Da Montanha, 2m 25 de julho de 2016.
“A Construção”
Minhas queridas sementes,
Chegando a uma cidade, vi que estavam construindo prédio bem
amplo e perguntei aos três responsáveis – um preparava o cimento, o outro
colocava as pedras e o outro instalava janelas e portas.
Disse ao primeiro: “Tudo bem? Como vai a
obra?” Ele respondeu: “Ui, com este calor, não
aguento mais! Vou descansar na sombra daquela árvore. Estou muito cansado.” E se foi.
Ao segundo, perguntei novamente:
“Como vai indo a obra que estão construindo?” E ele disse: Se eu não tivesse que trabalhar para alimentar e vestir meus filhos, já
teria ido para casa. Não sei por que tenho
que ficar aqui, a não ser pelo que acabei de lhe dizer.”
E ao terceiro perguntei: “E você, como está indo a obra?” Ele respondeu: “Estou feliz, feliz e bem contente, porque graças a esta obra, que é uma escola, serão atendidas todas
as crianças dos vilarejos. Além disso, haverá um ginásio
de esportes, para lazer, mas que poderá receber também
todos aqueles que queiram se encontrar, passar um
momento juntos e especialmente para as crianças. Isso é
o que me deixa mais feliz! Mas queira me desculpar,
tenho que continuar meu trabalho, para ver se terminamos logo”. Sorriu para mim e se foi.
Minhas estrelas, minhas sementes, quantas isso vezes acontece no
Ensinamento. Quando damos o primeiro nível, temos alegria e entusiasmo.
O segundo também é assim. O terceiro já é o alto da montanha. Quando já
demos muitos Terceiros Níveis ou vários cursos, começamos a dizer: “Ah,
não tenho tempo” ou “Por que tem que ser no fim de semana, tenho meus
amigos, gosto de sair para dançar...”, “É muito caro”, e para onde vai
esse dinheiro? ” Quase sempre ouvimos essas perguntas. E vocês, minhas
sementes, perguntam: “O que La Jardinera vai fazer com esse dinheiro?”“

Talvez tenha um iate, um avião particular ou talvez tenha sapatos de cristal como a Cinderela.”
Minhas sementes, dar um Terceiro Nível não deve ser considerado
uma rotina. A maioria de vocês ainda
não pensou que em cada Terceiro Nível - ou Primeiro, ou Segundo – as
almas são diferentes? Por isso não é
rotina, por isso nunca são iguais e é aí
que vocês se confundem. As almas
que chegam são novas. Vocês chegam a conhecê-las? Sabem quem são?
Tomara que sim, pois isso quer dizer que vocês estão num nível muito alto,
e a Servidora se sentirá felicíssima e os felicitará.
Chega o momento em que, assim como o primeiro e o segundo
construtores, quando a maioria das sementes têm várias terapias e no final
das contas não sabem qual escolher porque todas são excelentes e a última
ainda melhor que a primeira. Minhas estrelas, olhem bem para o céu. O
sol continua sendo o mesmo, a lua e as estrelas continuam brilhando.
O que vocês estão procurando, se já tem tudo dentro de vocês?
O que estão procurando, se o maior tesouro é essa Luz Divina
que trazem dentro de vocês e transmitem - e que não devem deixar de fazê-lo - especialmente para as novas gerações que estão perdidas?
Vejam como as respostas daqueles senhores operários podem ser
aplicadas a todas as sementes e a todas as classes sociais. “Eu me aborreço”, “É sempre a mesma coisa” e, além disso, há os ciúmes, as invejas uns
dos outros, rivalidades. Nããão, estrelas, por favor! Querem saber um segredo? Um segredinho que compartilho com vocês. É bem simples: descobri que só se morre uma vez. O que acham disso? Só vamos morrer uma
vez nesta vida. Vocês querem rir? Podem rir em gargalhadas bem altas.
Se tenho que morrer uma vez nesta vida, para que vou complicá-la?
Para que vou ser ciumenta e invejosa? Se trabalham mais em um país do
que em outro, aleluia! Se venceram, fizeram por merecer porque todos são
únicos e os melhores.
Aprendam a lição, e a lição que vocês têm que aprender dos três
operários é a do terceiro: não importa o que fizermos, vamos fazê-lo com

esperança e alegria porque o que não fizerem hoje, vão ter que fazer
amanhã.
Minhas sementes, vocês são a vida! Minhas estrelas, vocês são o
que há de maior no Universo e não se preocupem, pois, enquanto não chegar a hora, não vão embarcar no term. Por isso, aproveitem, riam, cantem
e curtam caaada dia.
Há uma garota de 15 anos que acabou de passar por uma cirurgia,
uma cirurgia bem delicada, muito delicada, mas saiu-se bem dela, graças
a Deus. E nós a ajudaremos todos com o chacra 6 para que logo saia do
hospital e sorria como sempre faz. Temos também outra adolescente no hospital. Vamos todos enviar a ela, com o
chacra 6, muita energia e muita saúde
para que possa sair logo. Os jovens são
muito frágeis, porque são muito brilhantes e muito inteligentes. Lembremse sempre do que eu lhes disse: que eles não têm base e precisam de nossa ajuda.
Com todo o meu amor!
La Jardinera

