Entenda corretamente os principios divinos

Tem pessoas que se purificam no caminho dos sentimentos, tem pessoas que se
purificam no caminho afortunado. Vosso mestre não se importa com qual caminho
escolherem, deixa vocês terem a total liberdade de escolha, ou seja, se optarem
por seguir o caminho dos sentimentos vosso mestre ajuda vocês a trilhar neste
caminho dos sentimentos. Há pessoas que se purificam no caminho dos princípios
(embasado nos princípios), dentro deste tem uns mais aprofundados outros mais
rasos e vosso mestre apenas auxilia vocês conforme o pensar ou o querer do
vosso coração. Depende de vocês escolherem e andarem no vosso caminho,
porém no final cada qual colherá o seu respectivo resultado. Por isso hoje se
vêem pessoas muito bem de vida e outras muito mal. Hoje é mais custoso para os
purificadores, pois estão no meio de verdade e falso, de sentimentos e princípios.
Mesmo caminhando na trilha dos sentimentos devem seguir os princípios e
posteriormente, quando estiverem mais aprofundados nos princípios e já deixarem
de caminhar segundo os sentimentos, se quiserem ter um futuro brilhante, terão
que ser mais cautelosos na escolha do caminho a trilhar.
Na purificação não se pode depender de alguém lhe chamar para depois agir,
assim seria muito lento. Vocês devem entender que devem aplicar o falso em prol
do verdadeiro. Não é apenas o corpo físico de vocês que é falso, todas as
maneiras de purificação também são falsas. Vosso mestre usa as palavras, que
são falsas, apenas para induzi-los a entrar na porta certa ou correta. Não se
apeguem nem tomem esses falsos como se fossem verdadeiros. Caso tenham
dificuldade de distinguir o verdadeiro do falso, ficaria difícil deixar de apegar ao
falso.
Todas as doutrinas e maneiras de purificação são falsas (uso temporário)! Pois
servem apenas para solucionar os problemas ou desatar os nós no interior do
vosso coração, assim como os remédios só têm utilidades para quem tiver
doenças. Quem não tiver impurezas ou problemas no coração, as doutrinas e
maneiras de purificação não teriam nenhuma serventia, assim como quem não
tiver doenças os remédios não lhe teriam nenhuma utilidade. Onde está o vosso
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coração? Onde está a vossa verdadeira essência? Vocês devem se compreender,
não é?
Todas as letras têm o objetivo de explicar o sutra no interior do vosso coração
e como é esse sutra? É aquilo que é indicado a vocês pelo mestre transmissor e é
eterno! Entendem? Quem se purifica deve saber o que é o verdadeiro! Não
podem tomar o falso como verdadeiro. Pois quando não enxergarem direito, a
possibilidade de queda (errar) é grande.
Sabem qual é o cume na trilha da evolução espiritual? O ponto mais alto da
evolução espiritual é ser santo.Vocês conseguem romper o atual limite de vocês?
Só rompendo o vosso limite que alcançarão a santificação ou iluminação, pois se
não a romperem, irão persistir no meio do caminho dos sentimentos.
Quando encontrarem dificuldades, haverá quem fale que é muito fácil de
solucionar, basta que o vosso mestre aplique o seu poder. Assim acham que é
possível salvar a humanidade? Quem matou ou praticou grandes delitos, vocês
acham que poderia retornar a Origem apenas por ter recebido o Tao? Claro que
não é tão fácil assim, pois Sidarta Gautama não se iluminou em uma vida só nem
vosso mestre se santificou em uma vida só.
Os santos não têm forma nem matéria, porém têm a figura que vocês
imaginarem, desenharem ou esculpirem, ou seja, têm figura humana. O que
enxergam e rezam também é figura material, e devem usar essas figuras para
alertar a humanidade que esses santos foram gente que se santificaram e que
devem imitar.
Vocês salvam e ajudam as pessoas sem esperar em recompensas, por que ao
executarem algumas tarefas divinas ficam pedindo aos santos para que fiquem em
boa situação quando não estiverem em boas situações? Desejam que os santos
os deixem curados, quando estiverem doentes?
O que o ser humano mais preza é a sinceridade e a melhor forma de
demonstrar sinceridade ao Céu é agir sem pedir, é o coração não pedir nada. Se
tiverem um coração que nada pede, irão superar em muito aos que pedem,
compreendem?
Quando tiverem muitas falhas, erros e pecados, o vosso coração não terá
pureza e tranquilidade. Caso queiram ter pureza e tranquilidade, precisariam
primeiramente eliminar os desejos. Eliminados os desejos, naturalmente se
alcança um nível maior de compreensão e acessibilidade a informações, pois
estarão mais sintonizados com a humanidade e com os santos. Não digam que na
purificação espiritual não precisa de forma nem matéria, pois ainda precisam usar
esse falso corpo físico para o engrandecimento do verdadeiro Eu. Porém para
alcançar esse estado é indispensável que tenham uma meta, uma direção, pois
assim procedendo, não serão guiados pelo seu falso corpo físico e não andariam
segundo a vontade desse corpo.
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Uma vez tendo o corpo físico, quem não teve doenças? Eis um dos sofrimentos
do ser humano. E quem se purifica hoje também deve passar por esse sofrimento,
porém, por ter certa compreensão, aceita naturalmente sem reclamar nem queixar
do Céu nem das pessoas.
Hoje não é apenas a época de colheita, também é a época de se purificarem
interiormente, pois se não purificarem interiormente, as energias negativas lhes
invadirão e apossarão vossos corações. O que vosso mestre lhes falar, se estiver
em conformidade com os princípios divinos, podem acreditar, se não estiver,
devem pensar um pouco, pois vosso mestre pode, às vezes, falar erroneamente
para induzi-los a pensar. Saber discernir o certo do errado depende unicamente
de si próprio, pois depende de vocês terem um conceito correto ou não.
Por que antigamente quem se purificava tinha condição de voar e penetrar na
terra? E por que atualmente não tem? Porque hoje se dá ênfase à purificação
(interior) e não à magia (exterior). Além disso, se todos que recebessem o Tao
pudessem voar, não precisariam mais de aviões e para que serviria a tecnologia?
Por estarem na época de colheita, o mais importante é se purificarem a toda hora
para que as virtudes inatas do vosso interior possam se manifestar e vocês
possam ofertá-las para a humanidade.
Por que tendo portal espiritual aberto ainda não se tem a paz? É porque se tem
preocupações e pensamentos insanos.Ter preocupação ou ter iluminação
depende apenas do próprio pensar.
Ter um santuário não implica que esteja evoluindo, pois se o responsável do
santuário tiver pensamento incorreto ou insano, a entidade espiritual que convidar
para vir ao santuário não seria um santo, pois um santo não entraria. Os
semelhantes se juntam, pois se deseja praticar maldade, os espíritos ruins te
ajudam, se deseja praticar bondade os santos te ajudam. Portanto ter bom ou mau
pensamento, ir ao céu ou inferno depende exclusivamente de si próprio.
O Tao é comum e devem compreender o misticismo da coisa comum (não
milagrosa), assim como a água. Quando sentem vontade de beber, querem uma
bebida saborosa, porém quando estiverem com sede o que bebem? Ainda bebem
a água! O Tao é comum assim. Não queiram poder ver os milagres para sentir que
têm o Tao. Desta forma estariam muito distante do Tao. Por isso ao trilhar a
purificação no Tao devem dar importância a si e a missão que lhes forem
incumbidas, pois a missão de cada um de vocês é sublime (excepcional); alguns
de vocês são reencarnação de bodhisativa, uns são reencarnação de santos,
outros vieram para cumprir os juramentos feitos, compreendem? Pela revelação
de vosso mestre ficaram cientes, porém a verdadeira revelação é aquela que
surge no interior de cada um de vocês, vocês devem analisar e refletir!
Na trilha da evolução espiritual precisam se comandar, e o que é se comandar?
A verdadeira essência é doada pelo Céu e poder manifestar o vosso coração
celestial é se comandar. As cinco virtudes (misericórdia, justiça, educação,
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sabedoria e credibilidade) foram doadas pelo Céu e aplicar essas virtudes é
justamente se comandar.
Os purificadores de hoje andam um pouco fora do caminho, pois pregam os
princípios divinos, porém não se purificam segundos esses princípios, ou seja,
falam das virtudes, porém não agem com virtudes.
Hoje há milhares de religiões no mundo e há muitos purificadores nestas
religiões, eles se purificam primeiro para poder receber o Tao posteriormente,
Vocês receberam o Tao primeiro para se purificar posteriormente. Por isso não
podem ter orgulho, segregação nem menosprezo em relação a outras religiões,
pois isso não é o coração dos santos.
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