Casa Templária, 2 de março de 2012.

Enquanto temos um desejo, temos uma razão para viver. Meu desejo
é que vocês leiam várias vezes esta mensagem.
O pior inimigo da motivação é o comodismo. Sempre foi assim; nós
nos conformamos com o que temos ainda que não seja o que desejamos, e
isso nos condena à imobilidade e à frustração.
Então, minhas queridas sementes, para evitar isso, troquem as pilhas
e se mexam! Dizem que havia uma família muito pobre, cuja única
propriedade era uma vaca esquálida da qual obtinham o leite que os
mantinha vivos. Um dia, pediram ajuda de um sábio e este, à noite, matou
a vaca e foi embora. Depois de algum tempo, o sábio voltou a visitar a
família e a encontrou vivendo prosperamente. Estavam ricos, tinham de
tudo. “Quando mataram nossa vaca,” explicou o pai da família, “fomos
obrigados a cultivar a terra para podermos comer e as verduras que
sobravam, vendíamos aos andarilhos e, no final, conseguimos abrir nossa
própria venda. Agora ganhamos muito bem a vida, somos ricos e estamos
muito felizes!”

Que tal ler duas vezes esta história? Compreenderão que muitos de
vocês ficaram quase sem nada, e ficar sem seu único sustento sempre é o
fator que fez aquela família e fará vocês reagirem. Cresçam diante da
adversidade. A motivação de que sempre se necessita é no sentido de
aproveitar o máximo de seus recursos, de sua criatividade e de colocar em
prática seus projetos. Não aceito que digam que é porque não tenho nada,
não se deve fazer nada. Não digo sempre que há uma solução para os
problemas? Procurem bem no fundo de vocês mesmos e poderão muito

bem juntar tudo o que vocês têm e ainda mais em sua casa, na casa das
avozinhas, na casa dos sogros. Levem ao mercado, vendam o mais barato
possível e, no fim do dia, já ganharam, no mínimo, um jornal e esse
dinheiro é seu.
Se procurarem ainda mais, o cérebro vai se desdobrar e vocês terão
milhares e milhares de ideias que poderão explorar. Cuidado, a doença
dos jovens – que é o comodismo - é o pior inimigo de nós mesmos; e,
principalmente, ficar repetindo sempre: “Ah! Eu me conformo com o que
tenho.” Não se conformem! Ajam.
Vamos em frente, minhas sementes, lhes desejo sempre o melhor e,
como vocês são um microcosmo, podem explorar todas as ideias que
existem dentro de seu cérebro.
Pensamento, palavra e ação.
Vamos em frente!

Com todo o meu amor,

La Jardinera

