Casa Templária, 30 de novembro de 2011.
Lembrem-se de que Mercúrio diz que é para repetir mil vezes todos
os seus desejos, e ele sempre lhes concederá tudo aquilo pelo que realmente anseiam e a meta a que querem chegar.
E, mais uma vez, vamos falar de amor. Uma
coisa que eu adoro é ver uma mãe com seu filho
recém-nascido nos braços! E a imagem mais bonita é quando ela lhe dá o peito, e aquele bebê
fica mamando e acariciando com sua mãozinha,
ao mesmo tempo em que olha para sua mãe, como um anjo. É a coisa mais linda do mundo! É
de fato a maior das maravilhas da criação. Isso dura bem pouco tempo,
pois logo esse bebê cresce – seguindo a lei da vida. Mas o maior amor é
sempre o amor de uma mãe. É incondicional, não há amor maior. É a
vida de sua vida, é o amor de seu amor. É uma exceção.
Que bom seria se esse bebê se lembrasse sempre de que a mãe dá a
vida por ele e que está sempre em seu coração. Mas a Lei da Natureza faz
com que, durante muitos anos, esse bebê se esqueça de que teve uma
mãe. Ele apenas se lembrará quando ela já não estiver mais aqui. É no
momento em que se for para sempre, para aquela viagem tão feliz e bonita para a Luz, que esse filho ou filha vai se lembrar do amor infinito de
sua mãe.
É importante que se lembrem hoje de que o maior amor é o da mãe.
Por ser o maior, não a abandonem, pensem nela, nos sacrifícios que fez
quando você não dormia e a fazia passar noites em claro. Isso não quer
dizer que vocês não tenham que construir suas próprias vidas, queridos
filhos. Ao contrário, vocês têm que fazer de tudo para se realizarem e serem felizes. O amor de um filho por sua mãe também é incondicional
quando ele é bebê. A mãe é seu exemplo, seu guia; até que crescem e esses filhos passam a considerar que já não têm mais o que aprender dos
pais, que já são grandes, independentes e podem engolir o mundo – apesar de isso também ser amor.
Existe também o amor pela natureza! Que maravilha contemplar o
Universo e reconhecer sua beleza! E o amor de nossos amigos fiéis. Já
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lhes falei sobre a ama de Willy. Ela é mais
do que sua ama, diria que é quase uma
alma gêmea de seu Willy. É tão inteligente e compreende tão bem que não precisam falar. Apenas se olham e, com o Ch6,
já se compreendem. É um amor infinito.
Minha querida Rosa, ninguém melhor
que você pode compreender Willy.
Existe o amor de uma amiga, de um amigo, que nos enche de felicidade quando estamos sozinhos ou em uma festa. Que momentos maravilhosos e felizes! E é preciso conservá-los e cuidar muito bem deles. Lembrem-se sempre de seus amigos. Um dia por semana se encontrem e vão
tomar um café, jantar, sair para se divertirem ou ir a uma excursão. Falem de sua infância ou de suas lembranças, isso sempre enche o coração.
Existe também o amor pela verdade, o falar com sinceridade, dizer o
que se pensa. Por mais que lhe doa, “aquele que te quer bem te fará chorar” – assim diz o ditado. O que quer dizer isso? Que, às vezes, quando
estamos apaixonados ou temos uma ideia fixa na cabeça, não conseguimos ver com clareza e, quando um amigo - ou amiga - nos diz a verdade,
aquilo nos dói, mas, mais tarde, compreendemos que aquilo era para o
nosso bem. Que bonito é o amor!
No século XV, houve um rei que
quis saber se era possível viver sem amor.
Fez essa pergunta a cientistas, a sábios e
eles não souberam responder. Mandou
fazer um experimento e dividiu um orfanato em dois blocos. No bloco A, os recém-nascidos ficaram sem nenhuma enfermeira cuidando deles, sem receberem qualquer amostra de afeto. Apenas lhes davam a mamadeira e nada mais. No bloco B, as crianças que
nasciam tomavam mamadeira no colo das enfermeiras. Elas conversavam com eles. Depois de algum tempo, as crianças do bloco B aprenderam a falar entre elas, trocavam carinhos, brincavam, riam. As crianças
do bloco A morreram. O rei nunca ficou sabendo se tinha sido a falta de
amor, porque aquelas crianças nunca aprenderam a falar, apenas se deixaram morrer.
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Minhas queridas sementes, mesmo
que eles os deixem, mesmo que tenham
razões para se zangarem com eles, para
não amá-los, deixem isso de lado e olhem
para outro lado e compreenderão que a
beleza, o carinho e o afeto sempre estão
em algum lugar, em alguma pessoa, em algum amigo fiel – estou me referindo a nossos amigos animais ou em plantas, bosques ou mar. E o
mais importante é que amanhã, queridos e amados filhos, vocês serão
pais. Se quiserem ser amados e respeitados, comecem hoje mesmo a dar
um bom exemplo respeitando seus progenitores por mais aborrecidos que
estejam com eles ou por mais que não os compreendam. Vocês pertencem
a uma geração e amanhã seus filhos naturais - ou adotados – pertencerão a outra geração e eles também não os compreenderão. Mas, se forem
felizes, sim, os respeitarão e os amarão. Evitem se arrepender mais tarde;
procurem compreender seus pais para que amanhã vocês possam compreendam seus filhos.
Quanto às minhas sementes jovens, todos me responderam que não
querem ter filhos, e hoje eu os compreendo. Mas amanhã, quando estiverem diante de sua alma gêmea, a primeira coisa que vão dizer é “Quero
ter um filho seu para selar o amor que temos”. É a coisa mais romântica
que todos os casais já disseram e fizeram. Não é verdade que se diz que o
amor é cego? Claro que sim! Animem-se, hoje é dia de dizer ‘te amo’,
‘adoro vocês’, ‘estou com vocês’, ‘você pode contar comigo’ e, principalmente, de ser fiel. Ser fiel é ser um amigo para toda a vida, é um amor
para sempre.
Não confundam amor com sexo. O sexo dura muito pouco tempo, é
uma ilusão passageira, mas o amor é para sempre. Abracem-se e aproveitem para escrever um poema e para mostrar à pessoa amada todas as
qualidades que ela tem e enviar-lhe todos os seus melhores desejos. E, se
oferecerem uma flor, uma cartinha ou simplesmente um bilhete, deixemnos em algum cantinho da casa. Verão que felicidade!
Cuidado para que esse amor não caia na rotina, porque a rotina mata. Mas se a chama estiver sempre acesa, o amor será sempre eterno.
A Servidora os ama como vocês são e os aceita pelas qualidades, pe3

la força e pela honra que sempre trazem com vocês; essa honra e essa
dignidade que lhes permite avançar na vida e ajudar aos outros. Esse é o
verdadeiro amor.
Eu as amo, minhas sementes e lhes desejo tudo o que há de melhor!

Com todo o meu amor!

La Jardinera

P.S.:
MINHAS QUERIDAS AMIGAS, O EGOÍSMO, OS CIÚMES E O SENTIMENTO DE POSSE É O ANTIAMOR. CUIDADO! APAGUEM-NOS
PARA SEMPRE DE SEU CORAÇÃO, SENÃO NÃO CONSEGUIRÃO
SER FELIZES.
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