Casa Templária, 15 de março de 2012.

Bom dia! Eu lhes desejo muitíssimas felicidades!
Felicidade?
Sim, esta é a palavra mágica. Só dura um instante ou, melhor dizendo, um
abrir e fechar de olhos.
Felicidade é quando lhe dizem: “Eu te amo, te adoro!” Nesse instante, o coração sai do peito e parece que o mundo não existe; que o mais maravilhoso
é aquilo que se está vivendo e o que está para viver.

Felicidade é quando você vai pela rua e vê uns velhinhos ou velhinhas sentados - com a carinha toda enrugadinha - dando comida para as pombas, ou
simplesmente sorrindo. Isso também é um instante de felicidade.
Felicidade é quando um bebê perde sua chupeta e acredita que também perdeu sua mãe porque não a vê; e chora desconsolado, amargurado. Esse também é um momento de felicidade porque a mãe está prestando atenção nele,
e o bebê sabe que ela está por ali e que o estará protegendo por toda a eternidade, para ajudá-lo, para cuidar dele, para mimá-lo, para que ele seja feliz.

Felicidade é quando você ganha na loteria.
Felicidade é quando você se olha todos os dias no espelho e repete para si
mesmo aquelas palavras que ninguém lhe diz e que você quer tanto escutar.
Esta felicidade é apenas sua. Aproveite-a todos os dias.
Felicidade é um entardecer, contemplando aquele sol que vai descansar.
Felicidade é o amanhecer quando você o vê timidamente saindo detrás das
montanhas do Himalaia lançando seus reflexos sobre a neve. Parece ouro! A
Servidora teve o prazer de contemplar essas
grandes montanhas.
Felicidade é saber que se vai fazer uma viagem e que
essa será uma nova aventura cheia de felicidade.
Hoje meu desejo era partilhar a felicidade de tomar um banho de água quente, mas, pela primeira
vez, experimentei tomar o ‘banho de balde’. Fiquei
um tanto intrigada. Havia uma corrente que, quando
puxada, despejou em cima de minha cabeça o conteúdo de um balde de água geladíssima. Foi uma experiência fantástica e
uma grande surpresa. E essa surpresa foi uma grande felicidade.
Eu amo, adoro vocês! Sejam sempre felizes, mesmo que seja por um instante!
Com todo o meu amor!
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