Vale das Estrelas, 24 de junho de 2005.
A GRANDE NOITE DE SÃO JOÃO,
NOITE DE PURIFICAÇÃO,
NOITE DE RENOVAÇÃO
Minhas Queridas Sementes
Meus Queridos Incas, os que estiveram em Machu Picchu:
Lhes envio meu amor com toda a Força do Trabalho realizado nas terras
incas, onde compartilhamos com muitos de vocês toda a emanação que o
Universo divide com vocês, que lhes faz brilhar, tomar consciência e ser maiores.
Desfrutarão diferente, recordarão que os incas consideravam o fogo como
algo Sagrado, Divino e todas as civilizações assim o faziam.
Agora, aproveitem com a consciência com que regressaram. Nem o calor,
nem o frio e muito menos o cansaço, farão diminuir seus ânimos e cruzar seus
braços, porque estão repletos da força dessas terras ricas em história.
Vocês tiveram a oportunidade de reconhecer, reviver e evolucionar. As
“capas” vocês deixaram, o passado ficou naquela pedrinha e seus sonhos,
renasceram com sua alma. No vôo do condor em Machu Picchu .
No próximo ano, outras almas esperam para elevar sua evolução neste
lugar.
O Ensinamento e a Servidora contam com vocês.
Estamos na véspera da noite de São João; a noite mais longa, onde tudo é
possível , onde as fadas, os gnomos, os elfos embelezam a natureza Os seres,
que com um toque de graça lhes fazem ficar mais bonitos que em outros
momentos.
É o momento onde essas ”bruxas” costumavam sair à colher as ervas
medicinais, aonde o veneno se transformava em medicina. Onde o impossível era
possível.
Pensem no Iniciado Maior : Ele lhes falou que fariam grandes coisas; mas
os homens duvidam, teimam em crer que os contos são contos, que a fé é
imaginação, que a esperança é um sonho, uma utopia e não veem o grande
potencial que têm e que está em suas mãos, para transformar. Então, começam a
acreditar em bruxas, em falsos profetas e a deformar...
Tudo aquilo que vocês fazem com amor, fé e esperança, está feito, só
basta crer. Os milagres existem se seu coração está aberto, os resultados são
felizes, creiam, confiem em vocês, dediquem-se e continuarão a se surpreender.
Tenham fé no Universo.
O Ensinamento está com vocês, mais forte e vivo do que nunca, lhes fala
dos seus resultados, lhes inunda em cada meditação, cresce com cada
tratamento, aumenta com essa generosidade cada vez que realizam um curso e
sendo pequenos lhes farão maiores.
E, sendo esta a noite do Fogo Novo da renovação, o dia mais longo e a
noite de seu agradecimento por todos os favores, farão uma festa, transformarão a
dor em experiência, a tristeza em alegria, o egoísmo em generosidade. Será a
maior mostra de dignidade à vocês mesmos.
É o momento de renovar o azeite mágico e de voltar a prepará-lo com
consciência; ensinarão aos que prepararão pela primeira vez. E aqueles que já o
fizeram, compartilhem suas experiências. Prepararão a Tisana da noite de São
João e farão uma festa, acenderão um fogo simbólico e queimarão suas penas,

suas dores, se purificará aquilo que lhes tem mantido amarrados. Para avançar,
deixarão as cargas que não lhes ajudam. Tornem–se leves para preencherem-se
de consciência de amor e de verdadeira vida.
Azeite Mágico
• Azeite de oliva
• Erva de São João
• Muito amor e fé
Tudo que suas mãos tocam, saibam que está impregnado da energia que o
Universo lhes brinda, façam com toda consciência.
Utilizarão este azeite em vocês, em sua família, nas pessoas nas quais
estejam fazendo tratamentos e compartilhem com aqueles que necessitem.
Untarão um pouco as têmporas, os pulsos (na parte interior) e nos lugares onde
hajam enfermidades.
Tisana para a Noite de São João
Camomila, Alecrim, Tomilho
Uma ervinha de açafrão
Um punhadinho de anís
Agregar um pouquinho do que tenha em seu país (capim limão por ex.)
Cada qual, segundo seu país, poderá incorporar seus ingredientes de
acordo com sua inspiração.
Lembrem que, faz dois anos que vieram os Anjos do Arco-Íris e continuam
a ajudar o planeta e a humanidade e também em todos os lugares onde Nossa
Senhora do Pilar foi, houveram milagres. E a recompensa é pela fé e pelo seu
amor por Eles e pela Virgem.
Acendam uma vela em agradecimento ao seu amor infinito e incondicional.
Com todo meu amor

