TER SABEDORIA NA VIVENCIA TERRENA

Ser gente deve ter harmonia, pois tendo vivacidade e harmonia que poderá agir
de conformidade com o Tao, por isso não se podem apegar a própria visão
(maneira de pensar e encarar). A própria solução pode até ser correto, porém, se
ouvir as opiniões alheias, talvez tenha uma solução melhor ainda, assim não teria
muito mais a ganhar?
O céu e o inferno não estão muito distantes de vocês. Estão tão perto e diante
de vossos olhos, pois basta que o vosso coração ligar ao céu (pensamento bom)
que o paraíso estará no vosso coração, não precisa ir procurar.
Vocês usam sempre uma visão curta ou limitada para discernir os fatos, ou
seja, se alguém tratar bem vocês ele é bom, tratar mal vocês ele é ruim, e isso é
apenas uma visão e discernimento pessoal que não reflete a visão da coletividade.
Hoje vocês enxergam bem e claramente os trabalhos alheios, porém se forem
fazer pessoalmente talvez fariam pior, por isso devem sempre se colocar na
posição dos outros antes de qualquer comentário.
Vocês pensam e falam muito sobre os erros do próximo, e assim deixa o
vosso coração cada vez mais conturbado. Como deveriam se comportar o vosso
coração? Independentemente da posição (bom ou ruim) em que se encontrem,
devem deixar o vosso coração um pouco mais tranqüilo a cada dia que passa.
Quando xingar outrem, com certeza, tem um motivo, e o motivo é justamente
não está satisfeito ou não está de acordo com o seu modelo ou norma, assim lhe
deixa enfurecido. Porém o seu modelo ou norma será que é realmente o correto?

Ou será que é uma visão ou decisão pessoal segundo a própria experiência da
vida?
Tem pessoa que sempre se posiciona muito acima dos outros, acha que é
melhor, sente-se que é mais importante que outrem, e basta que alguém não lhe
tratar bem, já se altera e fica bravo. Tudo isso é o vosso coração que está agindo,
não é? Muitas vezes transformam um copo d’água em tempestade, pois acreditam
demais no que se vêem, pois nem tudo que se vêem é exatamente como
imaginam.
Devem ter um sentimento de gratidão o dia todo e não apenas agradecer por
um ou dois minutos. Se tiverem o sentimento de gratidão o dia todo, não importa
onde quer que estejam, receberão muitos benefícios, pois quaisquer atitudes de
vocês serão bem recebidas, porém para colocar isso em prática já não seria tão
fácil!
As pessoas devem sempre ter o sentimento de gratidão, caso alguém lhes
ofender, devem pensar que as pessoas podem lhes ofender, porém o céu nunca
lhes ofenderia! Além disso, devem agradecer a essa pessoa pela oportunidade de
poderem treinar esse tipo de empecilho, assim o vosso coração ficaria
despreocupado e tranqüilo. Caso contrário, se não tiver sentimento de gratidão,
seria fácil de se enfurecer e quem se machucaria seria você mesmo.
Tendo humildade teriam muito mais chance de aprender mais coisas, sabiam?
Joguem fora o que não presta do vosso interior que teriam mais espaço para
guardar mais sabedoria. Quem se colocar na posição inferior estará, na realidade,
na posição superior.
Falando em ambição, quem não tem? Falando em raiva, quem não tem?
Quando alguém diz algo sobre você, interpreta no mau sentido, se sente ofendido
e alfinetado, mesmo que quem falou não tinha maldade nem a intenção como
imagina, e desta forma de agir não seria como procurar sarna para se coçar?
Quando não agir com retidão as energias negativas lhe invade, e quando agir
com retidão como as energias negativas podem lhe invadir?
Às vezes vocês falam muito e ao extremo, não deixando uma saída a si próprio,
não é? Quando estão agressivos e ferirem o próximo é justamente não deixar uma
saída a si próprio.
Não tenha medo de ser ferido nem criticado, pois se tiver medo não
conseguiria manifestar o vosso verdadeiro coração (a sinceridade)
A afinidade entre as pessoas não é gerada em apenas uma única vida, é
gerada em várias vidas, por isso as vezes, sente-se que conhece há muito tempo,
alguém que nunca viu na vida.
Ao ter fama, sofre com os empecilhos ou desconfortos que a fama traz. Por
causa da fama e receio de piorar a própria imagem ou de receber fofocas perde a

naturalidade e a liberdade. Quem procura a evolução espiritual deve jogar fora a
fama que poderá se harmonizar e adentrar ao Tao.
Ser inteligente é bom, pois pode ajudar a melhorar o mundo, porém se usar a
inteligência para o lado do mal aí já é ruim ser inteligente. Ser gente deve ter
vivacidade, poder combinar e harmonizar com outrem, porém não se contaminar
pelas maldades e vícios do outrem, assim que poderão ajudar o próximo,
entenderam?
Vocês não devem desperdiçar o tempo, mas devem empregar bem o tempo de
hoje para que amanhã sejam melhores.

