Casa Templária, 07 de março de 2012.
Dicionário
Hoje é o dia de Mercúrio!
Tenho certeza de que em todas as casas do planeta – ou quase todas –
há um dicionário, simplesmente porque pelo menos uma criança da
família foi para a escola e também porque é quase que obrigatório ter
um dicionário, pois e o livro mais completo e, eu diria, indispensável
para todos aqueles que querem alcançar uma meta em sua vida em
sociedade; e uma ética importante é a comunicação. Estou abrindo apenas um parêntese. Há mais ou menos 5 dias vocês recebiam as Mensagens com erros ortográficos. É claro que a Servidora precisa do dicionário. Embora eu também tenha um em casa, as pessoas que traduzem o que eu digo em Mensagens são estrangeiras. Por isso é importante conhecer muito bem o significado de cada palavra.
A, a primeira, a número um. Na sociedade se utiliza ‘amor’, ‘amabilidade’. Isso é muito bonito, mas o mais prático é o seguinte:
A: AJUDA. Quantas das minhas sementes pedem ajuda? Por quê? Pedir ajuda é praticar a humildade. Saber pedir ajuda é querer aprender, é querer trabalhar em equipe. A humildade tem muito valor para
mim. Frequentemente precisamos dela, mas costumamos ser mais prepotentes, trabalhar individualmente porque somos Autossuficientes.
Este segundo significado agrada menos, mas é uma realidade.
B: Beleza, bondade. É maravilhoso, mas vamos ver o outro lado: bondade em benefício de quem? A metade é em benefício de nós mesmos
porque somos o umbigo do mundo. Mas eu já disse mil vezes que “só
existe um umbigo: Cuzco”.
Beleza. Colocamos óculos de sol, os últimos modelos são os RayBan aviador. Basta olhar as revistas, a televisão ou as pessoas nas ruas. É claro que existem outras marcas – Chanel, Gucci, etc -, mas para quê? Se
com esses óculos não se pode apreciar a beleza e a maior parte dos dias
de nossa existência passamos ao lado da beleza e não a vemos. Vocês já
prestaram atenção numa formiguinha? Ahahaha! “Sim”, vocês vão dizer, “quando ela vem comer doce dentro de casa.” Mas vocês ainda não
observaram o trabalho que as formigas e as abelhas fazem? Claro que
não, há muito tempo vocês usam óculos de sol, de preferência bem escuros.
C. Carinho, qualidade. Bem, o carinho que vocês sempre pedem, queridas sementes, e pelo qual a sociedade esbraveja – como o elefante faz
todos os dias - porque a esposa ou o esposo não lhe deu um beijinho;

porque a mãe ficou triste, pois o filho não teve tempo de lhe dar um
beijinho; ou porque a mãe não disse ‘te amo’ aos filhos, que estão sendo
cuidados como príncipes e excessivamente mimados; porque não lhes
deram uma madeleine ou outro bolinho. Carinho porque sempre achamos que nos esqueceram, que não nos amam mais, quando temos ao
nosso redor o nosso amado Willy que sempre nos acaricia e sempre está esperando com seus olhinhos, tentando compreender. Já nos fez um
carinho e pede que olhemos para ele e o retribuamos. Mas ele já nos
deu o seu carinho.
Qualidade. Siiimmm, é de excelente qualidade este chemisier da Lacoste
que comprei e comprei também uma camiseta da Benetton e comprei
calças da Dolce Gabanna. A sociedade só vê esse tipo de qualidade.
C. Será que já nos perguntamos se de fato temos dado esse carinho para as árvores, para as plantas, para a vida que nos rodeia, para tantas montanhas e para o céu, que todas as noites nos envolve com suas
estrelas, nos cobre com aquele manto tão maravilhoso? “C” de céu. Será
que lhe agradecemos em vez de ficarmos chorando como “o elefante”...?
Quando temos conflitos ou compromissos que não queremos enfrentar,
pensamos numa forma de contornar e vir com criações, carícias, e
cumprir apenas com o trabalho que é nossa Missão para permanecer
sempre no caminho.
As palavras do dicionário são assim. Existem várias definições e palavras com apenas uma letra. O que acham disso?
Se vocês pedissem ajuda, observariam o rosto dos outros, mesmo que
fosse para carregar um móvel bem pesado. Vocês vão acabar rindo
depois. E ‘humildade’ é sinônimo de ‘sabedoria’. Aquele que pede conselho às vezes sabe mais do que aquele que o dá, pois o que dá o conselho
já sabe aquilo. Mas, se não se renovar, vai ficar rançoso e ignorante.
Carinho. Eu o definiria melhor como qualidade de vida. Pois ele de fato
elimina as doenças a que vocês se expõem durante o ano. Vocês sabem
muito bem que as doenças não existem e que os comprimidos e remédios apenas acalmam; é medicamento placebo apenas. Só quando ossos
quebram é que o cirurgião tem que intervir, mas então não se trata de
uma enfermidade, mas de uma fratura. Quando vocês passam pela
fratura de um divórcio, da separação dos pais, essa fratura é quase
sempre de amor e dá a impressão que o mundo acabou. O único médico
é você mesmo para pensar no que pode dar e ajudar. Aí é que está o
remédio: se esquecerem de vocês, renascerão.

Colocaria a letra ‘i’ também: inteligência. Todos vocês são inteligentes todos sem exceção - e têm uma mente maravilhosa, mas como 80% da
humanidade utiliza sua inteligência? “INDIFERENÇA”.
No domingo passado, havia uma corrente de ar na cozinha que fez a
porta bater pelo menos umas dez vezes e havia 5 pessoas na cozinha,
mas ninguém se deu conta daquilo. Havia uma indiferença total; e imediatamente fiz uma pergunta: “o que quer dizer ‘indiferença’? todos
responderam: ‘morte’. “Então, estou cercada de mortos!” É claro que
começaram a rir e agiram.
Minhas sementes, não fiquem indiferentes e insensíveis, pois a sociedade já se encarrega de nos colocar capas e véus para que não vejamos,
não sintamos. Sim, hoje, que é dia de Mercúrio, aproveitem para escrever, falar, colocar em dia aquelas pendências que deixaram da semana passada. Vão colocar a bolsa em ordem, vão comprar pilhas para o relógio, pois vocês sabem que “um relógio sem corda é como um ser
humano com preguiça porque os dois não funcionam”. Se haviam deixado de trocar a cama ou a do vizinho, façam isso hoje. Movimentem
as energias, renovem, perfumem seus quartos, arejem. O oxigênio vai
ser trocado e isso vai ajudar também as energias. Não inventamos nada, isso tudo existe há séculos. Mas se deixarmos que estanque, tudo
vai por água abaixo.
Queria lhes pedir um favor: não joguem fora os potinhos vazios de iogurte. A partir de hoje, coloquem terra neles, comprem sementes – de
preferência de árvores – daquela que mais gostarem, plantem 3 ou 4
sementes no centro do pote. Por que 3 ou 4? Porque sempre 1 ou 2, como
as pessoas, são estéreis e uma será fértil. Podem semear 100 ou 200,
pois caberão em suas casas e, quando crescerem, vendam-nas e assim
vão estar ajudando a Mãe Natureza. Cada árvore que vocês plantam
é uma vida, e vocês vão vender para um viveiro ou simplesmente num
mercadinho. A unidade pode custar 1 ou 2 pesos, ou 50 centavos ou 1
real. Coloquem um preço simbólico: 1 dólar, por exemplo. As pessoas
vão comprar. Coloquem uma plaquinha dizendo:
Compre uma árvore,
plante uma árvore em sua vida e
crie uma nova vida para você!
A pessoa pode plantá-la para contribuir com todos os bosques que foram queimados pela poluição e naquelas novas raízes estará também
sua esperança, sua vida e seu amor. Façam isso! Se 100 pessoas conseguirem fazer isso e venderem 100 já são um milhão. Imaginem só! Eu
mencionei o iogurte porque ele fará bem aos intestinos. Também po-

dem usar o tetrapack do leite. Cortem-no pela metade, coloquem terra
– 7 ou 8 centímetros – e coloquem as sementes do mesmo modo. Logo
que tiverem uns 7 ou 10 centímetros, podem vendê-las.
Um grãozinho de areia para salvar o planeta!
Vocês não podem imaginar a satisfação que vão ter porque, com essa
ajuda, vão ter dinheiro para irem ao Marrocos. E a segunda coisa de
que vão participar é no sentido de ajudarem o planeta. Que nos domingos as famílias vão onde quiserem e cavem um buraco e plantem
nele sua arvorezinha. Molhem-na com uma garrafinha de água. Mas
não joguem fora as garrafas vazias. Encham as que vocês têm com alguma coisa e deem de presente.

Reciclar é dever dos homens
por respeito à sua Mãe Terra

Eu os abraço com todo o meu amor

La Jardinera

