
 Temps d'amor 

El món 2020, ciutats confinades, tancades a casa hi ha moltes persones que esperen que arribi 

el dia en que tot hagi passat. 

Prenc una infusió en silenci mentre decideixo què és el que vull fer, la meva rutina s'ha 

trasbalsat, ara els meus dies transcorren a casa on puc triar que fer a cada minut.  

Decideixo agafar un coixí, posar música que acompanyi l'instant i sec amb les cames creuades 

disposada a meditar profundament. 

Immersa en la meditació... 

Es tracta d'una pandèmia que ha arribat per elevar la humitat a un altre consciencia. 

Han canviat les normes del joc! Les persones hem jugat a ser poderosos desafiant la nostre 

mare natura i ara és aquesta, que tant ens estima, que d'una manera dràstica ens farà tocar de 

peus a terra amb un missatge clar: formeu part d'un tot, d'un sistema harmònic i perfecte del 

qual no podeu crear una jerarquia adaptada a les vostres necessitats menyspreant les 

necessitats dels altres protagonistes del sistema Mare Terra. 

Us presento en Covid19 un virus que ha vingut per quedar-se i fer trontollar el vostre sistema 

de creences i dinàmiques de funcionament i prioritats. 

Vosaltres mateixos sou el perill i la solució. Adéu excuses, no hi ha culpables, ens vosaltres 

mateixos recau la causa i l'efecte. 

Heu tingut prou temps per prendre consciencia d'allò que nodreix l'ànima tot i que heu 

preferit donar importància a allò que un cop morts no us servirà, ni tampoc ara us pot salvar. 

Esteu davant  la millor oportunitat que se us pot presentar, ara és el moment, observeu i 

busqueu dins els buit d’angoixa i por que internament teniu creats. 

Busqueu l'ordre que us ajudarà a topar amb l’antídot màgic. 

És fàcil, forma part de vosaltres, és la vostra essència. 

La veu de la meva filla em fa tornar a l'aquí i l'ara. M'aixeco, la busco i l'abraço i en aquest 

instant d'amor incondicional em dic a mi mateixa que li ensenyaré a estimar la vida, que em 

des-educaré i que juntes plantarem bones llavors per viure una vida real lluny de necessitats 

creades que ens encadenen i ens priven de viure en llibertat.  

Ens dedicarem temps i gaudirem del temps en companyia de les persones que estimem, el 

millor regal de vida! El temps. 

 

 

 


