DESEJO SÃO OU SADIO
Quem anda na senda da evolução, deve afastar-se dos desejos insanos,
tranqüilizar o coração, apaziguar a preocupação, eliminar a maldade e seguir a
bondade. O homem superior consegue estas práticas e se ilumina, o homem
inferior não consegue e se perde.
Quando o ser tem desejo o coração se estreita, se entristece, quando
não tem o coração se amplia, se tranqüiliza. Quando se tem desejo se
aproxima do perigo, quando não tem se aproxima da paz. Por isso o homem
superior, sem desejo, segue apenas o princípio e alcança o céu superior. O
homem mediano procura afastar-se do desejo e alcança o céu inferior e o
homem inferior segue o desejo e termina parando no inferno. Portanto o grande
herói é aquele que consegue vencer os próprios desejos (ego) mas não em
competições ou disputas.
Na realidade tanto o homem superior quanto o inferior tem desejos, a
diferença é que um é são e o outro é insano. Porém, na verdade o desejo não
é são ou insano, epende apenas de como o seu coração vai agir. Uma mesma
mão pode matar ou ferir alguém, como pode fazer massagem e eliminar a dor
de outros.

O homem superior deseja se conhecer, se iluminar, ajudar e servir ao
próximo, ao passo que o homem inferior deseja alcançar a riqueza e a fama.
Tanto o homem superior quanto o inferior tem disputas, porém, o
superior disputa em poder praticar a bondade e a misericórdia ao passo que o
inferior disputa em obter vantagens mesmo em detrimento do próximo.
Quem é mais fervoroso nas disputas tem coração mais fraco, quem
disputa em ter mais riqueza tem coração mais pobre, quem disputa em ter mais
autoridade tem coração mais problemático, quem disputa em praticar mais
bondade tem o coração mais feliz.

