Casa Templária, 1º de março de 2012.
Bom dia, doçura!
São os primeiros raios de Sol que nos acariciam e, acima de tudo,
acariciam nossa Mãe Terra. É o primeiro Sol da primavera; é suave e ao
mesmo tempo doce e forte. É o momento de preparar a terra do jardim, as
flores, as árvores que nos darão cerejas, pêssegos e ameixas.
Dizem que ‘o amor te espera na primavera’! Animem-se, minhas sementes. O amor está batendo à sua porta. Abram bem seus corações e abracem-no forte para partilhar do que temos de mais maravilhoso. A Fonte! Fonte de amor e Fonte de prosperidade.
Se tiver um pouquinho de terra, trabalhe-a com as mãos e isso lhe
dará novas energias. Você vai renovar toda aquela terra que ficou adormecida durante o inverno e que está aguardando pelas novas plantações.
Vocês têm sementes. Principalmente virão as petúnias e os gerânios, a flor
eterna como o amor, como a amizade, que dura toda a vida quando é semeada
preparando-se
antes o terreno e compreendendo em que lugar vai cada flor, em que
terreno podem ser plantadas árvores. Damos
nomes aos tipos de terra,
mas existem muitas categorias de terra. Uma
camélia, uma hortência
pedem terra de castanheira ou de urze; outras árvores necessitam
de terra argilosa. Cada tipo de terra é apropriada para cada tipo de planta; vocês alguma vez pensaram nisso? Ânimo, perguntem e verão quantas
surpresas terão ao descobrir essa Mãe Terra em que vocês colocam os pés
todos os dias.

Se os amados pais ensinassem essas coisas para seus filhos em vez
de lhes comprarem tantos brinquedos, deixarem assistir tanta TV, compreenderiam que a terra lhes ensinaria verdadeiramente o que é a vida. Ficariam mais saudáveis, necessitariam menos das drogas e do álcool e teriam
outros valores.
Todos os dias agradeço a meus pais que me educaram de uma forma
muito justa, bastante rígidos, mas muito justos e com um amor infinito. No
domingo, quando minha amiga vinha me buscar, me diziam que não poderia sair antes de tirar o pó ou esfregar ou varrer o chão. Podem acreditar
que eu me apressava para terminar. Se eu gostava de trabalhar? Não, preferia sair para dançar sardanas – dança de roda catalã -, ir ao Casal - um
cinema - para me distrair, mas antes tinha que arrumar meu quarto e ajudar em casa. Como tudo mudou! A educação é diferente e os valores também. Os valores de minha época eram sólidos, fortes, o mesmo para toda a
minha geração e, por isso, agora temos essa força para lutar, para ir em
frente e ninguém e nada nos faz parar nem retroceder porque, quando recebíamos um ou outro corretivo, aquilo nos doía e nós não gostávamos, ou
seja, um tapa - ou vários - bem ali onde termina a coluna vertebral. Diziam
que esse local não tinha alma e, por isso, podia levar umas boas palmadas,
mas agradeço muito a meus pais e os venerarei sempre porque foram para
mim alicerces muito bons.
Quantas doenças as crianças têm hoje em dia! Elas têm de tudo, mas
não são felizes, porque não tiveram aqueles alicerces. Não se sintam culpados, pais amados e adorados, quando vocês tiverem que proibir seus
filhos de saírem e fazerem com que arrumem seus quartos e eles chorarem.
Isso passa logo, pois são crianças. O mais triste pode acontecer amanhã.
Tomara que vocês não tenham que chorar porque alguém venha lhes dizer
que seus filhos tiveram uma parada cardíaca em uma discoteca ou que foram levados a numa delegacia. Amanhã eles lhe agradecerão. Acham que
estou exagerando?
Minhas queridas sementes, isso não é exagero, é como o pão de cada
dia. Arranjem tempo para falar com seus filhos e também com os amigos
deles. Se eles não os escutam, também não se preocupem. Eles fizeram sua
escolha e a sociedade os empurrou para caírem mais rápido. Mas continuaremos nesta nova primavera a tocar a terra, a acariciá-la e a dar o que
há de melhor em nós mesmos. Vocês já sabem: pensamento, palavra, ação.

O mais maravilhoso é encontrar aquela pessoa que vocês esperam e reforçar o amor que vocês têm pela que já encontraram. Fica para vocês a estrelinha. Peçam também a ela, pois à noite irão buscá-la e a encontrarão.
Minhas queridas sementes, desejo a vocês o grande amor de suas vidas, o grande amor do Universo e o grande amor da Servidora. Deixo-os
com sua estrela; que ela os ilumine ao longo desta primavera.

Com todo o meu amor,

La Jardinera

