Casa Templária, 23 de fevereiro de 2012.

Bom dia, sementes,
Agradeço ao Universo por poder contemplar o amanhecer; os
primeiros raios do Sol já estão acariciando a Terra e seus seres tão
maravilhosos. Agradeço por poder contemplar essas árvores que, com
sua grandiosidade e beleza contemplam o céu. Agradeço por estar
cercada pela natureza. Agradeço por ter tantas amigas e tantos amigos,
e dou graças por este despertar dos seres humanos que avançam um
pouco todos os dias, suas almas recebem um grande número de
informações e seus corpos maravilhosos as colocam em prática.
Bendito seja, ó Pai. Bendito seja, ó Senhor, pelas muitas dádivas
que nos oferece todos os dias.

Por que La Jardinera nos
pede sempre para irmos a Jerusalém? Desde os tempos mais remotos
está escrito que aquela é a Terra Prometida e, ao menos uma vez em
nossa vida, é preciso ir se curvar naquela Terra que viu nascerem tantos
profetas e sábios, unicamente porque se trata de um “ponto” de
encontro; é como uma rotatória por onde nos cruzamos todos os dias em
nossas estradas e cidades. Nela nos cruzamos sempre com milhares e
milhares de pessoas, sem nos olharmos, sem nos falarmos, sem nos
comunicarmos, porque guiamos de forma rotineira, e é por essa razão
que esquecemos de que este lugar – a Terra Santa – é também um ponto
circular, onde todas as nações têm um encontro obrigatório e vamos a
ele com a mesma Fé para pedir perdão, perdão para a humanidade,
perdão para cada um de nós. As religiões nos inculcam que devemos
ficar em paz com nossa consciência. Existe lugar melhor para nos
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encontrarmos que aquele? Não há juízes, nem críticos. Ao contrário, são
lugares santos. No Planeta existem lugares santos, lugares estratégicos
onde existem Portas Cósmicas abertas nas quais podemos nos
encontrar. E, mundialmente, Israel se localiza em uma rotatória e onde
mais se necessita de paz principalmente nos dias de hoje.
Por isso hoje dou graças, pois ao homem resta apenas a Fé. Com
suas preocupações, seus problemas, seu estresse, ele está esquecendo
cada vez mais que mora no Planeta Terra, e sua consciência está mais
angustiada, mais inquieta e buscando sempre uma resposta, mas apenas
a Paz lhe pode dar a resposta, se tem Fé; e é com a Fé que nos tornamos
invencíveis e podemos mover montanhas.
Animem-se, minhas sementes, basta simplesmente viver por uma
causa. Neste século XXI, não é o momento de guardar herança para os
netos nem tampouco para construir casas, nem acumular fortuna. Esses
valores não existem mais. O que existe é o dia-a-dia, o amanhã a Deus
pertence. Animem-se, minhas sementes, botem para fora a força que
vocês têm dentro de si e sigam em frente todos os dias, fazendo as
perguntas: Como começo hoje? Façam uma boa meditação. Vocês não
têm tempo? Vocês vão encontrar tempo e se sentirão muito bem.

Todos os dias, é com grande alegria que leio
suas cartas, seus e-mails, porque essa semente cresce como gigante para
outras esferas muito mais elevadas. Lembrem-se de que este é o ano das
grandes decisões, dos grandes acontecimentos pessoais, dos grandes
2

encontros de amor, para aqueles que os buscam, e dos grandes projetos.
Tudo se realizará, pois vocês têm uma força invencível este ano. O que
vocês se propuserem a fazer, farão. Fechem os ouvidos para as
informações que a TV e os outros meios de comunicação divulgam. A
política será sempre a política e o poder continuará semeando o
negativo, a confusão e as dúvidas.
Minhas queridas sementes, continuem com seus projetos e
pensamentos. A crise sempre será o problema dos homens, dos homens
do poder. Desde que começaram a descobrir que podiam ser muito
grandes em seus projetos de ciência, se esqueceram de que a verdadeira
força e a verdadeira ciência vem de dentro e não do domínio do que está
fora. Por isso continuam a dar mais força ao poder, às conquistas e às
guerras.
Cuidem de nossa mãe, a Terra, ouçam seu coração e sua intuição
e verão que, em torno de cada passo que vocês dão, se encontra alguma

coisa

pequena,

mas

maravilhosa. Contemplem, se ainda conseguem ver os pássaros.
Contemplem, se ainda há terra semeada de trigo, de milho ou de outros
cereais. Vão sempre para as montanhas que existem perto de vocês,
abracem uma árvore e ela lhes devolverá o amor, a energia que lhes
estão transmitindo. Vocês lhes darão com seu coração e com seu corpo,
e ela lhes devolverá com seus minerais, com sua seiva e com a força da
Terra.
Minhas amadas sementes, obrigada por seguirem no
Ensinamento, por ajudarem tantas almas que estão aguardando pelos
5 minutos. Agradeço pelo novo grupo de mestres, que está começando
a se formar; como boas lutadoras, ficarão cada vez mais felizes.
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Estou esperando por vocês no Marrocos com meus
braços abertos e mais uma vez agradeço à Luz, a todo o Universo e a
vocês, minhas sementes.
Bom dia, Júpiter!
Vocês têm a força e a realização. Aproveitem, tudo é possível!
Com todo o meu amor,

La Jardinera
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