
EL GRAN PRIVILEGI,  

EL GRAN DO D’IMMERSIÓ A LA TERRA PER EMERGIR AL CEL, 9-MENT, 

UN TRAJECTE A CAVALL DE L’ENERGIA, 

GUIAT DINS NOSTRE, 

VIST EN LA MENT, 

PER UN SER QUE ÉS, SENT....., 

EN UN VIATGE URDIT I TRAMAT, VIATJANT....., 

PARTINT, DONCS, DE “0”. 

 

En un principi l’ENERGIA circula y transita per 

tota  la TERRA, UNA es conformitat de l’ALTRA i 

l’ALTRA es conformitat de l’UNA, 

ENERGIA que vitalitza, que alimenta, que 

moldeja el creixement en GEO-METRIES, que 

impregna d’olor i color, essències de VIDA. 

ENERGIA que palpes en la IMMERSIÓ i que en una 

tramada de 7 fases EMERGIRÀ.                                            

( 7= NATURAL CICLE DE CREIXEMENT ).  

7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 0! Immersioooo!. 

Estem per tan en la fase 0 (el res i el tot), d’on 

sorgirà l’1 que marca l’INICI, des d’on l’ENERGIA  

ascendirà ondulant/serpentejant tal qual les 

ones del mar, les ones del so i de la llum....., 

garantint així que l’ACTIVADOR inicial (ɑ) sigui 

PRESENT en tot moment i poder arribar al pre-

destinat final (Ω).  

Des la fase 1 ascendim a la fase 2, que es el centre del DESIG, l’instigador i l’artífex de convertir l’ENERGIA 

en MATERIA. 

Continuant en el circuit marcat fins la fase 3,  l’ENERGIA entra en la vibració mes efervescent,  l’E-MOCIÓ, 

despertant en el SER memòries que el faran conscient de la extraordinària capacitat sensual i sensitiva, 

percebent amb plenitud de tota la creació-creatura interna i externa. 

A la 4ª fase l’ENERGIA serà atreta pel ben guanyat repòs, l’estada al COR, on experimentarà la part mes 

noble de l’E-MOCIÓ, el SENTI-MENT, l’ENERGIA, aquí, s’amararà d’amor i dolcesa, impregnant-se ara sí en 

ELLA, el propi-nom del SER. 

En la 5ª fase l’ENERGIA ascendirà per transmutar-se en PARAULA, prou carregada ja, d’experiències de 

DESIG, E-MOCIONS i SENTI-MENT , amb cor d’activar el temple sagrat que es la BOCA dels homes, d’on 

sorgeix l’expressió, el cant i la musica per fer palesa les excel·lències viscudes pel CAMÍ. 



En la 6ª fase de l’ascensió l’ENERGIA okupa el bell mig de la VISIÓ, on experimentarà veraç i honestament 

la reial comprensió. 

En la 7ª fase l’ENERGIA esdevé pura il·luminació, en BENEfici del SER i de la TERRA, fent DONACIÓ de la 

llum, aliment, missatge i ensenyament atorgat.  

Amb tot l’exposat queda evidenciat, que el què anomenem SER HUMÀ es  

realment un circuit imprès, per on transita i circula l’ENERGIA MARE, 

un instrument viu i pensant que utilitzarà per EMERGIR de la TERRA, 

 instrument per l’alquímia i la transmutació de la MATERIA  

en LLUM. 

En la meditació doncs, el que és fa es re-viure, re-cordar, 

una i una altra vegada les fases d’un impressionant viatge, que sense ELL el SER no seria, 

ACTIVAR i ALIMENTAR les memòries per no perdre’ns ni entretenir-nos mes del compte en cada fase. 

SER dignes directors-dirigents perquè l’ascensió esdevingui una magnifica dansa serpentejant i tenir la SORT de 

SER conscients del gran honor de tal magnificent AL-QUIMIA, “donant-nos” el regal de SER, sentir-ho i veure-ho 

per nosaltres mateixos. 

...una CREATURA present en al seva CREACIÓ,  

present en la gran CREACIO del projecte HUMANITAT, 

 tan sols això som i no és poc, 

 una consciencia viva, present i precisa en un concret espai de temps. 

- Cesca en pAU, 16-9-2016 - 
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