Bolívia, 7 de outubro de 2011.
Minhas queridas sementes,
Se lhes digo que vocês são as mais belas do planeta, me responderão:
“Isso já sabemos!”
Se lhes digo que vocês têm as ferramentas em suas mãos, as maiores soluções para todos os
problemas, me responderão:
“Isso já sabemos!”
Se lhes digo que o que vocês têm é um Jardim do Paraíso, com suas aves e suas cores, me
responderão:
“Isso já sabemos!”
Se lhes digo que são boas pessoas com grandes corações, me responderão:
“Isso já sabemos!”
Se lhes digo que não existem problemas que não tenham solução, a resposta vai ser a mesma:
“Isso já sabemos!”
Se lhes digo que, se vocês ajudarem os outros, o Universo vai ajudá-los ainda mais:
Isso já sabemos!
Se lhes digo que é preciso que façam exercício todos os dias para se manterem bonitos e
saudáveis:
“Isso já sabemos!”
Se lhes digo que a juventude do século XXI é bem diferente da nossa, mais uma vez dirão:
“Isso já sabemos!”
Eu vou lhes fazer uma pergunta: O que é mais difícil nesta vida? Vocês sabem?
Ahaaaa! Fico aguardando suas respostas. Se não descobrirem, amanhã a Servidora lhes dará a
resposta.

Hoje à tarde, toda a Bolívia vai assistir à Casa Secreta da Alma. Por que secreta?
Simplesmente porque todos temos um ou outro segredo, mas falamos aqui daqueles segredos
lindos e grandes como é nossa alma. O segredo em relação à alma é que ela não está escondidinha
aqui, mas sim no Universo, que é de onde ela atua, dirige nosso corpo, nossa anatomia, nosso
físico e nos orienta para realizarmos amanhã a Nova Vida. Segredos – apenas os justos! – Aqueles
que podem provocar uma surpresa agradabilíssima são os melhores. Esses são os segredos que o
ser humano utiliza para que seus sonhos se realizem. As crianças perguntam: “Mamãe, você tem
uma surpresa para mim?” “Papai, você me faz uma surpresa?” E por isso são felizes, pois com
um beijinho ficam felizes, ou quando alguém as leva ao parque, ao cinema, isso já é uma surpresa
e um sonho realizado.
Minhas queridas sementes adultas, façam como essas crianças. Vocês sabem que hoje
estamos sendo regidos pelo planeta Vênus. Aproveitem a ocasião e beneficiem-se da beleza, da
constância e peçam e façam surpresas para serem realizadas. Preparem-nas em ‘segredo’ para que
sejam maravilhosas tanto para vocês quanto para os seus entes queridos. Se sabem que seus filhos
não gostam de verduras, façam-lhes uma surpresa e preparem panquecas. Envolvam a criança no
preparo e ela ficará encantada. Se você vai fazer um daqueles espaguetes para o pai da família,
antes lhe prepare um aperitivo com um petisco, um pratinho de azeitonas, ou um salaminho, uns
amendoins, uns nachos, e verá que presente. Ele vai olhar para você com cara de surpresa, pois não
é todos os dias que isso acontece, e verá que isso tocará seu coração.
Meus amados cavalheiros, pensem também nelas e, por mais cafona que possa parecer,
colham uma flor do quintal ou do canteiro da avenida por onde vocês
passam de carro – só cuidem para que não haja nenhum policial por perto –
hihihihi! - E escrevam num pedacinho de papel para deixarem sobre o
travesseiro: “Te quero, nos vemos à noite!” Isso sim é que é uma surpresa,
pois durante o dia todo ela vai pensar na noite – ahahahah! – e o que
acontecerá à noite? … Um beijinho antes de descansar.
Vênus, festa acompanhada de alegria e de sonhos românticos.
Minha queridíssima Verônica, você que é uma poetisa por natureza, que Vênus te inspire e encha
de felicidade!

Com todo meu amor!

La Jardinera

