, envaeix totes les estructures subtils i, especialment, cada cèl·lula del vostre cos
físic. L'entrada al Món Diví i als Mons de la Llum Vertadera, requereix l'espiritualització, la

sacralització de cada racó del vostre cos, de cada òrgan que representa una funció de
l'Organisme Universal.

La Vertadera Sacralització de la Flama d'Orió es produirà en els vostres peus, convertintlos en dos Calzes de Foc. Acolliu Fills i Filles del Sol Etern.

L'Ancià del Principi Primordial, amb el qual us enllacem avui, representa les Mans
Donadores de Vida. Les mans que condueixen l'Aigua del Misteri, l'Aigua Increada fins a les
Fonts del Pare de Totes les Llums. Així les vostres mans han estat creades per beneir, per
escalfar, per transmetre la Vida.
En aquests moments de la Revelació Planetària, tothom es renta les mans, en el sentit
literal i figurat; bona part de la humanitat inconscient intenta girar la cara a la Veritat que
ara es presenta. I per tant, us heu de rentar les mans, no per defugir cap responsabilitat,
sinó per tornar-les pures i radiants, dignes, per transmetre la Vida Divina.
Sigueu dignes i responsables per reprendre el vostre destí, per agafar el timó de la vostra
nau amb fermesa. No del destí imposat en els mons il·lusoris, sinó per reprendre amb
fermesa el timó de la vostra Destinació Eterna i Lliure, de creixement en totes les
Dimensions i Cases del Pare de Totes les Llums.
El procés actual de l'Ascensió Planetària, porta a la humanitat a recuperar el seu Àngel
Solar de 5a dimensió, a connectar amb les forces que estructuren l'Univers, els Arcàngels, i
amb la Mare Divina, l'Eloha Maria de Sirius, portadora de l'ADN original d'aquesta
humanitat.
Per tant, la Iniciació que avui us oferim, la Porta d'Orió que avui us obrim, és un regal per a
totes aquelles Ànimes i Esperits que han treballat dia i nit en el si de la Matèria per tal
d'acomplir col·lectivament i simultàniament el descens total de l'Ànima i l'Esperit Divins en
la vostra matèria.
Jo sóc el Gran Melquisedec, el Pare d'Orió, originador de l'Escola de Melquisedec, l'Escola
Divina. Jo he aportat l'ensenyament a la Terra, l'ensenyament que no té principi ni final.
L'ensenyament que està més enllà dels cicles galàctics i planetaris. Aquesta tradició s'ha
anat perpetuant al llarg dels mil·lennis sobre la Terra, per tal de mantenir una Flama afí a la
Veritat Celestial.
Avui sou tots cridats, Fills i Filles del Sol Etern, a entrar a l'Escola Divina, que aporta la Nova
Aliança de l'Anyell. Que existeix abans dels Temps, que seguirà existint després dels Temps
i en el Nou Començament.
Després dels Batejos de Foc, us emplacem a viure la Immersió Total en el Foc Celestial, tal
com la Terra i el Sistema Solar entren ja, en totalitat, dins de l'esfera d'acció del Foc Diví.

Acolliu Fills i Filles el Segell de Foc que venim a col·locar els Ancians dels Dies en el vostre
Temple. Sostenim el visible i l'invisible, aportem la Idea de l'Ancià del Principi Primordial, la
traduïm en diferents indrets de la creació, i la convertim en diferents característiques i
especialitats.
Obriu-vos a la Flama d'Orió, al Foc Diví, que us arriba a través de la Porta d'Orió,
anomenada Ensis, nom que significa espasa, i que és la Gran Nebulosa, la més propera al
vostre sistema solar, formadora dels nous sols. Deixeu-vos fondre com la plata i l'or per tal
de ressuscitar en el Foc de Nova Vida, com els Sols Eterns que sou. Acolliu.

Avui marquem amb Segell de Foc la Nova Aliança de l'Anyell en el vostre Temple, que ara
es desplegarà per tota la Terra. Vosaltres sou i prepareu l'arribada de la 6a raça, la
Vertadera Humanitat, la Humanitat Crística que regnarà en la Nova Terra de 5a dimensió.
Com us va dir l'Arcàngel Gabriël, recolliu-vos en l'Àtom Primordial a mesura que es
desencadenen els esdeveniments escrits en el Llibre de Foc, que han de succeir per tal de
purificar la Terra, per tal que visqui el traspàs definitiu al seu nou Estat de Vida.
Jo sóc el Pare d'Orió, acompanyat dels Ancians dels Dies. Us deixem amb la presència dels
Fills Melquisedec, dels Arcàngels, dels Àngels i els Elimelis, els fills especials portadors de la
Flama Crística, perquè us guiïn, perquè us encenguin i us portin fins a nosaltres.
Sigueu beneits en els vostres peus, en les vostres mans, en el vostre cor, en el vostre cap i
en el vostre sacre.
Que la Pau del Món Diví, l'Amor Infinit i Incommensurable, cremi en vosaltres i entre tots
vosaltres.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 29.7.2020
Estimats germans i germanes, us saluda el vostre amic, el vostre igual, Omraam Mikhaël
Aïvanhov. Avui vinc com el Comandant dels 24 Ancians a entregar-vos algunes paraules
per finalitzar aquesta primera part de la ronda de transmissions 2020.
Pels qui heu estat atents, hem tingut recentment dues visites ben crucials, la de l'Arcàngel
Gabriël i la del Pare d'Orió i els Ancians dels Dies.

Vinga, abans de parlar-vos una miqueta del moment actual i dels regalets que us estan
arribant, farem, com és habitual, uns instants de recepció de l'Esperit de Veritat, del Foc
Diví, del Foc Celestial en el vostre cor. Som-hi, acollim!

L'Arcàngel Gabriël us va remarcar, i ben remarcat eh, l'Àtom Primordial, la Llavor Divina de
la que tant us vaig parlar en les meves conferències. Aquesta és la Guspira Inicial, d'allà on
s'ha desplegat tota la creació, d'allà on s'han desplegat tots els vostres cossos i
experiències per tot l'univers. Ella guarda totes les Memòries Divines i Eternes, totes les
virtuts. Per tant, simplement cuidant, regant, acariciant aquesta llavor, tots els regals del
Cel sortiran de vosaltres, perquè sempre han estat de tota Eternitat en vosaltres.
Al fer-vos infinitament petits en l'Àtom Primordial us expandireu, us engrandireu com
l'Arbre de la Vida que engloba tot l'univers, tota l'Ànima Universal, tota la matèria, de la
més subtil a la més densa, que dóna el suport, l'expressió de l'Esperit; manifestant les
múltiples expressions de la vida i de la bellesa.

Vinga, fem uns petits instants de recolliment en l'Àtom Primordial, al bell mig del vostre
pit, entrant en la Pau del Cel, en el silenci ple de les Simfonies Celestials, en el buit que
s'omple de l'Abundància de la Vida Divina que aporta la joia i la plenitud.

El Pare d'Orió i els Ancians dels Dies us han obert la Porta d'Orió, us han obert el contacte
amb l'Ancià del Principi Primordial, que us va presentar el meu estimat mestre, el Gran
Melquisedec. A través de la Porta d'Orió s'obren nivells molt elevats en Freqüència i Llum,
on s'està cada cop més proper a la Font, a les Aigües Primordials. Per tant, ara, tant la
Porta d'Orió com d'altres portes estel·lars estan obertes, estan irradiant sobre aquesta part
de la galàxia, sobre el sistema solar.
Així doncs, inclús enmig del circ que han muntat els dolentets, totes les portes del cel estan
disponibles per vosaltres eh!
Com veieu, a través del món s'ha estès la historieta del coronavirus que està posant contra
les cordes les pors, les falses seguretats, les projeccions que no tenen cap fonament en la
Veritat ni en l'expressió dels Mons Divins. Per tant, aquestes lliçons encara són importants

per una gran part de la humanitat; nosaltres ho hem anomenat “la gran emmascarada”.
Ara es fa més evident, molt més evident, que tot el que feu en el sistema utilitzant la
personalitat, és a dir la màscara, ja era abans una màscara, ara simplement la veieu, us la
fan portar. Allò que era més aviat invisible a esdevingut palpable, visible als ulls de tothom.
Per tant no és cap novetat, és la Veritat que es fa palesa i evident als ulls de tots, i aquest
procés seguirà augmentat. Tot allò que es mou per sota de la màscara i que són els
enganys, els interessos, els poders i manipulacions sortiran a la superfície i per tant ho
podreu veure, ho podreu detectar i posicionar-vos.
És la Veritat que es fa palesa. Allà on hi havia Llum, on hi havia Amor, ara n'hi ha deu
vegades més. Allà on hi havia enganys i manipulacions ara n'hi haurà vint vegades més. Tot
va cap a una màxima polarització, a fi de dissoldre els extrems discordants que s'havien
creat durant l'etapa de la dualitat per reunir novament en la Unitat el masculí i el femení, el
blanc i el negre, retornant a les esferes de la 5a dimensió de la Mare Gaia. A mesura que
avancin els mesos, tot es farà més i més evident, les manipulacions i els abusos estaran
davant dels ulls de tothom, perquè tothom pugui adonar-se'n eh! I per altra banda, també
serà cada cop més evident pels qui es netegen els ulls i les orelles que sou una Ànima i un
Esperit Etern, i que sou la mateixa Font de la Vida; aquesta esdevindrà la primera i única
realitat incontestable! I no us preocupeu, perquè si ara mateix encara no heu despertat,
encara no us heu adonat del que representa el sistema de manipulació dels humans,
tranquils, que aviat arribaran noves circumstàncies, nous esdeveniments que us posaran
encara més contra les cordes eh.
Recordeu també la visita de Sri Yukteswar, on us va parlar del Kriya Ioga de la respiració
espinal i de mantenir una respiració viva, d'entrar en el Nou Alè que us eleva en les Ales
del Cor i us transporta a l'estat original en companyia dels vostres guies, dels Àngels, dels
Arcàngels, de la Mare Divina.
L'aire i la respiració que esdevé perifèrica a través de tota la pell tenen la clau ara mateix
per emprendre el vol i encendre el Foc Intern. Com veieu, els petits dolentets que no es
rendiran fins al final, estan intentant ofegar cada vegada més la humanitat, per tal que no
desperti amb la gran quantitat de Llum que ara arriba a la Mare Gaia i que ja forma part
d'ella.
Ara busquen bloquejar l'aire dels homes, aturar la lliure circulació de l'aire per tal de
disminuir la vitalitat i poder capturar fàcilment el mental de bona part de la població a fi de
controlar-los i omplir-los de pors, de visions duals de separació, de robotització i de
deshumanització. Tot això ho intenten aplicar ara els que queden de la lògia negra encara
en el poder darrere dels governs i les grans empreses que dirigeixen els afers econòmics,
polítics, socials i de la salut.
Per tant, ells faran el seu circ, sigui com sigui. Això tan sols ha de provocar que els Fills de
la Llum, que els Fills del Sol estiguin cada cop més instal·lats en la seva posició, en la seva
rectitud, en la seva dignitat, encarant ja el Sol Etern, el Sol Alat, rebent ja la Nova Vida eh!
Deu-n'hi-do quins moments eh germans i germanes! Avui he vingut breument a tocar-vos
una mica el crostó i a posar el punt i part en aquesta primera meitat de transmissions.

Vinga, abans d'acomiadar-me farem uns instants de recepció, de comunió directa amb els
24 Ancians que recordeu, estem ben actius per tota la Terra. Acolliu el Foc, l'Aire, l'Aigua i
la Terra que fusionen en el Nou Èter, l'Èter de l'Eternitat, l'Èter que baixa ara amb la força
de l'Esperit Micaèlic, de l'Arcàngel Mikhaél, fecundant amb la Llum Blava per tot arreu,
amb aquestes espurnes i rajos de Llum Blava que signen la Fusió dels Èters.

Aquest procés va començar fa ja molts anys, però com veieu, no va tot tan ràpid com
havíem pogut dir o imaginar. Així que accepteu la velocitat, el tempo que la Terra i el Sol,
que el Pare de Totes les Llums han posat en marxa. Per molt que no us ho sembli, és el
millor i el més adequat eh!
Durant els próxims mesos el Nou Èter s'instal·larà de manera més estable, intensa i
palpable a l'interior vostre, al vostre exterior i sobretot també en certes zones naturals del
planeta. És així tal com us ho va dir el Gran Melquisedec, el Pare d'Orió, que la Mare Gaia ja
entra ara de ple en l'esfera d'acció del Foc Celestial. Després de molts viatges per aquesta
zona de contradiccions de l'Univers, per fi el sistema solar, per fi totes les Ànimes i Esperits
que hem participat, que hem donat la nostra Vida, el nostre Amor a aquest raconet de
l'Univers, viurem la promoció cap als Mons de la Unitat, de la Joia, l'Alegria i la Perfecció
Divina.
Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, Comandant dels 24 Ancians. Jo i els meus germans
Melquisedec us desitgem que passeu un fabulós mes d'Agost allà on estigueu.
Sigueu receptius, estigueu drets, ferms com una roca, com un calze per captar, per acollir,
per acumular, fixar i expandir l'Esperit, la Llum de l'Esperit de Veritat i el Foc Celestial.
Sigueu, com sempre us hem dit, els Torrents de Llum, les antenes, els cors i les mans que
beneeixen, que eleven la natura, que eleven el vostre cor, que eleven els vostres germans i
germanes, que eleven el regne dels animals, dels vegetals i els minerals.
Ens veurem ben aviat el proper mes de setembre en transmissió, aquí al portal del Cor del
Foc Blanc. Recordeu, com us va dir el meu mestre, que ara s'obren les portes de l'Escola
Divina, l'Escola de Melquisedec que és l'Escola de la Vida, que és la Vida mateixa eh! La
Vida que és rica, que és plena, que és sempre nova i sorprenent i que a cada instant
engrandeix i fa més sublim allò que ja és perfecte de tota Eternitat.
Us beneïm amb tot el nostre Amor, amb tota la nostra Pau. Que la Joia regni en tots
vosaltres, aquest és el nostre desig i el nostre regal. Recordeu que sempre estem al vostre
costat. Alguns de vosaltres rebreu algun toc de vara de part meva, perquè ja és hora de
començar a mobilitzar certes coses a la superfície de la Terra. Estigueu doncs atents als
senyals i a tot allò que us arribi amb frescor, amb lleugeresa i espontaneïtat perquè s'us
obriran nous horitzons.

Jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, Comandant dels 24 Melquisedec de la Terra en missió
en el sistema solar. Ens veurem de nou el mes de setembre.
Que el vostre Cor del Foc Blanc exploti d'Alegria i de Joia i que la Fraternitat Universal de
Llum i Amor es manifesti per fi en l'estimada Mare Gaia!
Fins ben aviat germans i germanes!

ARCÀNGEL MIKHAËL I L'ESPERIT MICAÈLIC – 24.09.2020

Benvolguts Infants de la Llum, estimades Guspires d'Eternitat, es presenta a vosaltres
l'Arcàngel Mikhaël, acompanyat de l'Esperit Micaèlic col·lectiu.

Acolliu la nostra Presència de Foc en el vostre cor. Acolliu la Llum Il·limitada en la vostra
corona. Rebeu la Força fins als vostres peus. Acolliu fills la nostra presència per permetre
fer arribar la Paraula de Vida, la Paraula de Veritat.

Prepareu els vostres braços, prepareu les vostres espatlles, sapigueu que arriben els
moments crucials per a la Revelació de la Llum en la vostra esfera planetària. Prepareu-vos
col·lectivament i en la vostra intimitat per travessar el túnel de desconstrucció i
remodelació que obrirà les portes a la realització i a la manifestació del Regne Diví sobre la
Terra.
És el moment perquè amb tota consciència abandoneu els mons de la mort, als quals heu
estat lligats, per entrar a la Veritable Vida. Per la pròpia decisió de la humanitat, heu
travessat durant mil·lennis els regnes de la separació, de la predació i de l'egoisme. Ara
arriba el moment perquè escolliu definitivament la vostra posició davant la Llum Infinita.
Els Àngels i els Arcàngels, els Elohim i la resta d'Éssers Intel·ligents de tot l'Univers us hem
observat, acompanyat i guiat en la mesura de les vostres possibilitats. Avui és el dia perquè
entreu en la maduresa de la vostra Ànima i Esperit, i amb tota consciència, obriu els ulls a
la Veritat.
La Gràcia de la Mare Divina, de l'Ànima Universal, està amb tota la humanitat. Malgrat això,
els camins de perversitat han enterrat l'home fins a fer-lo irreconeixible als ulls de la Llum.
Us cridem a redreçar la Força de Vida en vosaltres, a estabilitzar la Llança de Mikhaël en la
vostra columna, a fi de redirigir i alliberar d'una vegada per totes, la força del drac de les
tenebres exteriors, que va engolir gran part de la humanitat.

Acolliu la nostra presència. Allibereu l'aire en el vostre temple. Purifiqueu i dignifiqueu
l'aigua que rega la vostra terra.

La nostra crida és avui immediata i urgent, ja que la Mare Gaia i tot el col·lectiu humà
comença a passar pel cribratge i la selecció natural, a partir de l'acció dels elements i en
funció del refinament aconseguit, que portarà al noranta per cent de la població actual a
continuar el seu creixement fora d'aquesta esfera planetària. La Terra de Llum, la Terra dels

Vivents no pot acollir cap de les velles energies de separació, que no reconeixen la dignitat
Reial, Màgica i Divina de l'Esperit del Crist que habitarà en totalitat en cadascú, en la 5a
dimensió.
Aquells que han estat els meus portaveus sobre la terra i que han aprofitat l'autoritat i la
força que la Llum els hi va donar, per posteriorment enganyar i manipular els homes
encegats, desviant la Llum per crear un ensenyament totalment allunyat de la Unitat del
Pare Celestial i la Mare Divina, ja no tenen marxa enrere.
Cadascú rebrà en proporció, amb la seva justa mesura. Les sorpreses seran majors, ja que
bona part dels homes, i especialment els que creuen viure en l'espiritualitat sense aplicar
l'ensenyament del Crist, viuen completament en la il·lusió, en els miratges, absorbits per
l'usurpador i el drac de les tenebres exteriors.
L'home ha donat la seva força, la seva voluntat i el seu cor, a mons i entitats que desconeix,
i que l'han convertit en un titella. Aquestes forces han entregat els falsos plaers, els falsos
poders, les falses realitzacions tant en el món físic com espiritual; i en els temps actuals,
vénen a recollir el que és seu. Per tant, grans xocs arriben ara i arribaran per tots aquells
que s'han entregat a l'esperit de falsedat i a les falses autoritats.
Us cridem a encendre el vostre Temple, a realitzar la Presència Micaèlica, a establir el
Pensament Micaèlic, aquell que és Col·lectiu, Universal, Impersonal i Lliure; per tal d'establir
l'Època Micaèlica: el Temps de Llibertat i Celebració per tots els fills perduts que tornen al
Regne del Pare Celestial i la Mare Divina.
L'arrogància dels homes els va fer pensar que eren éssers separats i independents, que
estaven per sobre dels Arcàngels, dels Pares Creadors, del Pare de Totes les Llums; han
negat la meva presència i la presència de l'Esperit Micaèlic, convertint-se així en una presa
més de les forces destructives i de manipulació.
L'hora és greu pel col·lectiu humà, que veu aparentment acomplir-se els designis de la
lògia negra d'anul·lació total de l'Ànima i l'Esperit, d'absorció en les esferes que no tenen
cap vincle amb l'Esperit Diví. El pla de robotització, de deshumanització, per convertir
l'home en un sac de menjar, buit de tota vida, que només serveix per alimentar a les
entitats inferiors i monstres del baix astral, serà truncat, serà escapçat per l'arribada
massiva de la Llum, que posarà punt i final a l'abús comès contra tots els Fills i Filles de la
Llum.
És impossible predir el temps lineal que això comportarà per la Mare Gaia, però sapigueu
que és irreversible i que tota la Terra serà sacsejada de cap a peus. El Sol ha guardat el
vostre cos d'Eternitat i ell us el dóna ara perquè us encengueu des de dins, perquè sigueu
la garantia de l'establiment del Foc Diví en aquests instants planetaris.

Abans d'acomiadar-nos, acolliu tota la Presència de l'Esperit Micaèlic, que es presenta cada
vegada amb més força. Ja no podreu girar la cara ni amagar-vos enlloc, ja que la Llum
arriba i sereu obligats a viure el Cara a Cara amb vosaltres mateixos; a viure el Judici
Definitiu que la vostra pròpia consciència realitzarà sobre vosaltres mateixos.

Acolliu doncs uns instants la presència de l'Esperit de Veritat, acompanyats de l'Esperit
Micaèlic i del Cercle dels 24 Ancians.

Jo sóc l'Arcàngel Mikhaël, acompanyat de l'Esperit Micaèlic col·lectiu.
Establiu-vos en la fermesa, en la rectitud, en l'estabilitat, per tal de travessar com un llamp,
tots els esdeveniments actuals, i instal·lar-vos en la dolçor de l'Amor Diví.
En Unitat i en Veritat, Som Un.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 15.10.2020

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, el vostre amic, el
vostre company. Rebeu totes les meves benediccions així com tot el Foc, l'Amor i la Llum
del Cercle dels 24 Melquisedec. Estic molt i molt content d'adreçar-me de nou a tots
vosaltres després d'aquestes setmanes i de la forta intervenció de l'Arcàngel Mikhaël.

Vinga, primer de tot, fem uns instants de comunió, d'aclimatació, per rebre el Foc, per
rebre l'Esperit de Veritat al vostre cap, al vostre cor, al vostre ventre i fins als peus, ben
units amb la Mare Gaia...

Amb quina força van baixar l'Arcàngel Mikhaël i l'Esperit Micaèlic en la darrera intervenció
eh! No van ser pas farinetes sinó un plat ben fort. Alguns van anar directament al Palau de
Mikhaël; quina joia, quina pau, quina grandesa!
I bé, avui intentaré esclarir-vos algunes de les coses que va dir l'Esperit Micaèlic i introduirvos alguns elements per aquestes setmanes que venen.
És bon moment per posar-ho tot en ordre eh, i per retirar les inversions que havíeu fet en
el món il·lusori i efímer. Com us va dir l'Arcàngel Mikhaël, l'home a donat el seu poder i les
seves forces inconscientment, ha fet inversions eh, que ara mateix estan a punt d'ensorrarse. És com si fóssiu un inversor de la borsa, que s'adona que les accions que ha comprat no
tenen cap valor ni cap sentit. Així que retireu aquests fons i invertiu-los en la Llum, en el
vostre Esperit, en allò que és etern i que dura per sempre eh!
Recordeu el Crist que deia: “Doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i al Pare Celestial el que és
del Pare”. Per tant, recupereu tots aquests fons per vosaltres, per la Llum, pel Pare Celestial
i la Mare Divina; i doneu només un quart, una quarta part és la que se li ha de donar al
Cèsar, és a dir, al cos físic i a la vida material.
Alguns s'han sobtat que l'Arcàngel Mikhaël parlés del noranta per cent de la població que
seguiria el seu creixement en altres llocs. I bé, sapigueu que els tants per cent sempre són
variables, però no variarà massa d'aquí. Direu, “oh és que molts han despertat, molts estan
treballant per la Llum!” Sí, però atenció, no és el mateix despertar-se a les vibracions de
l'ànima luciferina, que entrar en la Reialesa del Crist a la 5a dimensió, en l'Ànima i l'Esperit
Divins.
Per tant, en el moment adequat, cadascú seguirà el seu camí en el millor lloc, de la millor
manera, que vosaltres encara no podeu entendre amb la vostra visió limitada. És la
Intel·ligència de la Llum la que decideix, no sou vosaltres amb la personalitat que dirà: “ah
jo me n'aniré a l'absolut i tot desapareixerà” o “ah no, jo vull anar a tal i qual lloc, jo vull fer
tal...” No! És la Intel·ligència de la Llum, l'Esperit Diví que decidirà per vosaltres. Així que no

us heu de preocupar. I recordeu que no hi ha cap judici de valor, simplement els camins
cap al Pare són inesgotables i misteriosos.
Quan parla un Arcàngel, a vegades ve amb una força difícil de rebre pels humans; són ells
els qui han estat a l'origen de les grans revelacions durant aquest cicle de tancament
planetari. Per tant, no és cap broma apropar-vos als Arcàngels, i menys a l'Arcàngel
Mikhaël que porta el Foc de l'Esperit de Veritat.
I bé, si ho recordeu, el meu Mestre, el Pare d'Orió, el Gran Melquisedec, ja va introduir fa
un parell d'anys que venia a realitzar la Nova Aliança de l'Anyell. Des dels temps de la
caiguda, des dels temps de la falsificació, és a través d'Aliances que el Món Diví i el món
dels homes han estat en contacte. Antigament, tota la humanitat vivia en l'Aliança amb els
Regnes de la Llum, però després de la caiguda, els homes es van aliar amb altres forces,
amb el poder del drac que els ha portat pels camins del sofriment, de la ignorància i la
foscor. Per tant, l'Aliança s'ha anat mantenint gràcies als grans Mestres, a les escoles que
han format, a certs grups com els càtars o els essenis, i també individualment com certes
Ànimes i Esperits que ja estaven obertes als Mons Divins.
Per tant, ara és important que entreu i resteu en l'Aliança, en l'Aliança amb els Mons de la
Llum, també en aquesta Nova Aliança de l'Anyell que s'us ofereix a través del Cor del Foc
Blanc. Per tal de tenir tot l'espai a dins vostre, totes les eines, tota la tranquil·litat, per estar
ben acompanyats i passar aquests temps de tribulació de la millor manera possible.
És en participant en l'Aliança, que el Cel s'estableix encara més a la Terra, i que tota la vida
de la Terra: els minerals, els vegetals, els animals, gràcies als humans que recuperen la seva
rectitud, la seva funció d'unir tots els regnes, s'eleven també cap al Cel. Estigueu atents a
l'Aliança a dins vostre, per tal d'engrandir-la a l'interior de cadascú i establir-la
col·lectivament per tota la Terra.
Això també us ho volia comentar, ja que estem en aquest moment on les forces de la lògia
negra busquen atreure l'atenció, principalment absorbir a tothom en aquestes esferes que
han creat, en aquest món abstracte, en aquest món il·lusori que no té cap connexió ni amb
la Mare Divina, ni amb el Pare Celestial. De fet, han fet tot el possible per desconnectar
l'home de la seva arrel, del seu estat natural, de l'estat on la consciència és totalment lliure,
harmoniosa i integrada amb la Mare Divina.
Recordeu que s'havia dit que “ningú pot arribar al Pare si no és passant per la Mare”. Així
que és estrictament important que mantingueu el vincle amb la Mare Terra, amb el seu Cor
Cristal·lí, que sabeu que és un regal de Sirius, que teniu un Sol Diví provinent de Sirius a
l'interior de la Terra.
Si ho recordeu els que em vau seguir i escoltar durant la meva darrera vinguda en cos físic,
us vaig parlar del làser, del Làser Espiritual. Us vaig explicar, tal com està escrit en els
Puranas, que jo mateix vaig ser el que va escriure tots els Vedes, i que en el darrer
moment, abans de l'arribada de l'Època Daurada, durant el Kali Yuga, manifestaria la

Saviesa de forma senzilla; i amb l'ajuda de 16 Iniciats, jo sóc el 17è, ompliríem la Terra amb
la Llum.
Doncs bé, sapigueu que això ja s'ha anat produint, però ara és el moment de portar-ho a
un altre nivell.
A aquests 16 que esteu a la Terra, i que esteu acompanyats de molts més, per tant, el
nombre és molt més gran ara mateix, us demano un petit treball que farem conjuntament.
Vosaltres amb mi, amb el Conclau dels Melquisedec, amb el Crist: un treball de
concentració en la Llum.
És molt senzill. Simplement, una estona cada dia, és igual l'horari o el moment, que siguin
vint minuts, mitja hora o una hora, concentreu-vos en la Llum, de cap a peus, amb tot el
vostre cor, amb tota la vostra ment, amb tota la vostra Ànima i amb tot el vostre Esperit.
Concentreu-vos únicament en la Llum. Podeu cridar-me a mi, si no us fa vergonya eh! O al
Crist, a l'Esperit Diví, o us podeu concentrar també en el Sol. La idea és que estigueu
totalment identificats a la Llum i que condenseu la Llum, que condenseu l'Esperit Sant en el
vostre Temple.
Si us adormiu, si comenceu a projectar les vostres fantasies endavant i endarrere, no
funcionarà. Heu d'estar totalment concentrats en la Llum i l'Esperit de Veritat. D'aquesta
manera creareu una condensació de la Llum en vosaltres, en aquest pla dimensional,
creant un Làser. Aquesta força condensada de la Llum s'unirà amb tots els moments que
hagin creat els altres germans i nosaltres mateixos; facilitant el procés, fent palpable la
Llum entre vosaltres.
És important, ja que cada vegada més al vostre voltant, a nivell de la societat, la dispersió i
l'absorció en els mons foscos és una constant i es va amplificant. Cada cop la gent perd
més el seu cap, ja no sap ni qui és ni té cap vincle amb la natura ni amb el seu propi cos.
Per tant, us demanem de fer aquest petit treball de concentració en la Llum, del Làser
Espiritual. Encenent la vostra Guspira, vinculats a l'Esperit del Crist, a través de nosaltres,
dels Melquisedec, i dels altres Àngels i Arcàngels que també hi participaran. Es tracta del
moviment de “ram”, de coagular, de fer venir la Llum a l'interior vostre, de condensar-la, i
això serà un gran benefici per vosaltres, per tot el vostre voltant i tota la Terra.

Vinga, si voleu podem fer un instant de prova, mentre llegiu la transmissió fem una petita
pausa i ens concentrem en la Llum, convertint-nos en aquest Làser, en la condensació de
l'Esperit Sant. Presència total, Consciència total.
Us fusioneu totalment en la Llum, no hi ha res més que la Llum...

No cal que feu grans preparacions, simplement asseieu-vos en una postura còmoda, amb
l'esquena el més recte possible, per tal de facilitar la circulació per la columna vertebral;
perquè l'Arcàngel Mikhaël perfori amb la seva llança, obrint el passatge per alliberar el
drac de les tenebres exteriors eh. Com us ha dit Mikhaël, el drac no l'heu de matar, no
l'heu d'exterminar eh, és una força que existeix des dels inicis de l'Univers. Aquesta força

l'heu de redirigir, educar i elevar a fi que trobi la Llum, a fi que trobi el bon sentit; i això ho
fareu permetent l'acció de l'Arcàngel Mikhaël amb la seva llança, per redreçar aquesta
força a dins de la columna i elevar-la fins a la fontanel·la del vostre cap.
Doncs bé, com veieu, hi ha germans i germanes que porten treballant amb nosaltres
durant milers d'anys; us dic a tots aquells que us heu apuntat més recentment, que no
patiu si us costa entendre algunes coses, tan sols estigueu en la simplicitat, en la humilitat,
i tot us serà donat... Inclús més ràpidament que als antics!
Eh, que estiguem tots units, concentrats en la Llum, en l'Amor, en l'Esperit de Veritat, que
és el que ara es vindrà a manifestar eh, i a revelar l'essència de l'Ordre de Melquisedec.
Que estigueu tots units, tots a una, a fi de concentrar l'atenció en la Llum. Quanta més
estona al dia pugueu estar així, en el Làser Espiritual, millor serà! “Pregueu i vetlleu!” Aquí
estan contingudes les dues coses, aquesta pregària directa a la Llum amb la màxima
atenció, amb la màxima presència, per tal que sigui l'Esperit de Veritat el que surti en
escena.
I ara està molt facilitat, ja que pràcticament podeu veure les capes que encara us
recobreixen per moments, les capes més fosques, certes entitats que encara vénen a
menjar-vos, les podeu veure o notar molt fàcilment i amb el vostre Amor, la vostra Pau, la
vostra Harmonia, amb la vostra interiorització a l'Altar del Cor Sagrat, sabran qui Sou i
marxaran, us deixaran fer.
Tingueu el coratge de ser els Fills del Pare Celestial i de la Mare Divina, de recuperar la
vostra Reialesa, com a éssers Divins, com a Cristos, com a Fills del Sol!
Entreu en l'Aliança, en la Nova Aliança de l'Anyell, amb tots els mons de l'harmonia, amb
tots els Àngels, els Arcàngels i els Elohim, a fi de Ser en totalitat el que Sou.
Ara, en aquests moments del Kali Yuga, del final del Kali Yuga, tot es fa més i més
insuportable! Com ja us havia dit trenta anys enrere, la humanitat entrava de cap
directament als inferns, doncs imagineu-vos ara on la humanitat s'ha anat a posar! Tot ha
estat capgirat, els ídols, els líders d'aquesta societat són realment els que estan més
perduts eh, són directament forces i egregors demoníacs que s'han endut gran part de la
població. I és així estimats germans i germanes, si no perquè penseu que l'estat del món és
el que és, eh?
Arriben els moments on us adonareu que és realment la Llum. Quina és la Presència del
Crist. Que vol dir estar veritablement unit i en la presència de la Mare Gaia, units al seu Cor.
Veureu que hi haurà una diferència cada cop més gran entre els que es tanquen en el món
tecnològic, en el món de la por, de les malalties astrals i les vacunes, i els que s'alliberen,
retornant a l'Harmonia del Pare Celestial, de la Mare Divina, la vostra Terra, i és que el
vostre planeta és tan sagrat, o més sagrat que les esferes més elevades eh.

És el moment perquè us feu petits i aneu a la Terra, que d'una vegada per totes el triangle
luciferí apunti cap avall i us entregueu al Crist. S'han acabat els temps de voler anar al
nirvana, de voler-se alliberar, de voler... No! Ja us ho vaig explicar i encara no s'ha entès,
encara no s'ha aplicat eh. Heu d'anar cap avall, fer-vos els més petits, materialitzar la Llum,
realitzar la Llum en aquest pla! I deixar-vos de tantes fantasies i somnis que no han donat
cap resultat.

Vinga, abans de marxar farem un darrer instant de comunió amb els 24 Melquisedec, amb
l'Esperit Micaèlic que ja no vol marxar... el tinc aquí enganxat! Vinga som-hi uns instants,
fent aquesta columna de Llum, aquest Làser, recordeu, cada dia una estoneta en el Làser.
De cap a peus, encenent els vostres peus, on hi ha uns centres esplèndids de Foc que us
propulsaran directament al Palau de Mikhaël, com alguns que ja hi han entrat.

I bé estimats germans i germanes, penso que això és tot el que us havia de dir avui, si em
deixo alguna cosa, ben aviat tornaré entre vosaltres aquestes properes setmanes.
Estigueu en el vostre Centre, activeu el Làser Espiritual, el Làser de la Llum Divina. No són
moments per vacil·lar ni dubtar, establiu-vos fermament en l'Aliança amb el Món Diví, i així
el nostre contacte es farà cada cop més evident.
Rebeu totes les meves benediccions, jo sóc Omraam Mikhaël Aïvanhov, acompanyat del
Cercle dels 24 Melquisedec.
Que junts creem la Força més Forta de totes les Forces! L'Amor Diví i la Llum Divina que es
condensen en cadascú de vosaltres.
Fins ben aviat estimats germans i germanes!

TERESA DE LISIEUX – 5.11.2020

Estimats fills i filles, petites Llavors Divines, jo sóc la que coneixeu amb el nom de Teresa de
Lisieux. Avui, juntament amb les meves germanes les Estrelles, les 12 Estrelles, venim a
regar el jardí de les Llavors Divines que ja donen flor i fruit. Venim per a tota la Terra,
acompanyant a la humanitat, però especialment a totes les Llavors madures, a tots els que
estan receptius i units al Cor de l'Amor Diví, per realitzar i donar vida al Verb que es fa
carn.
Glòria a totes les Núvies que acullen l'Espòs Diví, preparant la taula de l'aliment celestial,
on els Àngels i totes nosaltres vindrem a festejar amb la companyia del Crist Rei, del Crist
Adorat, del Crist Infant, que ve a ungir amb els Olis Sagrats a tots els fills i filles de l'Amor
Diví.

Acollim-nos mútuament uns instants, en la profunditat de les nostres Ànimes i Esperits,
regant amb l'Aigua Divina les valls i els abismes inexplorables, aquells que durant tant de
temps, assedegats, han demanat per l'Aigua de Vida, i ara els hi és donada. Acollim-nos
mútuament uns instants en la presència de l'Aigua de Vida, de l'Esperit del Crist que ens
envolta i s'encén a l'interior del nostre Cor...

Venim a celebrar en vosaltres i entre vosaltres, la Llibertat de ser els qui sou en aquest
món, sense que importin les circumstàncies, sense que importin les adversitats.
El Femení Sagrat que hem portat i preservat les Estrelles i les Grans Ànimes lligades a
l'Ànima Universal, s'estén ara a totes les Llavors madures que esteu a la superfície de la
Terra. El Femení Sagrat, en origen, és l'acolliment, la receptivitat, l'abraçada incondicional a
tota la creació; és la creació mateixa de l'ambient i de l'espai de Pau, de Dolçor, de la Vida
Plena dels Àngels. El Femení que dóna tot el potencial de vida amb la confiança i la
serenitat d'una mare sàvia.
El Femení Sagrat que desperta en el Cor de les germanes i dels germans, no té a veure
amb les lluites exteriors que s'han fet els darrers decennis. L'equilibri de l'energia femenina
i masculina en el món exterior representa un ajustament de les circumstàncies de
manifestació, i no del que és realment la Feminitat Sagrada.
Entreu al vostre Cor, allà on l'Esperit a preparat tot el necessari, totes les eines i tot el
potencial, perquè desperteu a la Realitat Divina en aquests moments de tribulació
planetària.
Rebeu la pluja de flors, la pluja de roses, de benediccions infinites que us omplen de
perfums, de llums i colors que reconstrueixen i decoren la vostra Casa d'Eternitat, la
Yerushalaïm Celestial que sou.
La Nova Aigua, la nova matriu de Vida, eleva la vostra vibració. Eleva la freqüència i la

velocitat de tot el vostre ésser, fent-vos entrar en una nova realitat d'Immediatesa Divina,
de vida intensa en l'instant present.
Mantingueu-vos en la lliure circulació de l'aire i de l'aigua, per tal que el Foc Diví, que el
Foc de l'Espòs, del Crist Rei, cremi en la vostra terra. Unint el Foc del Cel amb la carn de la
terra i el Cor Cristal·lí de la Terra.
Eleveu els vostres pensaments, que volin com els ocells, i així tindreu la benedicció del
regne dels animals, dels ocells que us somriuran i vindran a cantar al vostre voltant. Eleveu
els vostres sentiments, que siguin perfums purs que embaumin la vostra atmosfera de vida.
Així sereu impermeables a tot allò que ara entra en desconstrucció, en descomposició per
tal de desaparèixer i ser reciclat en l'establiment de la Nova Fundació de Vida.

Acollim-nos uns instants en el Foc Diví, en l'Amor que banya cada partícula del vostre
ésser. Unint-nos a la Gran Família Universal, en la Comunió del Sants que guarden i
beneeixen la Terra. Juntament amb els germans Melquisedec i l'estimat Comandant
Omraam, amb nosaltres les Estrelles de Maria, amb els germans de l'Intraterra i tota la
família que ens acompanya amb l'Esperit Micaèlic i l'Ofici del Crist. Acollim-nos tots, fent
vessar l'Aigua de Vida sobre la Mare Gaia...

Observeu amb els ulls de la perfecció tot el que succeeix ara sobre la Terra, ja siguin els
moviments dels elements i de la natura, ja siguin les obres dels homes, observeu la precisió
de les lliçons que arriben ara per tal d'alliberar al major nombre d'ànimes dels mons
intermediaris que s'han apropiat de l'home.
S'havia dit que els temps s'acurçarien per tal que els justos fossin salvats, però tant els
justos s'han elevat i s'han entregat a tota la Terra, que els temps s'estan allargant, gràcies
al sacrifici, per tal que molts més germans i germanes visquin l'obertura al Món Diví, a la
Pau i a la Reialesa del Crist.
Acolliu sense mesura, sense cap judici, sigui quina sigui l'obertura a la Llum del germà o
germana que us trobeu, acolliu-lo per igual. Us cridem a realitzar l'Amor Absolut i Perfecte
en aquesta esfera planetària, on tots hi hem posat un trosset del nostre Cor.
Entreu a l'interior del vostre Temple, allà on tot s'il·lumina, allà on només l'Esposa i el Nuvi
poden trobar-se en el silenci, en la intimitat, desplegant la Vida Plena i Intensa, d'una Pau
incontestable, enmig de les agitacions, de les angoixes i el caos del temps de l'Apocalipsi,
de la Revelació.
Acolliu tot el que arriba, sigui blanc o sigui negre, vingui d'on vingui, tot és i serà per la
Llum, en la Llum, i en benefici d'un major despertar col·lectiu.
Jo sóc Teresa de Lisieux, donant veu a les 12 Estrelles. Sóc a prop vostre, a cada instant, no

us he deixat ni un moment, i el Cel que estem portant a la Terra, és la mateixa Terra que
esdevé el Cel.

Acolliu la pluja de roses, de flors, de perfums abundants, dels Àngels que us embelleixen
amb totes les Virtuts. Acollim-nos així fins a la fi dels temps, en el moment on podrem
celebrar, en les mateixes condicions, tots junts aquí a la Terra, l'establiment de la Vida
Divina, del Regne de l'Amor, del Regne de la Pau; amb l'exteriorització de les Jerarquies
Divines, que redreçaran tots els conductes d'aigua, a fi d'alimentar completament la Vida
en cada Guspira...

Uniu-vos sense miraments i en tot moment al Crist Rei perquè us ungeixi, perquè sigueu
Fidels i estigueu Units al Món Diví; fent desaparèixer tots els mons intermediaris, tots els
mons espirituals que s'han volgut apropiar de la vida de l'home.
Acollim-nos a cada instant, per tal d'ungir el vostre Temple i fer baixar els Olis Sagrats i
Celestials sobre la matèria que ressuscita i es converteix en Pura Llum.
Us beneïm, us reguem amb tot el nostre Amor i la nostra Dolçor.

HENOC I AA. METATRON – 3.12.2020

Estimats Fills de la Terra, estimats Fills del Cel, jo sóc Henoc, Pare de tots els Justos, qui va
traçar el camí i l'escala d'ascensió per a la humanitat caiguda; qui va obrir les portes per a
la restauració del gènere humà; qui va establir les bases per a l'educació i la formació de
l'Ànima humana.
Sigueu beneïts Fills i Filles del Sol Diví! Rebem plegats el bateig de l'Esperit Sant, de la
Llengua de Foc que s'encén al vostre cap rebent el majestuós Torrent de Llum i Foc. Avui
us visito juntament amb l'Arcàngel Metatron a través del Portal d'Orió.

Visquem uns instants d'aclimatació en el Torrent de Foc i Llum que es vessa a través del
Portal d'Orió, de Sirius i del vostre Sol...

Les Virtuts del Pare Celestial són nombroses i abundants, esteu cridats a fer-les créixer en
vosaltres, a fer néixer les Virtuts Divines, a plasmar en la matèria densa allò que és etern i
sempre fidel a la Llei de l'Amor.
Ha arribat el moment per a tots els Fills i Filles de la Terra, d'emprendre el Camí d'Ascensió,
de seguir els passos i passar per la porta que vaig obrir jo mateix i tots els Fills de la Llum
que s'han manifestat en aquesta esfera planetària, per tal de mantenir estable el pont que
uneix el finit amb l'Infinit, l'efímer i l'Eternitat.
Les portes del Regne Angèlic i Arcangèlic, són cada cop més clares i permeables, per tal de
rodejar-vos de gràcia i instal·lar-vos en els Regnes de la Llum, allà on sou acompanyats pel
vostre Àngel Solar, pels Elimelis, per la Ronda dels Arcàngels que estableix la Nova
Fundació de Vida.
La Ronda dels Arcàngels és l'encarregada de tancar i obrir el nou espai vibratori de la
Terra. Participeu en el seu cercle d'acció per la vostra rectitud, per la vostra magnificació de
l'Amor, mentre es desconstrueixen les antigues bases i es col·loquen els fonaments de
l'estructura de Llum i l'Home Diví.
És en aquest sentit, que totes les paraules donades pels Fills de la Llum, vénen a realitzarse en aquest precís instant, on tots els elements combinatoris de la Llum Eterna es
sincronitzen i es sintetitzen a partir de l'acció de l'Arcàngel Metatron, per fer néixer els Fills
de l'Un a la seva dimensió d'Eternitat.
Perquè l'Un i l'Únic siguin Un amb la Creació.
Els Grans Mestres de la Humanitat, la Comunió dels Sants, els Germans de nombrosos

Sistemes Estel·lars, de Sirius, d'Orió, baixem entre vosaltres, venim a construir el Nou
Home, la Nova Jerusalem, i a acomiadar el fill de la foscor, que, acomplerts els seus
treballs, es retira per passar al seu procés de refinació.
La Saviesa Divina i l'ensenyament de la Llum es transmetran ara a tota la humanitat per via
interior directa, i a través de les Escoles Divines que aportaran els paràmetres creatius, les
plantilles per plasmar en els cossos inferiors les darreres actualitzacions de la Llum; que
xuclaran amunt l'aigua des del fons del pou fins a elevar-la al nou estat de vida i
dinamització.
Deixo la paraula uns instants a l'Arcàngel Metatron que m'acompanya juntament amb la
Ronda dels Arcàngels i el Regne Angèlic.

AA. METATRON:
Fills de la Llum, Fills del Foc, jo sóc l'Arcàngel Metatron. Arcàngel de la Cara Viva del Pare,
portador dels codis lluminosos de l'estructura mateixa de la Vida en tota dimensió fidel al
Pare.
Prepareu-vos per rebre el Segell de Foc de l'Arcàngel Metatron en el vostre Sacre. El vostre
Sacre esdevindrà el reflex de la Corona, implicant la transformació total de la matèria;
l'actualització de les forces de rotació, de les forces electromagnètiques, de la pròpia aigua
i fluids de vida materials pertanyents a l'antiga fundació. Els vostres cossos físics passaran
pel que podeu anomenar desordres o breus símptomes de malalties, que expressaran la
dissolució de les darreres ombres.
A partir d'aquest solstici, el Torrent de Foc i Llum que us arribarà des del Portal d'Orió
sobrepassarà tot el que heu viscut fins ara, tant a nivell individual com col·lectiu.
Per tant, prepareu el vostre Temple amb la pregària, amb la música sagrada, amb la
correcta alimentació, amb el silenci, per tal de facilitar els processos que elevaran de
manera exponencial la freqüència de vibració de totes les vostres estructures.
La implementació del meu Segell al vostre Sacre, que és “La Pedra que És”, farà de la
Veritat Primordial, la Llum Inicial i la vostra matèria, una sola cosa.
Etapa a etapa, la sacralització del Sacre anirà depurant el que resta de matèria densa fins a
unir-la en totalitat amb el vostre cos etèric ressuscitat unit al cos d'Eternitat.
Així, el Foc Primordial cremarà en totes les vostres estructures, així esdevindreu els Fills
Ungits pel Foc, els Fills Ungits per l'Esperit de Veritat.
Jo sóc l'Arcàngel Metatron, i us emplaço a rebre la meva presència dins de la Ronda dels
Arcàngels, que sostenen l'obra col·lectiva.

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

Fills de la Terra, Fills del Cel, obriu els cors a les Benediccions Celestials que us arriben!
Rebeu Fills les Benediccions del Cel!
Esclatant la Guspira!
Encenent el Temple amb el Nou Alè!
Cremant en el Foc que dóna la Vida!
Gràcies a la gloriosa presència de l'Arcàngel Metatron i a la Ronda dels Arcàngels!

El Ministeri dels Infants de la Llum es prepara, està pràcticament a punt. Obriu els vostres
ulls i les vostres orelles per escoltar el Verb que dóna la Vida, per no oposar cap
resistència, ni cap por ni cap dubte, a la Veritat que Sou de tota Eternitat.
No hi ha cap límit ara, més que el que vosaltres mateixos us imposeu.
La Força per a l'establiment de la Fraternitat de Llum i Amor és aquí i ara present. Toca a
cadascun de vosaltres donar-li vida i deixar-vos penetrar pel Silenci i per la Joia de l'Esperit
Diví.
Jo sóc Henoc, el que us ha acompanyat a través de tots els Grans Mestres, de tots els
homes i animals, aquell que va restaurar i restaura ara, treballant a escala Universal, la
imatge i la similitud, la forma i la vida de l'Esperit Diví en cada esfera planetària tancada, en
cada món evolutiu que s'apropa a l'Essència Crística.
Així doncs, tots vosaltres, Cristos Ressuscitats, Fills i Filles de l'Amor Etern, celebreu la
Victòria de la Llum! El retorn de la Vida Autèntica compartida amb tots els regnes, amb els
Àngels, les Virtuts, els animals, els vegetals i els minerals; reunint els elements en un sol
Èter de Foc, en un sol Èter que transmutarà, etapa a etapa, tota la matèria densa fins a
fusionar-la amb la Nova Dimensió de Vida.
Jo sóc Henoc. Us acullo a la Casa d'Oració, us acullo a la Casa del Pare.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.12.2020

Estimats germans i germanes, us saluda Omraam Mikhaël Aïvanhov, el vostre
acompanyant en aquesta aventura de la Mare Gaia. Rebeu com sempre tot el meu Amor,
tota la meva Llum i la presència del Cercle dels Melquisedec. Sempre m'agrada estar entre
vosaltres durant els dies previs al solstici, i aquí estic avui per entregar-vos quatre senzilles
paraules per acabar aquest bloc anual de transmissions, i donar-vos el petit regal de la
tendresa del meu cor i del Cor del Crist que neix en tots nosaltres.
Com heu vist, a aquest solstici se li ha donat molt de bombo, i no és per menys, ja que
marca un punt important en el procés que vivim. Aquest solstici és crucial com us ha dit
l'Arcàngel Metatron, perquè representa un dels salts vibratoris a escala col·lectiva més
importants dels últims anys. Però no us penseu el que no és, cada any durant aquests dies
la Terra rep un gran flux de Llum; cada solstici d'hivern a l'hemisferi nord, marca també el
moment on neix el Crist Còsmic, el Crist Universal, el moment on la Llum torna victoriosa i
guanya terreny dia a dia a la foscor. Així que no us il·lusioneu amb dates miraculoses ni
esdeveniments espacials si vosaltres no heu fet el treball interior que us toca!
S'ha parlat molt de la conjunció de Saturn amb Júpiter, que assenyala una reconciliació, un
equilibri de la contracció i l'expansió, del fred i la calor, de la saviesa i l'entrega del cor
abundant.
Però heu de saber que per molt que es parli de conjuncions planetàries i esdeveniments
astrològics, tan sols són les molles del plat principal, ja que els planetes han girat al llarg
de tot el tancament planetari i no us heu alliberat. Per tant, sigueu conscients que és a
través del Portal del Sol, del Portal de Sirius i Orió, del Centre Galàctic, que s'activen els
processos de l'arribada del Foc Celestial, que després modificaran els efectes dels
moviments planetaris.

Vinga, fem uns instants de comunió en l'Esperit de Veritat, en el Foc del Cercle dels
Melquisedec que ve a oferir-vos les seves benediccions...

El Crist, a través de Jesús, va aportar els principis fonamentals del que ara viviu; a través del
meu Mestre Beinsa Douno, va aportar tots els mètodes per aplicar-los en aquest moment; i
jo vaig venir per realitzar-los, perquè els principis Divins del Crist es posessin en marxa i es
fessin realitat.
Com tots hem vist, el part planetari s'ha anat allargant, i jo ja fa unes dècades que vaig
deixar el meu cos físic, no obstant això, no he marxat ni un instant, he estat sempre present
amb tots aquells que em són propers, tots aquells que m'estimen i que han treballat amb
mi durant mil·lennis i mil·lennis.
I és a tots junts, ara, que ens toca realitzar la Llum Veritable, realitzar l'Amor Diví, viure la
Veritable Vida de l'Esperit.

És a cada instant, a cada moment, que heu de sentir la joia del Cor Diví. Heu de
materialitzar amb fets i actes, en les més petites accions quotidianes del dia a dia, la
bondat i la grandesa de l'Amor. Això és el que la Llum us demana, convertir cada acció en
una acció de Gràcies. Que a través de cada gest, de cada paraula, de cada moviment,
s'expressi la gràcia, la fluïdesa, la donació a la Intel·ligència de la Llum.
Aquesta és la Voluntat del Pare, ja que actuant amb aquesta atenció, amb aquesta cura,
amb aquest amor en les coses més petites, és com feu baixar l'amor més gran, l'Amor Diví i
la Llum Infinita que s'amaguen darrere el Gran Misteri del Pare Absolut.
Aquí es troba el secret, en aconseguir fer baixar la Llum fins al pla etèric, fins a la cèl·lula,
fins a l'àtom, fins a la punta del dit gros del peu, per connectar directament amb el cos
Àtmic, on es troba la Guspira Divina, el vostre Ésser Essencial de Foc.

Acollim la Guspira de Foc! Acollim la dansa i l'expansió de la Llum!
La Resurrecció de l'Amor en cada cèl·lula!
Aquest és el nostre propòsit, fer-vos sortir de tota il·lusió espiritual, de tota projecció, i que
entreu en la vivència directa, en la Presència de l'Esperit, en la simplicitat i la humilitat. Són
molts els que s'han quedat penjats en la seva pròpia il·lusió espiritual, en la seva il·lusió de
l'ascensió. Són molts els que han volgut apropiar-se del Món Diví, de la Llum, i han volgut
ajustar-la als seus desitjos, a la seva personalitat, i no, és tot el contrari! Sou vosaltres els
que us heu d'adaptar a la Llum, a les Lleis Divines, amb respecte, amb amor, desapareixent
del tot per poder entrar en la Nova Vida.
Seguiu treballant dia a dia, sense perdre el vostre ritme ni la vostra dinàmica, ja que els
moments que venen us demanaran una gran Força d'Esperit, una gran integritat i
estabilitat, per tal de mantenir les portes del vostre Cel obertes, per tal que sigueu les
escales que uneixen el Cel i la Terra. Us va dir el Pare Henoc que les aigües d'aquesta
dimensió seran xuclades, i tenim tota una sèrie d'eines preparades: aspiradors, canonades i
elevadors! - que vivificaran l'aigua d'aquesta dimensió i establiran la Nova Dimensió de
Vida.
Recordeu les visites que hem rebut aquest any com la de les Elohes, Santa Teresa, el Pare
d'Orió o els Arcàngels Mikhaël i Gabriël; uniu-vos sempre a la Ronda dels Arcàngels!
Recordeu també la visita de Sri Yukteswar i el treball amb la respiració, l'obertura del canal
central i l'entrada al Nou Alè Lluminós.
Aquesta és la feina fonamental, obrir de dalt a baix el canal central, convertir-lo en un gran
riu de Llum Daurada, instal·lant-vos en la Corona del Cor, en la Corona del Cap i en el
Triangle del Sacre, per tal d'encendre la Flama en els tres focs.
Sigueu sobris, sigueu senzills en els pensaments, en els sentiments, en l'alimentació;
relaxeu el món exterior, deixeu que s'adapti, que es vagi acomodant al vostre nou estat
interior, que és el que governarà a partir d'ara en tots aquells que hagin agafat el toro per

les banyes, aquells que s'han atrevit a prendre totalment la responsabilitat de ser qui són. I
no és feina fàcil! Ja que molts encara teniu coves i racons on amagueu les debilitats i els
rastres de la personalitat que us acaben enfonsant; encara queden espais que es
resisteixen a entregar-se, que es resisteixen a unificar-se amb la vostra Ànima Divina i
Esperit Diví.
No és fins que desaparegui totalment la línia que separa la vostra personalitat de l'Ànima i
l'Esperit, que podreu dir: “Jo sóc Un; Jo sóc la Llum; Jo sóc l'Amor, la Saviesa i la Veritat.”
Tingueu el coratge d'entregar-ho tot a l'Esperit, és a dir, a vosaltres mateixos, a la vostra
Essència impersonal i lliure que és Una amb la Font.
Quan ho tingueu tot integrat, podreu realment posar els peus a la meravellosa Mare Gaia
que ressuscita i dir: “Jo Sóc el que Sóc; Jo i el Pare som Un; Jo sóc un Altar on crema el Foc
de la Vida.” I a partir d'aquí podreu regar el que vulgueu, i tot el que fareu serà una gràcia i
una benedicció!
Recordeu no actuar amb la vostra pròpia voluntat cega, amb la personalitat dissociada, ja
que correríeu un gran risc en aquests moments. Deixeu que tot s'organitzi amb la
Intel·ligència de la Llum; que sigui l'evidència de cada moment la que porti les regnes i la
direcció.

Vinga, abans d'acomiadar-nos farem uns darrers instants d'aclimatació a la Llum que
arriba aquest solstici i que viureu durant aquesta propera setmana...
Armeu-vos de força i paciència germans i germanes! Els elements van fent les seves
neteges, però fins que no es comencin a veure continents que es parteixen, grans
tsunamis, cadenes de terratrèmols i esdeveniments que trenquin totalment la consciència
col·lectiva, encara no serà el final de festa. Quan els exèrcits a l'Àsia vagin amunt i avall i
quan el nivell de caos actual es multipliqui per cent i hi hagi senyals monumentals, llavors
sí que sabrem que ens acostem al moment del canvi dimensional!
Per ara seguiu treballant amb persistència, sigueu la Roca del Crist, la Roca del Pare.
Jo sóc Omraam Mikhaël Aívanhov, acompanyat del Cercle dels 24 Melquisedec. Junts
donem conclusió a aquest bloc de transmissions que us recomanem repassar, per tal
d'establir contacte amb els Éssers Intel·ligents, amb els Amics Celestials que més us
convingui.
Ens tornarem a veure l'any que ve! Estigueu a punt per a aquest salt, després de rebre l'any
passat els Batejos de Foc i les preparacions necessàries per manifestar i realitzar en aquest
pla, en cada petit gest i cada petita paraula, la Majestuositat, el Silenci i l'Amor de l'Esperit
Diví.
Fins ben aviat estimats germans i germanes!

