Prefácio -Dez conselho do Pai celestial
Psicografado em15/06/1941(calendário lunar)
Essa caneta de ouro ao escrever emanará luz;Ao girar essa caneta tudo que
existe entre o Céu e a Tterra se movimentará.; A cada frase esclarece a fundo
como andar no caminho correto; A cada palavra é precioso e dito para despertar
os perdidos.
O que é o Tao? Tao é como um caminho, e qualquer caminho deve ter a sua
trilha, porém, há diferentes caminhos, que podem ser longo, curto, alto, baixo,
plano, acidentado, claro ou escuro.
Se agirem corretamente irão ao Céu, se aproximarem da maldade irão ao
inferno.
Existe milhares de caminhos, porém nenhum deles é o caminho acelerado e
correto. Somente agora.
Laumu (Deus) enviou esta linha dourada para que possam alcançar a Origem.
Um passo já transcende do universo dual, alcançando ao universo absoluto, a
terra dos iluminados.
Agora chegou o tempo do período branco. Ordenei Milo para comandar no
céu, Su Tsun (Kon Tsan) para expandir o Tao, trabalhando juntos nesta colheita
para salvar os três mundos (céu inferior, terra e inferno), permitindo a todos

alcançar ao estado de despertar, salvando a humanidade a escapar das tragédias
oriundo de água e fogo, recolhendo todas as religiões a único caminho
(princípio), juntando milhares de seitas para comemorar na terceira grande festa
(san yen)
Ten Tao de hoje, desde a sua expansão em vários locais, obtiveram milhões
de pessoas, porém os que têm sinceridade e se purificam de verdade se
equiparam as poucas estrelas matinais. È difícil de escolher uma pessoa firme
(inabalável), é difícil de selecionar uma viga principal.
Laumu (Deus) ao observar os seus filhos em diversos lugares, percebeu que
muitos são relaxados e preguiçosos, embora tenha algum que avança (purifica),
com certeza, não tem firmeza, vontade férrea, nem determinação de avançar
com audácia. Hoje, todos os santos vêm várias vezes para dar mensagem e
espera que a humanidade venha a proferir grandes juramentos que venha atingir
(comover) o céu. Como muitos agem em desacordo com o que falam, não
cumprem os juramentos, então, deixa-me rolar lágrima de sangue. Por estar com
o coração muito ferido, que vim hoje neste santuário “Chin –I” psicografar essa
mensagem para advertir e acordar meus filhos a se esforçarem e terem a audácia
de agir com sinceridade e honestidade. O tempo é muito precioso, vale muito
mais que ouro. Ao passar esse tempo precioso, irão se odiar ( lamentar) por
milhares de anos. Por que não pensem e reflitam a fundo?
Laumu (Deus), hoje, veio psicografar esse livro, onde há amplo sentidos
místicos. Apenas espero que meus filhos estudem e despertem. Onde esse livro
estiver, haverá milhares de santos protegendo e respeitando, e inexiste santo que
não proteja. Se alguém desrespeitar e desprezar (não dar importância), com
certeza, se deparará com mau agouro. Assim que terminar esse livro vão
imprimi-lo, o princípio nele contido não se alterará por milhares de anos.
Propaguem, futuramente, essa essência, cujo teor está contido no fundo. Não
podem guardá-lo como enfeite, devem ser prestativos em divulgá-lo, e ajam de
verdade conforme a sua instrução. Espero que meus filhos compreendam bem a
sua verdadeira essência a mais rápida possível. De mãos dadas retornem ao
verdadeiro lar, pisando na terra santa. Espero que meus filhos se sintam felizes
em praticar de verdade os princípios aqui contidos.
Termino de escrever aqui, e este texto servirá como o prefácio deste livro.

OS DEZ CONSELHOS DO PAI CELESTIAL
I
Aconselho aos meus filhos a ouvirem cuidadosamente
sobre as suas próprias origens.

Por meio da mensageira venho lhes revelar os
segredos do universo.
Lembro-me de que no início o universo era repleto
de partículas caóticas, uma imensa escuridão, tranqüila
e sem seres humanos, tudo vazio.
Os 9.600.000.000 de espíritos originais moravam
juntos, sem tristeza e nem preocupação, livres e
tranqüilos.
Os irmãos e irmãs, todos iluminados, acompanhavam a
Deus, andavam de um lado para outro sem se afastarem de
Deus.
No Céu Superior ou Paraíso Celestial, passeavam e
se divertiam à vontade, andavam em dragões azuis e fênix
colorida, com ar majestoso.
Viviam no Céu Superior ou Céu Absoluto com pureza
total, sem passar por frio nem calor. Não possuíam
ninguém para lhes mandar ou controlar; não existia dia
nem noite; não havia o carma.
Estavam
ociosos
e
sem
tarefas.
Passeavam
e
admiravam as belezas inimagináveis do Céu. Às vezes
tocavam instrumentos musicais, outras vezes se divertiam
com jogos.
Comiam os frutos celestiais, bebiam as bebidas
celestiais, vestiam e calçavam as vestimentas celestiais.
O Céu Superior é a morada dos santos, é o lugar
mais puro e precioso. Quando se tranqüilizarem, poderão
captar e entender tudo que existe no universo e as suas
origens.
Logo após a formação do Céu e da Terra, mandei sete
santos para administrar e orientar os homens da Terra.
No primeiro signo (10800 anos), o Céu se formou, no
segundo, a Terra se formou. As energias puras subiram ao
Céu e às estrelas, as energias impuras ou mais pesadas
desceram à Terra formando lagos, mares e montanhas.
No segundo signo surgiram o Sol e a Lua, o positivo
e o negativo, o dualismo. O inter-relacionamento dessas
duas fontes de energias gerou milhares de seres.
Esse foi o princípio da formação do Céu e da Terra.
O Céu Superior ou Céu Absoluto, ao se ativar, gerou o
Céu inferior ou Céu energético ou Céu astral, a Terra e
por fim os homens.
Tao é o princípio, o princípio é o Tao; a
manifestação mística do espírito é o Tao. Tao gera um,
um gera dois e dois gera três.

Do um geram-se milhares ou o “tudo”, do nada surge
o tudo. Esse misticismo é difícil de explicar, mesmo
para os santos.
Quando o Céu, a Terra e milhares de espécies
vegetais foram feitos, não existiam pessoas, faltavam
homens e mulheres.
Naquela época vosso Pai não tinha opção, a não ser
colocar os seus filhos na face da Terra.
Aos poucos desciam à Terra, porém, iam e voltavam,
sem querer administrar a Terra.
Por causa disso fiz bebidas que embebedaram os meus
filhos, os espíritos originais, no SANSANPO.
Fiz também uma “grande piscina” para vocês se
divertirem e nadarem. Aproveitando essas horas recolhi
todas as vestimentas (roupas e sapatos) celestiais ao
Céu Superior.
Todos os espíritos originais, ao voltarem a si, ou
ao despertarem, não viram Laumu (Deus) nem as roupas e
os sapatos celestiais.
Vosso Pai ficou triste ao ver o desespero e ouvir
os gritos dos espíritos originais.
Recomendei a todos que descessem a Terra e não
pensassem em voltar ao Céu Superior imediatamente, pois
se Eu devolvesse as roupas e sapatos celestiais a vocês,
ninguém aceitaria descer ao mundo para administrá-lo.
Quebrem
os
galhos,
usem
as
folhas
para
se
agasalharem e se afastarem do frio, comam as sementes
quando tiverem fome, bebam a água quando tiverem sede.
Todos os espíritos originais ao partirem para o
mundo ficavam tristes e perguntavam a Laumu quando
poderiam voltar ao Céu Superior. Eu respondia-lhes
sempre:- Quando chegar o terceiro período, a época da
colheita, mandarei pessoalmente mensagens, cartas e Tao
para salvá-los e levá-los de volta ao Céu Superior.
Mas todos os meus filhos e filhas tinham dúvidas e
entristeciam-se e gritavam. Porém, Eu, Laumu, reafirmei
que daria a união das mãos a todos os meus filhos e
filhas.
Desde a época em que meus filhos desceram ao mundo
para administrá-lo, vocês e Eu nos separamos. Sinto mal
estar toda vez que vejo os meus filhos enfrentarem todos
os tipos de obstáculos e sofrimentos.
A nossa separação já ocorre há cerca de 60.000 anos,
e todas as vezes que me lembro dos sofrimentos dos meus

filhos, sinto muita lástima e dor a ponto de quase me
intranqüilizar.
Agora já chegou o tempo da colheita: enviei o Tao.
Mandei três santos para salvar a humanidade e levar
todos de retorno à Origem.
Tudo o que foi dito, do início ao fim é verdadeiro.
Espero que meus filhos venham logo receber o Tao.
Alcancem a linha dourada, recebam o verdadeiro
caminho, Tao, para poderem retornar ao verdadeiro lar.
Se não acordarem agora, cairão no mar de sofrimento
e esquecimento. Não poderão escapar do ciclo de
reencarnação.
Ao falar até aqui, fica Meu coração todo dolorido e
lágrimas escorrem em meu rosto. Agora, vou parar um
pouco e todos podem descansar.
II
Aconselho meus filhos a lavarem bem os ouvidos e a
ouvir atentamente as verdades.
Agora é a época da colheita, é a época da limpeza
do mundo, ë a época da concretização da Parábola da
Cizânia,
por
isso
haverá
muitos
sofrimentos
inexprimíveis.
O Céu está chegando ao seu limite e a Terra também,
além de o tempo estar chegando próximo ao fim.
Eu, vosso Pai, como posso suportar em vê-los
feridos?
Por isso, enviei mensagens e o caminho correto, o
caminho de luz ao mundo.
Ordenei que fosse difundido a todos os homens e
mulheres o caminho do Céu, que se denomina Tao.
Encarreguei Maitreya (Milo) para ser o responsável
no Céu e Ten-Zen para ser o responsável na Terra, na
difusão do Tao. Outorguei essa grande autoridade aos
dois e mandei que todos os santos ajudassem a expansão
do Tao no mundo inteiro. No Céu Superior não ficou
nenhum santo, pois todos desceram ao mundo para a
realização dessa grande tarefa.
O Céu é grande, a Terra é grande, porém a minha
autoridade é maior ainda.
Seguindo os princípios divinos, os caminhos se
abrem, contrariando os princípios divinos, os caminhos
se fecham. Assim se separa o Céu do inferno, ou mundo
inferior.

A expansão do Tao de hoje nunca existiu, desde
antigamente até o século passado (século XIX). Hoje é
uma época de ouro, de boas oportunidades para as pessoas
alcançarem a eternidade. Em cima, salvam-se os santos do
Céu inferior, ou Céu energético, ou Céu astral; em baixo,
salvam-se os espíritos inferiores, e no meio salvam-se
as pessoas do mundo. Tao também veio ao mundo para
fundir todas as religiões em uma única.
Tao transmite o segredo do misticismo do Céu, pois
ao receber a indicação do mestre ou abertura do portal
espiritual conhecerá o seu verdadeiro “Eu".
Tao transmite a união das mãos, em seguida o portal
espiritual e, por fim, as palavras sagradas. Quando usálas receberá ajuda e proteção dos santos de imediato.
A pessoa que receber o Tao tem seu nome registrado
no Céu. O nome que estava registrado no inferno será
apagado. Poderá, assim, escapar do ciclo de reencarnação.
"Ao receber Tao de manhã já poderei deixar o mundo
à tarde" - palavras de Confúcio. Pois, nessa hora,
Confúcio já tinha conhecimento do Tao, ou seja, já tinha
o portal espiritual aberto.
Ao se abrir o portal espiritual, embora sem valor,
poderá ser levado diretamente à Origem, ao Céu Superior.
Tao é o máximo, pois basta um passo para
transcender; é o mais simples e o mais próximo do Céu.
Poderá transformar o corpo físico em corpo de santo;
poderá dar a alegria infinita e a eterna juventude.
Não estou falando apenas por falar, mas existem
provas neste mundo. O corpo falso de vocês mesmos pode
comprovar. Quem recebeu o Tao, no inverno o cadáver não
enrijece, no verão não emite mau cheiro em sua
decomposição, isto é, transforma o corpo físico em corpo
dourado.
Se
não
acreditarem,
posso
trazer
alguns
já
desencarnados, para comprovar aqui. Tudo o que foi dito
é a pura verdade, não há nenhuma mentira.
No universo o verdadeiro Tao, a verdadeira ordem
divina, não existe mais de uma, pois isso é comprovado
pela sua atual árvore genealógica.
Agora o vosso mestre é o mestre Ten-Zen. A
purificação espiritual que vocês exercitam dentro da
família é equiparada à purificação dos monges que são
obrigados a renunciarem o aconchego familiar.

Hoje, o verdadeiro caminho está sendo difundido no
mundo e todos os santos do Céu desceram ao mundo para
ajudar na realização dessa tarefa de difusão.
Em todos os lugares há santos que estão tentando
acordar os irmãos e irmãs ainda perdidos no mundo, por
meio de milagres ou por meio de mensagens, para que
todos possam retornar à Origem.
Dirijam
esse
barco
de
salvação
no
mar
de
sofrimentos para salvar os 9.200.000.000 de espíritos
originais restantes ou ainda não salvos, pois a
responsabilidade da salvação dos três mundos (Céu
inferior, Terra e inferno) está na mão dos homens.
Todos vocês devem ser cautelosos e se esforçarem
sem cessar em ser bons instrumentos do Céu para ensinar
e transmitir o Tao, ajudando o vosso mestre nesta grande
empreitada de salvação da humanidade.
Tao depende do homem para a sua difusão e o homem
depende do Céu para a sua concretização. O homem que se
une com o Céu poderá praticar muitos méritos.
Já faz tempo que o Tao é difundido no norte da
China, porém, é difícil achar uma verdadeira viga-mestra
ou um verdadeiro devoto. Por isso vim hoje dar esses dez
conselhos para incentivar os meus bons filhos e filhas a
trilharem no caminho correto e a ouvirem o que foi dito.
A purificação espiritual não se afasta da expansão
do Tao e da salvação dos irmãos adormecidos, através da
compaixão, da devoção, sem se cansarem, nem se enjoarem
de ensinar o próximo.
Precisam ter muita vontade de servir a Deus, de
ajudar os ainda adormecidos e de seguir a Verdade.
Precisam
se
endireitar
primeiro
e
posteriormente
endireitar o próximo.
Se praticarem bondades apenas na aparência, sem vir
do coração, dificilmente poderão retornar à Origem. Se
praticarem falsas bondades, trapaceando ou enganando os
outros, terminarão caindo no inferno.
Quem estiver no caminho da evolução espiritual e
desistir, ou seja, ter começo e não ter fim será mandado
ao fundo do inferno, o pior lugar do inferno.
Espero que meus filhos despertem logo, tenham
coragem e perseverança; naturalmente, um dia, alcançarão
a Verdade.

Pratiquem as caridades (méritos e virtudes), salvem
logo os seus irmãos atrasados, que conseguirão alcançar
o maior grau do Céu ainda no mundo.
Mesmo sendo espírito de santo encarnado no mundo,
se
não
tiverem
praticado
caridade
de
coração,
dificilmente poderão retornar à Origem, o Céu Superior.
Após ouvirem as palavras do vosso Pai, Laumu, não
podem deixar de se esforçar e caminhar para frente, pois
se se atrasarem, poderão perder as oportunidades de
fazerem caridades.
Sendo mestre ou responsável pelo santuário, a
responsabilidade é muito grande, pois se um deles cair
muita gente poderá cair; se um deles errar muita gente
poderá errar. Se uma pessoa tiver a sabedoria, a
compreensão, poderá encaminhar muitas pessoas a se
iluminarem.
Hoje, devem saber e compreender que ser soldado de
Deus, responsável de santuário ou mestre deve se
esforçar, cumprindo a sua tarefa ou missão com afinco e
coragem.
Pensem e apliquem o melhor método, para salvar ou
despertar os seus irmãos ainda perdidos ou atrasados.
Procurem um jeito de incentivar, de encaminhar os seus
irmãos mais atrasados a quererem ajudar nesse trabalho
árduo de salvação.
Devem ter a vivacidade de coração. Dancem conforme
a música! Devem ter a flexibilidade, a paciência e a
perseverança da água; devem saber quando avançar e
recuar.
Devem cultivar a harmonia; se tiverem erros devem
usar o princípio divino para julgar cada fato. Eliminem
a ambição, o nervosismo, a ignorância e a paixão, para
terem pureza e tranqüilidade no coração.
Quanto maiores forem os graus ou méritos alcançados
maiores perigos terão, pois quanto mais alto estiverem
mais dolorosas serão as quedas.
Se voarem muito alto a queda poderá ser muito grave.
Porém, se são inteligentes, não podem passar por burros,
sem querer evoluir com medo da queda.
Respeitem a ordem divina, os santos e os sábios.
Sigam os mandamentos preconizados pelos santos de
outrora.
Se
seguirem
as
recomendações
deste
livro,
alcançarão a iluminação, poderão viver no mundo dos

santos eternamente. Caso contrário irão ao mundo obscuro,
o inferno.
Todos devem memorizar tudo que foi falado aqui, e a
mensageira pode descansar um pouco agora. Retornarei
mais tarde.
III
Aconselho aos meus filhos que compreendam e
entendam o verdadeiro princípio, conheçam logo o Tao. A
sua essência parece vazia, mas não é vazia.
Ter é não ter, não ter é ter, ou seja, ter e não
ter é uma coisa só. Ser é não ser, não ser é ser, ou
seja, ser e não ser é um corpo só.
Pensando no início, quando não havia separação,
quando o universo era caótico, não tinha som, não tinha
cheiro, era uma imensa escuridão e calmaria.
O Céu Superior (absoluto), ao se ativar, fez surgir
o Céu inferior (energético), o positivo e o negativo, o
homem e as cinco energias terrestres, por fim todos os
seres.
Falando do misticismo do vazio, quantos podem
compreender? Os espíritos originais e o verdadeiro
princípio, desde a Antigüidade, eram os mais vazios, os
mais puros.
Não havia positivo nem negativo, não havia o
dualismo. Não aumentava nem diminuía, não tinha forma
nem matéria, e não se tratava de brincadeira.
Não havia verde nem vermelho, não fazia frio nem
calor, não era ativo nem inativo. No seu interior se
escondem dezenas de milhares de revelações que lhes
levam a entender o verdadeiro portal espiritual, o
esconderijo do verdadeiro “Eu” de vocês.
Aparece e desaparece sem forma nem matéria, sem ser
percebido. É o mais misterioso e o mais místico, pois
você observa e não vê, escuta e não ouve, como se tudo
fosse vazio.
Não ativa, nem processa, nem aparece. Porém,
transforma com naturalidade. É o ponto central, a chavemestra das transformações ou da criação de todo o
universo.
É o mais alto de tudo, ultrapassa todos os Céus e é
mais profundo que o abismo do inferno.

Alcança tudo, nada deixa de alcançar. Se o Céu , a
Terra e todos os seres se afastassem desse vazio,
pereceriam.
Para
poder
ensinar
a
todos
no
universo,
forçosamente chamamos esse vazio de “Tao”. Esta é a
nossa verdadeira Origem, a nossa raiz, de existência
eterna.
Tao quando está no Céu, o Céu se purifica, se
harmoniza.
As estrelas, os planetas, o sol e a lua,
cada qual permanece na sua órbita.
Tao quando está na Terra, gera frutos, verduras,
capins, gera milhares de seres, e milhares de seres
dependem do Tao para se formar.
Tao quando está no homem, o homem pode viver, saber,
perceber, agir e transformar matérias. O homem possui
espírito e não sabe que existe. Por isso torna-se
difícil escapar do ciclo de reencarnação.
Todas as três grandes religiões do Oriente vieram
ao mundo com a ordem de Laumu para ensinar os mesmos
princípios divinos e possuem a mesma finalidade, que é a
transmissão desse ponto místico.
As três religiões dão denominações diferentes ao
mesmo
verdadeiro
“Eu”.
Porém,
possuem
os
mesmos
princípios doutrinários, com ensinamentos semelhantes.
Da Antigüidade até hoje, não existe mais de um Tao,
pois todos os santos que transmitiram o Tao vieram da
mesma Origem.
Quem conhecer o verdadeiro “Eu” - o portal
espiritual, poderá compreender todas as outras religiões,
os livros sagrados e os sutras, pois possuem os mesmos
princípios.
Desde a partida dos três santos, fundadores das
três religiões, a salvação do espírito cessou, a
transmissão do Tao foi interrompida. Permaneceram no
mundo apenas as religiões para educarem a humanidade. Já
se passaram cerca de 3000 anos. Porém, ninguém sabe nem
entende sobre a verdadeira Origem. Continuam a andar no
caminho lateral, ou errado, difundindo milhares de
religiões.
Hoje o Tao está sendo difundido no mundo, porque já
chegou o tempo. É a hora de escolher os santos do futuro.
O Céu faz a transmissão do mistério da Origem, a Terra
chama as multidões para subirem ao barco de salvação e
poderem voltar ao Céu Superior.

Esse Supremo Mistério, quem pode entender? Se
quiserem achar o verdadeiro caminho, devem procurar o
mestre Ten-Zen.
Após obterem o Tao, devem logo praticar os méritos,
além de cultivar virtudes, usando o falso (corpo) para
purificar o verdadeiro (espírito). Tao, embora seja
vazio, não é vazio, pois tudo que existe na face da
Terra, um dia volta ao vazio.
O homem do mundo é comparado a um grão de arroz
dentro do mar, que vai de um lado para outro, conforme
suas ondas. Isso acontece por causa das bebidas
alcoólicas, luxúria e riqueza, que obscureceram a sua
essência (espírito), e também da ambição pelos sete
sentimentos e seis desejos que tampam as suas visões.
Pelos desejos, paixões e sentimentos mundanos
prenderam-se nas ondas violentas do mar de sofrimento e
esquecimento. Por causa da ambição pela riqueza, poder e
fama enlaçaram-se na rede, repleto de sofrimento. Saibam
que a faísca produzida pelo atrito entre duas pedras não
pode durar muito, mas num piscar de olho pode gerar maus
carmas, ou maus frutos.
As pessoas perdidas não conseguem entender que o
mundo é falso, acham que este mundo de sofrimento é um
paraíso, assim como as formigas. Cem anos tem uns 36.500
dias; vocês não imaginam quanto tempo de paz de espírito
e de paz de corpo terão durante esses dias.
De bebê passa para a juventude, da juventude passa
para a idade adulta, da idade adulta passa para a
velhice, da velhice passa para o túmulo. Durante esse
tempo experimentaram o doce, o amargo, o azedo, o
apimentado, as dores sentimentais, além dos sofrimentos
de nascimento, velhice, doença e morte.
Num piscar de olho, uma criança já vira um velhinho.
Todos vocês vieram ao mundo de mãos vazias, e partirão
também de mãos vazias, pois nada levarão. Porém,
deixarão aqui na Terra apenas um túmulo. Não importa se
são poderosos ou não: se tiverem méritos, receberão
recompensas, se tiverem pecados, receberão castigos. Por
isso para exterminar o carma, um homem pode reencarnar
no mundo animal, e um animal pode reencarnar no mundo
dos homens.
Já se passaram uns 60.000 anos que vocês estão no
ciclo de reencarnação, sem cessar, passando por vários
sofrimentos indizíveis e imensuráveis. Entram por um

portal saem por outro; ora nascem como homens, ora como
mulheres, ora numa família, ora em outra, e, por fim,
viram cinzas. Quanto mais vezes vinham ao mundo mais
perdidos ficavam, mais sujos tornavam-se e acabavam
esquecendo o Pai do Céu, Laumu.
Os espíritos de todos os homens vieram da mesma
Origem, do Céu Superior. O espírito de um sábio e de um
plebeu era igual no início, pois tinham a mesma
iluminação, a mesma luz espiritual.
Quem conservar a luz espiritual original ou acordar
poderá retornar à Origem, o Céu Superior. Quem se perder
ou ficar adormecido entrará no inferno.
O posto de santo é ocupado pelo homem, porém não
existe um só homem que já nasça como santo.
Espero que meus filhos compreendam logo a verdade.
Despertem do sono profundo e vão procurar o verdadeiro
mestre para poderem retornar à verdadeira terra natal, o
Céu Superior.
Falando até aqui, a mensageira pode parar para
descansar e matar um pouco a fome. Mais tarde
recomeçaremos.
IV
Aconselho a meus filhos que se esforcem para a
purificação espiritual, pois este mundo está repleto de
armadilhas que lhes arrastam ao sofrimento.
A vida humana é comparada aos bichinhos dentro
d'água, que nascem de manhã e morrem à noite. Ninguém
pode deixar de passar pelas mãos do senhor do inferno.
Durante a vida toda, trabalham arduamente, ora
correndo para o norte, ora correndo para o sul, assim
como os cavalos e bois que correm num campo selvagem.
Em algumas dezenas de anos a pessoa envelhece,
adoece e morre. Mesmo tendo fama ou
beleza também irá
embora, assim como o orvalho matinal, como o sereno.
Vocês ficam vagando pelo mundo, disputando para
conseguir fama, riqueza e nobreza. Vivem num grande
sonho, ambicionando em ter parceiros bonitos e bons
filhos.
O mundo é trágico e cheio de dissabores indizíveis,
além de conter os sete sentimentos (alegria, raiva,
melancolia, prazer, paixão, maldade, desejo) e os seis
desejos (matéria, som, cheiro, paladar, tato, mente) que
iludem os meus filhos.

Mesmo que tiverem acumulado muita riqueza ou
tiverem a posse de vários alqueires de plantações,
também não comerão mais que alguns gramas de alimentos
por refeição.
Mesmo que tenham arranha-céus, também não dormem em
mais de uma cama. Mesmo que tenham muito dinheiro e
jóias, também não levarão nada ao partirem deste mundo.
Mesmo que vistam roupas bonitas e caras, também só
servem para proteger os seus corpos contra o frio. Mesmo
que comam alimentos e bebam líquidos saborosos e caros,
também
só servem para matar a fome e a sede. Porém,
poderão estar cometendo pecados difíceis de arcarem.
Mesmo que passem todos os dias felizes, confortáveis, e
agradáveis por cem anos, estes passam tão rápido quanto
um sonho. Mesmo que tenham bons e bonitos cônjuges e
bons e bonitos filhos, ao partirem do mundo também irão
se separar.
Se cometerem os cinco erros (bebida alcoólica,
luxúria, riqueza, ira, tóxico), irão chorar e sofrer.
Espero que meus filhos não se iludam, nem se percam.
A beleza do mundo não dá para ser comparada com a
beleza do Céu. Não importa se é pai, se é filho ou se é
neto, basta que acordem que poderão evoluir juntos
dentro da própria família, poderão praticar méritos e
cultivar virtudes e um dia todos poderão retornar ao
verdadeiro lar.
Quando uma família inteira faz a purificação
espiritual, terá uma família feliz no mundo, e quando
partirem do mundo, poderão voltar e morar no mesmo lugar
do Céu.
Esse bom tempo e essas Três Jóias nunca foram
difundidas no mundo todo até o século passado (século
XIX). O mais trágico, no entanto, é que os homens
continuam perdidos, não querendo acordar e persistem em
viver dentro de um sonho.
Os que procuram o poder, mesmo sendo ministro ainda
pensam em ser rei; os que procuram a riqueza, mesmo
sendo ricos ainda pensam em ter mais.
Vocês só sabem ambicionar, se apaixonar e não
procuram pensar e refletir, por isso terminam esquecendo
o caminho de volta ao Céu e caindo nas mãos do senhor do
inferno.

O Céu e o inferno se separam apenas por um simples
pensar, pois se pensar coisa errada, acaba praticando
coisa errada e sofrerá lamentações posteriores.
Os castigos do inferno são tantos que são difíceis
de descrevê-los todos. Diante do espelho do inferno
aparecerão todas as atitudes insanas praticadas na face
da Terra e terá que suportar os efeitos destas atitudes
erradas.
Se tiverem praticado algumas caridades, ainda
estarão em boa situação, pois poderão receber as suas
recompensas. Porém, quando terminarem de receber as
recompensas terão que entrar novamente no ciclo de
reencarnação.
Se tiverem praticado pecados, mesmo que não
reconheçam, não têm como não assumirem, pois, para todos
os pecados cada um terá que arcar de uma forma ou de
outra.
No inferno, tem montanha de facas, tem panela de
óleo, tem aparelho de moer, tem piscina de sangue, tem
bichos carnívoros, tem serras, etc. Para castigar ou
curar os pecadores ou enfermos, cada qual de uma forma
diferente. Dentre os que sofrem há velhos, jovens,
homens e mulheres. Os gritos e choros do inferno deixam
as pessoas aterrorizadas e doloridas. Quando menciono
esses sofrimentos, fica difícil continuar a falar e
deixo as minhas lágrimas rolarem e molharem todo o meu
peito.
Se andarem num passo errado, poderão se odiar por
milhares
de
anos,
pois
quando
perderem
o
corpo
dificilmente poderão retornar ao verdadeiro lar.
Ouçam o seu Pai, Laumu. Procurem purificar, pois
poderão sentir bem estar no interior. Tenham firme
determinação e uma vontade do Céu que terão um corpo
imutável. Além disso, as suas sete gerações antecedentes
e nove gerações descendentes estarão à espera - de dia e
de noite - que vocês pratiquem caridades para tirá-los
do ciclo de reencarnação.
Quando pensarem errado, já cairão no inferno. Isso
não é nada, mas o pior é que deixam os seus antepassados
a chorar. Ficarão no fundo do inferno por mais de 60000
anos sofrendo e esperando o aparecimento da época de
colheita do próximo ciclo de vida, para poder encontrar
esse barco de salvação. Mesmo que consigam alcançar a
época de colheita, se não tiverem o corpo de gente

também não poderão receber o Tao. Por isso, é melhor
lutarem para voltar à Origem agora. Acordem e saiam
desse mundo ilusório, voltem comigo ao Céu Superior já.
Agora, todos podem descansar um pouco e procurar
compreender as minúcias que foram ditas nesta mensagem.
V
Aconselho meus filhos a andarem na trilha correta
e a purificarem de verdade. Além de conhecerem o bom
tempo de hoje, conheçam a vontade do Céu, pois poderão
ser companheiros dos santos.
Hoje é o fim dos tempos. O Tao e as tragédias
vieram ao mundo juntos para transformar e corrigir os
homens e a Terra, e para que os homens e a natureza
possam voltar ao estado original.
Laumu, vosso Pai, é misericordioso. Por que então
envia as grandes tragédias ao mundo? Vocês já pensaram
por quê antigamente não havia tantas catástrofes? Na
época do imperador Yao e do imperador Chun, o povo vivia
em paz e feliz, sem tragédias, porque as pessoas eram
corretas e as energias do Céu fluíam harmoniosamente.
Portanto, não causavam o desequilíbrio da natureza e não
provocavam a vinda das tragédias. Quando o coração dos
homens se tornou mau, obstruiu-se o fluxo das energias,
acarretando o desequilíbrio da natureza e a vinda das
tragédias.
Observem os costumes do mundo que estão se
deteriorando a cada dia. A educação e os princípios
preconizados pelos santos de outrora ninguém mais quer
saber ou seguir. Só aprendem a ter ambição, a enganar, a
mentir e a tecer armadilhas em proveito próprio,
desviando-se do caminho correto ou jogando no lixo todas
as boas regras de conduta do ser humano.
Um rei não age como rei, um ministro não age como
ministro, não governando bem o país; um pai não cumpre o
dever de pai, um filho não cumpre o dever de filho...
Assim, as virtudes do mundo foram se deteriorando.
Os cônjuges não cumprem com as suas próprias
responsabilidades, andando no caminho incorreto, o irmão
mais velho não ama o mais novo, e este não respeita o
mais velho, o que acaba gerando rivalidade, desavença e
ódio.

Os amigos não cumprem os compromissos assumidos e
perdem a credibilidade. As cinco diretrizes e as oito
virtudes ensinadas por Confúcio não são mais seguidas.
Os orientadores só sabem falar das leis, mas não
seguem, os agricultores querem abandonar a agricultura,
além de não procurarem conhecer os princípios divinos.
Os trabalhadores não procuram melhorar a qualidade nem
aumentar
a
produtividade.
Os
comerciantes
vendem
produtos falsos como verdadeiros, roubam peso e mentem
quanto à qualidade do produto. Muitos monges ou
sacerdotes não seguem mais os mandamentos deixados por
Lao Tsé, Confúcio, Buda, Cristo e Maomé. Ao observar
isso, causa-me muita tristeza.
Caso não existissem as tragédias no mundo, hoje não
existiria nenhum sábio, ou bom filho, ou homem superior.
Enviei vários tipos de catástrofes da natureza, diversas
tragédias e dificuldades no mundo inteiro. Mandei cinco
chefões dos diabos para azucrinar os homens. Semeei
também milhares de religiões no mundo para corrigir os
que estão no mau caminho e eliminar a maldade.
O tempo do Céu e da Terra já chegou, ou amadureceu.
Ou seja, a hora da colheita já chegou, pois os erros e
pecados
que
a
humanidade
cometeu
já
estão
se
manifestando na face da Terra. Agora é hora do acerto de
contas dos últimos sessenta mil anos de vivência na
Terra. É a hora de separar o joio do trigo, ou a hora de
separar os maldosos dos bondosos.
Deixa-me cair lágrimas no rosto ao ver as más
energias que se espalham, aumentam e sobem ao Céu,
geradas pelos homens e provocando o aparecimento das
ventanias, diabos e falta de paz, trazendo também a
guerra, o roubo. Nove, entre dez dos homens, se sentirão
tristes.
A peste, a fome e a seca espalham-se pelo mundo
todo, exterminando todas as plantações e as gramas na
face da Terra. Essas tragédias não são nada, comparadas
com a água, o fogo e o vento que virão limpar o mundo.
Haverá 49 dias de escuridão, sem o Sol nem a Lua
nem as estrelas. O inferno será aberto e os diabos serão
soltos para resgatarem o que tiverem de direito, de
dívidas ou de vidas, gerados em vidas passadas.
O mundo todo terá escuridão total e frio. Os
cobradores de dívidas passadas surgirão em todo lugar.
Ventanias, tempestades e furacões varrerão o universo,

limparão os três mundos e surgirá o novo centro. Mesmo
que tenham corpo de ferro ou de latão, dificilmente
poderão escapar dessas tragédias e preservarem a vida.
Embora essas tragédias sejam enviadas por Mim, Eu,
Laumu, choro muito, dia e noite, sem cessar. Não me
contenho em ver os bons sofrerem junto com os ruins, por
isso permiti que o Tao fosse difundido a todas as
pessoas boas para que possam escapar das tragédias e
retornar ao Céu Superior, o verdadeiro lar.
Milhares, milhões de caminhos existem no mundo,
porém, nenhum deles leva à Origem ou à salvação. O único
que leva vocês à salvação ou ao verdadeiro lar é o Tao,
que devem receber logo.
Quando penso na salvação dos meus filhos, corro
para todos os lados, envio milhares de livros e dezenas
de milhares de cartas para despertar os que ainda
adormecem.
Tenho medo de ferir meus bons filhos. Por isso
venho aconselhá-los, e acordar os que estão adormecidos.
Alerto os meus filhos a receberem logo o Tao e a
praticarem as caridades (méritos e virtudes).
Não vacilem em receber o Tao. Tenham sabedoria para
se desprenderem da fama e da riqueza, pois, se tiverem
paixões pelo mundo não poderão saber que o mundo é falso.
Observem bem com os seus olhos, e poderão notar o quão
triste é este mundo.
Mesmo que tenham bons planos ou muitos poderes não
poderão escapar das tragédias que virão. Entre dez
pessoas sete morrerão e três sofrerão. Os mortos se
amontoarão como montanhas e o sangue se espalhará como o
mar.
Se
ambicionarem
o
mundo
e
contrariarem
os
princípios divinos, esquecerão a própria Origem e as 81
tragédias os levarão ao inferno para serem aprisionados.
Para escapar das tragédias e dos sofrimentos, devem
praticar logo as caridades, pois mandarei os seus irmãos
de luz para protegê-los.
Os que acordarem, poderão me acompanhar para
retornar
ao
verdadeiro
Céu,
os
que
continuarem
adormecidos enfrentarão as tragédias e irão parar no
inferno.
Todos venham se despedir do vosso Pai celestial,
pois vou retornar ao Céu Superior, e mais tarde voltarei.

VI
Aconselho aos meus filhos a tocarem o sino para
despertarem as pessoas perdidas. Ao pensar nos meus
filhos fico muito ansioso como a queimada do fogo.
Fico muito triste por meus filhos se obscurecerem
espiritualmente e não ouvirem as minhas palavras,
deixando de lado o meu livro, não lendo nem vendo. Estão
inertes, adormecidos e difíceis de acordarem, embora
tenha usado de todas as maneiras para vir ao mundo
acordar vocês.
Executar essa tarefa de fim dos tempos é
realmente muito difícil, mesmo enviando muitos santos ao
mundo.
Usando milhares de métodos, não vejo resultados.
Mandando, aos poucos, mensagens escritas com sangue,
também não há o devido retorno, provocando em Mim choros
e gritos de tristeza. Quando penso e recordo tudo isso,
minhas lágrimas começam a rolar no rosto como as águas
que regam as plantas.
Pensava em parar a tarefa de salvação, porém, não
me continha em abandonar os meus filhos, e as lágrimas
continuavam a rolar. Por isso, hoje, estou mandando mais
10 conselhos, aconselhando meus filhos a acordarem logo
dessa prisão terrena.
Falando do mundo, a locomotiva de todas as
virtudes é o amor filial. Se perderem o amor filial, não
podem se intitular candidatos à purificação espiritual.
Espero que meus filhos não deixem de cumprir o amor
filial, obedecendo as falas de Laumu, o vosso Pai
Celestial, nas suas atitudes. Serão, assim, colegas dos
santos. Se tiverem o amor filial, não precisarão mais de
Laumu para acordá-los. Todos devem seguir a vontade e
ter a devoção em servir a Laumu.
A partir de hoje, tenham um objetivo, vão se
purificar o mais rapidamente possível, lembrando da
misericórdia de Laumu e dos teus irmãos de todos os
cantos do mundo que devem procurar salvar logo. Porém,
endireitem-se primeiro para poderem endireitar os outros
posteriormente.
Devem agir primeiramente de maneira correta para
poderem servir de exemplo aos outros; isso é a raiz do
Tao. Devem estudar primeiro para poderem saber, e mais
tarde poderem ensinar aos que ainda adormecem. Devem
acordar primeiro, para poderem acordar mais tarde o seu

próximo a retornar ao verdadeiro lar. Se for mestre ou
mais velho deve ajudar os mais novos a evoluírem.
Quem orienta as pessoas deve orientá-las até o
fim do caminho correto, ou até que alcancem a iluminação.
Quem salva uma pessoa deve salvá-la até o fim, ou seja,
até que esteja segura, assim será um herói ou um sábio.
Salvar ou endireitar uma pessoa é praticar a
vontade de Laumu. Não se pode deixar de cuidar das
pessoas que conseguir levar para receber o Tao.
Hoje o tempo está muito próximo, o Céu está muito
apressado. Por isso, devem praticar logo mais méritos e
cultivar mais virtudes, para que surjam mais pessoas que
andem no caminho da evolução espiritual.
Apressem-se em agir e plantar, para poderem
colher muitos frutos, ou terem bons resultados, pois, se
se atrasarem em andar, ou plantar, poderão não colher os
frutos ou não ter o tempo suficiente para gerar frutos.
Na trilha da evolução no Tao não há segregação
entre ricos e pobres nem entre homens e mulheres, porém
todos devem se esforçar. Sendo pobre pode doar-se com o
trabalho, sendo rico pode doar-se com dinheiro. Assim,
todos podem ajudar na expansão do Tao. Quem doar o bem
material, ou der palestras doutrinárias, terá belas
recompensas tanto na Terra quanto no Céu.
Vão expandir logo o Tao! Não devem demorar, pois
se
demorarem,
dificilmente
poderão
ter
tantas
oportunidades para praticar as caridades.
Quem for bom em dar palestras, dê palestras
doutrinárias; quem for bom em escrever, escreva; quem
puder distribuir os livros doutrinários, distribua; quem
tiver força, use a sua força; quem tiver dinheiro, use
seu dinheiro. Tudo em prol dos irmãos e irmãs ainda
perdidos. Assim, todos poderão ter bons resultados, pois
o Céu é imparcial e justo, não deixará de premiar quem
merecer. Não importa se existe recompensa ou não, todos
devem praticar a caridade.
Todos que receberam o Tao fizeram grandes votos
ou juramentos ao Céu. Por isso não podem ir ao santuário
apenas pensando em comer ou tirar alguma vantagem, pois
assim, dificilmente escaparão dos ataques de trovão e
dos maus agouros.
O objetivo principal de freqüentar o santuário
deverá ser o de salvar todos os irmãos e irmãs atrasados,

assim como fazem todos os santos que passam por muito
sofrimento e cansaço, tentando salvar a humanidade.
Todos os santos têm a ordem de Deus para salvar
os 9.600.000.000 de espíritos originais. O verdadeiro
Tao tem a sua comprovação, não é uma simples encenação.
Caso o Tao fosse falso, o que vocês prometeram ou
juraram diante do meu altar seria como se fossem
mentiras ou encenações para um bando de crianças, sem
nenhuma validade. Por que Laumu falaria estas palavras
para aumentar o pecado dos filhos? Mesmo assim os meus
filhos perdidos têm dúvidas e caluniam sem cessar.
Hoje, devem começar a praticar caridades para
poderem ter 10.800 anos de felicidade, para poderem
gozar os benefícios do Céu Superior, e para poderem ter
a alegria e a verdadeira liberdade.
Vocês, que têm sucesso no mundo material,
desprendem muito esforço mental e desgastam muita
energia espiritual. Por isso, devem ter determinação e
procurar evoluir espiritualmente.
Poderão construir um santuário e terão uma
primeira grande caridade; poderão expandir o Tao em
lugares virgens, e também terão grandes caridades. Se
seguirem o conselho de Laumu, expandindo em lugares
virgens, mandarei santos para ajudá-los nesse trabalho
divino.
Hoje o Tao está meio claro e meio escuro. É uma
boa oportunidade para vocês praticarem as caridades,
porque agora podem salvar pessoas, podem ensinar, mas,
devem executar com cautela. O verdadeiro Tao escolhe os
verdadeiros sábios nessa meia-escuridão.
O Céu está fazendo uma seleção hoje, porém,
ninguém sabe. Quem será espírito de primeiro nível ou de
segundo nível depende somente do esforço de cada um de
vocês. Pois, há 3.600 vagas de primeiro nível e 48.000
vagas de segundo nível. Todos têm a chance de ocupar!
Quem andar mais devagar, ou atrasar irá gritar aos
prantos posteriormente...
Compreendam: agora é a época propícia para a
iluminação!
Acompanhem
Laumu
para
retornarem
ao
verdadeiro lar, pois, quem não reconhecer essa boa
ocasião, ou estiver na ignorância, ou em dúvida, não
poderá escapar das tragédias.

Espero que meus filhos entendam e caminhem logo
nessa trilha da evolução. Agora, sentem e descansem um
pouco que falarei mais tarde.
VII
Ao falar com meus filhos rolam lágrimas no meu
rosto, por tantas preocupações de vocês se perderem aqui
na Terra, por tanto tempo.
No Céu, sinto tristeza dia e noite, choro e
entristeço tanto a ponto de partir as tripas e o fígado,
e de ferir o coração.
Meus filhos, embora não despertem, não tem nada,
porém, o medo que tenho são as tragédias que irão
enfrentar.
Ouçam
o
vosso
Pai,
acordem
rapidamente
e
purifiquem. Sigam a vontade de Laumu e tenham gratidão
para com vosso mestre, pois aí serão pessoas sábias ou
de luz.
Essa abertura do portal espiritual que o mestre
oferece é difícil de ser retribuída mesmo com a própria
vida. Esta gratidão ao mestre é tão alta quanto a
montanha e tão profundo quanto o mar. Por isso devem
sempre guardá-la na memória. Pois, se não receberem a
abertura do portal espiritual, como poderão escapar do
mar de sofrimento e de tristezas? Além de não poderem
escapar do ciclo de reencarnação e das tragédias que
virão ao mundo.
Quem conseguir andar até o fim, após a obtenção
do
Tao,
poderá
beneficiar
os
antepassados
e
os
descendentes. Tudo isso graças ao mestre. Por isso,
todos devem ouvir e seguir as orientações do mestre como
forma de retribuição e gratidão.
Quem anda no caminho do Tao, se contrariar a
ordem do mestre irá sofrer castigo do Céu e dos cinco
trovões, além de entristecer os seus ascendentes e
descendentes.
Se seguir a ordem do mestre e dar importância ao
Tao, será um ser superior. Se aprender a ter meiguice,
bom coração, respeito, generosidade, harmonia, e ainda
ser econômico, terá um rosto alegre.
Andem dentro das leis dos homens e dentro das
leis de Deus. Pratiquem a vida segundo os bons costumes.
Tenham respeito e sigam os ensinamentos preconizados
pelos santos de outrora.

Homens, pratiquem os deveres dos homens; mulheres,
pratiquem os deveres das mulheres. Aprendam a ter
fidelidade e credibilidade; ajam com misericórdia e
justiça,
e
terão
grandes
caridades.
Tratem
os
companheiros do Tao como irmãos, assim serão bons filhos
de Deus.
Não se pode discriminar o burro do inteligente;
não deve haver segregação entre o homem e a mulher,
entre o rico e o pobre, entre o preto e o branco.
Sendo
chefe
ou
orientador,
deve-se
ter
a
generosidade que cobre a montanha e o mar, e orientar os
discípulos para a prática do Tao. Sendo homem, deve-se
ser flexível, ter paciência e tolerância; não importa se
estiver subindo nas águas da montanha ou se estiver
andando nas tempestades de neves, além de não se
revoltar nem ter raiva.
Ter medo que outros façam caridades, ou ficar
contente com o erro dos outros, isso não deve existir em
vossos corações. Se tiverem tais sentimentos, devem se
corrigir. Desta maneira serão bons filhos de Deus.
Os mais novos devem respeitar os mais velhos, e
os mais velhos devem amar, cuidar e elevar os mais novos,
além de ter generosidade para com estes; assim todos se
harmonizam.
Hoje, o Céu está apressado. Devem se esforçar
para não decepcionar todo o esforço que vosso Pai
Celestial, Laumu, tem feito por vocês. Ninguém é santo,
mas basta que se corrijam quando tiverem erros. Sabendo
do erro e não mudar não poderá voltar à Origem.
Fazer caridade primeiro e depois praticar o
pecado, tudo será em vão. Ter o pecado primeiro e a
caridade depois, os dois se compensam. Depois de se
arrepender, se corrigir e começar a acumular caridades,
é claro que se tiverem méritos não serão simplesmente
desprezados.
Com muitas caridades e poucos pecados, poderá
subir ao Céu; com muitos pecados e poucas caridades, irá
sofrer muitas tragédias. As contas do Céu são feitas
desta maneira. Antes de praticarem caridades, devem
primeiro corrigir os erros e pecados. Desta maneira
serão homens superiores.
Desde antigamente até os dias de hoje, não é
fácil
o
aperfeiçoamento
espiritual.
Hoje
o
aperfeiçoamento é um pouco mais fácil em relação a

outrora. Laumu tem ampla misericórdia e virtude em
querer salvar a humanidade, por isso as regras de hoje
são mais condescendentes e os testes e provações
diminuíram bastante. Hoje, quem quiser se aperfeiçoar
tornou-se muito fácil. Não precisa passar por grandes
dificuldades nem sofrimentos.
Embora se cansem de tanto percorrer, do sul ao
norte, quando salvarem os seus irmãos Laumu lhes
oferecerá bons lugares no Céu. Embora experimentem ações
dos ventos, geadas, frios e calores, terão tantos
méritos quantos trabalhos executados. Esses méritos
serão sempre guardados. Embora recebam difamação e
desprezo dos outros, basta que esperem a hora certa
chegar, pois haverá a separação entre os sábios e os
burros. Mesmo que recebam calúnias, tenham a tolerância,
pois um dia o Céu mostrará a verdade a todos.
Não disputem nem briguem; basta que cultivem o
coração que um dia terão bons frutos ou resultados.
Existem os testes ou provações do tipo favorável
e do tipo desfavorável, que todos devem passar. Se não
passarem pelos testes, não poderão se iluminar.
Embora a maldade pareça mais forte que a bondade,
quando chegar a hora certa, toda a maldade será
eliminada.
Desde antigamente, para andar no Tao, sofriam-se
testes de muitas energias negativas.
Quando se tem
caridade, a difamação surge. Quanto mais se evolui mais
dissabores aparecem. As calúnias e difamações são
diferentes de um para outro, dependendo do carma de cada
um. Por isso, quem não tem boa raiz, encontra mais
dificuldade em trilhar o caminho da evolução.
Se
tiver
muito
carma
negativo,
o
coração
dificilmente se tranqüiliza. Mesmo que receba o Tao, é
difícil caminhar até o fim, e retornar à Origem, a não
ser que tenha muita determinação e luta na trilha da
evolução espiritual.
Não devem dizer às pessoas que elas são burras e
loucas, mas andem corretamente; pratiquem boas ações
para poderem deixar um bom nome no mundo. Vocês não vêem
os fundadores das grandes religiões do mundo, que
sofreram tanto para fazer pregações e até hoje são
venerados pelos seus fiéis? Até hoje já se passaram
milhares de anos, e muitas pessoas ambicionam os seus
lugares e rezam para Eles. Se imitarem Eles, quando

chegarem ao fim da evolução, terão um lugar no Céu e na
Terra, terão um bom nome.
Haverá um dia festivo, em que a posteridade fará
para vocês, após a tarefa de salvação dos três mundos.
Tanto os 3.600 do primeiro nível, quanto os 48.000 do
segundo
nível,
receberão
glórias
e
veneração
da
posteridade, ou da geração futura. Quem souber se
esforçar, e seguir em frente, será um sábio. Porém, o
mais importante é fazer tudo de coração. Assim, terá
glórias e sorte.
Quem puder andar assim, estará no auge dos
degraus.
Quem
for
contra
cairá
no
inferno.
Os
mensageiros podem descansar e sentar para mais tarde
ouvirem mais as minhas recomendações.
VIII
Quando aconselho os meus filhos, fico com o
coração partido e o corpo adormecido, ao vê-los sem
querer acordar; aceitando a falsa alegria, recebendo o
verdadeiro sofrimento, cansados de tanto trabalhar,
atarefados dia e noite, e sempre dizendo não terem tempo
para o trabalho divino...
Muitos,
ao
ambicionarem
as
coisas
mundanas,
contrariaram
os
princípios
divinos,
esqueceram
a
iluminação. Muitos, por terem medo de testes, não
demonstram uma firme determinação.
O verdadeiro Tao tem a verdadeira provação e isso
é uma lei imutável que tempera você até tornar-se
imutável ou reluzente. Uma pedra preciosa bruta, se não
for lapidada, não tem valor. Um minério de ouro, se não
for purificado, não brilhará. Para um tronco ser usado
como viga mestra é necessário que se retire os galhos
secundários. Para se construir uma fábrica, ou um
arranha-céu, é necessário fazer uma fundação adequada,
ou boa.
O homem é comparado às outras matérias terrestres,
pois quando enfrenta dificuldade ou passa por lapidação,
brota-lhe a sabedoria.
Numa família pobre, surge o verdadeiro praticante
do amor filial; num país em perigo, ou conturbado, surge
o verdadeiro herói que é leal à pátria.
No
meio
da
tempestade
descobrem-se
algumas
plantas mais fortes e firmes. Portanto, sem provações,

não haveria separação entre o verdadeiro e o falso, pois
se misturariam.
Os que andaram no caminho da evolução foram mais
de um, que passaram por muitas dificuldades. Se for
contar um a um será difícil terminar, porém, darei
alguns exemplos.
Tien, um espiritualista, quando vendia farinha
enfrentava
a
ventania
que
espalhava
toda
a
sua
mercadoria, além de passar por muitos outros tipos de
intempéries para temperar o seu espírito.
O rei Wen ficou preso por sete anos. Porém, não
se revoltava, resignava, pois sabia e compreendia que
tinha que passar por isso, ou seja, era o seu destino.
Confúcio,
fundador
do
Confucionismo,
também
passou por muitos obstáculos. Foi desprezado por muitos
em vários lugares onde pregava. No feudo de Chen e Tsai
passou por sete dias de fome; a multidão o considerava
como se fosse tolo e doido.
Chow Chang Chun, na sua trilha da evolução
espiritual, passou setenta e duas vezes por fome
acentuada, sem contar as pequenas.
Nossa Senhora (Mãe Kuan Yin), que originalmente foi
princesa da Índia, passou por muitos empecilhos para
alcançar a iluminação, assim como carregar água, cortar
lenha etc.
A jovem e linda Chun (Srª. Ma) teve de deformar o
belo rosto com óleo quente para poder andar na trilha da
evolução espiritual.
Comparando a purificação de hoje com a de
antigamente, as provações são centenas de vezes mais
amenas que as de outrora.
As provações ajudam as almas originais a se
tornarem grandes peças do Céu, lustrando-as para que
fiquem reluzentes. Quem conhecer e entender bem que a
provação é a escada que leva à iluminação, poderá
alcançar a felicidade eterna.
Laumu aplica vários métodos místicos, difíceis de
serem
expressados.
Aproveita
as
calúnias
e
as
intempéries, embora mal vistas pelos homens, para
separar os bons dos ruins. Pois, se na trilha da
evolução
não
houver
testes,
as
prostitutas,
os
assassinos e pessoas ruins também poderiam voltar ao Céu.
Se não houvesse provações, como se poderia
distinguir um sábio de um ignorante? O verdadeiro do

falso? E quem permitiria que o outro sentasse primeiro
nos melhores lugares do Céu?
Não é preciso falar que, para ocupar os melhores
lugares do Céu, é necessário que se passe por provações,
pois, no próprio mundo, para se ter uma boa posição
social ou financeira também se requer muito trabalho e
luta. Às vezes se requer dezenas de anos de luta e
sofrimento, às vezes se requer a vida toda.
Existem
muitos
homens
que
não
entendem
e
retrocedem, deixando-Me magoado, e provocando em Mim o
surgimento de lágrimas de sangue a rolar no rosto.
Por amor aos meus filhos envio várias mensagens,
uma atrás da outra. Porém, os meus filhos não entendem,
não sabem da própria Origem. Recomendei mais de três
vezes, aconselhei mais de três vezes, mas não acordam.
Porém, se contrariarem as minhas recomendações irão ao
nível mais profundo do inferno.
Faço uma alerta aos meus filhos, que devem
acordar e compreender a própria existência e a Origem,
não
se
importando
com
milhares
de
provações
ou
intempéries, e conservando o coração imaculado.
Conservem a bondade, do começo ao fim, com
determinação e perseverança; conservem a máxima devoção
a Deus que as intempéries ou obstáculos desaparecerão, e
não terão nenhum vestígio de impureza.
Antigamente, para o aperfeiçoamento espiritual,
passava-se por muitos empecilhos. Tinha que se renunciar
à família, à riqueza, ao cônjuge e aos filhos, à procura
da iluminação (Tao). Mesmo passando por milhares de
montanhas e mares era difícil de se encontrar o Tao.
Mesmo furando a sola do sapato de ferro não se
encontrava o verdadeiro Tao. Só após passar por milhares
e milhares de provações ou intempéries, e muitas
dificuldades ou sofrimentos difíceis de se expressar,
até que surgisse no seu interior a verdadeira fé e
devoção que viessem a comover o Céu, é que aparecia um
enviado de Deus para lhe indicar a Origem, ou seja, a
obtenção do Tao.
Só experimentando para poder saber o que é
verdadeiro e o que é falso. Tinha que se recolher nas
grutas das florestas, e meditar para conseguir alcançar
a iluminação. Mas mesmo que tivesse muitas caridades, o
máximo que conseguiria alcançar era o Céu inferior.

Hoje, para realizar a purificação espiritual no
Tao, é muito fácil. Recebe-se primeiro e purifica-se
depois, para em seguida ajudar o próximo. Isso acontece
porque estamos numa época de colheita, a época propícia.
Se não, não se obteria o Tao tão facilmente. Pelo Meu
amor (de Deus) por vocês, é que hoje podem purificar-se
e ao mesmo tempo zelar pelo bem estar da própria família.
Hoje o Céu tem pressa, por isso precisam dar mais
importância ao espírito do que à matéria. Devem se
esforçar pelos seus espíritos. Coloquem os pés no chão.
Não podem se iludir e ter preguiça.
Escrevi esta carta com o meu sangue, esperando
que meus filhos acordem, pois todo o texto só tem
conselhos proveitosos e nenhuma conversa falsa ou inútil.
Por
amor
aos
meus
filhos
acabo
me
intranqüilizando. Por isso, todos os meus filhos devem
guardar bem as minhas recomendações; procurem se
esclarecer minuciosamente sobre o Tao e difundi-lo.
Falando até aqui, os mensageiros podem descansar,
pois vou me retirar.
IX
Laumu envia o Tao para salvar todo o universo e
todos os espíritos dos três mundos (Céu inferior, Terra
e inferno) de retorno à Origem.
Falando de caminhos, existem milhares, mas todos
eles são laterais ou não verdadeiros. Se não subirem ao
barco de salvação (Tao), dificilmente alcançarão a
Origem. Hoje, muitas novas religiões têm surgido e
progredido bastante. Tenho medo que meus filhos se
percam por essas portas laterais, embora todas elas
tenham sido enviadas ao mundo por Mim. Porém, tenho
mandado também muitos livros e cartas ao mundo para que
entendam sobre o fim dos tempos.
Enquanto a hora certa não chegasse, Laumu não
enviaria o Tao. Porém, ao ver os meus filhos se
distanciarem do caminho correto, ou se perderem no mundo,
enviei muitos tipos de associações religiosas para
despertá-los para o caminho correto; incentivá-los a
praticarem caridades, à espera da chegada do Tao na
época da colheita, para todos poderem receber a
indicação do verdadeiro mestre e retornarem à Origem, o
verdadeiro lar.

Se não fosse o momento certo, Laumu não revelaria
os segredos do Céu, mas agora é a época da colheita, é
hora de todas as religiões se unificarem. Laumu envia o
Tao para salvar todos os espíritos dos três mundos de
retorno à Origem.
Tudo o que falei é a pura verdade, não tem nem um
pingo de falsidade, pois existem provas que todos podem
averiguar.
As três grandes religiões do Oriente (Budismo,
Confucionismo e Taoísmo) ensinam o mesmo princípio, ou
seja, atingem o mesmo ponto. Esse ponto vai aonde?
Sabemos que de um gera-se milhares, e esse um vem de
onde?
Na purificação espiritual é necessário conhecer o
caminho por onde se veio, pois, se não souber, como pode
regressar à Origem?
Tao, o barco de salvação, nesta época de colheita
transmite um grande segredo, que desde épocas remotas era
místico e agora se difunde por causa do fim dos tempos.
Se não acreditarem, tenho ainda outro argumento para
comprovar, que se baseia nas escrituras das três grandes
religiões do Oriente.
Esse ponto verdadeiro é a Origem dos princípios do
Céu. No Confucionismo se fala em atingir o ponto; no
Budismo se fala em voltar ao ponto; no Taoísmo se fala em
conservar o ponto. Esse ponto se refere à sua verdadeira
essência.
Compreender ou despertar o coração para encontrar
ou ver o seu verdadeiro “Eu”, o seu espírito, é ensinado
no Budismo; conservar ou preservar o coração no seu
estado original e incrementar a sabedoria ou a luz da sua
verdadeira
essência,
é
a
base
da
purificação
do
Confucionismo; aperfeiçoar o coração e lapidar o seu
espírito, ou retornar ao estado primitivo, é a evolução
no Taoísmo. Esse coração é o mais vazio e o mais sensível
na sua Origem.
Cultivar virtude e conservar-se sempre puro e
tranqüilo é pregado no Taoísmo; no Confucionismo se
aperfeiçoa sabendo onde se estabelecer, ou ter uma meta
correta,
para
ter
a
paz
e
em
seguida
alcançar
tranqüilidade
e
naturalmente
não
se
afastará
dos
princípios divinos nas suas atitudes; e a purificação no
Budismo consiste em atingir ao estado de vazio ou
alcançar
estado
de
tranqüilidade.
É
por
meio
da

tranqüilidade que todos purificam o espírito para entrar
em harmonia com o verdadeiro Céu.
Falar das três purezas (pureza entre homem e
mulher, pureza na aquisição de bens materiais, pureza
entre o mundano e o divino) e dos cinco mandamentos (não
matar, não roubar, não mentir, não beber bebida alcoólica,
não
adulterar),
são
os
alicerces
do
Budismo;
os
ensinamentos básicos do Confucionismo são as três
diretrizes (o povo ser leal ao governo e este ter amor
pelo povo; o filho ter amor filial para com os pais, e
estes terem amor e responsabilidade com seus filhos; a
mulher ser dedicada ao marido e ele ser fiel à mulher) e
os cinco mandamentos (ser misericordioso, ter justiça,
ter sabedoria, ter educação e cortesia, ser sincero e ter
credibilidade); o ensino básico do Taoísmo é ter pureza
da mente, das atitudes e do corpo, e conservar as
energias dos cinco elementos terrestres (metal, madeira,
água, fogo e terra). No fundo todos eles têm o mesmo
princípio.
Não matar é ter verdadeiro amor e misericórdia, é
a natureza da madeira. Não roubar é manter a lealdade e
justiça, é a qualidade do metal. Não adulterar é ter
educação, respeito e cortesia, é seguir a natureza do
fogo. Não beber bebida alcoólica conserva a sabedoria que
é a natureza da água. Não mentir é conservar a
credibilidade,
é
a
natureza
da
terra.
Os
cinco
mandamentos das três religiões do oriente são idênticos
ou têm o mesmo princípio, não se divergem. Se tivessem
mais de um princípio seriam caminhos errados.
Desde Fu Shi, imperador da China que escreveu o I
Ching (livro das mutações), iniciou-se a transmissão do
Tao. No Período Azul, ou Verde, enviei o santo Zen Ten ao
mundo, o qual levou 200.000.000 de espíritos originais de
retorno à Origem. No Período Vermelho mandei Buda vir ao
mundo que salvou mais 200.000.000 de retorno à Origem.
Nos dois períodos salvaram-se 400.000.000, sobraram
9.200.000.000 perdidos no mar de sofrimentos. Agora é o
Período Branco cujo responsável é o santo Milo (Buda
Maitreya). O responsável na difusão do Tao é o Ten Zen.
No Céu Superior não ficou nenhum santo, pois todos
renasceram para a salvação dos irmãos e irmãs ainda
perdidos no mundo. Primeiro salvem os pobres, depois os
ricos e por fim os nobres e poderosos e os reis de todos
os países, a subirem à escada que leva ao Céu.

Hoje o Céu está apressado e cada um de vocês deve
se esforçar para salvar os irmãos que ainda estão
perdidos. O Céu é grande, a Terra é grande, mas o Tao é
maior. A ordem do Céu, a ordem de Laumu é a maior, é a
mais sensível, é a mais extrema. Quem puder seguir o que
Laumu aconselhou, mandarei santos para protegê-los, para
que possam ter a tranqüilidade e a paz. Depois, verão a
importância dos fatos e das tarefas executadas, e num
futuro não muito distante, quando a hora chegar, revelarse-ão as verdades.
Haverá milhares de religiões se difundindo na
Terra e surgirão muitas magias negras como o vento e a
chuva que voam; a pedra que anda; apontar para o céu e
ele se abre; apontar para a terra ela se abre; montanhas
e mares que se locomovem, tábuas voadoras e muitos outros
fatos difíceis de se descrever.
Agora, espero que meus filhos guardem bem o que
foi dito, pois se seguirem essas magias, perderão a luz e
sofrerão
por
toda
a
eternidade.
Todos
esses
acontecimentos são predeterminados para essa época de fim
dos tempos. Nisso tudo tem o plano místico do vosso Pai
do Céu.
Todos esses poderes ainda são da alçada de vosso
Pai, e, quando chegar a hora, mandarei parar todas as
magias. Milhares de santos virão presenciar o alvoroço no
mundo, e os burros e doidos acompanham quem possui a
magia. Pegarei uma bandeira amarela e sacudirei no Céu,
darei um grito para que todos os santos, cada um, voltem
aos seus lugares, e todas as magias sumirão, pois os
santos
não ajudarão mais nas magias. Todos ficarão de
mãos vazias e não poderão mais disputar entre si.
Todas as religiões se voltarão a Maitreya e
seguirão o mesmo princípio, ajudando Maitreya a espalhar
a luz nos três mundos. Os ricos virão rezar aos pobres
virtuosos (aqueles que se tornarem santos); as virtudes
se espalharão no mundo todo, transformando a Terra em uma
só nação.
Os
grandes
sábios
entre
meus
filhos
devem
trabalhar logo. Não esperem mais, ou seja, não esperem o
barco furar para depois remendar, pois será tarde demais.
Agora os mensageiros estão cansados. Vamos parar
um pouco. Sentem-se e se tranqüilizem.
Mais tarde
retornarei e falarei mais minuciosamente.

X
Para aconselhar os meus filhos vou terminar de
escrever esta carta. Essa tarefa de salvação é muito
importante. Não devem encarar como brincadeira de criança.
A transmissão desse princípio, para todos os
filhos originais retornarem à Origem, é expandida no
mundo inteiro. Falando do Grande Tao, existem três níveis
e o verdadeiro princípio é o superior. O princípio é o
superior, a energia é o mediano, a matéria é o inferior.
Além do limite do Céu, existe outro Céu e essa afirmativa
é verdadeira, pois o princípio pertence ao Céu Superior,
a energia ao Céu inferior e a matéria pertence à Terra, o
mundo dos homens. O Céu Superior é a morada dos santos,
totalmente puro e tranqüilo e é alegre, o Céu inferior é
a morada dos santos inferiores, não totalmente puros,
embora também seja um lugar feliz. A Terra pertence aos
homens, animais terrestres, aquáticos e voadores. Nos
três níveis se distinguem os três tipos de estados
espirituais.
Purificar o espírito - lapidar a alma - é a
evolução de alto nível; abandonar os milhares de maus
pensamentos, fazer concentração é a purificação de nível
mediano; do último nível é difícil falar, porque tem
forma e matéria. Ao bater sino ou fazer oração
dificilmente alcançará o Céu Superior.
Agora é o fim dos tempos. Ao receber o Tao, poderá
escapar do ciclo de reencarnação; poderá desejar a
iluminação do primeiro e do segundo nível. O décimo
oitavo mestre virá à China para acordar os homens e
mulheres com som de trovão.
Para a salvação nos milhares de países, ou todos
nove continentes do mundo, milhares de santos se
ajuntarão
na
China.
Quando
os
três
mundos
forem
purificados, o terceiro Período, o Branco, já terá se
assentado. Os malvados terão sido eliminados, pois só
sobrarão os bons de índole. O mar de sofrimento terá se
transformado em mundo de rosas; a Terra terá se
transformado em paraíso celestial. Poderá se viver várias
dezenas de anos de alegria ilimitada no mundo, expurgando
de vez a matança, e todos praticando a bondade.
Aparecerão grandes homens e animais raros, não terão
ondas (alto ou baixo) nem intempéries (furacão, ciclone,
vendaval, terremoto etc). Tudo estará em paz e tranqüilo,
além da fartura. Um respeitando o outro; não haverá

disputas nem competição. A cada cinco dias virá o vento,
a cada dez dias virá a chuva, retornando-se ao mundo
ordenado e pacífico como a época dos imperadores Yao e
Chun. Todos os santos terão cumprido as suas promessas e
os
9.600.000.000
serão
todos
salvos;
e
Maitreya
distribuirá cargo ou posição a todos. Todos os filhos
originais escaparão do mar de sofrimento e retornarão à
Origem. O mestre Ten Zen levará todos ao encontro de
Laumu.
Quando chegar essa hora, Laumu poderá estar
despreocupado e tranqüilo e todos que tiverem grandes
caridades se sentirão felizes no seu interior.
Quem expandiu Tao em lugar virgem, alcançará
posição superior; quem acumulou muitas caridades terá um
lugar no pico; quem ajudou com riquezas ou com palestras
terá posto de mais alto nível; quem doou o corpo na
expansão do Tao terá suprema posição; quem abriu
santuários terá cadeira de santo; quem ajudou o Céu na
salvação, poderá ter um lugar no Céu, quem sempre
procurou estudar terá chance de ter lugar no Céu, quem se
esforçou em fazer de tudo em prol da humanidade, poderá
ter recompensas ilimitadas.
Quando chegar a hora haverá a separação de três
níveis e nove degraus. Quem tiver caridade ficará muito
contente. Quem não retornar à Origem terá comportamento
de um rei virtuoso no mundo, ou seja, bom tanto
internamente quanto externamente, terá fartura em tudo,
igual à vida de um rei. Quem tiver deixado o mundo
trocará o corpo físico por um corpo indestrutível, o
corpo de santo. Vestirá roupas de santo, todo brilhante,
andará com sapato de santo, usará chapéu de santo e terá
a total liberdade. Irá ao encontro de Laumu que o
receberá e o clamará porque só voltou agora. Falarei que
depois de hoje não mais mandarei vocês retornarem ao
mundo para não sofrerem mais os sofrimentos do mundo.
Comerão frutas celestiais e beberão bebidas saborosas,
terão alegria e felicidade ilimitada no Céu Superior, ou
Céu Absoluto. Terão poderes místicos; poderão fazer de
tudo e ir a qualquer lugar, dentro e fora do universo.
O verdadeiro corpo não possui sombra nem rastro
quando se defronta com o Sol ou com a Lua. Dentro de
água não se afoga, dentro de fogo não se queima, ou seja,
viverá eternamente. Não será influenciado ou afetado
pelas energias, existente entre o Céu e a Terra, o

positivo e o negativo, não temerá o vento, a neve, o
frio e nem o calor. Usará roupa dourada, não terá
obstáculos nem alguém que lhe vigie, poderá ir a
qualquer lugar rapidamente sem deixar rastro nem sombra.
As nove gerações descendentes e as sete gerações
ascendentes escaparão também do sofrimento terrestre. A
posição que conseguir alcançar dentro dos nove degraus
eles também alcançarão.
Uma multidão de santos comemorará a grande festa.
Todos vocês virão reverenciar a Mim, e eu estarei tão
contente que terei dificuldade em me expressar. Darei
boas bebidas para vocês beberem, todos comerão comidas
celestiais e terão prazeres e alegrias indizíveis. Nessa
grande reunião haverá muita alegria ilimitada, com todos
aplaudindo e sorrindo de muita felicidade. É nessa hora
que perceberão o verdadeiro valor da purificação.
Meus filhos, não decepcionem todo Meu esforço e
trabalho em alertá-los.
Este livro está terminando por aqui. Guardem bem
e com presteza todas as minhas recomendações. O nome
deste livro terá o titulo de “Os Dez Conselhos de Laumu”.
Descansem agora, que falarei daqui a pouco.
Escrevo novamente, recomendo e recomendo mais,
aconselho aos meus filhos que andem de verdade, de
coração com fé e devoção.
Espero que meus filhos se esforcem e lutem,
embora não enxerguem nem notem, para que não fiquem
perdidos ou não fiquem surdos e mudos. Hoje o Céu está
calmo, tem poucos espíritos, pois todos vieram ao mundo
para a salvação dos meus filhos ainda perdidos. Os
400.000.000 que foram salvos no primeiro e segundo
Períodos, todos desceram ao mundo, e hoje, quem têm a
certeza de poder retornar e ficar eternamente no
verdadeiro lar?
Ao partirem do portal espiritual conhecerão o
seu verdadeiro "Eu" e se arrependerão de não terem feito
mais pelos seus espíritos. Não desperdicem essa época de
ouro em que o Tao se propaga no mundo inteiro sob o
comando do Maitreya. Aproveitem agora que o Tao está
meio claro e meio escuro e sigam as falas de Laumu. Vão
trilhar de verdade e de coração. Após a conclusão desta
mensagem, imprimam logo e bastante, para que mais

pessoas possam ler e seguir as recomendações de Laumu.
Cultivem virtudes, pratiquem méritos, ajudem os seus
irmãos perdidos para que possam escapar das tragédias da
água e do fogo.
Já terminei de falar, não vou repetir novamente.
Levo meus filhos que me acompanham para retornar ao Céu
Superior.
Nesse vai e vem, difícil é a separação. Quando
pergunto aos meus filhos se possuem o verdadeiro coração
para andar nesta trilha, rolam lágrimas de sangue no Meu
rosto. Não deixem de seguir as minhas orientações, pois
o caminho do Céu e do inferno cabe aos meus filhos
escolherem e andarem. Quem tiver preguiça cairá no
inferno.
Não falo mais, despeço-Me de meus filhos chorando
e retorno ao Céu Superior.

