Casa Templária, 28 de novembro de 2011.
Minha querida amiga,
Você me pediu que fizesse uma Mensagem para o domingo e que fosse linda e
especial. Então a Servidora, muito obediente, sentou-se à sua mesa, escolheu a caneta mais bonita que tinha, pegou seu tinteiro e começou a escrever. E quando já
estava escrevendo, se deu conta de que não sabia o que ia escrever e se pôs a rir.
Como a inspiração não vinha, pensou: Vamos ver, esta semente tão querida quer
uma Mensagem muito especial.
Vejamos, se precisa de Proteção, tem um
Anjo muito grande, muito grande e muito
amado que se chama Sultão que leva consigo
uma armada. Essa armada, ele a comanda
com orgulho e lealdade. Então, Proteção ela
já tem.
Precisaria de um farol para mostrar-lhe
o caminho. Mas a Luz, ela já tem acesa, e Jesus já a leva pela mão! Ah, isso ela já tem. Que mais faltaria a ela? Ah, sim, olhos
para ver. Ela pode contemplar o sol todos os dias, pois no lugar onde mora, seus raios
a acariciam, seus raios lhe permitem ver as montanhas, os campos, o mar e a ajudam
a ler. Que mensagens tão curiosas e tão maravilhosas que são respostas e conselhos!
Bem, é outra coisa que ela já tem.
Precisaria de ouvido. Mas ela já consegue ouvir as conversas que estão tendo
seus amigos na sala mais distante. Ouve os pássaros, ouve também o ruído das árvores e até os gatos miando. Também já tem ouvido. Faltaria nariz? De uma hora de
distância chega sentir o perfume das flores silvestres e até os ‘presentinhos’ que as
vacas e outros animais depositam pelos campos. Isso sem falar dos aromas de canela, baunilha e até dos tacos bem dourados.
Da beleza, a contempla, a admira, consegue ver uma formiga no alto da montanha
mais alta e até ri dos filmes de Madagascar –
‘desenhos animados’. Está muito atenta ao
despertar, a não ficar adormecida, pois sabe
que tem ao lado do ego as invejas, os ciúmes,
a arrogância, a prepotência e o orgulho. Por
isso, todos os dias ‘sacode suas pulgas’. Às
vezes cai uma chuva leve e outras vezes um
dilúvio, mas transforma tudo bem rápido e sai daquilo enriquecida e mais forte.
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Ela fica encantada ao contemplar o céu à
noite e ver as estrelas fugazes. Durante o dia,
chega até a ver os Segredos da Ponte Velha.
Que mensagem especial poderia eu escrever a
ela? Existe apenas uma coisa que se poderia
dizer. O amor do Universo você já tem, a companhia de teu Anjo da Guarda está sempre contigo. A Honestidade, a Franqueza, a Dureza, a
Austeridade, a Generosidade e a Lealdade você sempre as terá a seu lado porque a
Servidora lhe dá, mas, acima de tudo, você tem a minha Amizade.
Sinto muito, Semente, mas só posso lhe dizer estas palavras, mas e você terá
sempre minha Amizade e minha Lealdade. Estaremos sempre juntas até a Eternidade.
Gostou da Mensagem? Vou deixar a caneta de lado. Para que caneta? Não sabia o que escrever e tampouco me veio inspiração, apenas estas palavras de Humildade e Simplicidade que consegui escrever em teu coração.

Com todo o meu amor!
La Jardinera

Esta mensagem não é apenas para uma semente, mas para todas as sementes do Ensinamento porque é assim que tem que ser.
Começamos a semana nesta segunda-feira com a Fidelidade, a Amizade e, principalmente, com a Humildade. Ela é nossa varinha mágica e nossa espada - a maior de todas para vencermos e chegarmos a tudo. Aonde? Ao Universo, ao Amor.
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