Casa Templária, 17 de junho de 2012.

Feliz Domingo para Rosa e Mário da Colômbia!
É claro que recebi os e-mails que me enviaram pedindo as mensagens. Obrigada por me lembrarem todos os dias de que não posso
me esquecer dessas mensagens que são para mim um abraço
de mel, de doçura, de amor e, acima de tudo, de amizade.
Muito obrigada. Na realidade não foi esquecimento, mas
simplesmente pelo fato de o curso ter sido tão grande e importante e ter exigido muito tempo e muita atenção. Agora que
voltamos, começo por vocês para lhes desejar, assim como a
todas as sementes, um Feliz Domingo e para lhes dizer que
hoje é o dia que deve ser comemorado mais uma vez em família, com amigos, para colher um ramo de flores, se enfeitarem,
dar o maior sorriso para a família e para vocês mesmas.
É o momento de acender uma velinha. Aqueles que
visitaram Tiberíades sabem muito bem que é preciso reviver e
relembrar aqueles momentos em Nazaré e no Jordão. Foram
momentos partilhados com O Verdadeiro Mestre.
Vocês continuaram a dar um sorriso? Apesar de não conhecerem os vizinhos, continuaram dando um abraço nos entes queridos que
os cercam? Animem-se! Mesmo que tenham discutido, sempre existe o momento da reconciliação.
Quanta alegria ao voltar para casa e ver que a primavera já está bem avançada. Em muitos de seus países já é outono e as folhas já
estão começando a cair. Aproveitem este momento para descansar e para realizarem uma boa limpeza interna e externa.
O mundo é um lugar perigoso, não pelos que provocam o mal, mas por aqueles que seguem em frente sem fazer nada a respeito. Ânimo, minhas sementes, o pior que pode acontecer é ficarem parados. É deixar a mente em branco quando as mãos estão ativas, quando o
corpo está andando, quando há tantas coisas por fazer, tantos projetos para serem realizados e tantas palavras bonitas para serem dedicadas.
Há um provérbio que diz: “O sábio não diz tudo o que
pensa, mas sempre pensa tudo o que diz”. Gostei muito deste provérbio e compartilho-o com vocês. Despertem esse sábio que está
dentro de vocês. Vou abrir uma garrafa de champanhe e brindar para
lhes dar as boas vindas, especialmente para todos os países que
estiveram no curso e lembrar-lhes de que não pode haver vida se não
tivermos expectativas; que não podemos ser felizes se não vivermos
com a esperança e que nossos desejos não podem ser realizados se
não alimentarmos nossa fé.
Com todo o meu amor!
AAAMO VOCÊÊÊS!
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