NO PENSAR GERA CARMA

Um ser humano ao pensar (coisas boas ou ruins) já transmite esse pensamento
ao céu, ou seja, já recebe a correspondente reação do céu, por isso precisam ter
muito cuido no vosso pensamento.
O vosso coração pode gerar a porta do céu e do inferno, pode levá-los a ser santo
ou diabo.
O tempo do mundo é comparado ao vosso coração, pois ele muda muito.
Quando vosso coração tiver muitos pensamentos de insatisfação, de conturbação,
de dúvida e de indecisão, são carmas que lhes perturbam. Porque outros
conseguem tranqüilizar e você não consegue? Porque é o vosso carma negativa
que está lhe atrapalhando. Como se pode eliminar o carma negativo? É praticar
caridade de coração.
A caminhada de purificação não é fácil, pois precisa de dedicação, determinação e
de perseverança. Hoje vocês vieram obter o Tao, participar das palestras
doutrinárias e tem sinceridade, porém será que conseguirão preservar esse
mesmo coração daqui a dez ou vinte anos?
O vosso coração não é estável, pois podem imitar a misericórdia dos santos para
salvar as pessoas, como podem destruir a fé em Deus que existe no vosso interior,
por isso é importante deixar o vosso coração ter paz e tranqüilidade.
Como pode adquirir a paz e a tranqüilidade? Na realidade a purificação espiritual
se inicia pela prática de humildade. Espero que meus discípulos não desperdicem
as oportunidades encontradas, agarrem bem as boas ocasiões e abracem as
tarefas encontradas, pois as tarefas por vocês deparadas cabem a cada um de
vocês executarem. Vosso mestre pode despertá-los várias vezes, mas ainda
assim, depende de vocês para desvendá-las. Por mais que vosso mestre lhes

desperte, se vocês não forem desvendá-las, ainda estariam adormecidos, os que
são verdadeiros continuam verdadeiros, os que são falsos continuam falsos e os
que não se retificaram continuam sem se retificar.
Se refletirem três vezes ao dia, com certeza conseguirão se libertar das coisas
terrenas e naturalmente não terão mais apego e assim alcançarão a verdadeira
liberdade com felicidade. O pensamento, embora não possa ser visto ou percebido,
é importante encaminhá-lo ao caminho correto.
Quando estiverem tranqüilos não pensem em monte de besteiras, pois isto lhes
perturba o vosso coração e fere o espírito..
Se tiverem mais de um coração, com certeza, terão o coração iludido, tendo
coração iludido terão coração de desejos, tendo coração de desejos terão
inúmeros corações.
Todos vocês têm ideal e sabedoria, porém os desejos de vocês atraem os ladrões
(olho, ouvido, nariz, boca, corpo e pensamento) a atacarem o vosso coração,
influenciando assim o vosso coração, e deixando ele instável (não sabendo o que
quer e precisa).
Vocês devem deixar o vosso coração estável neste mundo conturbado, pois se
permitirem que o vosso coração seja instável, tendo sete sentimentos e seis
desejos, mesmo que se refugiassem no meio da floresta de nada adiantaria, ou
seja, não melhoraria o vosso estado de ser.
O pensar de um ser humano pode influenciá-lo durante uma vida toda, tanto de
sucesso quanto de insucesso.Tem pessoa que ao ser xingado, desrespeitado ou
injuriado, mantém ainda uma feição sorridente. Tem pessoa que mesmo não foi
xingado, desrespeitado, apenas não foi tratado cordialmente, já se sente mal
tratado, desconfiado, incrédulo com outros.Se tiverem imagens negativas no
vosso interior devem eliminá-las, pois elas perturbam o vosso coração.
Hoje se estiver sofrendo não se apegue ao sofrimento, pois se apegá-lo (relembrálo) a felicidade nunca chegará, ao contrário se apegar (querer com fervor) a
felicidade o sofrimento logo surgirá.
Tem pessoas que ao pensar (lembrar) fatos alegres ficam sorridentes ao pensar
(lembrar) fatos tristes ficam chorando, por isso o pensar do vosso coração é muito
temeroso, pois uma pequena mudança já traz uma sensação diferente ao vosso
coração.
A verdadeira felicidade está no vosso interior, se o vosso coração se altera a toda
hora não terão a felicidade, por isso para ter a verdadeira felicidade devem
procurar no vosso mundo interior, não queiram buscá-lo no mundo exterior via
sentimentos ( fica feliz quando bem tratado,fica infeliz quando mau tratado), está
bem?

Não criem ódio nem desavença com outrem, não xinguem quando receberem algo
desgostoso, pois devem imitar a misericórdia dos santos, usem a paciência para
persuadir e deixar outrem te entender, apliquem o verdadeiro coração para
comover outros vagarosamente, pois todos são capazes de mexer (alterar) os
corações alheios.
O tempo de vocês, além de aplicar em ganhar dinheiro, usam muito para lazer
também. Se o vosso coração só busca coisas exteriores, com o passar do tempo
se perderão, ou seja, vosso coração que tem o Tao sumirá.
Tendo sempre correto pensamento terão força suficiente para solucionar
quaisquer obstáculos que aparecer.
Não compreendendo bem os princípios divinos, estarão sempre preocupado, pois
no mundo há infinitas preocupações.

