Casa Templária, 13 de abril de 2012.

A Gruta de Cristal
Fui visitar uma gruta repleta de cristal. Começando pelas estalactites e pelas estalagmites,
foram se formando os cristais de rocha. É maravilhoso ver como brilham! Ao contemplar, parece
que se está no meio de uma coisa tão frágil, transparente que pode se quebrar a qualquer momento e, quando tocados, produzem um som cristalino e maravilhoso. Que maravilha, queridas sementes!
Tive a impressão que estava no meio do mar e rodeada de espelhos. Que sensação linda
que quero compartilhar com todos vocês!

Fiquei sentada no meio daquela maravilha. Quartzos de várias cores, silêncio e uma memória dos milhões de anos que esses cristais precisaram para se formar. A sensação é única. Coloquei-me em estado meditativo e, em seguida, se abriu a porta do Nirvana. Essa porta tão Especial de Shambalá é a conexão direta com os Seres Supremos de Luz. Já não sinto meu corpo, mas
apenas uma Luz e o éter de minha alma.

A atmosfera vai ficando mais leve, vou me elevando cada vez mais na direção da Luz, da
paz e da serenidade. Posso contemplar o Universo, posso contemplar suas estrelas, posso contemplar cada célula que une todos os seres vivos. As cores dos cristais reluzem através dos raios do
sol. Nada mais existe! São instantes de suprema felicidade.

Chegou o momento de pedir e dar. Pedir à Luz Divina que abra nossos corações e nos
permita avançar. Pedir que nossa visão se torne ampla, sem limites e que possamos ver a realidade. Que sintamos que estamos na senda da verdade. Que peçamos para que nossa compreensão se
abra e possamos ajudar uns aos outros aceitando-nos como somos sem querermos mudar os outros. Que nos faça cada dia melhores. Por que devemos notar os defeitos dos outros? Primeiro é
preciso observar profundamente para compreendermos que todos os seres do planeta nos tornamos Unos com a Unidade. Que sejamos pessoas melhores e, para isso, teremos que acabar com a
monotonia, nos ‘desfazermos’ dela. A monotonia continua sendo a indiferença. Que demos mais
importância a esse carinho da Luz Divina que cada vez mais nos leva aonde quisermos. Que sintamos todos os dias satisfeitos com o que tivermos realizado; que coloquemos em prática nossos
projetos. Vocês podem! E que continuemos dando força à Fé.

A Fé – chave de TUDO – é nossa força que vem do Maior, é a porta que se abre aos pedidos que fazemos e é a garantia de que já os realizamos.
Quero permanecer nesta gruta de cristal por mais alguns instantes e pedir perdão se os ofendi, se algum dia os deixei sem uma mensagem e se às vezes vocês me esperaram e eu me atrasei. Uma coisa é certíssima: eu NUNCA me esqueço de vocês e estou sempre com vocês, minhas
amadas sementes. Onde vocês estiverem, fechem os olhos, interiorizem-se e sejam felizes por alguns instantes. Recebam a pureza, o amor e a luz desta gruta de cristal.

Com todo o meu amor!

La Jardinera

