Casa Templária, 4 de dezembro de 2011.

UM FELIZ DOMINGO CHEIO DE ALEGRIA, ESPERANÇA E
MUITOS PROJETOS!

Eu lhes ofereço a mesa que a Servidora compartilha com a natureza!
A iguaria mais simples é
a melhor coisa da vida, isto é, o
sorriso e a alegria. E se vêm
acompanhados de um pedacinho de queijo, umas batatas
fritas sem azeite, uma bela couve e, como sobremesa, creme de
ovos com canela, verão que é a
coisa mais deliciosa que há.
Muitos de vocês vão à feira de domingo, muitos talvez vão ver o
mar, fazem alguma excursão ou simplesmente fazem uma refeição em
família, que também é uma alegria. Eu os aconselho a descansarem o
máximo no domingo, a ocuparem sua memória e o cérebro com aquilo
que está por vir, com seus projetos, pois o Natal se aproxima e é preciso
escolher bons presentes – repito: ‘limpem a casa’ - e prepararem os presentes com tempo e para colocarem uma etiqueta com o nome de cada
pessoa que vai recebê-los.
Tenho uma novidade para vocês! Vocês vão ver que a fotografia da ‘bruxinha’ao lado - é da bruxinha da sorte. Comprem
um bilhete de loteria! Dizem que a esperança nos faz viver e que, tudo o que você quer,
você pode. Comprem um bilhete da loteria
de Natal! Sempre vão ganhar alguma coisa
e, se não couber a vocês a parte ‘gorda’ da
loteria de Natal, mesmo assim terão a saúde
e o Ensinamento. E este será o maior prêmio
de loteria de sua vida. É preciso sermos

sempre positivos, minhas queridas sementes. Que a bruxinha lhes traga
sorte na loteria, no dinheiro, na economia e na saúde.
Aproveitem também para procurar - se for o momento - mudar de
apartamento, de casa, de trabalho ou buscar atender as necessidades que
porventura possam ter. Eu estou lhes enviando minha bruxinha para que
tenham sorte.
Eu amo, amo e reamo todos vocês!
Com todo o meu amor, sua amiga de sempre, que os levará no coração e os abraçará com a natureza que existe aqui e com os seres maravilhosos que vivem nela e, principalmente, com a Luz Divina.
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