Casa Templária, 13 de março de 2012.
Minhas queridas crianças de Guatemala:
Vocês receberam uma meditação dos anjos. Que maravilha e que alegria! Foi
um grande presente! Convido todos os adultos a fazerem esta mesma meditação, que
vem nos lembrar de que temos nosso Anjo da Guarda, que está sempre presente ao
nosso lado; que temos sempre aberta uma porta cósmica - que é onde estão os anjos e
outros Seres de Luz - e, quando dizemos o nome dele, essa porta sempre se abre. Por
isso, nossos pedidos sempre são ouvidos. Se alguma vez aquilo que vocês pedem demora um pouco para acontecer, isso pode ser porque nossos anjos estão tendo mais
trabalho para conseguir realizá-los, mas os pedidos são sempre ouvidos, sempre!

Quando faz bom tempo, quando o sol nos acaricia - como nos países que estão no
fim do verão e aqui, que estamos no início da primavera - nascem essas forças que temos
dentro de nós e que agora despertam. Temos vontade de trabalhar, uns desejos de viajar,
de abocanhar o mundo. Coloquem para fora essa força, animem-se, não fiquem enclausurados. A Servidora fala por experiência própria porque eu mesma muitas vezes não me
levantaria porque me doem os ossos, o pé, a cabeça. E eu vou lhes dizer que doença é
essa: é va-ga-bun-di-ce aguda! Consultem um dicionário e vão compreender muito bem.
Mas o despertar da primavera é assim mesmo. Essa doença tem remédio e vou lhes dizer
o que fazer. Não são necessários comprimidos nem remédios. Basta simplesmente deixarse levar pela alegria, pelo desejo de abocanhar o mundo.
Vocês sabem como comecei? Todos os anos faço a mesma coisa, virei de ponta-cabeça meu quarto e toda a casa. Claro que as pessoas que moram comigo vieram
correndo e, ao me verem que era eu que estava fazendo aquilo, tiveram um ‘ataque’.
Não de riso, mas dos nervos. Troco a posição de todos os móveis, tiro tudo dos armários. Vocês não podem imaginar tudo o que eu tinha guardado. Tenho uma escrivaninha com 7 gavetas. Esvaziei todas. Eu faço o seguinte: esvazio tudo, coloco tudo no
chão, faço uma seleção, coloco tudo em ordem e aí fica tudo arrumadinho. Vocês não
podem imaginar o armário! É sempre foi assim. Apesar de eu ter dito que a casa estava de ‘pernas para o ar’, compreendam que comecei primeiro pelo meu quarto e fui
fazendo. Agora é uma alegria chegar, pois a casa está em ordem. É uma maravilha!
Está sempre perfumada, pois sempre tenho aromas por toda a casa e parece uma
primavera eterna de alegria!

Até Mimosinho está feliz porque já coloquei
duas caminhas para ele, e ele pode escolher a que
quiser. Se vocês conhecem os gatos, sabem muito
bem que eles não gostam que tirem seus móveis do
lugar e nem que façam revolução dentro de casa.
Eles são animais passivos, ordenados, limpos e
com fortes hábitos. A Servidora faz isso todos os
anos e fico muito feliz. Muito feliz mesmo e agradeço as pessoas que me ajudam porque os móveis são muito pesados. E eu não conseguiria alcançar algumas coisas, martelar pregos. Vocês não imaginam como é grande
a minha alegria, pois agora sim posso ir fazer meu curso com todas as forças e tranquilamente porque comecei bem o ano e a primavera.
Tenho recebido muitos retornos dizendo que as crianças de escolas – assim
como os adultos – começaram a plantar muitas sementes em potinhos de iogurte.
Convido mais uma vez, e vou continuar covidando, todos a plantarem e a começarem
a vender. Se, por acaso, a semente for muito grande e crescer mais então vocês vão
saber que essa plantinha – o clorofito – é chamada de ‘cintas’ na Espanha e de ‘mala
madre’ em Honduras! É uma plantinha com listras verdes e uns risquinhos brancos e
produzem rebentos nas pontas de hastes que caem para fora do vaso. Plantem-nas
que elas crescem muito rápido. Ou, se vocês já tiverem plantinhas, plantem mudinhas
delas. Ou aquela planta conhecida como ‘dinheirinho’. Inventem o que quiserem e
vão vendendo. Nas escola, incentivem as crianças a semearem e plantem as árvores
no campo ou na montanha quando forem fazer um passeio com os pais, outros podem
vendê-las em seus países, onde a primavera é eterna.
Vão guardando o dinheiro e promovam cada vez mais “Casas da Sogra” sempre maiores. E vão guardando; coloquem uma plaquinha dizendo que aceitam objetos
doados, e vão recolher a limpeza que as pessoas fizeram em casa. Ânimo, vocês vão se
assustar com tudo o que vão conseguir recolher.
Jovens, se esforcem bastante porque o ano letivo está terminando – na Europa
– faltam só dois meses. Animem-se, deem o máximo de
si que seus pais ficarão muito orgulhosos de ver suas
boas notas, e vocês terão a tranquilidade de passar
umas boas férias. Desejo-lhes o que há de melhor e
envio a vocês toda a força para que atinjam suas metas. Peçam a seus pais que lhes apliquem 5 minutos de
7 e 5.

Com todo o meu amor!
La Jardinera

