Casa Templária, 12 de outubro de 2009.

Queridas Sementes Universais:
Dia da Hispanidade. Assim está no calendário. Declararam como
Padroeira para o mundo inteiro, Nossa Senhora do Pilar, como bandeira
internacional. Poderíamos dizer que nós, humanos, necessitamos
sempre de um nome, uma referência. Se citarmos uma bandeira, seriam
as bandeiras de todo o mundo. No entanto, mencionando a única que
não tem cor, ou simplesmente o azul do céu, todos compreenderemos
que é universal.

Vim recentemente da Venezuela,foi a primeira vez que a visitei. Aos
maracaibanos uma saudação muito especial; eles compreenderão.
Quando coloquei meus pés em Maracaibo, minha primeira imagem foi
uma estátua muito grande. E quando perguntei:
Como se chama? Responderam-me: é a Chinita, nossa Padroeira! Assim
como ouviram e leram, assim chamam a Mãe Universal!
Em cada país coloca um nome e pedi que me levassem para visitá-la.
Rezei e lhe pedi uns favores que sem demora me concedeu. Para
Servidora foi um milagre e desde então, minha grande fé à Chinita.

Convido-lhes,
minhas
queridas
sementes
a
pedir-Lhe
o
que
necessitam, acender-lhe uma vela,
depois de suas orações. Não é um
desafio à outras Mães; só uma prova de
fé muito grande para nós mesmos.
Uma vez mais, peçam que lhes conceda
seus desejos e serão ouvidos, porque
toda a humanidade ou quase em todo o
planeta estarão orando. Essas energias
são muito fortes e chegarão a todos os
corações. Os enfermos que estão sem
esperança encontrarão forças para
lutar. Os que estão sem amor, o
encontrarão. Aquelas mulheres que
desejam gerar,conseguirão. E os que
não vêem com os olhos, verão com a
alma. Cada um que compreenda.
Se nos deixamos levar pelo ritmo da
sociedade, continuaremos a vida como
autômatos e robos. Porém, nós que
conhecemos o Ensinamento, sabemos que temos 5 minutos ao dia para
nós mesmos e para nossos entes queridos e o Ch 6 para o planeta.
Que maravilha contemplar o céu e receber os raios de sol. Que alegria
saber que vocês têm comida, que podem andar. Que alegria porque
deram e receberam o sorriso de uma criança, o canto dos pássaros ou
uma demonstração de afeto de seu animal preferido, um gatinho ou um
cachorro. Não percebemos que são seres com os quais compartilhamos
afeição e nunca os mencionamos. Alegria porque ainda nos restaram
árvores e belas flores com seus vestidos coloridos. Que faríamos se tudo
fosse deserto ou antártico? Ao invés de admirá-los, passamos depressa,
bem rápido, de carro, deixamos só poluição a essas árvores, flores e ao
planeta.
Uma mensagem especial ao México: despediram mais de 25000
trabalhadores da Cia. de Força e Luz. Solicito a todos que acendam esta
velinha e peçam a Chinita ajuda, solução e proteção. O caso é delicado.
Muitos países se preparam para receber a primavera; que possa
ser uma esperança para eles. Para outros,o verão. Que recebam o
descanso e o calor. Para outros, o outono : a doçura e a suavidade . E o
inverno (em poucos países), o descanso, a harmonia e o chocolate. Mas
todos nós temos força para continuarmos com a Paciência, reconhecer
nossa Humildade e mostrar dia a dia nosso Amor para com toda a
humanidade.

Minha querida Chinita, abençoe todo o planeta,
abra nosso coração para podermos
ver que dentro dele a Luz nunca se
apaga. Que por mais dor,
desespero
e
ansiedade
que
possamos ter, sempre teremos
reservas de amor recebidas
através do Universo. Se para
Você, somos crianças, para a
sociedade somos gigantes.
Somente
nos
falta
convencermos-nos disso. Os
gigantes sempre ganham,
sempre vencem, porque nunca
precisam lutar. Sabem que são fortes, não precisam
demonstrar nada. Continuemos a ser estes gigantes e nos prepararemos
para algo maravilhoso no próximo ano.

Recebam todo meu amor

La Jardinera
PS O Ensinamento é Universal, não pertence a nenhuma religião. È
uma maneira de viver e respeitar todas as religiões, filosofias e acima de
tudo a fé. Aquele que vê nestas cartas uma via religiosa, terá o livre
arbítrio, assim como o que não vê desta maneira. Cada qual lerá o que
precisa compreender.
Alguns perguntam se o Ensinamento é católico. Não, o Ensinamento é
Universal, porque o Todo está no Nada e no Nada está o Todo.
É uma vibração, é uma maneira de viver. Cada um segue sua filosofia
ou sua religião e há de compreender.

