Casa Templária, 5 de janeiro de 2012.

Meus queridos Reis Magos,
Que grande alegria estou sentindo! Limpei meus sapatos e vou colocálos na lareira ou na janela. Sei que nunca se esquecem de mim e que sempre
me trazem quase tudo o que lhes peço. O „quase‟ é porque nos países do
Oriente, de onde vocês vêm, não existem os mesmos modelos das coisas de
que necessito aqui. Mas a expectativa é o que há de mais maravilhoso.
Reis Magos, meu coração está como da primeira vez que vocês
vieram me trazer presentes: grande e dando pulos de alegria porque sempre
os defendi e digo a todas as crianças - e às vezes aos mais velhos - que,
quando lhes deixo água para dar de beber aos camelos, e trigo e doces para
vocês, vocês sempre comem. Sempre! Por isso eu acredito nos Reis Magos.
Meus queridos Reis Magos, vou lhes pedir que abracem muito meus
pais e todos os pais do mundo porque são
as pessoas mais maravilhosas que temos,
mas que, muitas vezes devido ao estresse e
aos problemas da sociedade, ficam muito
vulneráveis e nós, as crianças e
adolescentes, não gostamos de vê-los assim
porque precisamos vê-los como ídolos para
que nos deem confiança. Nossos pais
precisam ser os mais fortes, os que
solucionam problemas, os que nos ajudam
nos estudos, mas para que possam nos ajudar nos estudos, precisamos ver
que eles estão serenos, seguros de si, que não têm inquietações.

Ainda não compreendemos os problemas da crise, do emprego
mesmo que tenhamos 20 anos. Só sabemos que já não temos mais créditos
para o celular, que queríamos sapatos ou as botas da última moda, que
queríamos também aquele moletom de marca, o i-fone, e tantas outras
coisas. Por isso precisamos sentir que nossos pais são fortes e seguros, que
os problemas são solucionados, mas principalmente que, aos nossos olhos,
eles sejam percebidos como serenos, mais tranquilos e seguros. Isso vai
nos ajudar muito a crescer, nos vai ajudar muito no futuro quando formos
homens e mulheres.
Para meu irmão, vou pedir
algo muito especial. Quando era
pequeno, vivia na estação de
Ager e estava acostumado a
brincar com pedras e sempre
atirava pedras principalmente
em sua irmã mais velha e
também nas outras; e ele se
divertia e ria muito com isso. Ele
era o orgulho de meus pais, o
único varão de três meninas. Hi, hi, hi, ha, ha, ha! Como você ria ao
mesmo tempo em que nos fazia chorar. Hoje, já tendo crescido um pouco,
lhe peço para sair da estação de Ager, que está cercada de montanhas e,
em vez de colecionar seus brinquedos preferidos - porque aqueles
brinquedos são apenas de cabeça e só vê pessoas velhas, museus, lugares
habitados pela velhice e pela tristeza -, aprendesse o Ensinamento, que é o
único que existe neste planeta. Você poderia viajar e ajudar os outros, mas
não em teoria e sim na prática. Isso eu peço ao meu irmãozinho. Para
minha segunda irmã: saúde, muita alegria e que possa sair do lugar de que
tanto gosta: da tranquilidade, da paz e da solidão. Existem muitas coisas
para ver, lugares para onde viajar, mas principalmente coisas de que rir. À
menor que, quando nasceu, acabou com o papel de protagonista de meu
irmão. Ela era a caçulinha, a mais bonita, a mais linda e a mais alegre, e
todos a tratávamos como a rainha da casa. A ela desejo que tenha
coragem, que tenha força e que continue fazendo rosquinhas e canelones,
mas com a esperança de que ao final do túnel existe sempre a Luz. O que
não fez ontem, terá que fazer hoje. E para todas as crianças peço que lhes
conceda o seguinte:

Meus queridos pais, sei que
estão muito ocupados com o
trabalho e com todos os problemas
do dia-a-dia, mas façam um
esforço. Por isso sempre lhes digo,
primeiro pensem em vocês e depois
ajudem aqueles que conseguirem
ajudar. Mando-lhes muita força
para que possam subir no cavalo
branco – Pégaso - para que possam ver melhor todos os obstáculos. Se
vocês não tiverem medo, seus filhos herdarão a força para triunfarem e a
segurança em si mesmos para vencerem os medos que herdaram de nós.
Queridos filhos, se seus pais são hoje seus heróis, pensem que ontem
também foram crianças como nós e tiveram que lutar e que venceram.
Lutem! E verão que não precisam temer a sociedade. Apenas não
deem ouvidos àqueles amiguinhos que dizem: “Pegue, fume essa erva ou
coma este chocolate. Beba álcool que vai se sentir melhor e mais forte”.
Não! Mas trabalhem para poderem vir para a Terra Santa.
Continua o ano do perdão, o ano das esperanças, do progresso e,
acima de tudo, este ano é o ano das oportunidades. Podemos escolher o
caminho da Luz ou do túnel, vocês mesmos, mas estou certa de que
escolherão o da Terra Santa. Pais e filhos, eu os convido a virem este ano,
todos juntos ou da forma como puderem.
Com relação à Servidora, fui uma menina bem
comportada este ano. Revisei toda uma lista de erros
meus, de defeitos meus. Os defeitos não mudaram,
mas o que aconteceu foi que não passei sabões nos
outros. Bem, talvez uns três ou quatro... mas às
pessoas que estão perto de mim. Mas já que não
passei sabões, não mereço receber carvão. O carvão
é um doce que aqui é dado para as crianças que não
fazem seus deveres. Todos os dias – ou quase todos os dias – a Servidora
faz seu dever e espera que, quando vocês lerem isso, não encontrem muitos
erros de ortografia. E prometo fazer meu dever todo este ano que começa
para que possam despertar o sonho, a esperança e a alegria. A harmonia,

vocês sabem que estamos no ano da Harmonia e ela nos acompanhará
todos os meses.
A porta cósmica está aberta para vocês porque ainda estamos sob a
influência da lua e do solstício. Animem-se, pois
tenho a certeza de que amanhã encontrarão junto
de seus sapatos, ou talvez em algum canto da
casa, alguma coisinha que possam ter pedido!
Não todas, pois os reis têm muito trabalho e
também por razões econômicas. Eles também
passaram pelo problema da crise. Então fiquem
felizes. Um abraço bem forte e compartilho com
todos vocês as brincadeiras e a alegria.
Espero que possam pedir a seus pais ou a sua madrinha que lhes
compre roscas de reis. Aqui na Europa se usa muito a rosca de reis. É muito
boa, deliciosa. Lembrem-se de providenciar para amanhã as roscas de reis.
Que o Anjo da Guarda os ajude a dormir e os proteja sempre!

Com todo o meu amor!

La Jardinera

