TER HARMONIA NA EXECUÇAO DAS TAREFAS

Na caminhada da purificação deve-se ter a vivacidade para lidar com as
diversas situações, assim como a água que se amolda em todas as formas,
beneficiando a todos sem necessidade de competir com ninguém. Em
quaisquer situações, se tiver paciência e ceder um pouco o seu horizonte se
ampliará. Quem quiser me imitar deve-se fingir de ignorante e surdo, pois
assim transporá naturalmente as ofensas, os obstáculos ou as situações
desfavoráveis sem se machucar.
Quem estiver na posição inferior deve ter sempre sentimento de gratidão
para com o superior e quem estiver na posição superior deve amar quem
estiver na posição inferior. Assim o superior e o inferior ficariam de mãos
dadas e iriam se harmonizar e cooperar entre si, sem atritos nem
desentendimentos. Deste modo a distancia entre as pessoas se encurtariam e
reinaria a paz, alegria e harmonia na face da terra.
Quem se purifica deve ser humilde, pois sendo orgulhoso quem lhe daria
atenção? Milo Tsu su (ministro de Deus) em vida praticava grande
misericórdia, grande compaixão, grande doação, dava grande alegria ao
próximo. Qualquer atividade sua, visava o bem estar do próximo.
Na evolução espiritual fala-se muito em ter generosidade, porém só falar
e não praticar nada se realizará. A nossa verdadeira essência não consegue
se manifestar com perfeição porque o desejo insano a encobre, assim como
uma lâmpada que não consegue se manifestar a sua potencia útil devido às
diversas camadas de poeiras que a encobre. Para poder manifestar mais a
sua potencialidade é indispensável eliminar aos poucos todas as camadas de
poeiras. Quando a vossa atitude tiver educação é sinal de que está se
iluminando.

Mesmo oferecendo algo de coração ao próximo, nem sempre será
aceita por outro. Por isso é indispensável que essa oferta seja dada à pessoa
certa, na hora certa. Se a pessoa estiver com dor de barriga é necessário dar
na hora o remédio para dor de barriga, pois se der outro tipo de remédio ou
em outra ocasião não teria serventia.
Vosso mestre espera que quem for rico não seja orgulhoso, quem for
pobre não adule ninguém. Quem estiver na posição superior deve ser humilde
com os que estão na posição inferior, assim como um ramo de arroz com
casca, que quanto mais carregado mais rebaixado fica. Sendo nobre ou rico
não deve ser orgulhoso nem ostentar, devem compreender que o importante
na vida não é ter riqueza nem nobreza, mas ter virtudes.
A relação entre as pessoas deve ser de sinceridade e respeito.
Aparentemente essa forma de relacionamento não é muito calorosa, mas é
duradouro.Na execução das tarefas todos devem procurar se entender e um
absorver um pouco o conhecimento de outro, pois assim evitariam ter
prejuízo.
Na sociedade de hoje, ser sincero e honesto com os outros não significa
que se obterá a reciprocidade. Por isso é necessário ser cauteloso ao fazer
amizades, uma vez que não se pode enxergar o interior de outrem. Isso não
quer dizer que não se deve ter amizade com pessoas más. Desde que tenha
condições de ajudar, pode se relacionar com pessoas más, porém, se não
tiver condição ou houver possibilidade de ser puxado por elas, é melhor se
afastar.
Como podem ser cautelosos? Devem entender bem os livros sagrados
para ter mais discernimentos e condições de ajudar e harmonizar com o
próximo e não ser levado por outrem.
A base do confucionismo é ter misericórdia, praticar a lealdade e o
perdão. O Ten Tao também é a mesma.
Não se deve incumbir facilmente na execução das tarefas que não são
capazes de cumprir, para não errarem tanto no avanço quanto no recuo
dessas incumbências; enquanto não enxergarem direito os fatos não falem,
quando não souberem por completo dos fatos, não propaguem; não revelem
os defeitos nem segredos alheios; quando falam sempre bondades de
outrem se tornarão bondosos; devem retribuir aos que lhes são gratos e
esquecer quem lhes ofenderam, maltrataram ou difamaram.
Vosso mestre, em vida, se fingia de ignorante e louco para poder ajudar
as pessoas necessitadas e beneficiar a sociedade, não tinha segregação nem
quatro imagens, tinha só espírito público. Saibam que o santo está no interior

de cada um não precisa procurar do lado de fora. Para poder manter-se
iluminado é indispensável que se conserve no centro ou tenha o equilíbrio.
Sejam severos para consigo mesmo, para descobrirem todas as falhas
do próprio interior, e assim evitar muitos empecilhos e incrementar virtudes.
Sejam condescendentes ou generosos para com o próximo, pois assim
eliminariam muitas desavenças, raivas e ódios.
É fácil saber os defeitos alheios, é difícil saber os próprios defeitos. É
fácil perdoar os próprios erros, mas é difícil perdoar os erros alheios. As
pessoas conseguem enxergar até cem passos de distancia, mas não
conseguem enxergar a própria costa. As pessoas conseguem enxergar os
mínimos detalhes, mas não conseguem contar os próprios cílios. Quem
sempre vê os próprios erros está muito próximo do Tao.

