Casa Templária, 25 de dezembro de 2011.
Diz a lenda que:

“...no portal de Belém há estrelas, sol e lua
e o Menino Jesus, muito Feliz em sua manjedoura”

Feliz Natal é o que lhes desejo, queridas sementes!
Este é um desejo de paz, tranquilidade e de harmonia. Lembrem-se de que hoje é dia de
Natal ou, melhor dizendo, é um dia especial para preferir estar em família e também para
permanecer conscientes e atentos e evitar que algo termine em tragédia ou em aborrecimento,
desgostos ou pequenas brigas. Lembrem-se de que ‘com apenas um copinho a mais pode acontecer
um pouquinho mais’. Não se trata de uma rima de poesia, mas de uma realidade.
Animem-se minhas sementes, sejam felizes, desfrutem o dia de hoje porque o dia de amanhã
será ainda mais feliz.
Vocês têm que ser reis por dentro, não importa quais sejam suas profissões ou condições.
Sempre se considerem reis por dentro, pois é isso que vocês são. Cultivem a melhor atitude em relação
à Terra, desfrutem do mundo, pois temos a alegria que Deus nos deu e verão que o que fizerem estará
bem feito. Compreendam que vocês são viajantes Divinos, que sua passagem pela Terra equivale a
apenas um minuto. Vocês vão para um mundo muito diferente e maravilho. Não se limitem em
pensamento. Não aceitem barreiras, apenas experiências, pois aqui a vida é curta e breve. Lembremse, minhas amadas sementes, da grandeza de espírito que vive dentro de vocês.
Vocês já pensaram que a seiva que alimenta as folhas das árvores e das plantas flui para
cima contra a força da gravidade? A fruta sempre cai por terra e a seiva, ao contrário, sobe.
Quando vocês pensam nessas maravilhas e se concentram bem, ficam dando graças a Deus por
esses feitos.
As percepções do Universo sempre vão. Creiam, compreendam os poderes que trabalham
silenciosamente, a humildade da natureza faz com que nos sintamos reis. Sintam-se reis por dentro
mesmo que por fora tenham profissões diferentes. Sintam-se reis e reconheçam Deus no mais
profundo de seu ser.

O Rei Maior não veio hoje – 25 de dezembro – ele sempre esteve e reinará dentro de nós.
Grandiosidade de sua Mãe que deu a prova de amor de nos dar Seu Filho; grandiosidade dessa
Mãe que sem seu sacrifício e prova de amor não teríamos sabido o que é a generosidade, o amor e a
recompensa. Obrigada Mãe da Terra, obrigada a todas as mães que, no momento de sê-lo, deram o
melhor de si.
Essa Luz Tão grande, hoje a oferecemos aos hospitais, às prisões, aos que estão nas ruas,
porque nós já a temos. Vamos dar um presente para este nascimento, não importa quando tenha
nascido. O presente é fazer um oferecimento ao planeta e ao Universo: coloquem em um pratinho
um pouquinho de alimentos que colocarão hoje em sua mesa, que colocarão em alguma janela,
oferecerão em um lugarzinho sereno e tranquilo de sua casa. E oferecerão simbolicamente os
alimentos a todos aqueles que necessitam e, principalmente, à Terra e ao Universo. Na mesma
proporção que fizerem esse oferecimento, vocês receberão.
Feliz Natal!
Vamos todos nos dar as mãos, vamos nos dar um abraço e vamos cantar:
Belém, Belém, sinos de Belém, os pássaros cantam,
que novidades nos trazem!
As novidades são a alegria, os risos e comida gostosa e estar bem de saúde.
Eu abraço todos vocês, minhas sementes.

Com todo o meu amor!

La Jardinera
Queridas sementes, que estão no Caminho do Mestre,
Se desejarem se elevar acima de seus alunos, terão que se rebaixar e colocar em prática a
humildade diante deles, com palavras e atos; desta forma serão reconhecidos. Pensem bem! Se
quiserem ser respeitados como mestres, coloquem em prática a humildade. Rebaixem-se! E se
elevem com suas palavras quando transmitirem o Ensinamento, que é o Caminho para a Luz. Este é
o meu desejo, meus queridos mestres, para todos aqueles que estão no Caminho do Mestre. Não se
chega ao final até que se comece uma Nova Vida.
Eu amo vocês!

La Jardinera.

