Casa Templária, 06 de março de 2012.
Quanta alegria, que manhã mais linda!
Recebi às sete da manhã muitos presentes e não sei qual deles é o mais bonito.
Para mim, são todos especiais. Tenho nas mãos uma caixinha de madeira maravilhosa
e com o seguinte conteúdo: “Que em teu lar haja sempre doçura, dinheiro, abundância,
saúde, muita paz, alegria - que não pode faltar - muitíssimo calor e felicidade e,
evidentemente, muito amor”.
Que alegria! Felicito o México por esta iniciativa. Eles vendem essas caixinhas
e, com o dinheirinho que recebem, estão começando a fazer um pé-de-meia.

Minha querida e amada Costa Rica, muitas felicidades, vocês estão dentro do
meu coração e eu me sinto muito orgulhosa de vocês todos, meus pequenos simpáticos e
lindíssimos. Pura vida! Ânimo, pois vocês são sempre os primeiros para as viagens,
sempre são os que trazem mais gente. Sementes, não fiquem pensando que o México,
com seus 25 milhões de pessoa em sua capital traz mais gente. Não, não, nãããooo!
Teriam que pensar muito porque vocês - que são maiores do que os Estados Unidos trazem sempre muito mais gente. Como vai ser diferente? Felicidades, gente valente,
continuem fazendo as caixinhas e coisinhas como essa e vendam-nas. Em todos os
países – Salvador, Guatemala, Honduras – façam o mesmo. Sei que vocês estão fazendo
muita ‘bricolagem’. Animem-se!
Vocês sabem o que vai entrar em moda? Aquilo que a Franca – da Itália – já faz
há muito tempo: a ‘Casa da Sogra’. Vocês sabem como se faz? Arrumem e limpem a
casa, e todos os presentinhos que existem em duplicata, vão trocando. O que não lhes
agrada mais, vendam. Vão ao mercadinho ou brechó e vendam por um preço baixo.
Vocês nem imaginam o que se consegue fazer! Podem pagar suas viagens, podem ir à
Terra Santa, podem ir com o esposo, compartilhar com os filhos. É uma coisa
extraordinária. Muitas pessoas da Itália já estão fazendo isso. A Servidora os incentiva
a fazerem isso também. Usem coisas que vocês têm demais em casa. Fiquem tranquilos,
não se preocupem, pois, quando o Titanic afundou, pararam de construir barcos?
Nãããooo, muito pelo contrário, fabricaram outros, construíram barcos mais modernos,
mais bonitos; e o mesmo acontece com o que temos em casa. Guardamos “aquele
quadro porque foi presente de minha sogra.” Este outro “porque foi presente de minha
mãe”; “aquele foi presente de minha amiga, este porque foi presente de meu amigo”.
Não, retirem o que vocês têm em casa e renovem, movimentem as energias e verão que
estamos agora na moda da decoração Zen, ou seja, minimalista. Esta palavra já é

usada por todos. Então comecem a fazer isso e não se preocupem porque, dentro de um
ano, terão a casa cheeeeiiiia de tralhas novamente.
Façam como os americanos, coloquem as coisas na frente da casa. Aqui, a
Maribel também já começou a fazer isso. Ela coloca as coisas no corredor do
apartamento e já começou a vender muitas coisas. Dei os parabéns a ela, pois é isso
que deve ser feito. Quando há alguma desordem, é preciso colocar as coisas em ordem.
Mas, para isso, é preciso retirar o velho e o que não usamos e renovar. Vocês devem
aproveitar para marcar sua passagem para o Marrocos. É claro que – numa mensagem
recente - eu dei o exemplo de uma vaca, mas não é preciso chegar ao ponto de matá-la. Já
lhes disse isso antes. Simplesmente joguem fora o que não precisam mais, limpem,
regenerem. Já lhes falei da terra, é o que vocês têm que fazer pelo menos uma vez na vida.
Aqui na Europa é costume limpar toda a casa na Semana Santa. Fazer uma
limpeza geral, de cima abaixo. Pintar, lavar o chão, deixar tudo limpo e renovado. E eu
me pergunto: e por que não se faz isso com mais frequência? E vocês percebem que
cada vez mais vivemos com cada vez menos e que temos UM HORIZONTE CADA VEZ
MAIS AMPLO?!
Desde que entraram no Ensinamento, seu horizonte é um país diferente a cada
ano. Lembro o que lhes disse no ano passado: “Não haverá viagem, mas se preparem
para o ano que vem porque haverá um CURSO MUITO GRANDE E MUITO
ESPECIAL”. Bem, chegou o momento, e ele vai acontecer no deserto e naquelas
cidades esplêndidas daquele país doce que é o MARROCOS!
Apressem-se na limpeza. Se vocês não têm nada verão que logo solucionarão ‘o
problema’. Não se contentem com a monotonia, com a comodidade - proporcionadas
pela facilidade - e principalmente com a indiferença. Posso lhes dizer que a cada dia se
fica mais acomodado. Por comodidade, agora sem sequer se vai além da porta; por
comodidade, já não se visitam os amigos; por comodidade, não se toma mais banho de
água fria, ao contrário. E agora temos os e-mails, os telefones. É a “sociedade do
botão”. Analisem o que é o ‘botão’, mas sempre ‘sentadinhos’ em casa...
Muitas pessoas e muitas sementes gostam de dar conselhos sentados em suas
poltronas ou apertando botões. É mais fácil escrever e dar conselhos como, por
exemplo: “Você precisa falar mais a verdade”, “Você precisa falar sobre a realidade da
vida sem tanto romantismo”. “La Jardinera sempre fala de amor, não precisa dizer a
verdade nua e crua - que é o que existe”. É mais fácil dizer também que “La Jardinera
não deve passar sabão em ninguém, tem que falar com mais doçura. As pessoas não
estão preparadas, não querem receber sabões”.
Minhas sementes amadas e queridíssimas da minha alma e do meu coração, se
eu não lhes abro os olhos, o que acontecerá? Se lhes inflo o ego e lhes falo
simplesmente que vocês são Seres de Luz, umas almas enormes e únicas, o que
acontecerá? Vocês vão gostar disso? Não, sementes, não, pois para isso já existe a
sociedade. Para ensinar-lhes e fazer com que vejam a loucura, a Servidora lhes falará
sempre com a verdade; e aquelas pessoas que estão em suas poltronas dando
conselhos, mas não querem ir dar tratamentos ou cursos, morrerão no cárcere que é
sua casa, não importa se é uma cabana ou uma torre de marfim. Podem dizer: “Tenho
os cachorros e os levo para passear”. Não, não é suficiente. Ajudar a humanidade é
levantar-se e tomar esta decisão. O que ganharão essas sementes que dão conselhos a
partir de sua poltrona? Ou que vão falar em lugares onde só há pessoas importantes?
Evidentemente que só podem fazer coleção de selos.

O que vão levar quando se forem? Já não dissemos que a cremação eliminará
nosso físico? Já não dissemos que a terra comerá o que levamos com tanto orgulho? E
para que vai servir esse ego que cultivamos? O importante é a ALMA e toda a sua
MEMÓRIA.
Animem-se, sementes!
Regozijem-se da alegria de estarem vivos e saiam, viajem!
Todos os mestres estão no exterior. A Casa Templária está fechada, pois agora
os mestres têm que transmitir e se impregnar desse amor que vocês lhes dão com tanto
carinho.
Minha querida América – todas as minhas Américas – vocês são extraordinárias
porque têm FÉ E CONSERVAM UMA ENORME ESPERANÇA DE VIVER.
Compartilho com vocês todos os presentinhos, minhas sementes.

Trouxeram-me uma sacola de castanhas recém-descascadas. Que gostosas!
Envio para vocês compartilharem. Mas é evidente que esta manhã já comi a metade
delas – uns 500 gramas, sem exagero. Como são gostosas; e fazem muito bem para a
saúde! Também recebi castanhas de macadâmia e muitas outras coisas: bolsinha de
toalete, a pantera cor-de-rosa - que é a minha preferida. De tudo: chinelos, sabonetes,
mas para me lavar... Não tenham medo de compreender, sementes, que a Servidora
apenas sacode o pó para que vocês possam estar sempre lindos; e que ela os ama e os
adora. Joguem fora essa indiferença.
Queria que vissem a bonequinha que ganhei: é de pano, feita com agulhas de tricô, é
rosa, rosinha, e eu a coloquei aqui na minha cama. É maravilhosa!

De novo - e mil vezes mais - vou dizer a vocês: Vão em frente, animem-se! Não
permitam que a monotonia tome conta de vocês, reajam. É o momento também de se
prepararem, pois hoje é terça-feira, que é o ‘dia da guerra’. Isso quer dizer que
amanhã teremos a paz e a comunicação. Portanto, abracem todas as pessoas que virem
e também podem dizer o que pensam e renovem sua casa, construam, principalmente,
construam...
E se inscrevam JÁ para a viagem ao Marrocos.
Um abraço bem forte vindo da primavera!

Com todo o meu amor
La Jardinera

