Santa Cruz - Bolívia, 4 de outubro de 2011.

Estamos numa terça-feira, sim, vocês ouviram bem!

Pequeno detalhe: um dia de atraso devido
a algo maravilhoso - já comentei com vocês -: eu
estava no céu... entre o céu e a terra! No avião
rumo à Bolívia. Para minha amada e querida
Bolívia!
Quanta alegria estou sentindo por voltar a
vê-los, por abraçar minhas Sementes bolivianas,
que são tão corajosas, fortes e com grande honra
e dignidade. Pessoas que, com todo o seu coração, lutam dia a dia para ajudarem seu
país, para que seus filhos e netos tenham uma vida melhor e para que os homens
deste belo país, que é a Bolívia, possam vir a se unir.
Se nosso planeta tão justo, bonito e bom pode unir todos os seus seres vivos e a
todos dá a vida - desde o mineral até os seres humanos - por que os homens não
conseguem se unir? Para que seja muito mais agradável a convivência, é preciso
existir harmonia. As leis do Universo dia após dias nos mostram que enxergamos,
mas que não queremos ver; sempre fechamos os olhos. Por que o elefante da lenda
sempre tem que estar presente? Para recordarmos talvez de que não estamos olhando
na direção certa.
Minha querida e amada Bolívia, nós e todas as sementes do Ensinamento
vamos trabalhar por este belo país com sua riqueza material, com sua riqueza de
alma, principalmente aqueles corações corajosos - como repetirei sempre - que lutam
em silêncio para conseguirem um pouco de harmonia e de paz.
A Servidora os acompanhará noite e dia, e estaremos todos e sempre com
vocês para conseguirmos concretizar seus desejos e pensamentos.
Mais um país! Minhas sempre queridas sementes, não podem nem imaginar
quando descemos do avião e estávamos saindo do aeroporto, já recebemos abraços de
amigos que estavam nos esperando. Então vi minha queridíssima e muito amada
Nilda... Que Deus a abençoe, querida amiga!Você é um Cavaleiro Templário, um
grande guerreiro, tem lutado sempre com o Ensinamento e pelo Ensinamento e
continua lutando para ajudar, doando sempre o
seu grande coração. Como é uma grande dama
de grande nobreza e autoridade, deixou de lado
seus títulos para se dedicar ao amor. Não o amor
da poesia nem o do romantismo, mas o amor
autêntico, que ajuda de ser humano a ser
humano, que ajuda seu país, que ajuda aqueles
que necessitam e, principalmente, que orienta
almas. São palavras, mas as minhas sementes já
sabem que, quando a Servidora fala, vão muito

mais além. A Nilda não trabalha sozinha, pois tem uma equipe excepcional e
extraordinária com ela, e que é muito grande e todos são um só. A união sempre fará
a força e é assim que temos que ser; e venceremos em todos os países.
Neste ano estou sempre lembrando a vocês da doçura, das provações e da
vitória. Esperemos que, na Bolívia, cheguem à vitória e que cada semente alcance
também suas metas.
Tenho o coração que se ‘desmancha’ de alegria, de ver novamente todos os
amigos, mas também de impotência. Essa impotência por não poder abrir o coração
dos grandes para poder fazer com que vejam que antes da justiça dos homens está a
Justiça Divina; que poderiam dar um pouquinho de ouvidos a vocês, mas, claro, voltamos sempre ao mesmo ponto - são homens... Estão sempre mais preocupados
com a bolsa de valores do que com o bem-estar da população.
Não fico triste por isso, pois são provações muito grandes que venceremos, e
será a alegria que reinará.
Minhas queridas sementes jovens, lutem por seus ideais,
sejam dignos e, principalmente, reforcem a Fé; vale a pena
apreciar e dar valor ao que temos. Apenas quando não
podemos alcançar alguma coisa é que desejamos aquilo.
Lutem por essas coisas! Entre o céu e a terra é onde mais se
está perto dos Anjos e dos que podem ajudá-los.

Eu amo e quero vocês com toda a minha alma!
Sigam em frente com um grande sorriso e muita alegria!

Com todo o meu amor
La Jardinera

