DEUS ESTÁ NO MEU INTERIOR

O que é purificar-se ou curar-se? Todos originalmente eram puros, possuíam uma
pequena centelha de Deus, porém deixaram crescer o capim em seu interior e se
sujaram, por isso precisam retirar esses capins e limpar as sujeiras para poder
retornar ao estado original.
O verdadeiro Tao não precisa de palavras, por isso os santos de outrora faziam a
transmissão do Tao de coração para coração, sem uso de palavras, pois a
transmissão por meio de palavras ou letras já estaria errada.
Todos os livros sagrados não se afastam da verdadeira essência (Tao). Não
queiram entender o Tao por meio de palavras ou letras, pois se os vossos
corações estiverem harmônicos, puros e tranqüilos, estarão sintonizados com o
céu e a terra, daí não sofreriam o empecilho provocado pelo uso das letras.
No interior de cada um há um verdadeiro dono imortal que devem usá-lo bem.
Todos os livros sagrados de outrora falam da verdadeira essência, que é este
verdadeiro dono imortal.
Vosso mestre lhes transmite o portal espiritual ou porta do paraíso, para lhes dizer
que o santo está nesse lugar. Devem entrar para achá-lo, pois se ficarem
procurando do lado de fora nunca acharão, ou seja, se distanciarão cada vez mais.
No inicio, quando desceram da Origem, todos eram puros e imaculados, não
tinham preocupações nem sofrimentos. Porém ao chegar ao mundo foram
impregnados de muitas sujeiras terrenas, por isso devem limpar e eliminar essas
sujeiras para que possam retornar ao estado de pureza original.
O que são as sujeiras do mundo? São: ódio, raiva, fama, bebida, luxúria, sete
sentimentos e seis desejos, dez maldades, etc. Não importa quantos sejam, basta
que usem jatos d’águas que conseguirão limpar tudo, assim como num local de
escuridão, onde não se enxerga a palma da mão, basta surgir o sol que tudo
enxergará.

Vosso mestre gostaria que procurassem as vossas próprias sujeiras e as
eliminassem, pois outros não sabem quais são nem onde estão as vossas sujeiras,
portanto não poderiam limpá-los nem eliminá-los por vocês. Vosso mestre os
encaminha ao santuário, porém a evolução espiritual e a santificação dependem
única e exclusivamente de cada um de vocês.
Como podem retornar ao estado de pureza original? Vocês precisam retornar ao
estado iluminado de um santo, pois quando estavam no Céu emanavam muitas
luzes, brilhavam em qualquer lugar que fosse. E agora que estão aqui no mundo,
vivendo no interior de um corpo físico, por que não brilham mais? Porque foram
aprisionados pelas energias do universo dual (positivo e negativo) e desejos
mundanos, ou seja, ao descerem ao mundo se sujaram pelos maus costumes e
vícios terrenos, que impedem a manifestação ou irradiação da vossa luz. Por isso
o sucesso ou insucesso de alguém, depende dessa luz poder ou não se
manifestar.
Já que todos têm a mesma centelha de luz de Deus, tanto em tamanho quanto em
brilho, por que uns tem sucesso e outros não, uns se santificam e outros não e até
viram diabos? Não importa em que estado se encontram, por estar na época de
colheita ou fim dos tempos, todos tem condições de retornar ao estado de
iluminação original, bastando que tenham fé, determinação e força de vontade de
querer retornar a Deus e ir lutando e eliminando as sujeiras que pegaram aqui no
mundo.
Meus discípulos, vocês querem ser santos ou querem ser apenas uma máquina
de fabricar adubos (produzir merda que antigamente era usado como adubo)?
Será que a vossa essência, o vosso verdadeiro dono, atribui ao vosso corpo físico
como se fosse o verdadeiro dono? Não sejam simplesmente máquinas de fabricar
adubos!
Vosso mestre apenas espera que purifiquem sinceramente, praticando as
caridades de coração, os verdadeiros méritos e virtudes. Verdadeiro mérito é o
trabalho executado com espírito público e o coração correto e verdadeiro, ou
executado com coração celestial ou com coração misericordioso. Meus discípulos
devem praticar o verdadeiro mérito, entender e saber onde está a vossa
verdadeira essência e assim compreenderá a vossa missão terrena.
Devem distinguir bem o que é verdadeiro e o que é falso, não ficar vagando no
mundo lutando só pelo que é falso. Já se passaram 60.000 anos, não fiquem
ainda iludidos, devem se despertar e ajudar pessoas que estão à espera do vosso
auxilio, pois se não trabalharem em prol de si e do próximo, mesmo que vosso
mestre queira salvá-los das grandes tragédias que virão ao mundo, não poderia
realizá-lo. Não vejam só o presente, que está em paz e tranquilo. Devem enxergar
mais longe, devem pensar aonde deveriam ir depois, para não passar por
sofrimento do nascimento, velhice, doença e morte.
O verdadeiro dono originalmente podia agir como dono, porém hoje já não pode.
Por que? Porque foi sujo pelos desejos mundanos e conseqüentemente o coração
do Tao (retidão) diminuiu.

Se tiverem doenças do corpo físico devem procurar um médico e não procurar
santos, pois os médicos curam o corpo físico e não o espírito. Quando espírito
estiver doente devem procurar o verdadeiro dono de vocês.
O corpo físico precisa de alimentos (vitaminas) assim como o espírito precisa de
alimentos (caridades).
Vocês que se purificam devem ser mais zelosos para que as más energias não
invadam as vossas seis portas (olho, ouvidos, nariz, boca, corpo físico,
pensamento).
Vocês são santos? Assim que se desvendarem, se iluminarem serão santos, e
esse santo está no vosso interior! Por isso vocês são santos, bastando que ajam
com o coração do verdadeiro dono que terão atitude de santos.
Tudo que existe no mundo é falso (provisório), pois tudo perece, somente o
espírito é verdadeiro (eterno), aquele ponto (portal espiritual) que é o verdadeiro
dono.
Joguem fora os corações humanos, deixem aflorar o coração celestial, assim
poderão estar em concordância com o vosso mestre (união perfeita com vosso
mestre).

