CONVERSAÇÀO A RESPEITO DAS CINCO DIRETIZES

Vocês já obtiveram o Tao há um tempo, já conhecem razoavelmente o
Tao. Agora pergunto a vocês as cinco diretrizes a seguir:
1-Vocês têm credibilidade inabalável no Ten Tao?
2-Tem praticado a misericórdia, a compaixão e o perdão para com seus
semelhantes?
3-Agiram corretamente nas falas e nos atos?
4-Trataram com meiguice, harmonia e sem disputa entre os seus
companheiros?
5-Esforçaram

no

cumprimento

de

seus

deveres

e

das

suas

responsabilidades?
1-Tao é a verdadeira doutrina, é o princípio imutável, é a regra constante.
Vocês devem sedimentar a fé no Tao e não ter nenhuma sombra de dúvida.

Saibam que o céu usa as pessoas para testá-los, usa as doenças para lapidálos, usa a fama e a riqueza para prová-los, usa os obstáculos e as dificuldades
para engrandecê-los. A maior fé surge no meio do abandono dos entes
queridos, na miséria, na doença, na conturbação do meio familiar, a maior
sabedoria brota no meio das dificuldades, a maior misericórdia surge no meio
da pobreza, e o maior ato heróico nasce no meio da guerra e do perigo.
Ter determinação e paciência na vida é justamente aceitar tudo que a
vida nos oferece sem reclamar. Ter alegria na vida é poder conservar a paz e a
saúde. Por isso para ter a firmeza na credibilidade ou na fé, não se pode ser
influenciado pelas forças externas, nem se perturbar pelos comentários alheios.
Na trilha da evolução, ao encontrar obstáculos, dificuldades ou contrariedades,
normalmente surge o nervosismo, a tristeza e a perturbação, porém, é preciso
usar a paciência e a resignação para contornar a situação, a fim de que
consiga chegar à meta final.
2-Perdoar, ter compaixão e misericórdia dos seus semelhantes é tratar
com bondade quem te apunhalou pelas costa, tratar com meiguice quem te
enfureceu, tratar com carinho quem te ofendeu, tratar com sinceridade quem te
mentiu, tratar bem quem te maltratou. Agindo desta maneira afugentaria uma
boa parcela das energias negativas.
3-Falar e agir corretamente são não falar com falsidade, endireitando o
coração, não comentar o defeito alheio, evitando brigas, não divulgar os erros
do próximo para evitar tragédias.
As pessoas gostam de ouvir elogios e não dos próprios erros, por isso
procurem falar das bondades, das boas atitudes do próximo e esquecendo dos
seus defeitos, falcatruas e injustiças, além disso, falar mal alheio não endireita
nem embeleza a si próprio, mas sim, ao contrário. Antigamente, os bons
governantes não tinham os desejos mundanos, guardavam os princípios

divinos, por isso a cada fala educava e ensinava o povo, a cada atitude era um
exemplo, uma regra, todas as ações era de acordo com a vontade divina, e o
país prosperava, e é assim que todos devem se comportar.
4-Deve ter harmonia e sem rivalidade ou disputa entre os que procuram
a Deus, se bem que dentro de uma comunidade haverá sempre divergências
de opiniões, bastando que cada um respeite o outro sem ofender ninguém. Na
coletividade existe sempre uma variedade de temperamentos uns apressados
outros lentos, uns nervosos outros calmos, e para que não surja atrito é
indispensável que um aceite o outro como é, entendê-lo, ter paciência, sem
ofender ou ridicularizar e naturalmente a harmonia reinará no convívio.
5-Esforçar-se e cumprir com a própria responsabilidade com afinco.
Quem procura a Deus deve agir com lealdade e devoção as tarefas que lhe
forem incumbidas, independentemente de serem fáceis ou difíceis, e não
entregar o serviço aos outros quando for difícil. Deve dar importância ao
comportamento e a virtude, não dar importância aos cargos. Deve agir com
sinceridade e devoção não importando a riqueza ou a pobreza.
O progresso ou fracasso de um país depende de toda a população, o
sucesso ou insucesso de uma comunidade espiritual depende de todos os
integrantes. O insucesso é gerado pela ambição e pelo egoísmo e o sucesso é
gerado pelo sacrifício e pela união de todos os membros.

