Casa Templária, 20 de dezembro de 2011.

Em um mosteiro muito, muito antigo, no alto de uma montanha,
havia morrido o Guardião de todos os monges. E, cada vez que morre o
guardião, é preciso substituí-lo. Através de uma votação, escolhem o
monge digno de sucedê-lo. Então todos falavam, comentavam, procuravam aquele que seria o mais bem qualificado. Já eram conhecidas as
qualidades de cada um, o que tinham feito, seus méritos e tudo mais. E
disseram: “Como faremos para escolher o substituto?”
Chegou o dia e todos entraram na sala.
Naquele mosteiro, o que mais reinava era o Silêncio, a Disciplina,
a Sobriedade, a Pobreza, mas, acima de tudo, a Fé, a crença em Deus e
as Meditações ou Orações - que caminham juntas.
O diretor, o monge superior, mandou arrumar a sala. Sempre tinham o costume de se acomodar em bancos retangulares ou se colocarem de joelhos. Naquele dia, as cadeiras foram colocadas em forma circular, de modo que todos se sentaram em
um círculo: era a união. No centro, colocou
uma mesinha e um jarro de porcelana lindíssimo, pintado com extrema delicadeza e,
dentro dele, apenas uma flor. Ela belíssima
e tinha um aroma, um perfure que se espalhava por toda a sala – era aí que estava
toda a sua essência.
Todos se sentaram e, durante uma hora, ficaram se olhando e
sentindo aquele perfume, mas ninguém dizia nada. De repente, um deles se levantou, pegou o fino jarro de porcelana e o quebrou com toda a
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força. E jogou fora a flor, atirou a mesinha longe e se sentou novamente. Quando se sentou, chegou o diretor e superior do mosteiro e lhe disse: “Você é o guardião deste lugar e deste Mosteiro!”
Todos ficaram surpresos e disseram: “Mas você não viu o que ele
fez? Ele destruiu aquele jarro tão caro, quebrou-o todo, deixou-o em caquinhos, destruiu a essência, a flor, a beleza.” “Vi, sim! E foi por isso
mesmo que ele mereceu, ganhou o direito de ser guardião.” Perguntaram a ele: “Por quê?” “Porque para isso é preciso ser forte e se atrever a
romper obstáculos, a vencer os problemas e a tomar decisões. Quem
não faz isso, não é ninguém.”
Na vida, por mais beleza que um objeto tenha ou por mais que
gostemos dele - ou de um obstáculo que haja em nossa vida -, é preciso
enfrentá-lo cara a cara. Quando conseguimos enfrentá-lo já temos a vitória garantida. Não tenham qualquer medo e assim irão sempre para
frente e não ficarão parados.
Não importa o que colocam diante de você. O importante é saber o
que você quer!

Com todo o meu amor!

La Jardinera
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