Da Montanha, em 01 de agosto de 2014.
Minhas queridas sementes,
Eu amo vocês e fico muito orgulhosa sempre que transmitem o Ensinamento
porque, toda vez que vocês fazem um tratamento ou um curso ou ativam os centros
vitais, aumentam a esperança de ajudar aqueles que necessitam; e vocês deixam as
pessoas felizes compartilhando essa ferramenta que muda a consciência.
A Servidora está e estará sempre otimista diante de qualquer situação por
mais adversa que seja, pois no Ensinamento há soluções e não problemas. Eu adoraria receber suas sugestões sobre o seguinte:
O ebola se espalhou por 4 países da África: Guiné, Conacri, Libéria e Serra
Leoa Trata-se de um vírus para o qual não existe antídoto. Há mais de 500 mortos e
mais de 800 pessoas infectadas. É o contágio mais perigoso que aconteceu até agora.
No Ensinamento, vocês têm a ferramenta para isso: A DEPURAÇÃO DO SANGUE. A Organização Mundial da Saúde já declarou estado de alerta.
Minhas amadas sementes, já me perguntaram: O que faremos? Por que não
vamos ajudar as pessoas na África?
Com alegria e otimismo, continuamos enviando, em nossas meditações, o
desejo de que haja PAZ no mundo. Israel enfrenta uma situação difícil por isso é
muito importante agir com prudência. Suspendemos a viagem, não temos medo, apenas agimos com prudência. A Servidora sempre diz que se houvesse perigo, diria
imediatamente. No momento, estamos respeitando as orientações que estão sendo
dadas. Meditem também pela Ucrânia e pelo Iraque e por todos os conflitos que
ocorrem no planeta. É por isso que veio o Ensinamento, e é por isso que a Servidora
insistiu tanto em ir a Israel.
Eu espero vocês na Casa Templária para o Curso “Templários e Cátaros”,
para a confirmação do juramento e outras surpresas maravilhosas para vocês: A
Casa de Deus.
Conto com vocês, minhas estrelas e sementes amadas porque sabemos fazer o
UNO: UM POR TODOS E TODOS POR UM.

Com todo o meu amor!
La Jardinera

