PURIFICAÇÃO DO ESPÍRITO E A MELHORA DA VIDA

Vocês estão no caminho da purificação há muito tempo. Sabe qual é a vantagem
de se purificar? Por que precisam se purificar?
A finalidade de se purificar é para aumentar a sabedoria, melhorar a própria essência,
sair do mundano e entrar no divino. Por isso precisam purificar ou consertar o espírito
e melhorar a vida.
A parte da vida: Espírito e a vida são diferentes. Vamos falar inicialmente da vida
ou destino. O homem ao nascer no mundo não tem como não ser dirigido pelo seu
destino e este é o fruto das ações do passado, do carma. As combinações
favoráveis e desfavoráveis dos cinco elementos (metal, água, madeira, fogo, e
terra) produzem a sorte, o azar, rico, pobre, nobre e plebeu.
Combinações favoráveis: Metal e água, água e madeira, madeira e fogo, fogo e terra, terra e
metal.
Combinações desfavoráveis: Metal e madeira, madeira e terra, terra e água, água e fogo, fogo e
metal.

Se for combinação favorável gera sorte, riqueza e nobreza, vida longa e facilidades. Se for
combinação desfavorável gera azar, pobreza, povo e dificuldades.
O destino apresenta duas formas:
1-Invisível (reação não imediata): Os olhos não conseguem ver embora ele existe. Por
exemplo: As catástrofes da natureza ou tragédias, as doenças.
Tem gente que fala o que fiz para sofrer tanta intempérie ou desgraça nesta vida. Dizem
que os filhos vêm para cobrar.
Se nascesse numa família rica, nobre e tem bons descendentes. Isso é o fruto que semeou no
passado. Por isso se diz para saber o que fez no passado basta ver o que é hoje, para saber o
que será no futuro basta ver o que faz hoje.
2- Visível (reação imediata): A matança gerada pela discussão entre as partes, a briga
provocada pelo desentendimento ou divergência de opinião, preso por ter praticado maldade,
premiado por ter praticado bondade. Estes são reações geradas imediatamente após a ação, ou
esta vida se planta e esta mesma vida se colhe, e os olhos podem ver.
Quem evolui precisa compreender seu destino ou a vida, melhorar e cumprir seu
destino.
Saber seu destino: Se não quiser que tenha arrependimento posterior, deve se
purificar logo, pois tudo tem uma causa anterior, não precisa admirar ninguém. Ao
encontrar dificuldades deve solucioná-lo serenamente ou tranqüilamente, pois se tiver
inconformismo irá reclamar do Céu e das pessoas, além de dificultar a solução do
problema. Por isso compreender seu destino, não reclamará do Céu nem das pessoas e
facilitará a solução do problema. Quem reclama do Céu não tem determinação, quem
reclama das pessoas tem coração pobre ou apertado. Uma vez sabendo do seu
destino deve melhorá-lo.

Melhorar seu destino: Não importa se tem vida longa ou curta, o importante é se purificar
que melhorará a sua vida. Se o Céu lhe dá pouca sorte, deve praticar mais virtude. Se o
Céu lhe dá muito cansaço, deve se compensar com o coração tranqüilo. Se encontrar
tragédia deve aplicar princípios divinos para aceitá-lo. Se encontrar sofrimento deve
aceitá-lo alegremente ou conformar-se. Sorte e azar estão na mão do Céu ou doado pelo
Céu. Calúnia e elogio estão na mão das pessoas ou sob o comando das pessoas. Purificarse e ajudar outro a se purificar está nas suas mãos ou depende da sua decisão. Por
isso para melhorar o seu destino ou a sua vida deve eliminar a maldade e praticar a
bondade.
A parte do espírito: Um provérbio disse: Purificar o espírito é cumprir seu destino,isto
é, a técnica de se purificar está na realização da própria missão no mundo ou do próprio
destino.
O que é cumprir seu destino? Para cumprir seu destino deve cultivar a sorte e a
sabedoria. Sorte é gerada pela caridade ou bondade. Embora sorte e vida longa são
doadas pelo Céu, mas são geradas pela caridade. Ter sucesso embora seja
destino, também é fruto de seu trabalho. A bondade praticada em público traz bom nome. A
bondade praticada às escondidas traz recompensa do Céu ou sorte.
Sabedoria é para se despertar e se iluminar. Santo disse: Quem tiver o correto despertar e
se iluminar poderá libertar-se das influências do carma, e quem estiver adormecido será dirigido pelo
destino.
O ponto final da sorte é alcançar a vida correta, fala correta, trabalho correto e esforço correto em
progredir. O ponto final da sabedoria é alcançar a visão correta, objetivo correto, conceito
correto e pensar correto. Por isso coração correto torna-se santo, coração perverso torna-se
diabo. Ser misericordioso é um bodhisativa. E este é o fruto da cultivação da sorte e da sabedoria.
Quem se purifica poderá transformar os maus agouros em sorte, e isso é a vantagem de quem
purifica seu espírito e é a meta final de quem evolui espiritualmente e melhora a sua vida ou o seu
destino.

