Casa Templária, 19 de junho de 2012.

Um amigo!
Vou arrumar a mesa mais linda, mais bonita da casa. Vou usar o serviço de
cristal, de ouro e de prata. Colocarei uma toalha de fio bordado e servirei um bom melão com presunto, uma saladinha. São essas as iguarias que oferecerei à amizade.
A Servidora sempre lhes fala
sobre a amizade: “quem tem um amigo,
tem um tesouro”. Vocês já leram e
ouviram isso diversas vezes e eu posso
lhes dar a maior garantia do mundo de
que isso é verdade. Hoje estou
recebendo um amigo. Este amigo se
chama Julien. Passei toda a minha vida
com essa amizade. Eu era menina
quando o conheci e, por mais de 40
anos, essa amizade se mantém fiel,
também com sua esposa Regina. Mas principalmente com ele. Nos momentos mais
difíceis ele me deu a mão e, nas alegrias, brindou comigo com champanhe. Hoje será
aberta esta garrafa de champanhe em comemoração, pois faz 20 anos – desde que estou no Ensinamento – que não nos vemos com tanta frequência quando gostaríamos.
Minhas sementes, minhas amadas sementes! Conservem a amizade. Aqui na Europa ela é sagrada e se é fiel a ela por toda uma vida. É como um belo jardim, se não
cuidamos dele e não tiramos as flores murchas, acabará se transformando numa selva.
Pelo fato de a amizade ser um bosque, é preciso conservá-la, é preciso fazer sua manutenção.
Tenho uma amiga muito amada que quero
lembrar agora e que é a Ama do Moncayo com
Willy. Há alguns anos ela começou a cultivar seu
jardim e hoje tem um grande pomar. Ela é a flor
mais delicada daquele lindo jardim.
Preparei para ela a cama mais linda e
mais bonita, a perfumei e coloquei nela muitos
presentinhos. A amizade não tem preço e, quando você tem a oportunidade de fazê-la
sentir e demonstrá-la, se empenhe, se esforce.
As pessoas mais próximas da Servidora a chamam de ‘ratinha’ e eu vou lhes
contar por quê. Eu reciclo tudo, guardo tudo, recolho tudo. Um pedacinho de corda,
um parafuso, um elástico, papéis, sacolinhas, tudo o que me dão de presente, eu guardo. São lindas e bonitas! Ainda bem que, quando não consigo mais entrar no quarto,
minha “consciência” me diz: “O que é que eu faço? Vamos ver...” Então reciclo aque-

les papéis, aquelas sacolinhas tão bonitas e coloridas com minhas próprias mãos preparando sempre um presentinho que sempre criará uma expectativa. Não posso dizer o
mesmo da roupa, pois tenho uma pantalona de mais de 20 anos de que não me desfaço
porque essa saiu dos containers doados para a “Caridade” e que vendiam bem baratinho. E ainda a tenho para me lembrar de que não serve para nada o fato de as pessoas
te considerarem ‘alguém’, mas sim o que você ‘é’; e eu sou apenas um grãozinho de
areia que leva todo o meu amor para minhas sementes. Toda uma experiência do Universo e tudo o que ditam à Servidora é o que sou. Vim para servi-los e para passar adiante neste caminho que vocês já conhecem. Vocês são Luzes que iluminam cada uma
de suas veredas e todos vão para o
mesmo lugar: ao Universo, para a
Luz e para cumprir nossa Missão:
a Missão de aceitar. Aceitar é
estar de acordo consigo mesmo, se
sentir tranquilo e em harmonia e,
principalmente, poder dormir
tranquilo. Muitas de minhas sementes dizem que não têm nada
que possa ser censurado. Que
Deus as abençoe, mas cuidado
para não mentir! Conheço outras
sementes que quando dormem, se
mechem, gemem, choram, riem por não terem aceitado a verdade. A verdade é muito
simples: é saber pedir perdão quando ofendem alguém, saber pedir desculpas quando
machucam alguém e aceitar seus erros porque deles você tem que sair fortalecido.
Existe uma palavra que se chama ‘humildade’, mas que é bem fácil de ser esquecida. Preferem esperar uma chamada para então achar desculpas: “ah, tive que
fazer um exame de sangue” ou, por exemplo, “você não me chamou, não me disse nada, os mestres nunca se comunicam”. Desculpas são sempre desculpas. Tomem uma
atitude, deem um passo à frente, não fiquem na última fila. Avancem! Será que a comunicação é tão difícil? E é isso que eu fico repetindo todos os dias. Vão em frente, pois
no coração vocês há aquele amor tão grande para a amizade, para as pessoas que os
cercam, para aquele sorriso.
Minhas sementes da América, vocês que são tão lindas e que mantém e praticam
a Fé, deem um passo na direção da amizade sincera. Não andem com o metro na mão
para medirem quem está fazendo mais ou quem está fazendo menos. Esqueçam as palavras se disseram: “... que a fulaninha não avisou, ou foi depois, ou que disse só depois...” não queiram ser o número um, nem tampouco ter o papel principal, ou querer
brilhar. Apenas os Seres de Luz vão medir sua alma e seus feitos e não os humanos.
Para que os presidentes - como o Obama - querem brilhar, se dentro de alguns anos se
esquecerão deles? Já não houve outros presidentes mais brilhantes ou maiores que ele
e que agora não existem mais e seus nomes não são nem lembrados? Cuidado, minhas

sementes americanas, o reconhecimento lhes será dado pelo Universo e ele devolverá
esse reconhecimento mil vezes. Cultivem a amizade! E sejam sinceros consigo mesmos,
pois as belas palavras são levadas pelo vento e o que ficam são apenas as obras.
Queridos mestres antigo, como vão vocês? Ontem vocês receberam uma notícia
e ainda não me deram resposta. O Grande Mestre sempre disse: “serão reconhecidos
por suas obras”. O que acham? Não tem importância se lhes dói o ego ou o amor próprio, ou sua dignidade, pois se não têm nada pelo que possam ser repreendidos, não
têm por que se doerem. Não percebem que é sempre Deus quem os vê, que os observa e
que os mede! Ânimo, ânimo, ânimo! Sabem, vou lhes dar uma notícia: o Titanic afundou... mas não pararam de construir barcos, muito pelo contrário, e melhores. Reajam
desta forma: sejam melhores que antes, sempre podemos ser melhores e dar mais, pois,
com relação a receber,... acredito que vocês não podem se queixar! O menino birrento,
a menina birrenta quanto mais recebem, menos fazem. Talvez vocês tenham recebido
demais. Ânimo meus valentes, não baixem os braços, pois vocês sempre serão referência para as novas gerações e para os de ‘branco e preto’!

Com todo o meu amor, alegria, alegria, alegria! Hoje sou a pessoa mais feliz do
mundo. Estou recebendo meu amigo Julien, que é um anjo.

La Jardinera

