Medellin - Colômbia,
mbia, 17 de outubro de 2011.

“Como
Como é linda minha terra: a Colômbia!”
Colômbia
Como me senti feliz quando li essas palavras. Minha Terra? Eu não nasci na Colômbia, mas
a levo no coração. A terra não é de todos? Não é a mesma terra do restante do planeta? Ela é muito
bonita e gosto muito dela! Cada um acha a sua terra a mais bonita de todas.. Temos que ter orgulho
dela porque é o mesmo planeta, com a generosidade e as demonstrações que nos dá todos os dias.
Colômbia, novamente tenho que tomar aquele
pássaro de aço e ficar entre o céu e a terra. Nunca gostei
de despedidas e faço tudo para fugir disso. É um momento
em que sinto que meu coração é arrancado. Por um lado,
gostaria de ficar
car para sempre e, por outro, sei que não
posso ficar apenas em um lugar.
gar. Por isso minha vida
ficará sempre entre o céu e a terra.
terra Mas quando vou a
cada um de seus lindos países e compartilho
compartilh de seus
braços abertos, quando me recebem e me presenteiam
com aqueles sorrisos e com aquele amor e com seus
presentes e lembrancinhas...
Terminou o curso “O Corpo Fala”. Vocês conversaram muito entre vocês? Vocês se
comunicaram? Lembram-se
se de suas qualidades?... Não se preocupem
em com tudo o que foi dito. Tudo
está esquecido. É mais o ego que nos faz cair nessa armadilha que depois chamamos de ‘sentir
pena’ neste país ou ‘ter vergonha’ aqui, mas não... O coração e a alma não conhecem nem pena
nem a vergonha, apenas a alegria e a tristeza. Permaneçam sempre com a alegria e, estou
desejando, queridos colombianos, que preparem rapidamente um curso do Chacra
hacra 6 e outros cursos
para que possamos nos abraçar e estar com vocês novamente,, fazer outra Casa Secreta da Alma
para que possam escrever todos
os os seus desejos e para que seus objetivos se realizem. Fiquei
encantada com Medellin e com suas províncias. Espero poder ir bem logo a Cali fazer uma Casa
Secreta também, ou a Bogotá e por toda a Colômbia. Muito obrigada de todo o coração!
Se vocês se lembram do curso, arranjem forças, se
se esqueceram, lembrem-se
se de que precisamos avançar um
pouco mais todos os dias. E não apenas com a alma!
alma O
veículo tem que estar com a alma.
alma O veículo tem que estar
sempre bem preparado e cuidado. Vocês já sabem:
sa
5
minutos! Cinco minutos de energia é a gasolina que vocês
necessitam para o seu motor.
Eu adoro vocês e os amo muito! Com todo o meu
amor!
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