Bolívia, 8 de outubro de 2011.
Lembrem-se que o Sábado é o Dia da Realização!
Tudo o que acabou ficando pendente, hoje se cumpre e se realiza. Termina-se o ciclo e
encerra-se o passado. Olhem bem, porque é o dia que vem a ser a véspera do descanso. Durante toda
a semana, vocês fizeram por merecer essa alegria de descansar.
Recebi muitíssimas, milhares e milhares de cartas contendo agradecimentos. “Obrigado,
Jardinera, pelos sabões que me passou. Depois deles tudo melhorou muito. Depois que compreendi,
minha vida mudou.” É claro que hoje vocês me agradecem, mas, quando levaram os sabões, queriam
sair correndo ou simplesmente desaparecer. Mas vocês foram muito valorosos - homens e mulheres e tiveram muita coragem e muito amor; e seu sucesso é o amor e a dignidade.
Então vejamos, ‘Sabão’ é um produto indispensável. Atualmente
não podemos viver sem sabonete líquido para lavar nossos belos cabelos ruivos, morenos, louros, castanhos -, que fazem a beleza de todas as
mulheres. Quando a Miss Mundo ou a Miss Universo se apresentam, a
primeira coisa que olham nelas é a beleza dos cabelos, de sua cabeleira
volumosa e ondulada.
O gel de banho! Conseguem imaginar ficar sem tomar nosso banho de chuveiro ou de
banheira com gel? Cheiraríamos a quê? O sabão em pó e pastilhas de lava-louças! Como sairíamos
por aí vestidos se não usássemos todos os dias o sabão na máquina de lavar roupas? Em que estado
estariam nossos lindos vestidos, calças compridas, camisetas, moletons? Conseguem imaginar? O
sabão especial para lavar as mãos... Existem roupas de seda que só podem ser lavadas por mãos
suaves que usam um sabão especial. Que seria dos lenços, dos cachecóis, das camisas de seda, dos
vestidos? Conseguem imaginar? Como ficaria esse tecido lindo e delicado? O sabão para lavalouças, o sabão líquido para talheres que precisam ser lavados à mão, o sabão para limpar o chão, o
piso, as paredes, a casa e nossos amiguinhos: cães, gatos, elefantes, todos os animais que se lavam
por instinto, mas em que também se passa sabão. O tratador de elefante o limpa com um líquido e
uma escova nas margens dos rios. Existe uma planta nativa chamada de erva-saboeira, que cresce nas
margens dos rios e nas beiras das estradas. Se observarem, verão que se trata de uma planta verde
com umas florzinhas branquinhas, rosa forte e rosa bem pálido. É utilizada há 100 anos também para
lavar roupa.
O animal, por instinto, precisa se lavar todos os dias. O javali faz isso, mas é claro que o
javali o faz numa poça de lama, mas que é o seu sabão preferido porque o protege contra todos os
insetos. Poderíamos continuar falando do sabão líquido, das pastilhas, dos sabões-em-pó por toda a
vida... Imaginem o que fariam os hospitais, os restaurantes e os hotéis sem sabão.
Vocês se deram conta do amor que La Jardinera tem por vocês? Porque o sabão que ela
passa em vocês não queima, não mancha e nem mesmo arranca a pele. É um sabão para purificá-los,
para tirar as camadas, mas sem tocar em vocês. Isso para que possam enxergar. Com esses sabões,
ela tira o véu que existe diante de olhos de vocês para que vejam que vocês estão no caminho da Luz.
Para que vejam que são grandes, que têm uma alma puríssima, um coração enorme; e que vocês não

aproveitam todas as suas possibilidades, pois não sabem ver o que levam dentro de si. E esses sabões
acabam com a inveja, com os ciúmes e com as preocupações para deixar descoberto seu chacra 6. A
visão para dentro de si, para descobrir seu potencial, para se colocarem com toda a sua beleza diante
dos entes mais queridos, vocês que são os Iniciados. Joguem fora o medo e a vergonha porque essa
beleza que levam dentro de si tem que ser aparente diante deles. E esse é o resultado: apenas a
pureza. Se vocês pensarem com pureza, verão suas qualidades, verão onde podem chegar. Não
existem barreiras, nada vai conseguir impedi-los de alcançar sua meta e de construir castelos. Esses
castelos são construídos vencendo provas, indo mais além e preparando a vida de amanhã, isto é, sua
próxima vida, que será ainda mais grandiosa, porque nesta, em que estão vivento atualmente, vocês
estão deixando os apegos, as penas, as tristezas, os problemas. Isso graças a esse Sabão que alguns
de vocês levaram da Servidora! Há muitos entre vocês que não sabem o que é isso e não
reconhecerão isso em sua vida, mas é porque não necessitam disso.
Reflitam sobre essas palavras e verão que uma vez que tenham lavado suas mãos com
‘sabão’, o que resta? Apenas as mãos! Mas o que são as mãos?
A bondade, a generosidade e o Ensinamento. Minhas queridas
sementes, todos vocês são Mestres, todos! Pois com suas mãos
realizam milagres, e é essa a essência do sabão. Agradeço à
minha amiga Oli por ter-me feito lembrar disso! Que Deus os
Abençoe! E lavem muitas vezes essas mãos para que elas
brilhem sempre e para que a Mãe dos Céus as possa tocar e
acariciar a fim de que esses milagres se multipliquem.
Minhas sementes, e se não existisse o sabão?
Certamente não gostariam de se olhar no espelho, não é verdade? Será que vocês se inscreveriam
num concurso de beleza? Conseguiriam andar hoje de transporte coletivo, metro, ônibus, etc.?
Ahahaaa, e viva o sabão! É por causa dele que as pessoas olham para vocês; e vocês são umas
belezuras graças a esses sabões.
Tenho uma ovelhinha muito, muito, muito linda que hoje sim é feliz, porque o Sabão que
recebeu já é história. Vivam as ovelhinhas e viva seu Pastor em Tiberíades!
Felizes Sabões!

Com todo o meu amor!

La Jardinera
Alegria, alegria, alegria!

