Casa Templária, 4 de março de 2012.
Bom dia, sementes!
Feliz domingo!
Fui caminhar num bosque e encontrei as primeiras violetas. Sempre
fico em estado de admiração diante delas.
É a menor flor da terra e a mais forte, a que tem mais força e a que
nunca perde a fé, pois todo ano é a mesma coisa: tem que aguentar a neve,
o gelo, o vento, todas as tempestades e sempre renasce com uma grande alegria e com sua cor tão linda. Todos os anos é a mesma coisa e é a primeira alegria que tenho na primavera.

Como é possível que minhas sementes tão amadas, sendo mais fortes, maiores e muito mais valorosas, tendo a luz, sendo seres de Luz, baixem seus braços ou fiquem se lamentando com o que acontece com elas
mesmas, com eles mesmos?
Vocês não têm teto, comida e não estão bem vestidos? A pobre violeta tem que aguentar ficar coberta pelas folhas das árvores, às vezes pela terra e também por algum animal, por algum javali que passa e as pisa.
Depois de sofrer tanto, sempre vencem todas as dificuldades e nos
oferecem sua beleza.
Animem-se, sementes!
Não fiquem se lamentando. Como seres de Luz, vocês podem vencer
tudo e mover montanhas.
Quero compartilhar com vocês outra historinha.

Aquela menina inquieta, muito curiosa, mas sempre respondona, estava conversando com seu pai e ele lhe perguntou: “Então, Ita, qual é a coisa mais rápida do mundo?”
Efetivamente, a menina respondeu:
“A luz! O vento!”
“Não !!”
“Um avião!”
“Não!!!”
Como a menina não encontrou a resposta, o pai respondeu dizendo:
“A coisa mais rápida que existe é o pensamento”.
É claro que a menina ficou pensando: “Não pode ser! Como é possível?”
O pai, com toda a paciência, voltou a explicar: “O pensamento é tão
rápido que, apenas pensando, já se chega ao destino. O pensamento é palavra e ação. Tudo o que você pensa se materializa; uma parte nesta vida e
outra em outros planos, mas sempre se realiza.”
Mais uma vez a menina levou muito tempo para aplicar aquelas palavras sábias de forma efetiva.
Dediquem cada dia a um pensamento para aquelas pessoas amadas,
dediquem um pensamento para Tiberíades, um pensamento para a Terra,
outro para a humanidade e, principalmente, para realizar seus desejos.
Já estou até ouvindo vocês dizerem que não têm tempo, mas como já
lhes disse, o pensamento é a coisa mais rápida que existe. O tempo não existe. Vocês levam apenas um segundo para pensar e aquilo já está realizado.
Minhas queridas sementes, hoje vamos preparar uma mesa melhor e
mais bonita. Se vão comer fora, no campo ou na praia, aproveitem para ficar em família, aproveitem se vão ficar com amigos ou tenham simplesmente um dia de paz e de tranquilidade consigo mesmos.

É preciso encontrar aqueles momentos de solidão para repassar a lista das coisas que nos cabe cumprir e as lições que temos que aprender. Vocês já sabem: a culpa não existe. É apenas algo que faz parte da educação

dos homens, mas é claro que vocês podem substituí-la pelos desejos de alcançar tudo aquilo que desejam.
Vocês não precisam guardar a dor, pois ela permanece em nossa
mente por causa dos medos: o medo do abandono, o medo de ficar sozinho,
o medo de ser repudiado, o medo de não ser amado ou amada. Mas são
simplesmente medos decorrentes da educação que recebemos e eu os lembro, minhas queridas sementes, que não é necessário ‘matar a vaca’. Vocês
precisam apenas de um pouquinho de força, de fé e de quererem dar o primeiro passo para ganharem muito dinheiro, como aconteceu com aquela
família que conseguiu sua quitanda. Vocês que vivem na cidade podem fazer outras coisas. Procurem e encontrarão.
Hoje vamos abrir uma garrafinha de champanhe para celebrar o domingo.
Vamos abrir nossos corações e dar aqueles abraços, aquele carinho e
aquele amor de que tanto os jovens necessitam, assim como todas as pessoas. E nós mesmos, quando damos, recebemos.
Envio a vocês um milhão de borboletas para que os acariciem e para
que os levem em suas asas a tocar sua estrela, todas as estrelas do firmamento.

Feliz domingo, de todo o coração!
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