Casa Templária, 09 de maio de 2012.
De volta a casa…

Já chegamos em casa e, cada um em seu país, encontrou sua caminha. É
preciso prestar atenção na cama, no travesseiro pois são muito importantes porque temos nossos hábitos - e eu até diria, nossas manias – o que é muito bom porque gostamos dos nossos cantinhos, dos nossos cheiros, dos nossos sabores.
Para aqueles que chegaram à America, encontraram suas tortilhas, suas
panquecas, seus figos, o arroz e aqueles sucos e frutas tão maravilhosos. Na Europa, vão encontrar o macarrão, o risoto, a omelete de batatas, a paella, pão com
tomate e presunto. Tudo é alegria com sabores, com odores que vêm como recompensas. Enquanto não podemos separar a Alma do corpo, temos que viver plenamente e desfrutar disso tudo.
Todo o mês de maio temos uma desculpa para fazer festas. Primeiro porque
é o mês da Virgem Maria, de Nossa Senhora, e isso nos faz lembrar que temos
uma mãe, uma ‘mama’, uma ‘madre’. E também para todos nós porque já é primavera - ou talvez inverno em outros
países. De qualquer forma, é uma maravilha do seu jeito.
Continuem a passear, vão para a
praia ou para as montanhas nos domingos com a família, com os amigos.
Tudo isso é bom.

Já voltamos à rotina, às compras, ao pão de cada dia, mas vamos continuar
a lembrar dos lugares sagrados que visitamos, que nos propiciaram tantas recordações, tantos sentimentos e tantas emoções.
Para os que permaneceram na Casa Templária: Aleluia, minhas sementes!
Vocês têm uma sala maravilhosa e alguns lugares onde podem continuar a sonhar e a desfrutar. E para o restante das sementes: Como estão as malas? O clima
está excelente, bem quente. Animem-se e não se esqueçam de nada, de nenhum
detalhe.
Vocês receberam um abraço meu de Tiberíades?
Foi para todo o Planeta e para todas as sementes. Também procurei lhes enviar uma foto pelo Facebook. Animem-se, minhas sementes! Digam-me se a receberam.
No caso de ter havido alguns dias de atraso, lhes mando
novamente hoje mesmo.
Envio-lhes a música desta manhã: são sinos. O som maravilhoso dos pássaros, aquele canto... Os pássaros são como Anjos, é a união entre o céu e os homens. A brisa do vento que movimenta as folhas das árvores e transporta o seu
perfume.
Animem-se, sementes! Recebam todo o amor, os aromas e as recordações
deste lugar.

Com todo o meu amor!

La Jardinera

