Casa Templária, 03 de março de 2012.
Agradeço a Deus pelo primeiro dia de chuva. Se estivesse no Arizona, saltaria e cantaria como os Sioux, os Apaches, os Hopis. Que falta ela
nos fazia! É incrível como sempre o Universo lhe agradece pelo seu gesto e
principalmente pelo seu esforço. O esforço foi grandioso de tirar as pedras, trabalhar a terra, ir buscar mais terra, trazê-las em sacos. Foi um
trabalho de escravos, mas que resultado mais lindo! Já está tudo preparado para receber as sementes maravilhosas de flores, de árvores. Ontem me
deram de presente uma acácia-mimosa. Vocês conhecem a acácia-mimosa? É aquela árvore que dá
umas bolinhas amarelas, um Sol! E tudo foi perfeito. Plantamos e a chuva chegou. Por isso está embevecida e feliz. Há muita seca em toda a Europa e
em muitíssimos países. A água daquela chuva foi
como um batismo, uma purificação para a Terra e
uma limpeza para a atmosfera, principalmente
porque é água da primavera.
Na estação de Áger, havia um pai que conversava com a filha e lhe
fez a seguinte pergunta: Ita, o que você prefere, ter um pássaro na mão ou
cem voando? Mal tinha acabado de lhe fazer a pergunta, ela respondeu
como um foguete: “Cem voando!!!” Ao que o pai respondeu: “Nãããooo!”
É melhor você ter um!” A menina, muito respondona, lhe disse: “Não,
porque posso ter muito mais. Quase os cem!” O pai, sabiamente, lhe disse:
“Você sabe voar?” Então a menina, que era sempre muito respondona,
parou para escutar e disse: “Não”. “Você corre tão rápido quanto uma
lebre?” “Não.” “Então terá que se conformar com um pássaro na mão.”
A menina se calou e se pôs a analisar: “Por que seu pai havia dito
que era melhor ter um pássaro na mão do que cem voando?” Ela tinha
uma visão bem ampla das coisas, e
a resposta lhe veio em seguida: a
ambição. Ambições, todos temos
que tê-las e colocá-las em prática,
se forem ambições nobres no sentido de atingir metas, escolher cursos, obter diplomas, comprar a
casa dos seus sonhos, poder en-

contrar sua alma gêmea, poder realizar o sonho que sempre desejou realizar, abrir uma empresa, ter um diploma universitário. É isso mesmo, minhas queridas sementes, é preciso sempre conservar a ambição, a ambição
dá forças, dá energia, dá ânimo, porque faz você ter esperança e certeza
de que realizará tudo.
Mas antes é preciso que se sente, como fez aquela menina, e espere
por muito tempo e coloque na balança: “Para que servem as ambições pelo poder? Governar o mundo? Declarar
guerra? Ter mais daquilo que não pode
ter? Ter tanto que nem sequer consegue
desfrutar do que tem? Ter apenas por
orgulho? Ter outra pessoa para dominála, ter domínio sobre as pessoas? E no
outro prato da balança colocar: todos os
dias me permito a ambição de fazer bem
meu trabalho; de, antes de dar um passo,
olhar se a base é sólida; perceber se está construindo sua casa, seu templo,
em areia movediça ou em rocha firme e; enquanto for avançando, compreenderá que este é o caminho de sua vida e que você está realizando sua
missão.
Se vocês tiverem escolhido este prato da balança,
serão acompanhados pelos anjos, os Seres de Luz; serão
acompanhados pelo seu Anjo da Guarda e principalmente por sua estrela, aquela estrela que nasce com vocês e os guia por toda a vida.
Se escolherem o outro prato da balança - o das ambições pelo poder
-, então vão cavar com pá e picareta seu abismo, seu aterro, seu precipício, onde pouco a pouco se darão conta do que fizeram. Acreditando ter e
possuir tudo, cairão e nunca mais conseguirão sair porque essa será sua
tumba: o poder de manipulação, de controle. Se forem generosos, poderão
criar grandes empresas, poderão ajudar e brilhar como o Sol. No outro
prato, ao contrário, alimentarão os ciúmes, as invejas, a prepotência, o
egoísmo. Para que querem guardar esse vírus que está acabando com a
humanidade e que se chama ego?

Desde bem pequena, me perguntava o que era o ego, por que falavam dele com tanta reserva. Evidentemente, ninguém gosta de reconhecer
esse vírus nasce conosco. Vamos nos livrar
dele, vamos eliminar o outro prato da balança e vamos ficar com um pássaro na
mão, porque sabemos que o temos, que esse
pássaro vai nos dar asas, vai nos servir para
podermos voar a lugares mais distantes. Para que precisamos mais que isso se, olhando
para nós mesmos, já temos tudo e a maior
riqueza. Existem muitas riquezas e entre elas estão: a perseverança, a confiança em si mesmo e, principalmente, a esperança.
Animem-se, minhas sementes, este é o momento de reagir, de encarar todos os problemas, crises e outras coisas e criar seu próprio jardim,
seu próprio Universo. Este grande sonho que nos faz ir em frente todos os
dias, o que faríamos sem ele?
Passo a passo, vamos nos aproximando do lugar mais maravilhoso
que existe: o amanhã. O amanhã é a paz, é a harmonia. Amanhã é o INFINITO. Por isso vivo plenamente o HOJE e dou graças a Deus porque
hoje sou feliz. Tenho uma amiga muito gorduchinha, mas muito linda, e
isso é amor, é amizade.
Com todo o meu amor, minha alegria e minha esperança,
La Jardinera

