Casa Templária, 16 de março de 2012.

Benditas mãos!

Boa noite, minhas sementes!
Eu lhes desejo boa noite porque, assim, amanhã poderei dizer-lhes:
Bom dia! Descansaram bem?

Comecem o dia com 5 minutos de tratamento. Benditas sejam essas mãos que transmitem todos os dias o Ensinamento: 5 minutos de
vida, 5 minutos de saúde, 5 minutos de prazer e
5 minutos unicamente para conectar a alma
com o Universo.
Benditas sejam suas mãos, benditas sejam as mãos do jardineiro da Casa Templária. Sim, ele mesmo. Ele se chama Robert e tem mãos de ouro. Às
sete horas da manhã, já está no jardim. O que ele faz? Trabalha com a enxada,
o rastelo ou o arado. Trabalha duramente a terra para deixá-la mais fofa, mais
suave. Na sequência, coloca adubo de carneiro, muitas vezes misturado com o
de cavalo ou de aves, que são as vitaminas de que necessita um bom jardim.
Uma vez que a terra está bem trabalhada, suas mãos tão maravilhosas vão fazendo, com uma, uns buraquinhos bem pequenos e,
com a outra, vai colocando três ou quatro sementes
e fechando o buraquinho que havia aberto. Aquelas sementes, dentro de um ou mais meses, produzirão os tomates ou as verduras que plantou. Antes
das saladas, eram ervilhas, que saíram das favas. E
com quanto amor ele faz isso! Ele acaricia a terra,

acaricia o jardim... e isso é uma coisa maravilhosa!
Alguns dias depois saem os primeiros brotos de seu amor, de sua vontade e de sua fé. É um jardineiro sem preguiça, muito trabalhador e o resultado é
aquilo de que desfrutamos todos os dias: todas as hortaliças. Em junho, temos
os abricós, em julho os pêssegos, em setembro a uva, maçãs, peras, kiwis. Ah!
E, no mês de maio, temos cerejas!
Essas são as verdadeiras mãos de amor: as mãos de Robert. Toda a vida
trabalhou e tem colhido seus frutos. Todas as sementes do Ensinamento conhecem o jardineiro da Casa Templária – o Robert – o adoram e têm grande estima
por ele.

Robert sempre se oferece para ensinar todos aqueles que querem aprender a semear ou a plantar ou os ajuda a podar um roseiral. Só existe uma semente que ele considera preciosa e que é sua preferida! É a Rosa de Moncayo.
É a única semente que também tem aquele amor em suas mãos. Ele tem um
jardim onde cultiva até avelãs, marmelos e figos. Benditas sejam essas mãos! E
felizes somos nós que podemos desfrutar dessas coisas e conhecê-las. Eu lhes
desejo tudo o que há de melhor!

Muito obrigada, sementes!
Mãos que não sabem dar, o que podem esperar?

Com suas mãos, a Servidora os acaricia e lhes oferece um ramo de papoulas, de trigo, de margaridas, de açucenas e de todas as flores silvestres.

Com todo o meu amor!

La Jardinera

