Casa Templária, 22 de junho de 2012.

Minhas queridas sementes,
por que não aproveitamos estas férias para visitar alguns locais que são considerados “lugares mágicos do mundo”? É evidente que são mágicos. Neles há muitos eremitérios, igrejas, catedrais que foram construídos segundo os princípios de uma
Geometria Sagrada e onde anteriormente os celtas, os druidas já tinham deixado seus rastros. Existem muitos lugares assim
em todo o mundo. Estou certa de que vocês também os encontrarão em seus países.
Ânimo, o fim de semana está chegando. Aproveitem para ir mais uma vez à praia ou à montanha. É preciso procurar ir a esses lugares. Sempre existem roteiros de caminhos fantásticos em cada cidade e em cada lugarejo. Depois preparem
sua merendinha, refrescos e - se quiserem e puderem - procurem um local onde possam preparar a comida ao ar livre. Visitar
esses locais é sempre importante para lembrar que, em vidas passadas, vocês podem ter estado em algum desses lugares,
países, cidades, caminhos, montanhas, praias e vão poder se lembrar com as emanações que podem ter deixado. Sempre é
bom transmitir essas recordações aos outros - pode ser aos filhos, aos amigos ou simplesmente a pessoas que vierem a conhecer. Aqueles que não transmitem o que aprenderam e estudaram sabem que isso tudo se perde. “Todo o conhecimento que
não é transmitido fica perdido”.
Conheço uma semente que armazenou muito conhecimento, mas que prefere ficar em casa com uma torre arredondada e sempre acha desculpas. Seria bom que fizesse uma análise: ou não se comunica ou é mantido incomunicável. Não
sei por quê. Ela não sabe ver o copo meio cheio e sempre, desde quando nasceu, vê seu copo meio vazio. Analise bem: a
forma como vê a vida, é assim que ela vai ser. Esta semente é muito pessimista, raramente a vejo rindo, tudo para ela é
negro, e tudo tem uma segunda intenção. Como poderíamos ajudá-la? E como essa semente, existem muitas, mas esta, especialmente, nós conhecemos. Claro que em nós existe o melhor amigo e o pior inimigo, que é o EGO, e o ego e a prepotência
desta semente o cega e é por isso que ele acha tão difícil dar um passo à frente e é também por isso que vai ser difícil para ele
ver o copo cheio. Ele continuará vendo seu copo como até agora: meio vazio.

Minhas queridas e amadas sementes, eu vivo falando a vocês dia após dia da esperança. É um motivo para ser positivo e, principalmente, a chave para abrir aqueles enigmas que trazemos conosco, os medos, as dúvidas, os ciúmes, as invejas.
Mesmo que o vaso esteja meio cheio, para a pessoa que quer encontrar soluções ele estará cheio, e é assim que tem que ser.
Se hoje você o vê meio vazio, saia, dê uma volta, respire profundamente e volte novamente. Esqueça-se das dores, das doen-

ças. É claro que é normal se levantar com dor de cabeça, com alguma preocupação. É evidente que os ossos vão doer, o
reumatismo, a artrite. Existe alguém diferente? Existe algum ser humano que não tenha alguma dor, uma preocupação ou
algum problema todos os dias? NÃO! Mas se dermos mais importância para procurar o lado negativo e pessimista das coisas,
então nunca iremos para frente e, mesmo que não acreditem, um dia podem achar que tudo é pequeno, que vocês estão
abandonados, tratados injustamente. Mas, se no dia seguinte não trocarem o chip, isso vai aumentando e, com o passar dos
anos, ficarão robotizados e viverão na indiferença. Propuseram a essa semente que fosse ajudar no terremoto da Itália, mas
sempre dá desculpas. Mas amanhã isso pode acontecer ao seu país. Ele vive perto do mar e é claro que pode acontecer um
maremoto. Talvez não chegue lá, mas no Japão também não estava previsto e aconteceu. O que vai acontecer? Claro que, se
não acredita na reencarnação, então será um final feliz.
Peço a vocês, imploro que coloquem mais força em sua Fé e vejam tudo do lado positivo deixando de lado, mais
uma vez, os obstáculos, as dúvidas, a mediocridade, a visão estreita, expressões como ‘sou um fracassado’, ‘sou um desgraçado’. Tirem essas coisas da mente! Fracassos? É claro que eles existem. Fazem parte da própria vida? E para que existem os
sonhos e as expectativas? Para rebater. Coloquemos na balança o positivo e o negativo. Com o primeiro conseguiremos tudo,
com o segundo, seremos baratas. E o que as pessoas fazem quando veem baratas? Vocês já sabem a resposta...
A servidora sempre tem todos os dias uma alegria, outros dias mil. Hoje são as flores. Sexta-feira, dia de Vênus, o
planeta do amor, da beleza, da sensibilidade e - por que não? - de uma surpresa para o amado/amada, de um presentinho
feito por nós mesmos e dia de preparar um domingo espetacular: ir almoçar naquele restaurante dos seus sonhos.

Se não der para pedir ‘a la carte’, peçam o prato do dia e ao menos um aperitivo. Se não podem se dar ao luxo, realizem o sonho de uma pessoa pequena e levem-na ao McDonalds. Ela agradecerá. Se não der para fazer nada disso, preparem vocês mesmos umas boas panquecas, tortilhas, tacos, uma bela omelete de batata com presunto, frutas; e não esqueçam
de sua garrafinha de espumante, dos passeios românticos e da boa comida. Agora que estão de volta a seus países, podem
preparar uma feijoada.

Como estão ‘por fora’ aqueles que esquecem de que só existe o caminho da Luz. Cabe a cada um abrir os olhos e
ver. Ânimo, minhas sementes, vamos em frente. Gostaria de fazer-lhes um brinde! Meu copo está cheio e, mesmo que eu vá
esvaziá-lo, ele permanecerá cheio. Acredito na prosperidade, acredito no amor, acredito na generosidade e, principalmente,
acredito em suas almas tão puras e grandes e isso me revigora e me dá forças para continuar com o Ensinamento. EU AMO
TODOS VOCÊS!

Com todo o meu amor!

La Jardinera

