Da Montanha, em 20 de junho de 2015.
Minhas amadas estrelas,
Daqui da Montanha, contemplo seus corações e vejo como eles brilham no firmamento. Vocês são almas enormes que têm a força de mil
montanhas. Cada vez que compartilham um sorriso, dão uma mão ou doam
5 minutos de seu tempo, o Universo os guia, lhes abre o coração e a Luz
que vocês são se expande.
Nos próximos dias, vocês sentirão uma emanação especial, pois há
um influxo especial no Universo.
O astro Sol está em seu ponto
culminante. Trata-se do solstício
de verão, o dia mais longo, uma
festa de Luz. Desde as origens
dos tempos, em muitas civilizações se acendem fogueiras que
lembram o fogo - como o dos
dragões - aquele Fogo Divino,
que representa o Fogo INICIAL.
Para muitas de vocês, minhas sementes, há muitos anos, o dia de
São João é um dia de festa, de renovação da fé, da Vida. Este ano se preparem mais uma vez para trocar de pele. Lembrem-se da serpente, lembrem-se da generosidade da samambaia, da paciência do bambu, e vistam
a camisa do homem feliz; recolham a colheita e joguem fora tudo o que
não as deixa avançar.
Façam um balanço, escrevam em uma folhinha de papel tudo aquilo que querem jogar fora. Façam a fogueira de São João ou um pequeno
fogo – não importa se for apenas simbólica - e pulem a fogueira. Coloquem a consciência no que desejam deixar para trás e queimem, purifiquem, arranquem todos os seus ciúmes, invejas, manipulação, o eu-eu-eueu; lembrem-se daquele amor suave e doce daquela mamãe gaivota que
lutou pelos filhotes, que nunca os abandonou, sempre os amou assim como
a Servidora os ama, minhas estrelas. Não limitem seu potencial dando importância à matéria. Lembrem-se do jovem da bicicleta. Mantenham a essência e lutem por seus sonhos.

Unam-se, deem-se as mãos, meditem juntos e se transformarão em
alquimistas. Preparem o Óleo Mágico de São João que está impregnado as
emanações que vocês recebem do
Universo no momento do solstício.
Os mais velhos ensinem às novas
gerações como prepará-lo. É assim: coloquem azeite de oliva e
erva de São João – ou hipérico em um recipiente de vidro até encher totalmente. Este óleo transbordará sua magia, que os ajudará quando tiverem queimaduras, quando
sentirem angústia, alguma dor muito forte. Apliquem um pouquinho nas
têmporas ou nos pulsos ou no plexo solar. Deixem que essa essência preciosa lhes devolva suavemente a paz, a calma e o sossego. Este será o seu
óleo mágico. Devem guardá-lo em um local especial ou de meditação. Tenham-no sempre à mão.
Preparem a tisana que vão tomar durante o mês. Coloquem um
pouco de anis, menta, camomila, alecrim, tomilho, uns fiozinhos de açafrão
e limão. Se tiverem o hábito de adoçar com açúcar ou mel, façam isso ou
podem também bebê-lo ao natural.
Todos os dias ofereçam e compartilhem o dom precioso que vocês
têm nas mãos aplicando os 5 minutos e a Depuração do Sangue. Isso os
ajudará a eliminar a poluição do ambiente, purificará o corpo e dará alegria e serenidade a suas emoções.
Eu lhes ofereço o Novo Fogo, os raios do Sol e o despertar para a
Nova Vida. Vamos, minhas sementes! Vivam o presente ao máximo, superem as provações, vençam os desafios. Estou com vocês. Cada dia é uma
oportunidade e uma nova esperança!
Na Simplicidade está a Sabedoria!

Com todo o meu amor!
La Jardinera

