TAO ESTÁ NO INTERIOR DO NOSSO CORPO FÍSICO

Um ser humano não deve ter falsidade, porque mesmo que possa camuflar
num tempo exíguo, em longo prazo será desmascarado. Portanto não mintam
para si mesmo, nem mintam para o próximo, uma vez que a purificação
espiritual de hoje consiste em cultivar verdadeiras virtudes e praticar
verdadeiros méritos. O que é cultivar verdadeiras virtudes e praticar
verdadeiros méritos? É ajudar o próximo de coração e não esperar nada em
troca, nem procurar divulgar essa ajuda dada, ou seja, praticar o bem sem
olhar a quem nem esperar alguma forma de vantagem posterior (riqueza, fama,
posição social). Essa forma de prática é que tem a verdadeira virtude e mérito.
Espero que meus discípulos cultivem verdadeiras virtudes e méritos. Ter
virtudes ou não, não se adquire por meio de falas, mas através de atitudes
boas ou ruins sentidas pelo próximo. Cada qual deixa uma impressão (maneira
de ser) diferente ao próximo, que é a personalidade de cada um, personalidade
essa que é o fruto da transparência das energias (virtudes) que flui no vosso
interior, o qual não pode ser descrito nem dissertado, mas que é sentido pelo
próximo através do relacionamento entre as pessoas. É também uma
comunicação entre os espíritos, que é o Tao que está no vosso interior.
Na realidade vocês são seus próprios orientadores, quem pode salvar vocês
são vocês mesmos, pois tudo depende do pensamento e da ação de cada um
de vocês. Vocês precisam estabilizar o vosso coração e para realização dessa
tarefa precisam estudar mais livros sagrados e imitar os passos dos santos de
outrora. Assim poderão discernir melhor o certo do errado, além de entender
melhor o verdadeiro sentido da vida. Vosso mestre pede que conservem o
vosso coração, que é o Tao que está no vosso interior, fazendo o correto uso
dele no dia a dia. Se não compreenderem a si próprio, não adianta querer
entender os outros.

Hoje, para que tenham aprimoramento espiritual e para ter sucesso nesta
empreitada, depende de conseguirem se despertar. Para que tenham
iluminação, depende de conseguirem se libertar das coisas que lhes prendem
aqui no mundo. Todos vocês têm a sabedoria doada por Deus, cabe a cada um
tirá-la e colocá-la em uso, assim como se tivessem uma montanha cheia de
ouro, caberia a cada um cavá-la para ter o ouro. Todos têm infinitas
capacidades, basta que procurem manifestá-las. Se pensarem em se purificar
ou executar tarefas divinas, então o façam, pois ninguém pode obrigá-los a se
purificar nem executar tarefas divinas a não ser vocês mesmos.
Procurem falar das bondades das pessoas, escondendo e não comentando as
falhas alheias. Na trilha da purificação devem ser generosos de coração,
devem imitar Maytreya, que a tudo acolhe. Para conseguir acolher a tudo (ficar
contente com tudo que encontrar), devem iniciar pela prática da tolerância.
A capacidade (força) humana não se compara com o céu e a terra, apenas a
virtude humana está além do céu e da terra, por isso cada um deve cultivar
virtudes.
Na purificação espiritual não se pode ser orgulhoso nem deve haver
segregação entre velhos e jovens, homens e mulheres, antigos e novatos, mas
todos devem se ajudar, se cooperar, pois todos são filhos de Deus, são irmãos
e irmãs.
Espero que meus discípulos imitem o espírito publico de vosso mestre. Se
tiverem dúvidas ou alguma insatisfação interior, cabe a cada um de vocês
eliminá-las, pois agindo desta forma evita-se o surgimento de centenas
doenças.
Hoje o céu está com pressa e quem se purifica deve dar dois passos no lugar
de um (andar mais rápido). Embora esta tarefa não seja fácil de cumprir, vosso
mestre espera que procurem cumpri-la na medida das vossas forças, salvando
os irmãos ainda adormecidos e zelando bem a própria família.

