Santo e o ser humano
O que é santo? Santo é um ser humano desperto. Originalmente todo ser
humano era um santo, por ser influenciado pelo meio ambiente, seduzido e
iludido pelos diversos encantos do mundo terreno, acabou se perdendo a
própria verdadeira essência, gerando preocupações, ambição, raiva,
ignorância, paixão e desejos. Este tipo de ser humano é justamente o tipo de
santo iludido.
O que é saber de onde veio e para onde vai ? Se souber de onde vieram,
naturalmente saberão para onde irão e deverão parar na “extrema bondade”, a
Origem, o céu superior.
Todos os espíritos vieram da mesma fonte: Deus. Portanto todos têm a
potencialidade de se iluminarem.
Uma pessoa basta que tenha um pensar bondoso que o Céu certamente
lhe ajudará; caso no vosso interior tenha o pequeno “eu”, tenha egoísmo, aí
teria que ser cuidadoso, pois saibam que a semente da santificação ou
iluminação é o coração bondoso.
Ser um santo vivo é ser um ser humano que tenha coração de santo e tem
espírito público, pratica bondades, executa tarefas divinas, e naturalmente será
um representante de santo na terra. Do contrário se tiver coração humano será
um ser humano, Ou seja, ser santo ou humano depende apenas do pensar ou
agir do vosso coração, pois a cada ação tem uma respectiva reação (resultado)
Quando sempre se refletirem ou auto analisarem e procurarem aplicar
corretamente as virtudes inatas da vossa verdadeira essência, sem falhas,
assim se equiparariam ao vosso mestre que tem a total liberdade de ir e vir,
sem nenhum impedimento.

Espero que apliquem o vosso coração iluminado para comover a
humanidade, porém não é apenas a humanidade exterior, mas sim, também a
humanidade do vosso interior (ambição, raiva, ignorância, sete sentimentos,
seis desejos...etc). Ou seja, apliquem vosso coração divino para comover e
endireitar os diversos tipos de ser existente no vosso interior até que alcancem
a iluminação e também a todas as pessoas que lhes cercam para que possam
se iluminar.
Uma pessoa deve entender bem a si próprio para não se perder, pois
enquanto não souberem quem são, não se entenderiam e o vosso coração
seria fácil de se iludir. Hoje receberam o Tao é para lhes dizer que a vossa
verdadeira essência originalmente era iluminado,pura e tranqüila, e por não se
compreenderem que se perderam, e agora que foi aberta a porta do céu,
sabendo que aí é a vossa verdadeira essência, e começando a se purificar que
gradativamente retornarão ao estado original de pureza e tranqüilidade.
Vosso coração não é tão generoso quanto o de Milo Tsuçu, porque não
conseguem se libertar (ambição, raiva, ignorância,), desatar o nó (ao pensar),
além de se amarrarem (desejo, paixão, apego). Eis a razão de não
conseguirem imitar a generosidade dos santos. Por que há a distinção de
santos e homens? É porque o primeiro tem um coração misericordioso, tudo
que faz visa melhoria e o bem estar da humanidade, esquecendo até da
própria existência, enquanto que o segundo tudo que faz enfoca proveito e
bem estar próprio, independentemente da ocorrência alheia.
Por que muitas vezes ao proferirem uma palavra que fere outrem, ainda
não percebem? É porque tem muito egoísmo. Vocês vieram ao mundo
aprendendo, desde pequeno, os conhecimentos terrenos e ao atingirem um
certo grau de conhecimento adquiriram também muitos vícios e maus
costumes, e estes quem lhes ensinou? O meio ambiente. O ambiente deixou
vocês terem atual mau temperamento, vícios e maus costumes, e
conseqüentemente deixou a vossa verdadeira essência se iludir.
Os santos têm coração misericordioso e vocês também têm, apenas que
vocês não conseguem se manifestar enquanto que os santos conseguem.
Onde está o vosso coração misericordioso? Perguntem a vocês: vocês se
preocupam e zelam por vossos filhos? Vocês amam vossos filhos? É evidente
que amam e zelam muito por vossos filhos. Ou seja, vocês dariam tudo que
puderem o que pedem, não é? Se a humanidade lhes pedir, vocês dariam o
que pedem, se puderem? Se a resposta for positiva, então, serão equiparados
a santo. Eis a diferença entre um santo e um homem. Por isso vosso mestre
quer que compreendam bem esses princípios e imitem a atitudes dos santos.
Vocês devem ter fé em vocês, uma vez que conseguiram reencarnar como
gente, não facilmente, devem aproveitar bem esse corpo, executando tarefas
que vale a pena, pois no interior de cada um de vocês habita um santo.

Ser humano por ter coração de preocupação, de apego, não consegue se
libertar dos encantos terrenos, por isso se denomina de humanidade. Se
conseguirem viver um dia puro e tranqüilo, harmonioso, sem tristeza nem
preocupação, então, viveriam um dia de santo.

