Casa Templária, 09 de dezembro de 2011.

ECLIPSE TOTAL DA LUA

Amadas sementes,
Estamos às vésperas de um grande acontecimento: o eclipse total da lua e, como ele
vai acontecer muito próximo do solstício de inverno, será um momento mágico porque a
força se multiplica em todos os aspectos. Vocês terão uma oportunidade maravilhosa de
potencializar seus desejos e pedidos. Os sentimentos estarão à flor da pele e sua sensibilidade estará no máximo. Sejam generosos e abram seus corações, ofereçam o melhor de si
mesmos e tudo será recebido com alegria dobrada.
Será um dia muito importante porque se abre uma
porta cósmica imensamente grande e, com isso, haverá
grandes revelações para vocês e respostas a suas perguntas. A influência do eclipse será sentida por duas semanas. Aproveitem ao máximo porque ainda estão no Ano
das Provações, da Doçura e da Vitória. Peçam o que desejarem; o que lhes ficou pendente, deixem no passado,
sintam-se livres. Renovem sua fé.
Cada palavra, cada gesto será uma inspiração. Peçam perdão, se esvaziem, limpem
suas casas, pois o que fizerem para elas se refletirá em vocês mesmos.
Se sentirem vontade de chorar, chorem para se esvaziarem e se encherem de alegria; se ficarem irritados, transformem a raiva em criatividade; se não conseguirem se
comunicar, escrevam, cantem, usem o Chacra 6! Se estiverem doentes, usem os 5 minutos

com as mãos. Os passos que derem se converterão em passos de gigantes e os encherão de
força e de segurança.

Escrevam - SÓ PARA VOCÊS MESMOS em um papel seus pedidos. Junto com esse pedido,
coloquem uma folha de louro e queimem tudo.
Meditem, conectem-se com sua essência e,
humildemente, peçam com seu coração.

Lembrem-se de pedir abundância para que o Universo facilite o seu
caminho e os recursos para irem a Jerusalém pedir perdão para a humanidade e a paz para a Terra; e para que se realiza o curso especial do Universo.
Peçam, peçam, peçam, pois não existem limites! Agradeçam sempre e se lembrem
daqueles menos afortunados que necessitam de ajuda.
Minhas sementes, eu as amos! Preparem-se e aproveitem até o final deste ano.
Enfrentem as Provações com Doçura, pois sempre alcançarão a Vitória.

Com todo o meu amor!

La Jardinera

