Tiberíades, 27 de outubro de 2011.

Aleluia, Aleluia, Aleluia!

Primeiro dia de curso, acariciando Tiberíades.
Vieram sementes de todos os países. De cada país veio uma - ou mais - e aqui
estão, mais uma vez, as nações para encontrar o que deixaram em outras vidas: essas
emanações; para relembrar quem foram e para se unirem hoje pela paz do mundo.
Cada nação dará sua mão e um pedacinho de seu coração, nos uniremos e
daremos a volta no planeta abraçando-o com este amor tão grande do Ensinamento.
Temos o seguinte lema, que todos vocês conhecem bem:
“UM POR TODOS E TODOS POR UM”
...e com ele nos uniremos para o perdão, para mudar a consciência dos grandes
dirigentes e muito especialmente para os jovens e adolescentes, que tanto necessitam
disso.
Benditos sejam vocês que chegaram e que vêm há anos! Significa sempre
voltar para a Terra de seus ancestrais. Vocês nasceram desta Terra e levarão sempre
a Faísca da Luz que os acompanhará por toda a vida.
Não sei quem é mais pobre: aquele que tem de tudo ou aquele que não tem
nada. Aquele que tem tudo se aborrece porque lhe falta o que o pobre tem. E o pobre,
como não tem nada, não sofre porque não tem nada para perder, mas sempre anseia e
deseja o que tem ‘aquele que tem de tudo’.
Mas o que é mais importante, o material ou a alma? Reflitam sobre essas duas
palavras e compreenderão que não é suficiente ser o homem mais rico do planeta se
não se tem saúde. Nos cemitérios não existem pessoas ricas, simplesmente restos de
alguma matéria. Na vida, o ser humano que encontrou o sentido de sua vida e a alegria
de vivê-la, esse sim é o mais rico do mundo.
Minhas queridas sementes, sejam como aqueles que possuem tudo, pois vocês
têm o Ensinamento e sabem que ele é o maior dos tesouros e é o Caminho da Luz, da
esperança e da alegria.

Hoje compartilho com vocês um punhado de tâmaras. As tamareiras estão
carregadinhas e cheias de cachos maravilhosos.

Ofereço-lhes figos, porque este é o país dos figos!
Ofereço-lhes azeitonas, porque são como pérolas penduradas nas árvores!

E, sim, verão também romãs. São como rubis! Também as ofereço a vocês!

Mas o mais importante de tudo é o amor, a paciência, a compreensão e o
exemplo que nos deixou nosso Mestre, o Único, que Foi, É e Será: JESUS!
Aqui estamos aguardando às margens do Tiberíades que ele venha nos buscar
em sua barca.

Com todo o meu amor!
La Jardinera

