Casa Templária, 15 de dezembro de 2011.

Minhas queridas sementes,
vocês estão preparadas para receber a vitória?!
Sim, é isso mesmo: a vitória. O ano chega ao seu final, com agrados com doçura.
Tivemos nossas provações. E como nããããoooo! Muitas provações, mas também conseguimos superá-las e a vitória nos tem acompanhado todo o ano. Ou vocês acham o quê? Que o
fato de terem passado de janeiro a fevereiro com saúde e conservando a vida e a alegria de
viver já não é uma vitória? É claro que sim! Vocês ganharam mais um ano e este ano passou voando e lhes resta bem pouco tempo para terminarem de preparar as festas de alegria
para as crianças, de esperança e de sonho para todos. Os adolescentes também e os demais... Os demais somos todos, inclusive a mata, porque também está aguardando que alguma semente caia e possa brotar na primavera. Também está esperando um presentinho
de vocês, por exemplo, uma gotinha de azeite que pode cair na terra de seu jardim, de seus
vasos ou até uma colherinha de mel. Vocês não podem imaginar o quanto as plantas, as
flores, as árvores e nós agradecemos. Como cérebros superdotados, falamos de nossos irmãos animais e vegetais, mas por que não terminar nosso ano de forma prazerosa?

Primeiro, terminem de limpar a casa. Vocês sabem que o minimalismo está na moda, ou seja, acabem de retirar tudo o que vocês têm em excesso de decoração, de roupas, de
sapatos, de tantas coisas que vocês têm guardado. O quarto das crianças também, os bichinhos de pelúcia, as roupinhas, os sapatos, ajudem as crianças no sentido de que vão se desapegando da matéria, de que limpem o quarto, embrulhem em belos papéis de presente
reutilizáveis e vão levar a hospitais e a locais onde as crianças não têm com que brincar
nem esperança de sorrir. Vocês adultos sempre têm um frasquinho com um pouco de perfume, uns batons pela metade, esmaltes para unhas para fazer um pacotinho de tudo aquilo
que servirá para fazer a limpeza de seus banheiros, armário de remédios e depois ofereçam
talvez àquelas pessoas que passam pela sua porta vendendo coisas pelas ruas, àquelas pessoas que vendem comida. Podem oferecer também calendários, que é sempre um bom presente, ou um docinho, uma balinha. E não tem importância se não tiverem um papel dourado que chame a atenção. Pense que, apesar de serem pobres, têm sua dignidade e seu
amor próprio e não precisam ser humilhados. Já sei, minhas sementes, que vocês são o
tesouro do Universo e sei que seu coração é grande e generoso e que sabem muito bem oferecer, mas ensinem isso a outras pessoas que não têm o Ensinamento e peçam que depositem objetos em lugares onde vocês indicarem e depois vão distribuí-los, se quiserem, no dia
de Natal ou de Ano Novo ou quando acharem melhor. Vocês podem também pedir a empresas internacionais - como Pollo Campero, McDonalds, etc. - que façam pacotinhos de
tudo aquilo que sobra e que eles vão ter que jogar fora. Existem hospitais que precisam,
crianças que têm câncer, com doenças incuráveis, que já não têm salvação. Vocês já podem
imaginar a alegria quando elas veem chegar o Papai Noel ou os Reis Magos. É evidente
que elas nunca seriam esquecidas. É aí que estão os milagres.
Ânimo, sementes, vocês sim é que têm valor, sim que têm valor, porque sei que,
mesmo que seja um pente quebrado, alguém que não tenha com que se pentear vai encontrá-lo, e não um careca hihihi!hahaha! Ria e não se preocupe porque o que conta é sua
vontade e seu coração. Procurem ainda mais coisas e peçam a todos os seus conhecidos,
pois eles sempre terão alguma coisa para dar, mesmo que seja um pedacinho de pão duro.
E, se conseguirem juntar uns três ou quatro quilos, vão poder fazer um pudim-de-pão e
depois compartilhá-lo em pedacinhos. Vocês não tinham pensado neste detalhe? Ahahahaha! Tendo pão velho e duro se acrescenta leitinho, um pouquinho de creme, umas passas,
umas ameixas-pretas, algumas frutas cristalizadas, certamente terão um daqueles pudins
maravilhosos que existem em seus países. Ficam deliciosos e depois vocês podem reparti-lo.
Não podem imaginar as pessoas que ainda estão esperando e acreditando que talvez, antes
de morrer, receberão uma coisinha; e que vivem naquelas casas onde ficam as pessoas idosas que já doaram toda a sua vida e todo o seu amor e que hoje estão esperando que passe o
lixeiro para levá-los ao país do ‘nunca jamais’. Vocês podem imaginar o sorriso em seus
rostos, vocês podem imaginar a grande alegria que vão sentir?
Ah! Já ia me esquecendo: o que tiverem feito hoje, não terão que fazer amanhã; e
também o que fazem e o que farão apenas o Universo lhes devolverá; e, em sua Nova Vida,
já não terão que pensar nesses detalhes, ao contrário, sua alma estará tão elevada que já
não terão que voltar novamente.
Animem-se, sementes! Pois não se trata de um sacrifício, mas de um prazer; não se
trata de um trabalho, mas uma alegria; não se trata de um aborrecimento, mas, bem ao

contrário, de se sentir orgulhosa porque seu gesto é como um anjo que vai levar nos braços
essas pessoas que são consideradas a escória, mas que ainda têm sua dignidade.
Animem-se, sementes! Vocês sempre foram e continuarão sendo as melhores. E isso
também é uma vitória.
Querem compartilhar isso comigo? Pois então vamos. Já preparei vários saquinhos,
quero dizer sacolas, e já comecei a entregá-las. Acompanhem-me e vamos todas juntas cantando:
“A Belém, pastores; a Belém criancinhas, pois nasceu o Rei dos anjinhos!”
Eu amo, adoro vocês. Vamos em frente, pois falta pouco para começar o novo ano
com novos triunfos!

Com todo o meu amor!
La Jardinera

Aqueles que têm mais recursos, guardem coisinhas para dar, não importa se alguma
coisa esteja incompleta ou que tenha um rasgadinho, o que importa é perceber que a pessoa que receber aquilo ficará imensamente feliz.

