Casa Templária, 25 de fevereiro de 2012.

Contemplem as fadas e os duendes da montanha. É uma maravilha vêlos pelos bosques. Sentem-se ao meu lado. Quero compartilhar com vocês
este momento tão especial. Fechem os
olhos e visualizem aquelas fadas tão lindas, ligeiras. Elas estão com vocês. Observem-nas bem de perto, a carinha delas é doce, seus olhos parecem estrelinhas e seu sorriso uma melodia. A fada
sempre sorri. Saúdem-na. Ela lhes oferece a mão para levá-los a contemplar, do
ponto mais alto da montanha, a beleza,
os mares. Observem bem o palácio de
cristal localizado no Mar Egeu. Ele é todo de cristal transparente. Vocês podem acariciar o golfinho, que sempre se comunica com as fadas e com vocês.
Observem as flores do bosque; elas são como miniaturas – como as violetas,
as primaveras – e abracem aquela árvore majestosa. É um abeto – uma conífera –, o maior da montanha, e está coberto de borboletas – borboletasmonarca – aquelas borboletas coloridas com pontinhos brancos e pretos. É
maravilhoso! Vocês precisam vê-las pelo menos uma vez na vida. Elas emigram do Canadá para o México; são milhares e milhares de borboletas que
descansam sobre aquela árvore enorme.
Continuem a observar e se deixem levar pelas fadas e duendes que
sempre estão ajudando em outra dimensão. Vocês estão com ela. Digam-lhe
que vão ajudá-la a proteger os rios, os mares, a Terra. Se elas conseguem
fazer isso, vocês também conseguem. Lembrem-se todos os dias de que essa
força e esse amor, vocês carregam
sempre com vocês. Lembrem-se de
que vocês podem abraçar uma oliveira, um carvalho, uma mangueira,
um pinheiro, uma ceiba e a majestosa amendoeira; podem envolvê-los
com seus braços e seu coração e
deixem-se tomar por sua energia e
vontade de viver. Vocês verão como
se sentirão bem e poderão transmitir toda essa alegria.

As crianças acreditam em duendes, em fadas, e a Servidora continua
acreditando, porque eles fazem parte de nosso ambiente e, se quiserem, vocês
podem contemplar as asas dessas fadas maravilhosas. Antes de deixá-los,
deixam cair um pó colorido como o arco-íris sobre vocês. Sintam-se felizes e
plenos de Luz. O que seus olhos não conseguem ver, sua alma recebe e vê.
Tenham um dia muito feliz!
Saturno confirma e renova, deixa o passado e dá força ao presente!

Vamos em frente, minhas sementes, ânimo!!
Com todo o meu amor,

La Jardinera

