A PRECIOSIDADE DO TAO

O Tao só é possível de ser transmitido secretamente, pois publicamente não será
possível a transmissão.
Caso se baseasse no estudo dos sutras sagrados para guiar ou compreender a sua
evolução espiritual, mesmo que estude e analise por um, dois ou três anos, ficaria ainda
estagnado na posição inicial e não teria nenhum progresso.
Fala-se de espírito santo, e você tem um espírito santo. Se o seu espírito tiver repleto
de luz poderá se harmonizar com o Céu e a Terra, poderá se unir ao Pai do Céu e poderá
estar ao lado Dele. Caso contrário, se desejasse chegar à porta da casa de Deus será
impossível.
Vocês podem ler os livros sagrados do budismo, sutra do diamante, sutra do sexto
patriarca e bíblia, que perceberão que todos os patriarcas de outrora receberam a indicação
daquele ponto do mestre transmissor, e depois foram trabalhar, analisar e pesquisar nesse
ponto. Se hoje fossem apresentar um cristão ou budista, dizendo que Tao é o único
verdadeiro caminho para casa de Deus, você acha que acreditaria? A transmissão do Tao
ainda é meio fechada, assim que tiver totalmente aberto, aí não teria nenhuma diferença em
relação às religiões, ou seja, seria equiparada a ela. Hoje você quer ter certeza se aquele
ponto foi realmente aberto ou não, isso vai depender de você, se outro quiser acreditar ou
não, vai depender dele, pois quando você sair por este ponto não estaria mais vivo no mundo.
Hoje vocês acreditam no vosso mestre, por isso o que disser vocês acreditam, pois se
tiverem dúvidas quanto a minha pessoa, o que disser poderão não acreditar.
Vocês receberam o precioso Tao que tem infinitas utilidades, devem guardá-lo no
coração, não precisam ir atrás de nenhum misticismo ou de magia.
Hoje o Tao se tornou fácil de obter aos que têm afinidade com o Céu e santos, porque
estamos numa época de colheita, se estivesse fechado, mesmo que queiram obtê-la não
conseguiriam. Se o vosso mestre não lhes der uma dica vocês eternamente não entenderão o
vosso espírito, porém devem entendê-lo a fundo e claramente, não podem ficar iludidos.

O Tao é supremo, se não conseguisse representá-Lo fielmente, além de ter erros e
pecados, estaria decepcionando a Deus, a Tao, a Céu, a Terra, ao governante, aos pais e aos
mestres. Portanto precisam representá-Lo fielmente na fala, na atitude e na execução de
tarefa.
Com o avanço da ciência e da tecnologia, tudo se caminha para a informatização. Um
computador pode substituir um homem, porém por mais avançado que esteja a tecnologia
será que poderia fabricar uma formiga? Por isso a essência ou o espírito doado pelo Céu é
verdadeiro, o Tao e o princípio são também verdadeiros, porém se não se purificar deixará
de ser verdadeiro.
O que se enxerga ao abrir a tampa de uma cabaça? Ao abrir o seu interior se comunica
com todos os pontos do universo, ao fechar o seu interior se isola com o resto do universo,
será que entenderam e perceberam isso? Este ponto da abertura é realmente de mil utilidades,
pois se pensar em ir aos Estados Unidos, logo chegaria, se pensar voltar para casa logo
chegaria. Já imaginou quanta coisa se guardam no seu interior? Quem se evolui deve
eliminar a maldade e guardar a bondade. O que é a maldade? O que é a bondade? Quem
procura a evolução espiritual deve aplicar a sua sabedoria mística para se retificar,
desenvolver a bondade e eliminar a maldade, e depois ajudar a salvar ou melhorar a
humanidade. Para essa consecução não é simplesmente saber e dar palestras. Não é dar
palestra doutrinária que se santifica, pois se souber dar uma palestra muito boa, porém ao
voltar para casa não compreende ou não aja conforme os princípios divinos, como que pode
se intitular de palestrador, de discípulo de Fofo-sutsun? Praticar o Tao é ter concordância
entre falar e praticar, ou seja, praticar conforme o que se prega a todo instante e em qualquer
lugar. Por exemplo : Quando se ouvem a palestra do mestre será que realmente entenderam?
Ás vezes, sem entender bem vão repassando aos outros assim mesmo, não procuram
entender nem praticar e naturalmente não irão colher, além de poder encaminhar a outrem ao
caminho errado.
Você que é umas pessoas comuns, quanta virtude, mérito ou bondade será que
praticou para poder dar um pouco de luz aos seus antepassados? No entanto só ficando aqui
sentado, ouvindo palestras doutrinárias que os seus antepassados já podem receber o
benefício de participar dessa aula doutrinária do lado de fora e conseqüentemente receber
um pouco mais de luz, e por que não abraça essa boa oportunidade?
Quanto mais pessoa tiver numa comunidade mais opiniões têm e mais confusão
aparece no coração. E o Tao não está excluído. Por isso deve usar a sua sabedoria mística
para enxergar se é certo ou errado, falso ou verdadeiro, se deve andar ou não, afinal nem
tudo que outros falam são verdadeiros.

Atualmente existe muita religião no mundo, e em cada uma delas há muitos
purificadores. Eles se purificam primeiro para depois poder receber o Tao, e vocês
receberam o Tao primeiro para purificar depois. Assim que ambos atingirem o ponto final ou
a purificação perfeita, são iguais. Não pensem que são melhores porque já receberam o Tao,
nem desprezem pessoas de outras religiões, pois assim teriam sentimento de segregação, e
esse não é o coração dos santos. Talvez sejam piores que eles, pois ser bom dito por si não
tem validade, somente tem validade quando é dito por outros.
Vosso mestre gostaria de conversar com vocês por meio de palavras mais agradáveis,
porém como não tenho a permissão de Deus para essa prática, por isso falo aqui um pouco
áspero. Embora o vosso mestre tem poder para fazer de tudo, mas também deve obedecer ao
Pai do Céu.
A vinda de vosso mestre tem por finalidade deixar vocês compreenderem a verdadeira
essência de vocês. Por isso usa muitas palavras para lhes esclarecer, porém se falar muito
perderiam ou não sentiriam a preciosidade do Tao, pois desde antigamente a sua
transmissão era feita de coração para coração sem nenhuma fala. Meus discípulos não
desperdicem essa época propícia de salvação, de colheita, pois um dia chegará o seu fim.

