Casa Templária, 26 de fevereiro de 2012.

Minhas queridas sementes,
Sou tão feliz e estou tão contente porque meus amados mestres estão na
Colômbia realizando um trabalho extraordinário. Queridos e amados colombianos, que Deus os abençoe pelo enorme coração e toda a Fé que vocês têm.
Meu amado Brasil, vocês estão com meu querido mestre Jokin, que compartilha com vocês este amor do Ensinamento. Logo chegarão duas mestras.
Que felicidade poderem compartilhar com vocês este amor tão grande.
México querido e lindo, já há alguns dias vocês compartilham com minha
amada amiga Lucia. Podem se sentir felizes e contentes de alegria. Todos estão
preparando a Viagem ao Marrocos. Vai ser uma experiência única, animem-se!
Minha querida Bolívia, meus bolivianos sempre lembrados e amados. Vocês estão passando por um momento delicado, mas têm mostrado sempre que
são batalhadores e vencedores natos. Minha sempre doce e queridíssima Nilda,
mais uma vez vai levar essa Luz tão grande e a transmitirá por todo o seu país.
Quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequena. Eu vivia na estação de Áger onde havia apenas seis casas, e apenas três
eram habitadas. Era rodeada por montanhas
e por um pântano ou lago muito grande. Era
um lugar excepcional. Desde a idade de cinco anos eu ia todos os dias me banhar naquele lago. A água era cristalina e bem fresquinha, transparente. Cada vez que eu entrava na água, vinham me receber a baleia azul,
a cinza, os golfinhos e outros mamíferos. Era
uma maravilha nadar com eles nas profundezas do lago. Ríamos, brincávamos, eles me
contavam sobre a vida das algas, sobre a
memória celular, sobre a história da água.
Quando terminava, saia sorridente das águas, das profundezas daquele lago, e ia correndo para casa lanchar. Só quando completei uns vinte anos é que eu acordei,
quando compreendi que aquelas criaturas só vivem nos grandes oceanos, em

água salgada, e ali onde eu me banhava era um lago de água doce. O que acontecia, o que eram aqueles momentos tão grandes e felizes?
Hoje estou rodeada de montanhas, de bosques e por um rio bem pequenino. E todos os dias, no momento em que me sento no meio do bosque, sou rodeada por fadas, elfos, duendes, unicórnios e por todas aquelas criaturas, por aqueles seres tão maravilhosos que continuam conversando comigo e transmitindo algumas curiosidades que eles veem ao redor das árvores, das pedras e nas
canções dos pássaros. Abro bem os olhos e continuo vendo-os.

Compartilho este momento com minhas amadas sementes, e hoje é o dia
exato em que vocês podem fechar os olhos, observar bem o que há no ponto
mais profundo de seu ser e poderão realizar todos aqueles desejos que estão ali
escondidos. Podem trazê-los para fora e realizá-los: são suas metas. Aproveitem para ir à montanha, até o mar e, se estão na cidade, vão a um parque e
compreenderão que todo desejo é pensamento, palavra e ação.
Feliz domingo! Que suas metas sejam atingidas. Não existem barreiras
nem cadeias, nem portas fechadas. Apenas Fé, esperança e vontade de realizálas.
Feliz domingo, minhas sementes!
Com todo o meu amor,

La Jardinera

