Da Montanha, em 09 de junho de 2016.
“Meu Anjo”
Minhas queridas sementes,
Um anjo se apresentou na cidade – ou num pequeno povoado –, se dirigiu a um jovem e lhe disse: “Hoje é seu dia da sorte porque teu anjo da guarda
me chamou.” O jovem olhou para ele, mas não percebeu que se tratava de um
anjo. De fato, minhas queridas sementes, vocês podem encontrar anjos todos os
dias sem que tenham a forma de anjos e que falam com vocês através de outras
pessoas.
Aquele anjo lhe disse: “você poderia ser a pessoa mais feliz do mundo e,
de fato, pode ser o mais feliz”. “Como?” “Você pode ter uma grande fortuna,
se apaixonar por uma bela mulher, viajar e ter uma bela casa. Tudo isso você
pode ter e verá que será muito, muito, muito feliz.” O jovem pulou de alegria e
disse: “Para mim, este é o início de uma nova vida e da minha felicidade!”
Começou a caminhar, deu um passeio, foi comer em um lugar muito bonito, sorria para todos, falava com todos. No dia seguinte também foi ao parque.
Depois de um mês, foi fazer compras; depois de um ano ficava admirando casas e
assim foi até o final de sua vida. Sempre admirando as casas, os palácios, os caminhos, as mulheres bonitas, as flores, os animais. Mas chegou o momento em
que sua existência chegou ao fim e ele foi para o céu.
Ao chegar no céu, encontrou aquele anjo e lhe disse: “Eu conheço você!”
e o anjo disse: “Sim, eu fui visitá-lo. Como está tudo com você?” Então o jovem
lhe disse: “Mal, muito mal, tudo o que você me disse que chegaria para mim, não
chegou e eu não tive nada, absolutamente nada.” Ele estava com muita raiva.
O anjo olhou para ele e, sorrindo, disse: “Nããão,
não lhe disse que tudo chegaria a você. Disse que poderia
ter, que você poderia ter. Você poderia ter todas aquelas
coisas: uma casa, carros potentes, uma mulher, muito
dinheiro, cavalos.” “Mas como assim?! Você me disse
que tudo me seria dado!” “Não, se você quisesse ter,
teria que conseguir. Por exemplo: quando lhe propuseram que fosse o diretor da empresa ou o administrador
do Vale ou gerente daquela grande companhia, o que você respondeu? Ali você poderia ter conseguido muitíssimo
dinheiro e ter alcançado sucesso, mas por que você não acei-

tou?” “Por medo do fracasso.” Veja, foi assim porque você não quis. Por que
não comprou a casa se sabia que havia a possibilidade de conseguir um empréstimo no banco? E as casas estavam bem baratas; havia promoções excelentes.”
“Porque não me atrevi. Eles falavam em inglês e, uma vez, eu fui trocar um bilhete e, como fiquei com vergonha de falar, acabei comprando outro.” “Então
veja, se você tivesse se atrevido primeiro a estudar inglês - poderia ser italiano,
português ou alemão -, mas você não quis. O banco teria dado um empréstimo
para você comprar a casa dos seus
sonhos da mesma forma que deu a
tanta gente.
E a ruiva? Aquela ruiva com
um corpo de causar infarto, sempre
com um sorriso, ela poderia ter sido
sua mulher e a mãe de seus filhos, e
você poderia ter tido uma família
maravilhosa. O que você disse? “Não, quero me casar puro, estou me guardando para alguém melhor.”
E hoje, como chegou aqui? Sem companhia por medo do fracasso, sem
casa pela falta de coragem e complexos; e sem mulher porque você só ama com
a cabeça e não com o coração. O que há com você? O que você fez na vida?
Quando completou metade do seu ciclo você se deu conta de que não tinha nada
e hoje que chegou aqui continua da mesma forma sem ter nada. Passou vinte
anos vivendo como um rapazinho, como um cafetão, bancando o legal, o bonitão, tendo muitas garotas e depois, os outros anos, sem se dar conta de que tinha que trabalhar. E hoje, o que você tem? Medo frustrações, complexos é a
matéria que você deixou lá embaixo. Tudo o que o impediu de ter felicidade você enterrou e queimou. Mas sua alma não realizou a Missão que veio cumprir.
Você tem que se preparar para voltar novamente. Estou certo de que, desta vez,
você cumprirá melhor sua nova Missão.
Minhas queridas estrelas, por causa de complexos nós nos escondemos;
por causa de complexos não nos atrevemos a dizer o que
pensamos, e isso nos causa uma grande dor, ansiedade e
angústia. Por causa de complexos não chegamos a ser
alguém na sociedade ou nesta vida. Também por termos
medo da frustração, não levamos adiante uma empresa
– pode ser um hotel, pode ser um restaurante – e esse
medo da frustração faz com que não nos ocupemos, nem

despertemos para saber se é preciso pintar quartos, decorar, melhorar; melhorar o que nos cerca é melhorar a nós mesmos. Nós humanos somos todos talhados pelo mesmo padrão e todos nos vemos tão diferentes porque achamos
que somos únicos. Desculpem-me, perdoem-me, mas única é apenas a alma. O
humano é tudo a mesma coisa. Tem sempre a mesma base: medos, complexos,
não têm confiança, insegurança e medo do fracasso. Uma palavra que todo
mundo diz e ninguém quer compreender é a ‘ignorância’. A ignorância é a mãe
de todos esses complexos. Quando alguém controla fica seguro e já não é ignorante. Mas cuidado, pois existe controle (temperança) e controle (manipulação).
Pensem que, se fracassam em uma empresa, vocês podem se reerguer, se
fracassam novamente em outra empresa podem se reerguer novamente e sempre
se pode pegar outra empresa menor e torná-la
maior ou pegar uma maior e multiplicá-la. Nossa
vida está baseada em: se queremos, podemos; se
prestarem atenção no que vão dizer já terão assegurado o fracasso. Quantas vezes Jerusalém, a
Terra Santa, foi arrasada, derrubada e destruída?
Mil vezes. E hoje em dia ainda está de pé e vive. Quantas vezes cidades de todo
o nosso planetas foram arrasadas pelas guerras, pelos terremotos, pelos furacões, por tsunamis e foram reconstruídas novamente?
O ser humano nasce um sobrevivente. Isso é inato nele, mas é apenas
para viver para ele mesmo. Observem bem e verão que seu anjo sempre fala a
vocês e que sempre diz a mesma coisa: “Poderiam ter um castelo, poderiam ser
felizes, poderiam ter aquela alma gêmea de que tanto necessitam para não ficarem sós”. O problema é ficarem sós, mas, a bem da verdade, será que vocês
estão realmente sós? Se vocês olharam ao seu redor, há pessoas extraordinárias
com quem vale a pena compartilhar coisas e, ao mesmo tempo, guardar sua intimidade.
O que a Servidora diz sempre? Vivam sua intimidade sozinhos e trabalhem juntos, compartilhem suas ideias e ajudarão o planeta. Se fizerem tudo
individualmente, o planeta chorará e vocês se perderão.
O que pode ganhar uma semente que tenha uma moeda de ouro dentro
de si se não a utilizar, se não quiser usar a luz que traz dentro de si? Para que
serve uma moeda de ouro se está sempre nas trevas? Sempre me reclama: “Estou sendo tratada injustamente!” Esta é a segunda coisa que ouço a minha vida
toda. Mas quem não é tratado injustamente se faz parte da vida e da humanidade?

É preciso ver quem foi feliz nesta vida e quem não foi tratado injustamente. Simplesmente no momento de um nascimento, aquela mãe que nunca fez
nada a ninguém a não ser dar a vida, tem que passar por aquele sofrimento.
Aquela já é uma dor injusta, apesar do prêmio evidente.
Vamos lá, minhas sementes! Pois vocês são as mais lindas! Ânimo! Sigam em frente e digam para si mesmas que vocês têm sorte, vocês ganharam
na loteria e poderão ter tudo aquilo que quiserem desde que lutem por isso. Se
está na sociedade, é para vocês; se existe no planeta, é para vocês.
No início não existia nada no planeta e vejam tudo o que foi criado. Fiquem com a parte boa e ajudem para que seja ainda melhor.
Minhas sementes, as valentes, recebam todo o amor de
La Jardinera

