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Nosaltres els Mamos, des del Cor del Món, que és també el Cor de l’Univers, des de la nostra 
Casa Sagrada, la Sierra Nevada de Santa Marta, a Colòmbia, saludem tots els nostres Germanets 
Petits de totes les races del món, la gran germandat, tots els mestres, els treballadors de la 
llum, tots aquells que estan en el camí del canvi de consciència, els qui estan despertant a una 
nova consciència i també tots els qui encara estan adormits. Els convidem a reflexionar sobre allò 
que és obvi, allò de què tothom parla, el missatge que ens corona a tots com una sola unitat, com 
un sol dolor, com un sol sofriment, com una sola humanitat que pateix, que plora, que s’ensorra i 
que s’ha d’aixecar empoderada, diferent, alliberada d’egos incomprensibles, de valors que no han 
ajudat i de poders que ens han deixat febles i cansats de carregar-los perquè, quan més els 
necessitàvem, no ens han servit.

La Mare ha parlat, la vida ens ho ha cridat a la cara, la natura ho ha revelat, els focs no 
intencionats ho han clamat com una veritat a crits. Però no els hem sentit perquè estàvem 
ocupats en allò grandiós, perquè no ens tocaven directament, perquè estàvem construint un 
demà millor sense saber per a qui ni per a què. Avui no podem dir que ens ha agafat 
desprevinguts, que no ens havien avisat, que ha estat una sorpresa. No diguis que no ens ho 
havien dit.

Nosaltres els Mamos, que hem après durant centenars de generacions i llinatges a prendre’ns el 
temps per desenvolupar la comunicació amb les dimensions superiors i inferiors, que vivim divuit
anys de la nostra vida present aprenent a fer callar la nostra ment, a insensibilitzar els nostres 
cossos biològics i els nostres sentits, a apagar els nostres egos, a adormir les nostres ments 
perquè no jutgin, no sentenciïn, no condemnin. Durant aquests anys i fins al final de la nostra 
existència continuem aprenent a ser Mamos, agusem els sentits del ser superior i ens capacitem 
per percebre amb els sentits de l’ànima i del cor el murmuri de la divinitat que duu el vent, la 
brisa, les aigües, els núvols, les muntanyes, els animals, els boscos, les criatures molt petites 
com ara els bacteris, els éssers visibles i invisibles, el mateix que els guardians dels nostres llocs
sagrats. Hem après que ells parlen en el riure innocent dels nens, en la saviesa vella de qui ja 
se’n va, en el color dels núvols, en el desglaç dels Chundwas (cims nevats), en les aus que han 
deixat de volar, en els volcans que s’han despertat perplexos i han començat a bramar fins a fer 
tremolar la Mare Terra.

Els Mamos ho hem llegit, ho hem entès, n’hem donat testimoni quan ha canviat el caminar lent i 
segur del pare Sol, abraçant la Mare Terra fins a cremar-la, i quan els cicles lunars ja no s’han 
tornat a alinear per dirigir la vida, la sembra i les collites. Germanets, les coses que poden 
semblar insignificants per a vosaltres tenen un enorme significat per a nosaltres els Mamos. Els 
Mamos veiem en tots els esdeveniments naturals, en totes les manifestacions, un missatger i un 
missatge, un guardià, un mestre, un conseller, que ens porta l’oportunitat d’escoltar, de 
dialogar, amb la Mare Natura i amb la Mare Terra. Així aprenem el poder de liderar sense insistir 
perquè els altres ens segueixin. Anomenem Germans Grans els virus, els bacteris, els que no fan
coses bones per nosaltres o els que ens provoquen pestes o alteren el nostre temps i el nostre 
espai. Avui, una sola entitat diminuta està produint una gran pertorbació que ens obliga a tots a 
aturar-nos en el nostre camí sagrat de la vida.

Per a nosaltres els Mamos, quan la Mare Terra tingué la seva primer albada tot començà a 
manifestar-se des de l’esperit, a Ánugwe, i després tot es manifestà a Ti’na. Ánugwe és la força 
immaterial de l’existència, la “Força Llei” intangible i més gran que governa i controla tot allò que
existeix a la natura i el cosmos. Ti’na és la força en el mode material, visible i que es manifesta 
des de l’Ánugwe. Així es manifesten tots els regnes, els animals, les plantes, les aigües, les 
roques i tot allò que existeix a Ti’na. Ells van ser primer que nosaltres, a Ánugwe, on es 
manifestaven com la força suprema de la vida, de la creació, i així va haver de continuar a Ti’na. 
Nosaltres vam ser els últims a arribar a Ánugwe i a Ti’na. Nosaltres hi vam arribar ahir, i malgrat
no haver pogut comprendre encara a què hem vingut, ni per què hem estat els últims, ni quina 
seria la nostra sagrada missió o en qualitat de què hem arribat per estar amb els Germans 
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Grans, n’esdevenim els botxins i, com caníbals, comencem a consumir-los i destruir-los. Hem 
alterat l’ordre establert per la Llei més Sagrada de l’Univers, la Llei d’Origen, que és la Llei de 
l’Ordre, de la vida i del respecte pel ser. No hem après a posar-nos a l’altura de la Mare Terra ni 
de la Natura.

Com nens capritxosos i cegats pel poder de la raó, comencem a canviar-ho tot, destruint i 
aniquilant-ho tot al nostre pas. Hem estat tan poderosos que en un batre d’ulls hem reescalfat el
planeta, hem descongelat els pols, hem fet desaparèixer molts germans de la flora i de la fauna, 
hem contaminat la brisa de l’aire... i són molt pocs els qui han actuat amb consciència de 
transformació volent canviar el sistema que avui ens governa. Fins ara hem estat jugant amb 
foc. Ens hem fet fora a nosaltres mateixos de l’equilibri. I aleshores, un virus, el més petit dels 
elementals, la criatura més insignificant als ulls dels Germanets Petits, ens ha obligat a aturar la 
cursa de persecució, sense ni tan sols saber què perseguíem. Aquest virus ha esdevingut un gran
mestre, un autèntic missatger.

Des dels nostres llocs de comunicació amb els portals des de les diferents dimensions, nosaltres 
els Mamos percebem que a aquest mestre l’alimenta la por, vibra amb ella i està empoderat per 
aquest temor que percep en tots els qui ens sentim aterrits per la possibilitat de perdre allò que 
tenim, allò que construïm o allò que planejàvem construir. Com a humanitat hem estat coronats 
amb la vibració de la por. Des dels llocs sagrats, els Guardians envien coratge, i nosaltres els 
Mamos afegim a aquest coratge una bona dosi de solidaritat, d’amor incondicional i de confiança 
en nosaltres mateixos per contagiar-la als altres com un escut efectiu contra la por.

Els Mamos parlem amb la Mare Terra, parlem amb la vida i amb éssers de tots els regnes. Des 
de les nostres oficines sagrades demanem perdó, primer a nosaltres mateixos, i també als 
nostres veïns, a la brisa, a l’aigua, als animals i a les plantes. Nosaltres guarim, equilibrem els 
nostres Germans Grans, perquè quan els guarim i equilibrem, ens guarim i equilibrem nosaltres 
mateixos, perquè tot està integrat en el tot, interactuant entre si i amb nosaltres. Només quan 
assolim aquest nou equilibri, una Nova Humanitat empoderada per la solidaritat donarà pas a la 
nova Terra ascendida, honorada, respectada i estimada. Aleshores no tan sols l’aire pur serà 
possible, no tan sols els animals sans seran possibles i les plantes sanes seran possibles, sinó 
que cada element, cada ésser estarà complint la seva missió, sense ser destruït, violentat per 
allò que hom anomena desenvolupament, civilització, modernitat i que nosaltres els Mamos 
anomenem inconsciència.

La nostra Sagrada Mare Terra estarà protegida quan nosaltres, com a humanitat, prenguem la 
resolució de fer les coses respectant i reverenciant totes les formes de vida. Per a nosaltres els 
Mamos, aquesta és una invitació al canvi i a la transformació sense agressió, amb amor i 
gentilesa. És quelcom semblant al que parleu avui vosaltres d’aquesta transformació, d’aquesta 
mutació que estan fent els virus moderns. Els Mamos veiem això com una realitat propera on 
podem, cadascú amb la humilitat més gran que ens assisteix, amb la veritat absoluta de poder 
demanar-nos perdó a nosaltres mateixos i demanar perdó als nostres germans i als nostres 
Germans Grans, assolir un canvi, una mutació d’actitud, una transformació de consciència, 
d’hàbits de pensament davant aquest sagrat planeta, davant aquesta sagrada Mare i davant els 
nostres sagrats Germans Grans.

Hem demostrat com som de poderosos per canviar, per transformar. Fem servir el mateix poder 
per mutar la nostra consciència afegint-hi una forta dosi d’amor, compassió, respecte i 
reverència per la vida, sense rebutjar amb orgull o arrogància els Germans Grans de la natura, 
perquè ells han arribat aquí abans que nosaltres.

La Mare Terra, els Guardians dels nostres Llocs Sagrats, els Mamos dels Chundwas ens estan 
cridant a tots, mobilitzant els Mamos i els Germanets Petits a treballar plegats per assolir aquest 
canvi en la humanitat i en el món. Que el poder, la llum i l’amor siguin amb tots nosaltres per 
dur a terme aquesta transformació durant aquest temps de canvi.
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