Montevidéu, Uruguai, 17 de agosto de 2014.
Minhas queridas sementes,
Uma vez, um empresário quis oferecer a seus funcionários 5
minutos de repouso. Estavam estressados, agoniados porque tudo estava
indo muito depressa, e atualmente a humanidade está muito exigente:
querem tudo imediatamente. Então ele lhes preparou um café delicioso.
Era o café do milagre. Foi à cozinha e deixou
preparadas algumas xícaras de porcelana, as
mais bonitas que tinha em casa. Porcelana
chinesa, inglesa, francesa. Depois também
escolheu outras, que eram xícaras de plástico,
normais, daquelas que todos têm em casa.
Também xícaras de cerâmica, de plástico.
Havia uma de cada tipo, uma de cada cor,
forma e gosto. Colocou as xícaras sobre a
mesa, serviu o café e disse: “A escolha é de
vocês. Cada um vai escolher a xícara que mais
lhe agrada e saborear.” Todos foram e se
serviram. O chefe da empresa olhou e viu que a
primeira que desapareceu foi a de porcelana. As outras xícaras, também
bonitas, foram as primeiras de que se serviram. Sobraram apenas algumas
de plástico e outras de cerâmica. Pouquinhas delas. Olhou para todos,
sorriu e lhes disse: “Parabéns, vocês escolheram, como sempre, o que
havia de melhor para vocês mesmos, o que havia de mais caro, de mais
bonito e deixaram o mais barato, mais feio, mais simples.” Os funcionários
ficaram olhando para ele sem saberem o que dizer. Aquele olhar tinha um
ponto de interrogação.
O diretor explicou: “Vejam, o café é a vida; as xícaras, os
recipientes, são os disfarces de nossa vida. Cada um de nós se veste de
uma maneira, nos maquiamos, nos disfarçamos de um gosto diferente.
Todos damos importância à cor, à nacionalidade, a quem são, a quem diz.
E ficamos preocupados, como vocês estão hoje, tão preocupados de terem
escolhido as xícaras de porcelana, que se esqueceram do conteúdo. O
conteúdo é a vida! Ao se esquecerem da vida, não conseguem apreciá-la.
Não conseguem saborear aquela essência que vive dentro de vocês e que
é a Luz, que é a existência. Vocês me compreendem agora? Pedi que vocês

escolhessem. O café não é diferente por estar em uma xícara bonita ou
mais cara, e tampouco o sabor muda quando a xícara é de barro ou de
plástico. É café e sempre vai ser café, assim como sua vida. Nós humanos
gostamos de ter um disfarce, que são nossas roupas, nossos trajes.
Degustem esse café. É o néctar de sua vida. Pensem todos os dias que o
que é mais importante está dentro de nós e não nas aparências.”
Minhas amadas sementes, minhas estrelas do Universo. Tenham em
mente todos os dias que, nas primeiras horas da manhã, quando tomam
seu café, vocês estão alimentando essa força que está em vocês.

Com todo o meu amor!
La Jardinera

