Casa Templária, 24 de novembro de 2011.

Júpiter! Lancemos a flecha e vamos em frente!

Hoje é o dia em que vamos colocar em prática tudo o que preparamos ontem.
Hoje tudo se cumpre, se executam as ordens e, principalmente, se aceita. Repetirei dia
sim, dia não: ACEITAÇÃO!
A Servidora vai aceitar tudo o que tem que cumprir hoje e o que o Universo
lhe mandar. A obediência é primordial. Obedecer é escutar a si mesmo, é aplicar tudo
aquilo que aprendemos. Não é apenas uma obrigação que temos conosco, mas com os
que vivem ao nosso redor e também com a sociedade.
Aceitemos aquilo que nos agrada mais ou que nos agrada menos. Até pode ser
o que muitas vezes tenhamos que aceitar aquilo que nem sem sequer nos seja
simpático. Aceitar é primeiro amar a si mesmo. Se aceitarmos a morte de um ente
querido, vamos não apenas ajudar aquela alma, mas também a pessoa que estará
passando por aquele sofrimento. A perda de um ente querido é algo terrível, a pessoa
que já passou por isso pensa que é a maior dor de sua vida. Mas eu posso lhes dizer,
queridas sementes, que não existe dor que mate, nem a dor do amor que te abandona
e te esquece; nem a morte de um ente querido e amado. O que aconteceu a este ser
tão especial é a lei da vida: é sempre o fim da vida, o fim do caminho.
É preciso recomeçar, por isso é preciso aceitar, pois não se trata da morte, mas
do renascer, da continuação. Não fiquem tristes todos vocês que já perderam alguém
porque sempre existe aquela árvore grande e antiga que - por sua idade ou porque
chegou o seu momento ou um raio lhe caiu do céu - teve que servir para lenha. Mas
deixou um retorno, já deixou alguém que crescerá, ficará grande, forte e transmitirá
a vida. Se você já é uma pessoa idosa que já transmitiu a vida e chegou para você a
hora de ir embora para a última viagem, é preciso se alegrar e mandar Luz para que
sua alma possa compreender que ficaram seus entes amados alegres e felizes e que
eles não sofrem. Este é o melhor presente.
Novamente lhes digo: aceitem! Pois vocês ganharam na loteria. Felicidades!
Aceitem isso como uma grande alegria - mas não como uma grande conquista -
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simplesmente de se darem a oportunidade de ajudar os outros - primeiro a família, os
amigos - e poderem realizar aqueles desejos e sonhos de que temos tanta necessidade.
A alegria nos acompanha sempre. O que
acontece às vezes é que paramos para chorar
sobre nossas misérias. O que é a miséria? Se já
ficou para trás, que seja abençoada! Porque
depois percebemos a riqueza que obtivemos ao
longo dos anos ou simplesmente depois de
alguns meses. Que riqueza consegui! Recebi
presentes porque me deram roupa para vestir,
comida para me alimentar, móveis e até um teto. Quando tive tanta coisa? Mas
voltamos sempre a chorar sobre nossa miséria; consideramos-nos miseráveis porque
invejamos a casa bonita que o vizinho tem, os sapatos de plataforma que estão na
última moda, invejamos sempre a felicidade que os nossos colegas de trabalho têm
porque são felizes, têm filhos, um casamento feliz. Então consideramos que nossa
vida é uma miséria ou que somos miseráveis.
Não! Não se enganem. Aceitem o que vocês têm, aceitem a vida que levam,
mas sempre com alegria. E se coube a vocês viverem na pobreza, já pensaram no que
devem ter feito em outras vidas? Já pensaram se vocês ajudaram aos que
necessitavam? Sempre é uma experiência, sempre é uma vivência e, se não passarmos
para essas etapas, não podemos compreender aqueles que tanto necessitam.
Que alegria poder ver o sol! Estamos no inverno e ainda posso me permitir
comer no terraço, em pleno sol. O que fazem as pessoas que vivem no centro da
cidade, onde faz 5 graus e que têm que ficar com a calefação ou o aquecedor ligados?
É o mesmo que fazem as pessoas cegas que gostariam de ver e contemplar o sol e não
podem, que gostariam de ver a carinha que têm seus netos ou a beleza de uma flor e
não podem. É de se pensar: Será que aceitaram em outra vida o que tinham que
viver? Nesta, elas têm a resposta.
Minhas queridas sementes,
aceitem tudo o que lhes chega dia a dia.
Não queiram ver nem se lembrar do
passado porque ele não existe mais.
Terão medo, mais inquietação e
ansiedade se quiserem saber sobre o
futuro. Vivam o dia a dia com coragem,
com muita força, com muita valentia e
sorrindo desses momentos de miséria
que, se os observarem bem e tudo que
os cerca, se sentirão os melhores do mundo, porque - começando por vocês – se já se
fizeram 5 minutos de tratamento, se tiverem tido a oportunidade de ajudar em seu
escritório, em seu trabalho, ou simplesmente a alguém que precisava, felicidades!
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Com isso já terão aberto uma grande porta para a sorte. Que seria de nós se não
tivéssemos esses cinco minutos tão grandes para salvar uma vida, que é a nossa? Que
seria de nós se não lembrássemos que temos que preparar as festas de Natal e do Ano
Novo? Não esperem até os últimos dias. Tudo é mais barato antes, como já lhes disse.
Limpe seus armários e casas, vão encontrar presentes. Comecei aceitando este dia de
Júpiter e tudo ficará bem porque eu o aceitei. Se vocês fizerem isso, verão o resultado
e o bem que acabará se apresentando.

Com todo o meu amor!
La Jardinera

Ahhhh! Não se esqueçam de que no dia 10 de dezembro vai haver um eclipse.
Estejam preparados para se sentirem mais sensíveis. Estejam preparados para ter as
emoções aumentadas, mas também podem aproveitar para amar duas vezes mais,
para repetir a palavra ‘te amo’ a todos os seres que vocês amam e a todos os que
vocês não conhecem; e também para realizar coisas. Por exemplo, se vocês são
pintores aproveitem para fazer uma obra de arte; se escrevem, aproveitem para
escrever poesia; para preparar uns ramos de flores para bordados ou simplesmente
para a decoração, pois nesse momento a sensibilidade está à flor da pele. Ainda vou
lhes das indicações de mais coisas, porque este eclipse é especial por estar bem perto
do equinócio de inverno.
Animem-se, minhas sementes, um beijo bem grande!
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