A arte de salvar a humanidade

Já que hoje obtiveram o Tao, devem ajudar o céu a difundi-lo para que outros
possam também obtê-lo. Se estiverem num nível mais elevado em relação aos
outros, porém não ajudarem os que estão abaixo de vocês, deste modo
permaneceriam no mesmo nível, ou seja, outros não sobem e vocês também.
Por que procuram se purificar? (por causa da própria verdadeira essência)
tendo esse próprio, então, ainda tem o ego (eu). Por que disseram a própria
essência? Porque precisam se salvar, mas não devem se esquecer de salvar o
próximo.
O que é se salvar? Todos vocês têm doenças (maus costumes, falhas, erros e
pecados) adquiridas no passado, não é? Podendo ter a determinação em se
retificar, eliminando essas doenças congênitas, então, estariam se salvando.
Como adquiriram essas doenças? Por meio da prática dos três tóxicos
(ambição, raiva e ignorância) no passado que a vossa verdadeira essência
adoeceu. Devem aplicar a luz da vossa sabedoria para eliminar esses tóxicos,
assim como o surgimento da luz do sol derrete (elimina) os gelos de nevadas.
Por isso devem usar a luz da vossa sabedoria para se salvarem. E para
salvarem o próximo devem primeiro se salvar para depois poderem executar
tal tarefa, ou seja, devem agir corretamente para poder endireitar o próximo.
Não importa a idade que tenham, basta que tenham o coração jovem, pois
mesmo sendo jovem, tendo o coração velho, já seriam como velhos. Portanto
é indispensável que mantenham o coração jovem. O céu e a terra não falam,
porém, o céu dirige as quatro estações do ano ordenado e com segurança, a
terra sustenta a todos os seres, e cabe a vocês a responsabilidades da salvação
da humanidade.
Vocês ao oferecerem a possibilidade para as pessoas saírem do mar de
sofrimento é uma caridade, não é uma enganação nem mentira. Vocês ao
encaminharem as pessoas a obtenção do Tao estariam dando a oportunidade às
pessoas de saírem do sofrimento para alcançarem a felicidade eterna, não é?
Portanto tenham a coragem de praticar!Não pensem em não fazer!Basta que
executem que terão sucesso.
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Antes de encaminharem uma pessoa à obtenção do Tao devem entender bem
essa pessoa, e depois de encaminhá-la devem zelá-la, incentivá-la, apoiá-la
tanto nos princípios divinos quanto nos obstáculos ou dificuldades por ela
encontradas na vida. Caso não tenham força o suficiente, devem dar ciência
aos superiores, que lhe unirão as forças, assim facilitaria a transposição dos
empecilhos, pois com a união a força seria muito maior.
Devem–se basear pelos princípios para salvar as pessoas, falar das essências
do Tao, e falar que as fases de nascimento, velhice, doença e morte todos terão
que passar um dia. Agora que receberam o Tao devem estimá-lo, aplicando
força para se purificar e treinar, pois o tanto de forças que aplicarem receberão
o tanto de retorno (colheita). Todos os princípios e metodologia de purificação
são para ajudá-los a se entenderem, pois só após se entenderem que poderão
entender o próximo, caso não compreendam a si como poderiam entender e
ajudar o próximo?
O que a humanidade pensa é diferente de ti, caso não compreenda a si próprio
como poderá entender e zelar pelo próximo?
Para salvar o próximo, não basta salvar só o corpo físico, o importante é salvar
o corpo espiritual, entendem? Pois esse corpo físico não é eterno.
Quando vai encaminhar alguém a obtenção do Tao, é porque gosta dele? Não,
é porque está manifestando uma grande compaixão pelo próximo no interior
do vosso coração que vai encaminhá-lo.
Quando encaminhar alguém a obtenção do Tao, permitindo-o de estudar os
princípios divinos, de encaminhar e incentivar outrem, de ser vegetariano, de
não cometer matança, maldades e de exterminar os carmas negativos. E
futuramente ao retornar ao lado Deus, sendo um santo, de quem é o mérito? É
do apresentador e da testemunha. Quando forem encaminhar alguém a
obtenção do Tao não podem se apegar em méritos. Ou será, que pensam no
mérito que poderiam ganhar antes de oferecer alguma ajuda? Devem apenas
ter a pena da pessoa por estar dentro do ciclo de reencarnação, ora nascendo
como homem, ora nascendo como mulher, ora nascendo como animal....
A purificação espiritual é comparada à construção de um prédio, dependendo
do porte do prédio terá o respectivo porte da fundação, assim como se
quiserem encaminhar cem pessoas deve ter a generosidade em acolher cem
pessoas. Muitas tarefas devem ser executadas com calma, paulatinamente,
pois ao apressar pode deixar de se realizar.
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A humanidade é tanta como podem salvá-la? Basta que façam à medida que as
oportunidades vão surgindo. Ser gente deve ter a vivacidade de poder
harmonizar com todos, pois desta forma que poderão adentrar ao Tao. Não se
devem apegar a própria maneira de pensar, pois a própria maneira nem sempre
é a melhor, porém se consultar as opiniões alheias, talvez tenha uma maneira
melhor ainda, e assim teria uma melhor realização, não é?
Uma pessoa pode executar muitas tarefas, porém devem escolher aquelas que
valem a pena. Há muitos tipos de bondades. Por exemplo: ao ver alguém com
fome, oferece comida, isso mata a fome dele por algumas horas e depois
continuará com fome, ou seja, ajuda apenas por algumas horas. E o que vale a
pena é aquela ajuda que a pessoa possa usufruir por milhares e milhares de
anos, que é justamente convidar as pessoas à obtenção do Tao. Porém após
convidá-los devem estar sempre em contacto para poder incentivá-los a
freqüentar o santuário, ouvir os princípios divinos, e naturalmente acaba
induzindo-os a eliminar os vícios, maus temperamentos, as falhas, erros e
pecados.
Saibam que a purificação espiritual se realiza durante a vida toda, que todos
são filhos de Deus e que todos são santos, apenas uns estão acordados e outros
ainda estão adormecidos. Por isso ninguém tem direito de rebaixar nem
desprezar outrem. Meus discípulos tenham coração aberto (generoso), que
assim conseguirão acolher tanto a bondade quanto a maldade, e assim
procedendo estarão em equilíbrio, fora do plano da dualidade, do contrário, se
ainda é influenciado pela bondade e maldade, então, ainda está no plano da
dualidade.
Salvar a humanidade é um termo grandioso e muito misericordioso, mas como
executá-lo? Por exemplo: vocês sabem que é bom praticar o amor filial, porém,
se não estivessem purificando, ouvindo princípios divinos, saberiam como
praticar o amor filial? E agora que a meta de vocês é salvar a humanidade,
como devem proceder? Se não compreendessem o que é o Tao, ou não
tiverem a vontade de servir a Deus, teriam forças para salvar a humanidade?
Se não purificaram o suficiente nem tiverem a sabedoria suficiente, como
poderiam salvar a humanidade? Se não tiverem a generosidade e perseverança
suficiente como poderiam salvar a humanidade? Tudo isso são assuntos que
devem se refletir no vosso coração! Vosso mestre apenas abordou os temas,
cabe a vocês desvendarem.
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