PRÓLOGO
Este livro é mais uma bênção do Pai do céu, que não mede
esforços nem sacrifícios em enviar os seus filhos de luz. Para
esclarecer , orientar e endireitar os homens perdidos ou mergulhados
neste mar de sofrimento,sem terem a noção de como escapar das
armadilhas desse mundo ilusório.
Este livro originalmente foi escrito na lingua chinesa, em
palestras proferidas pelo Santo Fofo-Sutsun para dar um pouco mais de
luz, sabedoria e felicidade à humanidade e servirá também como guia
aos que procuram a evolução espiritual.
Embora certos conselhos não sejam fáceis de se praticar no
início,porém, se tiver um pouco de paciência e determinação, com
certeza, o Céu lhe ajudará.Assim que se acostumar, todas as doutrinas
aqui expostas se tornarão fáceis de praticar, ou seja, seguirá
naturalmente sem precisar de nenhum esforço.
Espero que os leitores reflitam bem os conceitos aqui explanados,
e que procurem praticar no dia a dia, aquilo que a sua consciência
achar que é correto, para não desperdiçar todo o esforçoe zêlo que o
Pai do céu tem pela humanidade.
Carlos Liu
A SEMENTE DA PREOCUPAÇÃO E DA ILUMINAÇÃO
De onde vem a sua mística sabedoria ? Eu vejo que meus ingênuos
discípulos ainda estão cegos e perdidos, por isso vou revelar-lhes de
onde ela surge. Um pouco para cima está errado, um pouco para baixo
está errado, e é aí que está o coração celestial. A sabedoria está
dentro do " coração celestial" de cada um de vocês, sabiam? Não está
no "coração humano", pois este é inconstante, é falho e tem o ego, ao
passo que o outro é constante, é correto e não tem ego.
Ter jogo de cintura na execução das tarefas mundanas, ou saber
escolher o ideal ou a solução mais adequada na realização de
determinada tarefa, isto é sabedoria. Na evolução espiritual também é
preciso usar a sabedoria, pois meus discípulos devem compreender que
a sabedoria difere da inteligência.
As atitudes benevolentes não feitas de coração ou feitas com
intuito de receber alguma recompensa ou para se mostrar a alguém, não
fazem brotar a sabedoria, pois somente as bondades executados de
coração é que fazem incrementar a sabedoria.
No mundo o que dá mais medo? É a falta de água, pois sem a água
acarreta muitos problemas ou sofrimentos aos homens. Porém a falta de
água atinge menos os homens que a falta de água da sabedoria. Uma vez
que vieram espontaneamente para estudar os princípios divinos, devem
abrir os seus corações para que a água da sabedoria possa fluir no
interior de cada um.
É usando a sabedoria que se consegue a consecução das tarefas
pelo caminho do centro ou caminho do equilíbrio. Quando estiver
preocupado e pensativo na resolução de um problema e conseguir achar
uma solução adequada, isto é uma manifestação da sua sabedoria
mística.
Hoje seu pensamento está muito ativo, é porque você pensa muito.
Pensar demais, pode afogar a sua sabedoria, não deixando ela se
manifestar, deste modo, os trabalhos não seriam executados de maneira
ideal nem com sabedoria.
Há
muitos
problemas
ou
serviços
que
não
se
executam
satisfatòriamente devido ao desconhecimento da sua origem, da sua
causa ou do procedimento, e acaba misturando umas às outras, não
deixando brotar a sabedoria.
Hoje você tem uma preocupação, amanhã outra depois mais
uma...etc. Ter preocupação não tem problema, o mais importante é
conhecer a sua procedência, por que te deixa preocupado? Por que te
faz sofrer? A partir desse enfoque enxergar a origem do problema ou
enxergar a causa ,a raiz que é o mais importante.
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Os santos e os homens são iguais, têm a mesma origem. Se não
enfrentarem os problemas ou preocupações, não poderão alcançar o
despertar nem a iluminação. Se não passassem pelas experiências
terrenas ou lapidações, como poderiam entender o mundo dos iluminados?
O estado de ser de cada um de vocês muda a toda hora. Hoje está
contente , amanhã está triste, depois está bravo. O responsável por
essas mutações não é o coração de vocês?
O que é preocupação? É aquilo que aparece na hora que você não
quer, não é? Há muito tempo não gostariam que aparecesse na vida de
voces, porém, ela surge sempre nas horas impróprias, não é? Ter
preocupação não tem problema, basta desvendar a sua causa para
eliminá-la. Assim poderão realmente não ter preocupação.
Viver feliz ou infeliz depende ùnicamente de vocês, ser feliz ou
infeliz depende exclusivamente do estado de ser ou concepção de cada
um de vocês. Ninguém obriga voce a ser infeliz ou triste, é você
mesmo quem se faz transparecer, faz-se sentir essa falsa imagem de
tristeza ou infelicidade, através das suas preocupacões e dos seus
pensamentos incorretos.
Evoluir-se ou aperfeiçoar-se é justamente eliminar a ambição,
transformar o espírito egoísta em espírito público, mudar a ira em
alegria, transformar a ignorância em sabedoria. O ser humano
normalmente não consegue eliminar a ambição, a ira, a ignorância ,
por isso quando sentir raiva de alguém, deve usar logo a sabedoria
para mudar à alegria, depois coloca a sua ambição num nível mais
baixo possível, naturalmente um dia alcançará o aperfeiçoamento ideal.
Os relacionamentos entre os casais são regidos pelas afinidades,
sejam umas boas ,outras ruins. Entre os pais e filhos são regidos
pelas dividas, isto é, uns vem para cobrar outros vem para pagar.
Quando se pode compreender essas relações poderá mudar um pouco o
destino e amenizar os acontecimentos indesejáveis, transformando os
grandes em pequenos, os pequenos em nada.
O homem por ter dificuldade em desprender-se das coisas
materiais, depara-se com muitas preocupações e problemas. Se tiver
muita preocupação, o coração fica conturbado e não se abre ou não
fica lúcido, por isso, basta mudar o coração ou desprender-se que as
preocupações desaparecerão e a alegria surgirá e contaminará aos que
lhe cercam, e isso é ajudar os outros e é ser santo vivo.
Cada um de vocês tem suas tristezas e muitas preocupações que
não conseguem desatar, devido a acontecimentos ocorridos num momento
de ansiedade, de fraqueza, de apêgo ou de inflexibilidade. Afastandose da ansiedade, da fraqueza, do apêgo e da inflexibilidade, o
coração se abrirá, daí conseguirão desatar o nó, afugentando as
preocupações e as tristezas. Os jovens, normalmente, iniciam uma
atividade mas não terminam, por isso devem ter mais perseveranças e
paciencias em aprender a desapegar-se.
Os santos trabalham em prol de quem? Trabalham em benefício da
humanidade sem reclamar de nada. Os homens, uns trabalham e reclamam
(sem virtude), uns não reclamam e não trabalham (sem mérito). Esses
tipos não poderão servir bem a sociedade. Todos voces que
evoluem
tem que se vigiar a todo momento, que naturalmente darei uma mão a
voces, mas devem vigiar-se verdadeiramente em todas as situações e
atitudes para que os dissabores da vida diminuam e as preocupações
também. Assim a vida cotidiana se tornará mais fácil de andar e mais
simples. Tendo o espírito perfeito, as preocupações desaparecerão,
por isso o Confúcio dizia: o grande homem se entristece por não
guardar o Tao e não entristece pela pobreza, basta seguir
corretamente o Tao e não precisaria ter medo de mais nada.
A bondade e a maldade, ser bom ou
ruim se diferem apenas da
direção tomada pelo seu coração. Por isso quem se evolui deve dirigir
o seu coração na direção certa ou purificar integralmente o coração e
não se deixe nunca desviar.
O homem tem muitas preocupações devido às influencias do meio
exterior acrescido de muitos pensamentos desordenados e incorretos
que leva muitos sofrimentos ao seu interior.
NO SEU PENSAR SE PERCEBE AS CAUSAS E EFEITOS
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Normalmente os pecados que os homens cometem são concretizações
dos maus pensamentos. Os maus pensamentos, se guardados muito tempo
na cabeça, se tornarão como as águas fedorentas de um rio sujo e
parado. O que se pratica, se não for mérito é pecado, assim também é
o seu pensamento. Por isso devem abandonar os maus pensamentos e o
egoísmo para que a luz brilhe no seu interior ou tenha um futuro
promissor.
Vocês precisam plantar boas sementes no coração, pois se
plantarem más sementes como poderão gerar bons frutos?
Não pratiquem ações contrárias a própria consciência nos lugares
em que não haja ninguém, pois basta no seu coração brotar bom ou mau
pensamento que o Céu já fica sabendo. Os efeitos acompanham sempre as
causas assim como a sombra acompanha o vulto. Nunca devem pensar em
praticar a maldade por ser pequena, nem nunca deixem de praticar a
caridade por ser pequena.E a todo o momento devem ter cuidado em se
conservar sempre bom pensamento.
Um bodhisativa tem medo da causa, o homem inferior tem medo do
efeito. A escolha de um ou do outro caminho depende de cada um de
voces, porém, conforme a sua escolha receberá o merecido fruto, isto
é, se plantar o pepino colherá o pepino. A evolução espiritual tem
que ser feita com determinação e perseverança, pois se fizer de
qualquer jeito não alcançará o almejado.
O
aperfeiçoamento
espiritual
consiste
em
corrigir-se
ou
consertar-se das más atitudes e pensamentos até que atinge a
perfeição, pois se tiver muito pensamento insano não poderá afastarse da lei do carma, ficando cego, perdido e cometendo muitos pecados,
plantando más sementes e posteriormente colhendo maus frutos ,
entrando assim no ciclo de reencarnação. Vocês conseguiram receber o
Tao hoje, é devido às boas ações que praticaram no passado ou às
afinidades que tem com os santos, portanto devem aproveitar bem essa
grande oportunidade para a evolução plena e não desperdicem nem
deixem passar em vão essa boa chance.
Todas as situações em que se encontrarem tem a ver com a carma
de cada um de vocês, por isso devem enxergar mais longe, praticar o
que for útil a sociedade, imitar as atitudes e determinação dos
santos, serem um instrumento do Céu, apresentarem boas pessoas ao
encontro do Tao, assim, poderão transformar as dificuldades em
facilidades ou azar em sorte.
Ser ofendido acumula a sorte , ofender o próximo acumula o
azar,pois o que plantar, colherá. Não tem como não receber o devido
fruto que semeou. E isso é a imparcialidade ou a justiça do Céu.
Na vida de cada um, uma parcela é efeito das ações praticadas do
passado e uma parcela é efeito dos atos desta vida. A aparencia de
cada um é justamente o efeito do passado, isto é, se você é bonito
hoje, é porque na vida passada ofereceu flôres aos santos ou rezou
muito. Se não ofereceu flôres aos santos nem rezou a Deus ou santos
agora, pode esquecer a beleza na próxima vida. Se desejar ser bem
afortunado na próxima vida o que tem que plantar? Tem que plantar a
bondade, a misericórdia, a solidariedade.
Hoje vocês não admiram os homens, mas admiram os santos, porque
vocês não se consideram santos. O ponto de partida dos santos não é a
misericórdia? E vocês tem a misericórdia? Às vezes tem não é? Embora
vocês não sejam maus, mas, às vezes, praticam a maldade. Vocês ora
parecem pessoas boas, ora parecem pessoas más, ou seja, ora parecem
santos, ora parecem diabos. Por que dessa alternância? Isso acontece
devido aos seus pensamentos. Se pensarem somente o bem poderão
alcançar o céu, se pensassem só o mal irão ao inferno.
Quando encontrarem obstáculos ou dificuldades devem saber que
são seus destinos ou seus merecimentos, não devem reclamar do Céu,
mas conformar-se. Porque segundo Buda: para saber o que fez no
passado basta ver o que tem hoje, para saber o que será no futuro
basta ver o que faz hoje. Voces que estão no Tao tem por finalidade
transcender o mundo mutável regido pela lei do carma, que é plantar o
bem para colher o bem, ou seja, quebrar o ciclo de reencarnação ou
ultrapassar do mundo mutável ao imutável, por isso devem procurar se
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aperfeiçoar com verdadeiro coração que o Céu lhes ajudará, pois, caso
contrário, o Céu nada poderá auxiliá-los. Se tiverem bom coração os
pensamentos serão bons e suas atitudes serão corretas, do contrário,
entrarão no caminho das trevas. Portanto, quem evolui deve vigiar bem
o coração.
No mundo, uns já nascem bem afortunados, outros nascem na
miséria, isso acontece devido aos feitos do passado, ou seja, o carma
de cada um. Sabendo que existe o carma, devem plantar o bem para
colher a sorte. Porém, vocês que estão no Tao devem ir além, isto é,
além de plantar o bem, devem dar maior ênfase para escapar do ciclo
de reencarnação, e não ser mais uma semente do ciclo de reencarnação.
Quando a bondade brota no seu pensamento tudo que te cerca está
correto ou bom, quando a maldade brota no seu pensamento tudo que te
cerca está errado ou ruim. Por isso quando encontrar alguma tarefa
deve tranquilizar-se, refletir-se o que é melhor para a coletividade
antes de executá-lo.
Vocês não gostariam de passar nesta vida sempre tranquila e
pacífica? Vocês que estão no Tao podem ter a certeza que como vosso
mestre não os decepcionarei. Se lutarem com determinado esforço no
Tao terão o fruto deste esforço a colher, e isso é o princípio divino,
é a lei imutável. É difícil alguém prescindir da colaboração do
próximo, por isso devemos cultivar o costume de ajudar os semelhantes,
e quando necessitar de auxilio, naturalmente terá a quem recorrer. Se
você nunca doa nada, nunca ajuda ninguém, quando precisar será que
encontrará a ajuda? É evidente que não, e desta forma como espera ter
a vida tranquila e pacífica?
O que vocês comem todos os dias? comem arroz e a carne, não é?
Por causa de vocês sacrificam milhares de vidas dos animais. Emboram
não são vocês que matam, mas é por causa de vocês que outros matam,
ou seja, vocês tiram a vida destes animais de maneira indireta. Vocês
devem saber que os animais tem vida e quando alguém vai lhes tirar a
vida eles choram, vocês já viram? Nas vésperas das datas festivas
eles pressentem a hora de partida se aproximar e já fazem
recomendações aos seus familiares, embora não entendem o meio de
comunicação por eles utilizados. Quando voltarem para casa podem
observar que os animais maiores cuidam e orientam os menores como uma
família unida e por causa do apetite de vocês acaba destruindo as
suas famílias. Vocês podem ver os espíritos iluminados eles comem
carne? Vocês tem uma maneira de viver e de lazer, os animais tem
outra maneira de viver e de lazer. Apenas para satisfazer o próprio
paladar, estragar o lar e tirar a vida de outras espécies, exterminam
a misericórdia que existe em cada um de vocês, por isso é melhor
comer o menos possível, não receiem em ficarem fracos se não comerem
carne. Como vocês mesmos podem ver,
o boi só come capim e é mais
forte do que qualquer homem. Embora ao deixar de comer carne possam
sentir estranheza ou alguma fraqueza de início, basta se acostumarem
por um pequeno período que não sentirão mais nenhuma diferença. Não
deixem as suas barrigas virarem caixões
ou cemitérios. Se vocês
entenderam esse princípio, então vão praticá-lo, pois como vosso
mestre não posso obrigá-los, só posso recomendar. Depende única e
exclusivamente de cada um de vocês querer ou não o que é melhor para
vocês.
O leque que carrego é para empurrar as pessoas boas para o Céu,
para empurrar as pessoas que tem boa raiz ou bom coração a receberem
o Tao. Quando chegar a hora certa um empurrãozinho e ele já vem
receber o Tao, no entanto, tem uns que por mais que empurro não vem
receber, isso acontece porque existe alguém que está puxado do outro
lado, o qual é o efeito dos muitos erros e pecados cometidos nesta
vida e em outras vidas.
Tem gente que sempre fala: vou rezar, porém, tem que deixar a
minha família ganhar dinheiro, ter saúde, sarar as doenças,...etc. É
melhor não praticar erros e pecados do que pedir ao Céu. Se não
acreditar difícil será a sua salvação. Antes de pedir ao Céu devem
perguntar aos vossos corações, se voces realmente já se arrependeram
dos erros e pecados praticados, pois se não tiverem o verdadeiro
coração arrependido como podem negociar com o Céu? como o Céu pode
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ter misericórdia de vocês? Se o que tiverem não dá para pagar as suas
dívidas(pecados) como podem solucionar? Afinal o Céu é justo e
imparcial, como diz um ditado popular: o santo responsável pelos
diabos pode deter todos os diabos, mas não pode deter o credor de
cobrar o devedor. Vocês acham que quem deu empréstimo a alguém
renunciaria ao crédito? É evidente que não. Quem deve tem que pagar,
por isso existem hoje tantos dissabores da vida no mundo todo, e é
devido também a aceleração da transformação do mundo que o Céu está
promovendo. Eu que sou vosso mestre não vos mentiria.
Embora não se tem muito tempo, devem se esforçar em doar um
pouco de tempo para a prática da bondade, pois a cada boa ação
praticada é comparada a um bom negócio concretizado aqui na Terra, e
é o meio de impusioná-los a alcançar o caminho da santidade ou da luz.
Não devem reclamar do céu, nem da Terra, nem do vosso mestre,
pois tudo que acontece a vocês é regido pela lei do carma. Se vocês
não tem caridades para pagar os pecados que praticaram, vão depender
do vosso mestre para quitar e dessa forma ficariam livre de cobranças?
Se você tiver alguma dívida que não tem como pagar, e um amigo pague
no seu lugar, você não continuaria devendo? É evidente que sim,
apenas mudou de um credor para outro, ou seja, não estaria livre de
cobrança. Para poder estar livre de cobranças é indispensável que
você mesmo pague as suas dívidas, pois quando outro paga no seu lugar
apenas adia a cobrança. Por isso cada um de vocês deve ter a coragem
de aceitar a vida da maneira que lhes apresentar sem se reclamar e
terminar a caminhada realmente libertos de tudo, sem dever a ninguém.
Para ser bem tratado, depende como você trata os outros. O outro
é como um espelho para você. Hoje, você é sincero com os outros,
naturalmente outros serão sinceros com você, se mentir a alguém um
dia esse alguém também descobrirá.
Às vezes, quando olha para uma pessoa, sente que ela precisa de
ajuda. Isso ocorre porque o espírito dessa pessoa lhe avisou
telepáticamente que está precisando de ajuda. Da mesma forma se não
tratasse bem uma pessoa, mesmo que consiga disfarçar, o seu espírito
irá revelar a realidade do seu interior a essa pessoa. Por isso você
pode se ofender, mas não pode enganar os outros. Cada um tem um
pequeno mundo que deve dirigí-lo com perfeição, para depois poder
dirigir o grande mundo.
Tendo pensamento correto, os maus pensamentos não lhe invadem.
Se fugir um pouco do pensamento correto, milhares de energias
negativas já invadem o seu pensamento, por isso o pensar correto é
muito importante. Quando for executar determinada tarefa basta se
concentrar nela para que não ocorram acidentes. Vocês que estão aqui
para ouvir os meus ensinamentos, devem prestar atenção, esquecer os
afazeres mundanos, não pensar besteiras para que possam obter melhor
proveito, porque estamos no fim dos tempos e todos os credores estão
na espreita, esperando a chance de cobrança, quando encontrarem a
oportunidade, é natural que não as abandonem. Embora a gente deva
ter misericórdia para com outrem, porém, devem ter misericórdia para
consigo para praticar a caridade para compensar o pecado do passado e
não deixar o seu cobrador praticar a maldade, ou seja, vocês devem
guardar bem as suas oportunidades de praticar as caridades e não dar
oportunidade aos seus credores para praticar a maldade.
Por que estão presentes nesta palestra? Porque já chegou a hora
de vocês participarem desta palestra. Tem gente que toma um avião e
não retorna mais, isso acontece porque já chegou a hora dessa pessoa.
Não importa o que voce é, mesmo que tenha capacidade de prever o seu
futuro, que possa transformar as tragédias grandes em pequenas e as
pequenas em nada, também não poderá escapar da hora certa, o que lhe
reserva o futuro. Afinal as ocorrencias são criadas por vocês mesmos,
não foi o Céu que lhes impos e quando chegar à hora certa, os
obstáculos ou tragédias surgem.
Nas tragédias, as vezes, alguns se salvam e vocês ficam
imaginando porque acontece assim. Na realidade é porque o carma de
cada um é diferente. Tem uns que sempre praticam a bondade e quando
encontram perigo de vida os santos tem meio de tirá-los do perigo,
porém, quando chegar a hora certa não tem como escapar da tragédia.
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Mesmo que os santos consigam preservar a sua vida, você ficaria
aleijado ou deformado, e assim não criaria uma situação pior para
você encarar a sociedade?
Sou responsável pela salvação dos três mundos ( Céu inferior
Terra e inferno), vocês sabem qual é o peso dessa responsabilidade? É
possível medir? É possivel pesar? Os erros e pecados de cada um de
vocês, eu apenas, provisòriamente me torno responsável por eles, para
que se tornem mais leves para trilhar no caminho da purificação e que
possam fazê-la o mais rapidamente possível. Tantas vidas se passaram
e tantos pecados (dividas) tem acumulados, apenas não veem e não
sentem. Eu felicito a voces e procuro protegê-los todos, pois são
meus discípulos, porém, se não procurarem a evolução espiritual, essa
proteção que lhes faço, será de pequena duração ou um curto período
e depois nada poderei fazer por voces.
As doenças do mundo ocorrem por dois motivos. 1- Por descuido
próprio. 2-Devido aos atos praticados no passado. Embora são meus
discípulos, as dívidas velhas (pecados do passado) cada um de voces
tem de arcar ou pagar, porque
não posso carregar o peso total de
todos vocês. O que conseguirem acumular hoje as caridades vocês irão
gozar futuramente. No caminho da evolução tem o amargo, azêdo, doce e
apimentado. Saibam que o corpo físico é apenas um instrumento de
vocês, não desperdicem tempo demais pela beleza do corpo físico e se
olhando no espelho para ver se estão bonitos, pois na evolução
espiritual não importa a beleza física, mas o importante é a beleza
do coração interior, entenderam?
Todos vocês estão sob as influências das atitudes por voces
tomadas. Todos tem seus carmas. Embora tenho poderes celestiais, não
posso fazer desaparecer os carmas de cada um de vocês, mas é
necessário que cada um de vocês cultivem virtudes e pratiquem os
méritos para exterminar os carmas, e somente voces quem podem salvar
a vocês mesmos, portanto, não pensem que como mestre de vocês, posso
salvá-los ou tirá-los das enrascadas. Quando encontrarem alguma
dificuldade, devem encará-la e procurar solucioná-la, assim é uma
forma de resgatar as dívidas do passado. Embora tenha poderes
celestiais é difícil salvar alguém que se despreza, que se anula,
pois o Céu só pode ajudar quem se ajuda. Se quiserem ajuda dos outros
um dia, devem primeiro ir ajudar os outros, devem procurar praticar a
caridade, esforçar-se o máximo na purificação, sem ter inimizades.
Estão por trás de cada um de vocês os erros e pecados do passado,
assim como a sombra acompanha o vulto, os quais são como energias
negativas que ativam os pensamentos ruins de cada um de vocês, não
deixando que tenham a pureza, fazendo com que tenham milhares de
pensamentos negativos. Por isso é preciso praticar caridades para
poderem resgatar os erros e pecados do passado para não sofrerem mais
as influências destas energias negativas.
Se você praticar muitas atitudes contrárias aos princípios
divinos, além de sofrer, seus filhos também irão sofrer dos efeitos
que praticou. E você acha justo herdar os sofrimentos aos seus
descendentes?
Vocês precisam praticar caridades para exterminar as dívidas do
passado, pois, do contrário, as dívidas continuam a persistir por
toda a eternidade. Vocês trouxeram algo ao mundo? Se vieram puros,
então, devem voltar puros, não levando os erros e pecados.
As ações aqui no mundo são como o vento e as nuvens, ora de um
jeito, ora de outro, ou seja, inconstantes. Os pensamentos de vocês,
ora pensam de um jeito ora pensam de outro jeito, plantando as causas,
gerando os respectivos efeitos. As causas e efeitos são interligados,
ou seja, inseparáveis. Vocês e seus pais tem a afinidade de estarem
juntos, será que é por causa do passado? Se não tivessem dívidas uns
para com outros , seriam retribuições ou agradecimentos de uns com os
outros. Há casos de famílias em que os pais e os filhos não tiveram
nenhum tipo de relação no passado. No caso de dívida de um para com o
outro, a criança ao nascer já começa dar trabalho ou a cobrar, e isso
é o destino, não podem reclamar. Uma vez que a criança nasceu na sua
família, não importa a relação que tiveram no passado, não importa o
seu sentimento em relação a criança, espero que cuidem bem, cuidem
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com
amor
e
carinho,
cumprindo
com
seus
deveres,
suas
responsabilidades e não reclamem de nada. Tem pessoa que fala: meu
filho é bom , é comportado, é obediente...etc. Tem outro que fala:
meu filho dá trabalho, não ouve...etc. Tudo isso acontece devido aos
carmas. Enfim quero que evoluam, compreendam os princípios divinos e
pratiquem segundo as suas leis, assim, um dia, conseguirão afugentar
os carmas.
No
relacionamento
entre
as
pessoas
existem
muitos
acontecimentos místicos. Os pensamentos das pessoas muitas vezes se
transparecem, deixando outra pessoa perceber. Por isso se pensa fazer
coisa boa ela transparece, se pensa fazer coisa ruim ela também
transparece. Transparece através das energias que o pensamento emite,
embora voce não as vê.
Quando surgem maus pensamentos, embora sinta que ninguém saiba,
já estará sintonizado com as energias negativas que te ajudará a
concretizar esses pensamentos. Se tiver bons pensamentos, ficará
sintonizado com as energias positivas que te ajudará a concretizar
esse bom pensamento. Por isso se tiver maus pensamentos ou mau carma
receberá maus frutos, se tiver bons pensamentos ou bom carma receberá
bons frutos.
Por que a televisão passa os filmes violentos e os sentimentos
inverídicos? Porque quer atender aos desejos dos telespectadores.
Quando os telespectadores gostam de ver filmes ruins a televisão
passa filmes ruins, pois se ninguém gostasse de ver filmes ruins a
televisão deixaria de passar esses filmes. Portanto a qualquer
ocorrencia tem um fato gerador ou causa, e tendo a causa terá um
efeito. Como o pensamento dos homens muda as cenas dos filmes ou
peças teatrais também mudam, pois os filmes e as peças teatrais são
justamente os reflexos ou imagens dos homens. Por isso para saber
como está a humanidade, basta ver como se apresenta a sociedade, o
meio ambiente. A melhor maneira de se melhorar não é pedir a Deus ou
santos, mas corrigir-se, não ver o que não presta, não praticar
atitudes contrárias a moral e aos bons costumes.
Todos que vivem na Terra enfrentam obstáculos, uns diferentes
dos outros. Uma vez que estão no mundo , o melhor é solucioná-los.
Voces que tiveram a oportunidade de receber o Tao, não posso deixar
de salvá-los, porém, vai depender da prática de caridade de voces,
porque não posso resgatar as dívidas de voces, o que posso é apenas
adiar um pouco as datas de vencimentos destas dívidas (pecados). Se
esforçarem nesta vida, conseguirão resgatar todas as dívidas do
passado nesta mesma vida. Se sofrerem até o limite, logo surgirá o
doce, pois se não devolverem nesta vida, terão que devolver na
próxima. Hoje se procurarem se evoluir e servir a Deus, naturalmente
poderão exterminar as dívidas passadas. Voces devem saber que
enquanto não tiverem quites das dívidas acumuladas, não poderão
retornar a Deus ou ao seu verdadeiro lar.
No cotidiano existem muitos acontecimentos que em questão de
segundos lhe fere, machuca ou entristece. Nestas ocasiões você se
sente impotente, atordoado ou sabe se desviar dos ataques? Esses
fatos indesejáveis quando permanecem muito tempo na sua mente, voce
fica muito triste e preocupado. Se pudesse contornar essas situações,
não se deixaria influenciar por esses fatores exteriores, poderá se
sentir muito mais confortável. Poder ou não poder contornar os fatos
desagradáveis por meio da maneira de encarar ou de pensar dessas
ocorrencias, isso depende única e exclusivamente de cada um de voces.
Se tiver um pensamento de bondade, surgirão espíritos bondosos
que lhe ajudará a concretizar mais rápidamente e da melhor maneira,
ou seja, se tiver bom pensamento fica ligado com os santos, se tiver
mau pensamento fica ligado com os diabos. Caridade ou pecado depende
do seu pensamento.
A maneira de agir e de ser de cada um tem muita relação com a
sorte de cada um. Se quiser ter sorte, primeiramente precisa
endireitar-se no falar, no agir e no pensar.
Cada um tem uma meta diferente e naturalmente tem um destino
diferente. Quem quiser mudar o próprio destino deve começar a se
mudar no seu pensar e quando se acostumar, o seu jeito de ser e o seu
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temperamento já teriam mudado. Assim é a melhor maneira de modificar
o próprio destino.
Se tivesse um determinado tempo para ganhar dinheiro ou fazer
palestras espirituais, qual das duas opções escolheria? Gostaria de
cansar-se em ganhar dinheiro ou se contentaria em dar palestras
espirituais? Tenho certeza que se tivesse despendido esse tempo em
palestras espirituais ou qualquer outro trabalho divino, não ganharia
menos dinheiro, por isso, digo que a evolução espiritual pode mudar o
destino para melhor. Como mudar? Depende da sinceridade e da devoção
de cada um em se mudar, pois procurar corrigir-se e praticar a
caridade, naturalmente a sua sorte já modificará para melhor.
Dependendo do esforço de cada um pode mudar para melhor ou pior,
mudar muito ou pouco. Não fiquem só pedindo ao Céu para mudar por
voces, é necessário que queiram e façam o próprio aperfeiçoamento.
Cada um tem a sua sorte e azar, bastaria que cada qual se
contentasse com o que o destino lhe apresentasse, não ambicionasse o
impossível, e a rivalidade ou disputa desapareceria no mundo. Devido
ao inconformismo de muitas pessoas que reclamam do próprio destino
ruim, que surgem tantos tipos de preocupações no mundo.
Por que o destino é desfavorável a alguns? Assim ocorre, porque
essas pessoas plantaram o mal no passado, por isso hoje estão
colhendo os frutos que semearam ou a má sorte, porém, o destino não é
imutável. Como mudá-lo? Se evoluir ou servir mais a Deus, o destino
estará nas suas mãos.
OS RÁPIDOS E FORTES CORRENTES D´AGUA PRODUZEM SALPICOS DE ONDAS
LINDAS
As pessoas quando estão felizes e tranquilas sempre se esquecem
dos seus deveres ou missões, além da sua própria essência. Nos
momentos tranquilos as pessoas não suportam os ataques do próximo,
seus corações são fáceis de serem influenciadas pelo meio, perdem
facilmente a fé em si mesma, perdem também a pureza que existe nos
seus interiores. Nos momentos felizes devem ter mais cuidado com seu
coração, pois nestas horas o seu coração é mais suscetivel de receber
testes dos seus amores e parentes, para não entrarem em zonas de
perigo.
O sucesso de alguém depende de si próprio, de ter uma preparação
no interior do seu coração e executar paulatinamente e ordenadamente
o plano, além de passar por intempéries. Se quiser que o plano se
realize mais rapidamente, então deve trabalhar mais cedo e ajustar
bem a previsão no interior do seu coração.
Nas horas favoráveis ou alegres devem ter um coração simples ou
humilde para não se perder no seu meio. Os obstáculos ou dificuldades
que o mundo lhes apresenta é para lhes incrementar a sabedoria ou
deixá-los crescerem e amadurecerem. Se voces puderem aceitar e se
conformar nos momentos ruins, não terá preocupações e harmonizará o
seu coração, ou seja, será mais fácil para voces alcançarem a
perfeição.
Ter sorte ou azar é o destino de cada um, ou seja, o fruto da
semente que cada um plantou no passado. Por isso quem procura a
evolução espiritual deve se manter sereno e tranquilo tanto nas horas
de alegrias quanto nas horas difíceis. Quem se evolui não pode pensar
somente em querer tranquilidade, mas deve procurar solucionar com
serenidade qualquer dificuldade que encontrar.
Toda tarefa tem um procedimento correto a seguir, e quanto mais
fácil for a tarefa menos valor voces dão, porém, se fizerem a tarefa
pelo caminho errado, o fácil se tornará difícil. Por isso no trabalho
mundano não se pode ter ânsia demais para não errar no procedimento.
A vida de todos tem altos e baixos, pois não existe ninguém que
só tem os bons momentos. No relacionamento entre as pessoas sempre
surgem divergências de opiniões, desentendimentos ou pequenos atritos,
por causa da diferença do estado de ser
ou da concepção ou do
pensamento de cada um. Como todos não podem ser iguais, os que
evoluem devem se aperfeiçoar e se purificar primeiro, para depois
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poder influenciar outrem ou harmonizar com os outros, não podem
apenas querer que os outros sejam do jeito que voces querem.
O homem que não for lapidado ou temperado não cresce, pois a
lapidação é justamente a oportunidade do homem amadurecer. Por isso
quando surgem testes ou obstáculos devem se contentar e ter a
paciencia em enfrentá-los, sem resmungar. Como cada ser humano é
diferente, os testes ou obstáculos, de um para outro, são diferentes.
Todos devem ser perseverantes e não arrogantes. O insucesso está
presente na maioria das pessoas, porém, quando isso acontecer uma ou
duas vezes, não devem recuar e abandonar, mas devem ter a coragem de
prosseguir e avançar.
Nos momentos difíceis não pensem que estão sozinhos que ninguém
lhes compreende, porque se vocês tiverem o verdadeiro coração em
evoluir, podem ter a certeza
que sempre tem alguém que vela por
voces, que lhes compreende, embora vocês não veêm.
As dificuldades ou empecilhos que a vida apresenta fazem o homem
sofrer, e se amargurar e sentir o coração apertado. Na realidade tudo
isso acontece
porque foi o próprio homem quem procurou essas
dificuldades, essas preocupações, como querer o que não consegue
fazer ou não gosta de fazer. Pois se puderem abandonar esses desejos
e se conformarem, poderão ter um pouco mais de felicidade.
As pessoas, muitas vezes, ao encontrar dificuldades ficam
desanimadas e sentem vontade de abandonar os obstáculos, porém, digo
a voces que não devem ter esse sentimento de retrocesso , mas devem
solucioná-los para que possam obter o sucesso . Quando veem o sucesso
dos outros parece que conseguiram facilmente, na realidade esses
vencedores se esforçaram e dedicaram na resolução dos obstáculos para
alcançar esses resultados e não foi meramente por acaso.
Cada um tem seus problemas ou empecilhos a solucionar, não
importa quanto tempo já estejam no interior de cada um, basta que não
se rendam às dificuldades, tenham coragem de enfrentar a realidade,
agradecendo a si próprio, agradecendo ao Céu e a Terra, agradecendo
aos pais por tudo que tem e são hoje, naturalmente os seus caminhos
serão brilhantes e o futuro promissor. Quem não passou pelas trevas
não percebe o valor da luz, e quanto maior a dificuldade mais coragem
deve empregar na resolução da tarefa, além de ter determinação e ser
perseverante. Se tiverem usado a máxima sinceridade e devoção na
resolução, o Céu não lhes decepcionará. Como vosso mestre só desejo
que tenham sempre bons pensamentos, para que a sorte de voces esteja
nas suas mãos, não importando o que os outros digam, entenderam? Não
importa quantos empecilhos a vida venha a lhes apresentar, devem
entender bem qual é o objetivo das suas vidas e vão caminhando com
cuidado para alcançarem as suas metas, pois de todos os vencedores do
mundo , não existe nenhum que não tenha caído ou não teve insucesso.
Vocês aceitariam enfrentar todos os obstáculos que a vida lhes
oferecer? Não importando quão esburacado é a estrada da vida, vocês
se conformariam e andariam até o fim? Eu diria que vocês devem andar
pelo caminho duradouro, o caminho de luz, e não no caminho das trevas
onde não encontrarão apoio e se perderão.
Se vocês aceitam os princípios divinos, então, devem aplicar
esses princípios para enfrentar os empecilhos da vida, o seu destino
e eliminar as energias negativas que lhes rodeiam, aí, vocês poderão
ser felizes. Pois não podem apenas ver o momento, o que seu destino
lhe apresentar, mas devem enxergar longe, ou como seu coração pode
melhorar o seu futuro.
Os caminhos difíceis de transpor, vocês devem passar, pois
quanto mais difícil for o caminho, mais valioso será. O mais
importante no aprimoramento espiritual é ter verdadeiro coração ou
sinceridade e devoção a Deus, pois
desta forma não encontrará
obstáculos na consecução das tarefas. Por isso quando encontrarem
dificuldades devem usar a sinceridade e devoção de pedir a Deus para
ter misericórdia de vocês, que logo surgirá uma solução.
Quem evolui deve ter coração bondoso, deve ser misericordioso,
deve ter coração de santo, deve ter a paciência, deve ter a fé. Se
não puder suportar nem um pouco de sofrimento como pode ser um
iluminado? Não importando se outras pessoas conheçam ou não as suas
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qualidades, basta que voce se aperfeiçoe que poderá transpor todas as
provações da vida e alcançará a iluminação.
Cada um deve ter misericórdia para consigo, permitindo que o
coração de vocês possam se elevar, não se lamentem dos sofrimentos,
não fiquem pensando nos sofrimentos que perturbam a mente de vocês,
pois, assim, como podem dizer que são misericordiosos para consigos?
Basta que se esforcem ao máximo no que tem condição de fazer,
naturalmente o Céu lhes ajudará nas realizações pretendidas, se
tiverem merecimentos.
A evolução espiritual deve alcançar o estado de não sentir
nenhum empecilho da vida, ou seja, ter tranquilidade e paz tanto nos
caminhos planos e retos quanto nos caminhos esburacados e tortuosos.
Pois mesmo os santos encontram tarefas difíceis, porém, o coração
deles não se perturba nem se altera como os dos homens.
A evolução espiritual consiste em aperfeiçoar-se, em transpor os
obstáculos ou provações, e ajudar outros a se purificar. Não devem
ter receio de sofrimentos, pois uma pedra preciosa bruta para ter o
seu verdadeiro valor também precisa ser lapidado. Por isso espero que
aceitem qualquer tipo de provação, para lhes lapidar e lhes iluminar.
Todos vocês que procuram a Deus, devem ser mais generosos uns com os
outros, pois todos vocês são irmãos e irmãs, não devem dar muita
importancia às vantagens pessoais, mas devem dar importancia às
vantagens coletivas, ou seja, todas as atitudes por vocês tomadas,
devem visar a vantagem ou bem estar da coletividade ou da maioria e
não de si próprio, afinal de contas por mais dinheiro que consigam
lucrar quando fecharem os seus olhos nada levarão.
Na trilha da evolução espiritual, se voce encontrar alguma falha
ou erro ou atrito, deve refletir e perguntar a você mesmo primeiro, e
se corrigir para depois poder harmonizar com os outros, e não se
reprovar nos testes. Assim como uma árvore que tenha as raizes bem
profundas na terra, que nunca será derrubada por vento ou tempestade
por mais forte que seja.
Tem que ter coragem para enfrentar todas as provações que o céu
enviar, não importando se é doce, se é amargo, se é azêdo. Embora a
vida terrena seja curta, não se devem deixá-la passar em vão, mas
deixem uma boa e perfeita imagem ou um bom exemplo à posteridade.
Quaisquer acontecimentos e a qualquer hora devem observar
claramente e atentamente, pois todas as pessoas tem
defeitos e
qualidades. Se você só ve a qualidade e não o defeito, ficaria
sentido ou decepcionado ao ver o defeito dessa pessoa, mas se
observasse a qualidade e também o defeito, e puder aceitá-los será
mais fácil a aceitação dos defeitos do próximo, além de ter o coração
mais aberto. Qualquer acontecimento que lhes tenha ferido, vocês
enxergam e guardam melhor na memória e se corrigem mais rápidamente,
por isso qualquer fato deve ser visto ou enxergado profundamente e
não superficialmente para que tenham uma visão mais ampla e menos
problema. Tudo deve depender de si próprio para achar uma resposta,
uma solução ou um caminho.
Não se desprezem, tenham uma meta, uma direção, e vão trabalhar
sobre esse objetivo. Às vezes é dificil não encontrar obstáculos,
porém, não importo como vocês vão fazer, como vão superá-los, só
desejo que possam agir segundo os princípios divinos, aplicando as
suas sabedorias. Porque o caminho segundo os princípios divinos é
largo ou fácil de caminhar e o contrário é estreito ou difícil de
caminhar.
As doenças do corpo humano são provocadas por cada um de vocês e
não foi dado por ninguém. Por que existem tantas doenças no corpo
físico? As doenças são causadas pelos alimentos ingeridos pela boca e
as tragédias são causadas pelas falas insanas que saem da boca. Por
isso cada qual que tiver a sua doença deve aceitar e ter a paciência
até se curar. Além disso, o sofrimento faz as pessoas adquirirem mais
fé e ter mais força e firmeza na vida.
Vocês sempre se apegam à matéria ou o visível, não sabem nem
entendem dos princípios divinos. Basta uma palavra já derruba vocês,
ou uma atitude já lhes leva ao retrocesso. Isso ocorre, porque não
tem determinação, sinceridade, devoção nem fé. Caso tivessem
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sinceridade, devoção e determinação, teriam um conhecimento profundo
do Tao. Se tivessem a fé ou credibilidade no Tao, não importa a força
da ventania que não conseguirá derrubá-los.
Não pensem em querer voltar logo ao lado de Deus quando
encontrarem algumas dificuldades, mas devem ter o espírito sereno e
tranquilo para solucioná-los, pois somente sentirão o sabor das
situações fáceis ao encontrarem as difíceis. Assim como vocês
sentirão o sabor do doce ao experimentarem também o amargo. O amargo
que o Céu lhes oferece é para amadurecê-los, para incrementar a
sabedoria de vocês.
Quando encontrarem empecilhos da vida devem usar a coragem, o
verdadeiro coração e devoção para solucioná-los. Não importa onde
estejam que velarei por vocês, basta que sejam bons discípulos, não
reclamem do Céu , não atribuam culpa aos outros, não fiquem nervosos,
uma vez que é impossivel não deparar com os desgostos da vida. Após
pensar muito e não encontrar uma solução, o melhor é esquecer e não
pensar mais, pois se continuar será perda de tempo.
Os princípios divinos quanto mais se ouve mais vão sentir ou
mais informações vão captar ou mais profundidade vão enxergar. O
espírito quanto mais se lapidar mais vai amadurecer. Assim como comer
o arroz branco, quanto mais se mastiga mais sabor vai sentir, e assim
também é o Tao. O ser humano precisa de obstáculos ou provações para
se lapidar ou crescer, pois sem lapidação não brotaria a força e a
sabedoria.
Não sejam condescendentes consigos mesmos, para que não atraiam
as dores aos seus corpos físicos, além de não permití-los alcançar o
aperfeiçoamento pleno. Quem evolui deve ser homem superior e tolerar
o que outros não conseguem, suportar o que outros não suportam. A
razão das pessoas não conseguirem é justamente o nervosismo, o mau
temperamento, porém, quem procura a Deus, deve mudar esse nervosismo,
e mau temperamento, para que não seja prejudicado nesta vida terrena.
Quando forem reprovados nas provações, não devem desanimar, é
preciso se perguntar; se se esforçaram, se fizeram o que podiam. Se
tiverem feito o melhor de si estarão em harmonia ou sintonia com o
Tao. O aperfeiçoamento espiritual não é fácil, mas é necessário ir se
aperfeiçoando e ir abandonando os maus costumes, naturalmente essa
trilha da evolução se tornará mais fácil de caminhar. No
aperfeiçoamento espiritual, embora haja sofrimentos, tem o consolo de
que eu, vosso mestre , estarei sempre ao lado de vocês.
Vosso mestre em vida aparentemente foi um insano, porém, o seu
coração fora puro, os homens de hoje , aparentemente são corretos,
mas os seus corações são podres. Na evolução espiritual não importa o
quanto tempo, o mais importante é não mudar a determinação de
aperfeiçoar-se, mesmo que se deparem com vários obstáculos. Não fujam
dos empecilhos, mas façam o melhor de si para eliminá-los,
naturalmente alcançarão a iluminação, e não deixará o seu coração
perturbado e com monte de pensamentos inúteis.
Antigamente era o homem que ia a procura do Tao, hoje é o Tao
que vai a procura do homem. Porque o tempo mudou. As pessoas gostam
de ser bajuladas, e vocês só aceitariam servir a Deus depois de
bajulações? Será que não aguentam um pouco de ataques de outrem, não
suportam um pouco de calúnias?
Um dia surgirá o falso Maitreya e o falso Sutsun, vocês seriam
capazes de distinguí-los? As provações existem muitos tipos, será que
conseguirão ser aprovados? Como mestre de vocês, sinto muito receio,
porque as oportunidades para lhes ensinar não serão muitas, e as
chances de vocês participarem deste tipo de palestras também serão
poucas, por isso devem aproveitar ao máximo e se preparar para o
futuro, pois o que digo não é brincadeira, nem mentira. Na expansão
do Tao é dificil não encontrar provações que venham temperá-los. O
problema está no coração de vocês, de poder ou não aceitar esses
testes. Se forem tolerantes e bondosos, com certeza , o Céu não lhes
decepcionará, se forem malfeitores do Tao, o Céu também não vai
deixar passar em branco. Apenas que a hora da recompensa ou do
castigo não chegou ainda, mas não é que o Céu não tem olho.
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Vosso mestre não fará provações em vocês, uma vez que nem tem
tempo para amar vocês, como pode ter tempo para testá-los? As
provações surgem devido aos erros que voces cometeram, ou seja, o
efeito que voces causaram. O Céu apenas aproveita esses efeitos para
testar o interior de cada um de vocês. Na realidade essas provações
não são enviadas pelo Céu nem pelo vosso mestre, mas são enviadas por
voces mesmos, portanto, não devem reclamar do Céu nem de ninguém,
para não retrocederem mais ainda.
Para que tenha valido a sua vida terrena, deve-se guardar sempre
em si um coração misericordioso, ter vivacidade no coração e não
deixem seus corações retrocederem. Se encontrarem alguns obstáculos
ou calúnias, não devem se importar, pois isto, eu mesmo já
experimentei em vida, no entanto, continuo a caminhar na trilha da
evolução até hoje. Embora não são todos que me aceitam como mestre,
eu nunca abandonarei vocês.
A vida terrena é longa, e quando tiverem dificuldades, eu darei
apoio a vocês. Bastando que olhem para o Céu e conversem comigo que
farei tudo ao meu alcance para ajudá-los, mas o mais importante ainda
depende de vocês mesmos, pois voces devem se ajudar para que possam
receber a ajuda do Céu.
Meus discípulos devem se esforçar no aperfeiçoamento espiritual,
andar corretamente no caminho do homem e no caminho do Céu, se vocês
estiverem bem eu também estarei. Precisam compreender o verdadeiro
valor e sentido da vida para que não passem em vão aqui na Terra. Às
vezes não conseguem expandir o Tao, porém, não devem se perturbar ou
terem ansiedade, pois tudo tem a sua hora, tem o seu carma e
afinidade. O importante é não perderem a determinação em servir a
Deus, procurar estudar os livros sagrados, entenderem os princípios
divinos e andar dentro desses pricípios. É preciso que
reconheçam
que o corpo humano é falso, as doenças são falsas, não se deixem
prender em nenhuma atividade terrena e não se esqueçam das
recomendações de vosso mestre. Meus discípulos, eu sei que na
expansão do Tao passarão por muitos sofrimentos, porém, eu vos digo
que isso é inevitável, pois desde antigamente até hoje, todos os
santos passsaram por vários sofrimentos para alcançarem a iluminação.
Assim como a flor da ameixeira que só exara um cheiroso perfume
quando encontrar um frio acentuado.
CONTROLAR-SE OU COMANDAR-SE ESTARÁ NO CAMINHO DO TAO
O verdadeiro cultivo ou aprimoramento se processa no interior,
porém, as suas manifestações se exteriorizam na forma física e nas
emanações energéticas do corpo físico, por isso, quanto mais evoluir,
melhor será as energias emanadas, além de ter uma aparencia de pessoa
mais bondosa.
Guiar bem o seu coração na prática das ações é não agir segundo
os seus impulsos ou vontades que venham a desrespeitar ou ferir os
seus semelhantes. Guiar bem o seu coração na prática das ações não
quer dizer agir segundo seus desejos, mas sim, estar de acordo com os
princípios divinos, isto é, antes de tomar qualquer atitude se
coloque na posição de outro, vê se gosta que alguém faça isso contigo
e depois aja de modo que o seu coração não venha sentir vergonha.
Guiar bem o coração é colocar os sete sentimentos (alegria, ira,
melancolia, prazer, paixão, maldade e desejo) e os seis desejos
(matéria, som, cheiro, paladar, tato e pensamento) no caminho do
centro ou do equilíbrio, é direcionar o seu pensamento a não se
afastar do caminho do centro, é agir segundo a consciência
misericordiosa a toda hora e não fugir dos princípios preconizados
pelos santos das cinco grandes religiões ou leis divinas. Pois agir
segundo os próprios desejos ou impulsos não é comandar-se.
Uma pessoa quando é obrigada ou forçada a prestar determinado
serviço, fica num estado de tensão, antinatural, de não equilíbrio
ou num estado de inconformismo. Deste modo a sabedoria não pode
brotar, pois o canal da sabedoria estaria bloqueado, não deixando
fluir por causa da insatisfação. Por isso, a pessoa que não estiver
no estado natural é fácil de se iludir ou de se perder neste mundo.
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Vocês sempre se disfarçam para enganarem a si próprio e aos
outros, não é? Enganar aos outros é lastimável, mas enganar a si
próprio é pior ainda, porque enganar a si próprio significa que não
vai mais melhorar ou evoluir.
Vocês sempre carregam pacotes ou pesos demais nas costas, não
deixando a cabeça se erguer, o que não permite que enxerguem bem o
caminho por onde devem trilhar.
Será que o bem material traz o verdadeiro conforto? Se morasse
num arranha-céu, comesse e vestisse do melhor e não tivesse a paz de
espírito, ou seja, cometera algum delito contra a lei de Deus ou
qualquer ato que tenha ferido seus semelhantes, poderia se sentir
confortável ou tranquilo? Para que possa sentir o verdadeiro bem
estar é indispensável que o seu coração ou seu interior não tenha
mácula, não é?
Cada qual deve saber os seus próprios defeitos e qualidades.
Quanto mais vocês falarem dos seus defeitos aos outros, é sinal de
que estão se aproximando mais do caminho da iluminação. Porque quando
vocês fazem isso, o seu interior torna-se mais transparente, vocês
não querem se enganar nem enganar os outros. Naturalmente vocês se
aperfeiçoam cada vez mais.
Basta que tenham paciência suficiente e mais esforços que os
outros, que poderão alcançar o almejado. Se vocês quiserem algo e não
demonstrar de maneira correta, quem é que lhes dará? Portanto em
relação a gente, a tarefa e ao Céu é a mesma maneira. Uma vez que
querem, então devem se comandar dentro dos princípios e vão
demonstrando nas atitudes, pois se pensarem em fazer algo, mas não
tem coragem de fazer, a tarefa não se concretiza. Assim já não é
comandar-se dentro das leis de Deus.
Se hoje não se sente feliz é porque não se encontra no seu
estado natural. Só se chega ao estado natural quando puder comandarse dentro dos princípios divinos. Se hoje você tiver muitas caras ou
muitos disfarces, então, você não tem nem um pouco de natural.
Para poder se libertar, é necessário saber bem o que está lhe
aprisionando, se é a fama, ou são as vantagens, ou é o paixão...etc.
Depois de enxergar bem é que poderão se libertar do que lhes prendem,
pois o verdadeiro desprendimento se faz com o coração e não pela boca
nem pela aparencia.
O trabalho deve ser executado com afinco e determinação. Não
tenham muitas imaginações, pois quando imaginam muito, surgem muitos
empecilhos.
LIBERTAR-SE DAS OBSESSÕES, ABERRAÇÕES, FIXAÇÃO E DO EGO
Para todas as coisas do mundo devem enxergar bem e o que for
necessário fazer devem fazer, o que devem desprender tem que
desprender, porém, desprender-se não significa não fazer nada. Toda
tarefa a ser feita tem que ser feita com dedicação, para que tenha um
bom resultado. As atividades no mundo mudam sempre o coração de vocês.
Nem toda tarefa pode ser bem feita só por pensarem em fazer bem feita,
por isso não tenham muita obsessão ao entrar num trabalho. Basta que
estejam
libertos
das
obsessões,
para
poderem
contemplar
as
realizações harmoniosamente.
À medida que uma pessoa vai evoluindo, sempre surgem dúvidas
quanto ao que é certo e ao que é errado. O que é preciso usar para
distingui-los? E quando não se consegue discernir o certo do errado,
o que fazer?
Quando essas dúvidas surgirem é preciso pensar com cautela e
tranquilidade, nos mínimos detalhes, usando para isso a sua sabedoria.
Mas há ocasiões em que não se consegue separar o certo do errado.
Nessas horas, o melhor é libertar-se, não se aprisionar no certo e no
errado e não ter obsessão, pois com isto talvez nunca ache a resposta.
Portanto, não devem atrair problemas para voces mesmos, porque o
maior tolo é aquele que gera problema para si próprio.
E onde não houver o Tao ou princípio, o que não se pode praticar?
Se puder ficar tranquilo e em paz, mesmo se encontrando nessas
situações, assim é saber viver. Normalmente as pessoas se limitam da
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própria potencialidade, por isso não sabem viver bem, ou seja, não
sabem contornar dos empecilhos.
Hoje, vocês que procuram a evolução, devem abandonar as partes
negativas do seu interior, para que possam atrair os fluidos
positivos, as experiencias dos sábios de outrora, para que possam
captar os mistérios existentes entre o Céu e a Terra.
Vocês precisam abandonar as suas preocupações para poderem ser
receptivos e aceitarem as opiniões dos outros, quando forem boas.
Pois se tiverem enchido de preocupações, nada conseguirá entrar nas
suas cabeças, não aceitarão opinião de ninguém, pois já têm as suas
próprias, assim como um copo cheio d`agua que não consegue encher
mais nada. Porém, ser gente é necessário ter opinião própria, pois se
alguém fala que é bom evoluir e voce faz, se alguém fala que é ruim
evoluir e você não faz, como pode alcançar o aperfeiçoamento
espiritual?
A gente sempre gosta de chamar outros para fazer isso ou aquilo,
mas quando a vontade não é correspondida, fica com raiva da pessoa.
Quando se tem a obsessão em ver o resultado dos serviços de outros,
seu coração não consegue ficar tranquilo, pois uma palavra do próximo,
às vezes, faz voce ter um infarto. Quando você tem boas intenções de
aconselhar alguém, e este não segue, cria no seu interior o
sentimento de raiva, de rejeição, ou seja, causa uma transformação no
seu coração e são justamente essas transformações que lhe traz o
indesejável, o desconforto. As pessoas, nas horas de disputa, de
confronto, podem se machucar ou se ferir grave e mutuamente, pois
cada um tem suas armas secretas e escondidas. Se um dos lados tiver a
generosidade de recuar nos confrontos, evitará machucar-se e ferir o
seu oponente. As pessoas são tolas, gostam de inflexibilidade, porém,
na realidade, os acontecimentos ocorrem da maneira mais perfeita
quando há flexibilidade de um dos lados.
A gente tem uma face que todos vêem, mas tem uma outra face
oculta ou escondida no interior que ninguém consegue ver. Uma ação do
corpo todo mundo percebe logo, uma ação de pensamento ou coração é
difícil de perceber. O corpo e o coração de vocês estão sempre em
atrito, e muitas vezes não sabem o que fazer e aparecem muitas
preocupações. Muitos desejos insanos que gostaria de ter, porém não
consegue obter e fica guardado no seu interior. Às vezes, pensa em
fazer, mas não tem coragem de fazer, finge ser uma pessoa boa e
esconde as maldades ou desejos insanos no interior. Isto é não ter
harmonia entre o seu interior e o seu corpo. Você que é um
purificador deve procurar eliminar essa parte negativa para que o seu
lado visível e invisível possam conviver harmoniosamente.
Uma pessoa quando se encontra num meio muito obscuro e obtêm um
insucesso, tende a se trancar, isolar-se, não consegue erguer-se,
isso é bom? Isto é fechar o próprio caminho, não consegue se
relacionar com ninguém, devido ao temperamento forte. Você acha esse
tipo de gente é sofredora ou não é? Por isso a gente não deve ter
obsessão, não deve ser inflexível, deve ser maleável, aceitar as
influencias externas (opinião de outrem), e não se fechar, para que a
sua visão seja mais ampla e possa enxergar melhor. A evolução
espiritual é justamente consertar as partes ruins de cada um,
transformar as ruas esburacadas em planas, jogar o negativo e
conservar o positivo.
Todos têm a liberdade de escolha no vestir, no pensar. Se você
obriga alguém a usar determinada roupa que você quer, isso é uma
obsessão ou inflexibilidade da sua parte, é uma limitação do seu
campo de visão. Não importa quem seja, presidente ou faxineiro, gente
importante ou povão, basta que faça corretamente o que lhe é
conveniente e capaz naquela hora, naquele ambiente, assim é o Tao. O
que não combina com vocês não é o Tao. As opiniões e os pensamentos
de vocês devem alcançar o estado de não ser ou sem ego, isto é, visar
sempre em prol da coletividade, assim não se tornarão possessivos,
não terão obsessão de nada.
Hoje você fêz muitas tarefas e seus companheiros dizem que
sofreu muito, porém, você não se sente um sofredor. Isto acontece
porque não teve egoísmo, apego, fez tudo de coração, caso
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contrário,se pensasse em obter alguma vantagem, sentiria que os
outros não lhe entendem, que não sabem dos seus sofrimentos.
Ao observarem um fato, cada um tem o seu próprio ponto de vista,
nunca olham pelo ângulo dos outros , mas para que possam executar as
tarefas, solucionar as ocorrencias, de maneira mais harmoniosa e
perfeita, é preciso olhar não apenas o seu lado, mas por todos os
lados, assim serão imparciais, justos e sem o egoismo.
Às vezes vocês não aceitam as visões ou opiniões do próximo, e
acham que a sua própria concepção é a mais correta, embora ele possa
enxergar melhor que vocês. Quando alguém
opinar devem aceitar e
ficar contente, porque se eles opinam é porque sabem que você
aproveita as opiniões deles, pois quando você faz coisa errada e
outros te elogiam, então, você já é um perdedor.
Uma jarra repleta de água é fácil de derramar, por isso se diz:
quando se coloca no alto ou tiver cheia traz prejuízo, se se
colocasse em baixo ou tiver humildade só traz vantagem. Vocês não
devem achar que estão sempre certos, mas devem sempre ouvir e
aproveitar as opiniões de outrem.
Vocês precisam abandonar as suas visões ou concepções egoistas,
para que possam melhor se adaptar a qualquer ambiente que encontrarem.
Libertem-se de tudo, imitem a mim para
sintonizarem com o Céu e
estarem intimamente ligados a mim, o vosso mestre.
As tarefas mundanas têm de ser feita com cuidado e as falas
também, para evitar que aconteçam situações irremediáveis. Falar sem
pensar e rápidamente, pode deixá-lo sem caminho de retorno ou sem
alternativa, por isso, deve ter zelo nas falas, para que não ocorra
fato que venha a lamentar a vida toda. Às vezes uma palavra pode
ferir ou magoar muito seus pais, parentes ou amigos. Embora venha a
se arrepender mais tarde, você por questão de amor próprio,
temperamento forte, da própria imagem, não vai se desculpar. Quanto
será que vale a imagem, e o amor próprio? Vocês já pensaram?
Um grande homem deve ter a coragem em consertar-se dos erros e
pecados cometidos, deve procurar refletir e aceitar as boas opiniões
dos
seus
semelhantes.
As
palavras
amigas,
normalmente
são
desagradáveis aos nossos ouvidos, embora são sinceras e leais. Quem
consegue ouvir estas palavras desagradáveis, se sentirá muito melhor
quando ouvir as palavras agradáveis aos vossos ouvidos.
Às vezes vocês têm muitos afazeres e ficam pensando e
preocupadas com elas, não conseguem esquecê-las nem por um minuto,
por isso não conseguem obter a tranquilidade. Se estiverem atarefados
hoje, quanto mais pensarem em fazê-las bem feitas, menos conseguem
fazer bem feitas. Quando pensam em procurar determinado objeto,
quanto mais procuram,
não acham, vocês têm essa sensação? Quando
pensam em varrer bem o chão, quanto mais varrem, mais sujeiras
enxergam. Sabem por que? Quando coração estiver tranquila, ao varrer
o chão, vai perceber que o chão está muito limpo e as coisas que não
pensava procurar vai aparecendo. Por que assim? Porque você não tem
fixação, obsessão, tem o coração normal. Portanto se quiser que
determinada tarefa seja bem feita, além da dedicação total, deve ter
um coração normal, sem fixação ou obsessão. Tem pessoa que se prepara
muito bem para uma prova, porém, não consegue ter bom resultado,
porque ele fica pensando: será que vou acertar tudo, será que vou
passar, será que vou ser classificado...etc. Tendo essas aberrações
ou fixação acaba mudando o saber para não saber.
Tudo que acontece no mundo tem relação com as pessoas, com o Céu
e a Terra. Vocês precisam entendê-los, mesmo vagarosamente, pois
muita atividade atinge o melhor nivel quando tiver a manifestação
mística da energia espiritual, que é imperceptível a todos. Quando o
espírito puder estar tranquilo, sem perturbação, se harmoniza com o
universo, produz muitas maravilhas inimagináveis e é o lado místico
da energia espiritual. Tem gente que cozinha muito gostoso e outra
que tem a mesma dedicação em cozinhar e não fica gostoso, por que
isso acontece? Porque no primeiro caso já surtiu o efeito do
misticismo da energia espiritual e no outro não. A partir da
dedicação em determinada tarefa, surge o interesse ou prazer, e pelo
interesse surgem muitas sabedorias e posteriormente o misticismo da
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energia espiritual se manifesta. Por isso, não importa se é
cozinheiro ou qualquer outra profissão, basta que tenha dedicação no
serviço e abandonar obsessão, fixação e ego que lhe aprisiona, que o
misticismo da energia espiritual naturalmente se manifesta.
Um vegetariano não querer amizade com um carnívoro, um solteiro
que não quer se relacionar com um casado, um atleta que não quer
diálogo com quem não gosta de esporte, um estudante que não gosta de
conversar com quem não estuda. Será que vocês sempre procedem desse
jeito para se relacionar com as pessoas? Se procederem dessa maneira,
estarão se fechando os caminhos, não poderão salvar os outros. Porque,
ao entrar no caminho da purificação, começa a surgir um muro que o
separa dos outros? Eu, vosso mestre, será que salvo os que receberam
ou os que não receberam o Tao? Eu diria que salvo tanto os que
receberam quanto os que não receberam, uso a mesma misericórdia para
ambos os casos. Hoje, só porque ele não é vegetariano você já o
abandona como quem cometeu um grande delito, ou ele não tem a mesma
nacionalidade, e você já não o quer como seu amigo, será que é
correto proceder assim? Esta maneira não é a de santo. Será que quem
evolua chega ao final nesta maneira de ser? Se não consegue salvar
alguém, fala que ele não tem boa raiz. Se puder se relacionar com os
que são diferentes de você, não importando se é bom ou ruim, é assim
que o seu mundo poderá se abrir e não se fechar ou se trancar no
próprio mundo. As pessoas sofrem, porque normalmente se limitam, se
fecham no próprio mundo, não conseguem se abrir. Não criem um muro
diante de vocês, não se isolem dos outros para que não surjam
segregações, egoismo, obsessão. Eu, vosso mestre, como podem ver,
vivo de modo natural, desprendido, posso ir a ambos os lados. Sempre
procuro ajudá-los a demolir esses muros que criaram, para que possam
caminhar livremente em ambos os lados. Vocês precisam plantar mais
bondade, isto é, poder se relacionar com qualquer tipo de pessoa,
praticar qualquer tipo de bondade, assim é que tem o coração de santo,
a atitude de santo, o verdadeiro ser a caminho da purificação e é
assim que surge a manifestação mística da energia espiritual e a
verdadeira sabedoria. Tem gente que fala sempre a mesma coisa para
qualquer tipo de pessoa, porém, cada pessoa tem um coração diferente,
tem costume diferente, tem concepção diferente, como podem ser
tratados do mesmo jeito? Se estiver livre, sem perturbação, mais
solto, fica mais fácil se ligar e se relacionar com seus semelhantes.
Ao encontrar comerciantes fala conversa de comerciante, ao encontrar
estudante fala conversa de estudante. Por isso, às vezes, não é que
não consegue salvar, não é que não querem ouví-lo, mas é porque usou
o método errado, criando assim um muro que o separa dos outros.
A CARIDADE FEITA DE CORAÇÃO
A caridade feita de coração é que é a verdadeira . Não precisa
divulgar as próprias caridades, muito menos ter
orgulho, pois
orgulho é um defeito do perdedor ou daquele que não teve sucesso.
Todas as riquezas e famas do mundo um dia se perdem, somente as
caridades feitas de coração que são eternas, não têm perigo de serem
roubadas ou furtadas, pois ninguém pode apossar delas. Basta que cada
um pratique a caridade de coração e conforme a sua capacidade que o
Céu lhe ajudará.
O que é caridade feita de coração? É a ajuda que você dá ao seu
próximo, e este recebe beneficio pela ajuda por ti dada. Porém, você
não guarda essa bondade no coração, ou seja, não pensa em alguma
recompensa ou retribuição posterior, isso é a caridade feita de
coração.
Uma grande maioria pensa em trabalhar no serviço divino, para
poder ganhar mais caridade ou dinheiro do Céu, porém, essas caridades
não são feitas de coração. Somente aqueles que se dedicam de coração
em servir a Deus, ou seja, ser servo de Deus sem esperar nada em
troca, estes sim, é que fazem a caridade de coração.
Para praticar caridade de coração é fácil, pois pode ser feito a
qualquer hora e em qualquer dia. Ex: Dar uma palavra amiga, um
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incentivo ou bom conselho a alguém, sem
memorizar essas ajudas na
memória, istos já são caridades feitas de coração.
As vezes, as caridades que a gente faz sem ninguém ver é muito
maior que as caridades que a gente faz em público, embora meus
discípulos prezam mais as caridades feitas em público.
Quem é virtuoso acomoda tranquilamente as disputas da sociedade,
as fofocas ou calúnias. No mundo existem ganhos e perdas, o positivo
e o negativo que se complementam. Por isso, quem
evolui deve ser
virtuoso, para poder usar a sabedoria e acomodar o lado negativo ou
difamação.
Quem procura a evolução não deve pensar em ganhar caridade de
coração e a sorte ou boa recompensa, pois se pensar em ganhar
caridade feita de coração, nunca vai ganhar, se pensar em ganhar
sorte ou boa recompensa, poderá ganhar, porém, assim que terminar de
receber a merecida recompensa, entrará no caminho do ciclo de
reencarnação.
QUEM EVOLUI DEVE ENCARAR A HUMANIDADE COMO PARTE DE SI OU NÃO
TER SEGREGAÇÃO
A máxima bondade é como a água, que tem seis qualidades. 1Generosa, e acolhedora, pois a água alimenta, convive e harmoniza com
tudo. 2-Soluciona ou transpõe quaisquer obstáculos. 3-Meiga, flexível
e forte. Ex: a terra ao encontrar a água como se apresenta? Não fica
fofa e grudenta? A chuva quando cai na terra, a terra não fica
grudenta? Não fica flexível? 4-Penetração. Ex: Uma madeira de molho
dentro da água por longo tempo como ela se apresentará? Ficará podre
não é? É como vocês, humanos que estão neste mundo conturbado e sujo,
ficarão iludidos e perdidos? Por isso é necessário segurarem os seus
lemes para não perderem a rota, e para que tenham o controle da
situação e não seguirem segundo as ondas do mar. 5- Capacidade de
dissolver. Ex: açucar, sal...6-Equidade e imparcialidade, pois não
faz distinção entre rico e pobre, vegetal e animal. Por isso, espero
que todos vocês possam imitar as qualidades da água e aplicá-las na
trilha da evolução espiritual de vocês.
O que é aperfeiçoamento espiritual? Falando de maneira simples é
jogar fora o que no meio ambiente nos causa perturbação ou provoca
oscilações no nosso coração, ou seja, estabilizar o coração ou
tranquilizar o coração. Se as pessoas puderem se controlar ou se
comandar em todas as atitudes poderão compreender muitas verdades do
meio ambiente que se denomina de "natureza ou natural". O grande
natural existente entre o Céu e a Terra são as energias da natureza
que fluem no seu meio. Quem não puder ser natural estaria
contrariando o Céu, e mesmo que consiga acumular riquezas ainda seria
antinatural.
Quem quiser obter as verdadeiras coisas deve aplicar o
verdadeiro coração. Embora nem todas as atitudes precisam se tornar
públicas, porém, o importante é não esconder o seu coração verdadeiro.
Quem evolui hoje, precisa eliminar as más e conservar as boas
atitudes ou o estado original, o coração puro e verdadeiro.
Quem evolui, precisa cumprir com a própria responsabilidade. Uma
vez cumprida a responsabilidade, terá força para ajudar o próximo.
Deve conservar o bom coração a toda hora, falar das boas qualidades e
praticar boas ações. Meus discípulos, adiantariam
ter as boas
qualidades e não praticá-las, deixando-as escondidas ou mofando nos
seus interiores? Se praticarem seria uma virtude, uma caridade. Por
isso a todo o momento devem procurar falar das qualidades dos outros,
para que possam cultivar esse costume e posteriormente deixará de
falar mal alheio. Esta é também uma técnica da evolução espiritual.
As virtudes mais importantes aos que evoluem são: humildade,
sinceridade, lealdade, esforço, amor filial, respeito aos mestres e
ser economico.
A doutrina da lealdade e perdão é conservar o coração e cultivar
o espírito. Conservar que coração? Conservar o bom coração, conservar
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o coração puro, conservar o coração imaculado. Cultivar que espírito?
Cultivar o espírito original ou aprimorar o seu verdadeiro “eu”.
Quem anda no caminho do bem, precisa entender a teoria de doar e
receber, isto é, quem doa é que poderá receber a recompensa.
O que é purificar? Purificar é consertar-se, vigiar o pensamento
a qualquer hora, em qualquer lugar, pois se tiver mal pensamento
acaba trilhando o mau caminho. Purificar é abandonar os defeitos, é
mudar para melhor, pois se não mudar os seus defeitos e o mau
temperamento, como poderá dizer que está evoluindo? Hoje vocês já
estão no caminho da evolução, já tem condições para se aperfeiçoarem,
guardem bem as minhas recomendações. Os homens que fumam, que são
nervosos, que tem maus pensamentos, devem procurar eliminá-los para
que o seu estado original se sobressaia e tenha o espírito mais
iluminado e mais perfeito. As mulheres também precisam eliminar as
más concepções, não precisam acompanhar a moda, sejam simples. Pois
ter paz ou tranquilidade é ter a sorte, portanto basta terem paz que
já estarão bem.
Por que na evolução espiritual precisa cultivar a virtude?
Evoluir significa mudar para melhor e essa mudança inclui a si
próprio. Cultivar virtude é para alcançar a harmonia do seu interior,
ter harmonia dentro do seu lar e em qualquer meio. Ser pai cumprir
com a obrigação de pai, ser filho cumprir com a obrigação de filho e
prática do amor filial. Cada um de vocês tem uma missão a cumprir,
não importa qual profissão ou qual classe social, e como cumprir as
suas missões, o qual depende única e exclusivamente do interior ou do
coração de cada um de vocês.
A evolução espiritual inicia-se no cumprimento das leis das
nações, pois se vocês não cumprem as leis dos homens, como poderão
ter moral para falar sobre as verdades do Céu, do Tao e dos
princípios divinos?
Pensem mais nos favores que seus semelhantes lhe fizeram, para
que possa sentir que ainda é insuficiente o que têm feito pelos
outros. Tendo esse tipo de sentimento poderá ajudá-los a mudar para
melhor, poderão progredir, pois se vocês exigem mais dos outros que
para consigo, vocês não progredirão.
Viver é o Tao, Tao é o viver, basta seguir o Tao no dia-a-dia já
é a evolução, o aperfeiçoamento espiritual. A evolução não é difícil,
basta que a entenda, já pode aplicá-la a toda hora. Assim é o Tao. Na
realidade, não há o que se aperfeiçoar no inicio, porém, devido à
ambição, ira e ignorância demais, surgiu a necessidade de se
aperfeiçoar, de se purificar para poder voltar ao estado original.
O Tao está no dia-a-dia de vocês, basta que pratiquem ou ajam
segundo os princípios divinos, que estarão caminhando no Tao. O
espírito de um santo e o espírito de um homem são iguais, a única
diferença é que um está acordado e o outro ainda está adormecido. A
humanidade está iludida ou perdida, quando se consegue despertar ou
iluminar se tornará um santo. Na evolução espiritual, devem seguir
segundo as suas promessas ou juramentos, pratiquem segundo as leis
divinas, esforcem-se, respeitem os mais velhos, idolatrem os sábios,
dêem mais importância a justiça, saibam ser cortezes, assim o Tao se
manifestará no dia–a-dia das suas vidas.
O coração precisa se tranquilizar, naturalmente o espírito se
purifica e a sabedoria brota. Quando alcança a tranquilidade você
obtem a maior felicidade. Se o seu interior estiver intranquilo,
surgem as preocupações, além de não ter a felicidade. A fonte da
felicidade não está no meio exterior, mas está no interior de cada um
de vocês. Por isso quem se evolui, deve aperfeiçoar o seu coração ou
seu interior.
Como se aperfeiçoa na trilha da evolução? Primeiro deve ter o
coração tranquilo ou em paz, ter o coração sincero e ter paciencia.
Caso não tiver pureza e tranquilidade, só terá preocupações, maus
pensamentos, não permitindo que o seu coração se estabilize, desta
maneira como se pode evoluir? Por isso ao caminhar na trilha da
evolução deve abandonar todos os maus pensamentos, conservar a pureza
e a tranquilidade e usar a maior devoção para buscar os conhecimentos
divinos.
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Para caminhar na trilha da evolução, deve ter a mente mais
aberta, ser capaz de renunciar as coisas mundanas, não se apegar nem
disputar com outrem, porque se tiver disputa haverá sofrimentos,
tendo sofrimentos não poderá ser feliz. Para caminhar na trilha da
evolução, deve ser mais feliz a cada periodo que passar, não importa
onde quer que esteja, e cada dia ser melhor que no outro.
Na hora da resolução das tarefas ou acontecimentos, devem
enxergar mais longe e mais amplo, além de deixar de lado o apego, o
fanatismo, a aberração ou a fixação, para poderem destrinchar melhor
os fatos. Deste modo vocês compreenderão o que tem errado durante a
vida e deverão se mudar para melhor. Estar livre ou liberto é não ter
obstáculos, não estar preso, não ter apego, e isso é a raiz de quem
procura a Deus. Quem se aperfeiçoa tem que ser capaz de renunciar,
ter a mente mais aberta, não disputar com outros, pois estes trazem
preocupações e apego e uma vez os abandonando estará liberto.
O mundo do Maitreya ou mundo futuro será um mundo pacífico,
harmonioso, solidário e fraterno. Por isso quem anda na trilha da
evolução deve enxergar bem os fatos e os princípios, não se deixar
influenciar pelos fatores exteriores do falso meio e acabar
adormecendo e perdido, não conseguindo mais se despertar.
A arte de conservar o coração e cultivar o espírito está no
cotidiano. Não deve ser muito nervoso, pois quanto mais nervosismo
tiver, acarreta mais doenças físicas. Os problemas físicas têm
ligação direta com o coração, pois somente com o coração
despreocupado e em paz é que poderá ter a perfeita saúde física. Em
todos os atos não deve ser inflexiveis, deve ser mais maleável, e no
trato com outros deve ser mais generoso, deste modo as pessoas lhe
respeitarão mais. Quando o céu vê que você consegue executar bem as
tarefas, naturalmente, lhe ajudará quando encontrar algum empecilho.
Se você se esforçar em salvar, incentivar os seus irmãos mais
atrasados, todas as suas doenças fisicas diminuirão bastante.
A toda hora, todos vocês devem ter um coração normal. Não
importa se alguém lhe trate mal ou bem, vocês devem usar o coração
normal para tratá-lo, assim é o correto, assim é o Tao. Não podem
maltratar, nem pensar em maltratar alguém que não foi bom contigo,
pois assim, gerariam um conflito nos seus interiores e tirariam a sua
tranquilidade, o seu estado natural, facilitando a contração de
doenças. Quem anda na trilha da evolução espiritual precisa ter saúde
fisica e do coração ou do seu interior. Caso contraia alguma doença
fisica, não se preocupe, basta que tenha coração normal que a doença
irá logo embora. O mais importante é você ter em mente a vontade de
ajudar o próximo, de servir ao próximo.
Uma das condições para se tornar iluminado é ficar sempre
sorridente, assim como o santo Maitreya. Pois estando sempre
sorridente, não entrará em confronto com ninguém e naturalmente
reinará harmonia ao seu redor.
Vocês que estão na trilha da evolução, vivam felizes,
sorridentes e despreocupados, porém, tem que saber dosar a
despreocupação, pois se executar as tarefas de qualquer jeito, as
pessoas vão taxá-lo de irresponsável e assim não deve proceder quem
procura a Deus. Vocês precisam imitar o santo Maitreya, serem
generosos, serem capazes de renunciar as coisas mundanas. Vocês são
generosos? Vocês são capazes de renunciar ao dinheiro? Não devem
brigar por causa do dinheiro, mas também não devem brigar por
quaisquer afazeres, mesmo sendo pequenos. Devem eliminar as partes
esburacadas do seu coração, mantendo o coração plano ou normal. Deste
modo vocês encararão todos os fatos sem se machucarem ou se
conturbarem. Caso contrário se os seus corações estiverem esburacados
ou turbados, teriam rancor e assim as tarefas não seriam executadas
satisfatoriamente.
O estado natural do coração de uma criança é puro, não guarda
raiva, não tem maldade, por isso devem procurar imitar o estado de
ser de uma criança e vai aprendendo com as pessoas de bem na prática
das atitudes.
Tem pessoas que ao ajudarem o próximo, acabam se prejudicando e
se sentem sofredores. Quem procura a evolução não deve ter medo de
19

sofrer, pois logo após o sofrimento virá a alegria, além disso, é nos
momentos difíceis que as pessoas se tornam mais zelosas e nos
momentos alegres se perdem facilmente.
As pessoas gostam de se mostrar fortes, inteligentes, capazes, e
no fim acabam se prejudicando. O ideal é fazer as coisas no limite
das suas forças, não queiram ultrapassá-las. A trilha da evolução é
um caminho longo e tem conhecimento muito profundo que todos tem
noção, mas não sabem. Evoluir significa corrigir-se, conservar ou
consertar o coração. Consertar qual coração? Cabe a cada um de vocês
pensar e refletir bem. Uma pessoa está evoluindo muito ou
pouco,
isso só a própria pessoa sabe. As pessoas gostam das belas aparências,
não reconhecem os próprios erros mesmo sabendo que estão errados, não
reconhecem que perderam e
em vez de envergonharem ficam furiosos.
Assim é um modo errado de se comportar.
Todos têm sabedoria , devem pensar e refletir melhor o que
tiverem de errado, para corrigir depois. Pois errar todos erram,
porém, o importante é reconhecer e corrigir-se. Não sejam tolos,
inflexíveis, mas sejam maleáveis, dando oportunidade a vocês mesmos
de mudarem para melhor.
Na trilha da evolução devem ser humildes, não podem ser
orgulhosos, pois sendo orgulhosos estariam indo para o caminho
incorreto, além de trazer uma má imagem aos que procuram a evolução
espiritual, pois todos sabem que faz parte desse grupo, além disso,
se for falar o que é bom sobre o Tao, será que as pessoas vão lhe dar
crédito?
Para melhor se viver na Terra, todos devem se ajudar mutuamente,
serem humildes e não orgulhosos, e devem prestar atenção nas pequenas
tarefas para evitar que aconteça futuramente problemas grandes. A
evolução espiritual é zelar-se a todo momento, conservar o coração,
plantar boas sementes para que o seu espírito se torne mais reluzente,
pois se não se corrigir os erros e defeitos e apenas pede aos santos
quando tiver algum problema, não receberá a ajuda pretendida. Quem
viver no erro e não se mudar é semelhante a um campo de plantação
encoberto de capins, ou seja, obscurecendo a própria luz espiritual.
Eu erro você me aconselha, você erra eu te aconselho, ou seja,
um ajuda o outro, assim todos podem progredir. Não devem falar mal
dos outros, e sim falar das qualidades e esconder os defeitos dos
outros, devem sempre atribuir a caridade aos outros e os erros a si
próprio. Assim é o procedimento correto dos que andam na trilha da
evolução. Andar segurando um copo meio vazio é muito mais fácil que
andar segurando um copo cheio, não é? E por que as pessoas sempre
preferem ter copo cheio? Na realidade, cheio ou orgulhoso traz
prejuízo, não cheio ou humilde traz ganhos. Essa teoria voces devêm
compreender.
Ao entrar no caminho do Tao deve ser humilde para aprender e
pedir ensinamentos, quando tiver aprendido deve ser mais humilde
ainda, assim como a plantação de arroz, quanto mais alto se abaixa
mais a cabeça. Por isso quanto mais evoluido for ou maior
posto
ocupar, mais humilde deve ser. A evolução espiritual não é fácil, mas
deve caminhar, deve mudar-se primeiro para depois mudar o próximo
para melhor.
Não ter dinheiro, não ter o que comer, sofre ou não sofre ?
Ocupado demais que não tem tempo de descansar, sofre ou não sofre ?
Se esquecer os sofrimentos já não sofre, mas
se guardar sempre na
memória sofrerá. Se esquecê-los poderá ter a felicidade, porém tendo
a felicidade não deve esquecer da sua própria essencia.
Quem anda na trilha da evolução é uma pessoa correta, incomum e
especial. Eu , vosso mestre, espero que sejam diferentes dos outros.
Quando outros ficarem nervosos, vocês não devem ficar. Se outros
fazem coisas erradas vocês não devem fazer, assim vocês seriam
especiais.
Têm pessoas que quanto mais se aperfeiçoa mais confuso fica, não
sabendo se fez coisa errada ou não. Neste caso a pessoa deve refletir
mais. Há fatos que podem deixar você confuso, mas quando deve a
alguém, espero que não fique confuso nem esqueça, caso contrário,
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quando outro lhe deve, poderá ficar confuso ou esquecer. No caminho
da evolução não se pode ficar confuso, tem que ter mais cuidado.
Quem evolui deve ter pureza de boca, pureza de coração e pureza
de pensamento. A pureza de boca é comparada à força que impulsiona à
evolução, e a pureza de coração facilita o retorno à própria natureza
original.
Devem procurar saber os princípios divinos, pois ninguém sabe de
tudo ao nascer. Cada um tem capacidade e habilidade diferente,
portanto cada um deve usar a própria habilidade em prol da
coletividade, pois uma simples fala pode ajudar ou prejudicar o
próximo, Cabe a vocês escolherem se querem praticar caridade ou
pecado.
Meus discípulos, vocês devem cultivar mais virtudes no cotidiano.
Desde que tenham cuidado no falar e no agir, mesmo que não vejam nem
percebam, que a sua caridade estará aumentando a toda hora.
Ao ouvirem um relato a respeito de alguém, não devem comentar, a
não ser que tenham visto pessoalmente ou tenham compreendido todo o
ocorrido. Todos devem ter uma bela virtude, que é difundir as
qualidades e esconder os defeitos alheios. Vocês têm agido dessa
forma? Ou será que vocês não falam das boas atitudes de alguém, mas
quando esse alguém comete um pequeno erro já começam a espalhar o
erro por ele cometido?
Uma pessoa tem de ter responsabilidade nas falas, por isso tudo
que
falarem
devem
cumprir.
Não
devem
simplesmente
falar
inconsequentemente, pois se não dão credibilidade, os seus caminhos
vão se estreitar. Quem anda na trilha da evolução deve ser
responsável por si próprio, pois se for responsável por si, poderá
ser responsável pelos outros, posteriormente.
As palavras belas procurem falar mais, as rudes procurem não
falar, pois todos gostam de ouvir as belas palavras ou elogios, porém,
se elogiar alguém sem ele ser, aí já não é bom, pois quem estiver ao
seu redor pode taxá-lo de falso, ou seja, diminuiria a sua reputação.
Na execução das tarefas devem ter sensatez, harmonia e
vivacidade. E toda tarefa deve ter uma direção, uma finalidade, pois
um barco no alto mar, sem direção, como pode rumar? Por isso neste
mundo
aquele que contraria o princípio divino torna difícil a sua
caminhada, o que segue torna fácil a sua caminhada, pois o pincípio
divino é o Tao, é o caminho e o caminho é o princípio.
Todos os trabalhos do mundo devem ser bem feitos, principalmente
por vocês que andam na trilha da evolução, pois quando algum de vocês
comete algum erro, ele é atribuido
a todos os que procuram a
perfeição, e também atribuido aos seus pais por má educação.
Vocês que são jovens devem cultivar boas energias para que as
energias ruins não consigam invadir os seus corpos, nem perturbar os
seus corações.
Vocês devem saber controlar-se. Quando estiverem nas curvas,
devem diminuir a velocidade. Em todas as tarefas e atitudes, devem
pensar bem antes de agir, pois nem mesmo esta forma lhes garante a
isenção de erros. Você gosta de você? Você gosta do outro? Odeia o
outro? Por que odeia o outro? Porque é o ego, é o sentimento de
segregação que se manifesta. Por isso, gostar de quem lhe agrada e
odiar quem não lhe agrada é uma atitude errada.
Um dia de purificação é um dia de evolução e essa tarefa depende
única e exclusivamente de vocês mesmos. Do modo que trata o outro, os
outros lhe tratarão, por isso se quiser que os outros lhe tratem bem,
primeiro você deve tratar bem os outros. Todo ser humano na sua
originalidade é puro e devido a ambição, a falta de generosidade que
se sujaram, por isso quem procura perfeição deve enxergar longe, não
enxergar só perto, ou seja, não ambicionar a vantagem do momento
mesmo em detrimento alheio.
Mesmo os santos do Céu procuram a perfeição, imagina vocês
humanos! Pois os santos do Céu também têm receio de retrocederem, e
os homens que sofrem a influencia das cinco energias que regem o
universo, precisam muito mais da purificação. Não é um rico que pode
purificar melhor, pois o rico tem mais poder e pode cometer muito
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mais erros e pecados, por isso todos devem ser cautelosos, pois
quanto mais alto estiverem, maiores será a queda.
Quando perderem a fé no caminho que seguem, como vosso mestre,
procuro ajudá-los a terem a fé no caminho, porém, para voltarem a ter
fé depende de vocês. Se tiverem a fé abalada, não sabendo qual a
direção correta, procurem seguir, imitar, aproximar e acompanhar as
pessoas virtuosas que poderão assim restabelecer a fé.
Se quiser se encontrar, deve ser digno para consigo, e tudo que
fizer de bom, não deve ser feito para outros verem, mas para você
mesmo ver, além de não pensar em nenhum retorno, recompensa e
quaisquer outras vantagens que alguém possa lhe oferecer. Basta que
cumpra com o seu dever, sua responsabilidade, na medida das suas
forças ou possibilidades, que naturalmente não se envergonhará. Não
importa o que outros pensam ou acham, porém, quanto ao mau
temperamento e os erros, deve usar mais que a própria força para
eliminá-los, e esse é o objetivo da purificação.
Na trilha da purificação, deve ser aplicada toda a sua força e a
todo momento. Enquanto não alcança a perfeição deve exigir-se,
perguntar-se se esforçou ou não. Se tiver esforçado, naturalmente,
não se envergonhará.
A evolução espiritual deve ser feita naturalmente, sem ser
obrigado, pois se for forçado estará fora do Tao. Embora não é bom
ser forçado, não quer dizer que não devam esforçar-se.
PRATIQUEM COM PERFEIÇÃO O CAMINHO DO HOMEM E O CAMINHO DO CÉU
Quando uma pessoa só luta no caminho do homem, sem trilhar no caminho do
Céu tem uma vida imperfeita e não poderá se elevar. Uma vez que se é gente deve
aprender corretamente o caminho do homem e depois adentrar ao caminho do Céu.
O que é o caminho do homem? São os princípios, leis ou doutrinas que as
pessoas devem seguir. Ser cortês e educado nas visitas e despedidas. Ser meigo e
agradável, e ter respeito no relacionamento com outras pessoas. Ser pacifico,
alegre e ter harmonia na sociedade; naturalmente estará seguindo o caminho do
homem. Uma vez cumprido o caminho do homem, poderá alcançar o caminho do Céu. Se
falasse que segue o caminho do Céu e do homem, mas não os praticasse, além de
disputar com os outros para obter o poder e vantagens por meios ilícitos,
provocando a desarmonia, devido ao egoísmo, deste modo as pessoas gostariam de
recebê-lo? Tanto na sociedade quanto no meio religioso ninguém gostaria de
recebê-lo. Por isso deve corrigir-se para poder andar corretamente no caminho do
homem e uma vez atingida a perfeição neste campo poderá alcançar o caminho do
Céu. Espero que vocês tenham objetivo e determinação, seguindo os exemplos dos
santos de outrora, cuidando bem dos serviços mundanos e dos afazeres divinos.
Você sabe que o ponto de partida da evolução espiritual inicia-se no
caminho do homem? Se não andar direito no caminho do homem, não poderá
alcançar a perfeição, a harmonia, a pureza e a tranqüilidade. E uma vez não
conseguindo andar corretamente no caminho do homem, tem que reencarnar
novamente para se corrigir até que consiga andar corretamente.
A evolução espiritual consiste em aprender e agir segundo os
princípios que regem o homem, ou seja, a maneira correta que o homem deve agir.
O homem deve imitar os exemplos dos santos de outrora. Já que é gente deve
cumprir as missões de gente, não se importando ao encontrar sofrimentos ou
dificuldades. Embora seja gente deve ter confiança em si próprio, porém, não
pode ter orgulho, e sim humildade. Isso é a primeira condição para ser gente,
pois quando você se acha o mais inteligente, saiba que existe alguém lá fora
mais inteligente que você. Além disso, quando acha que sabe de tudo é comparado
a um copo de água cheio que nada tem a ganhar, só a perder, pois nada mais
entrará. Quando se sente que tem muito a aprender é comparado a um copo de
água quase vazio que ainda poderá encher muito, ou seja, só tem a ganhar.
As pessoas, em todas as situações, normalmente gostam de estar repletos,
ou seja, no ponto de não suportar mais nenhum acréscimo, e isso não é bom. O
melhor é chegar ao seu ponto ideal, ou ao ponto necessário, de equilíbrio. Pois,
se tiver obsessão de atingir o repleto, trará muitos sofrimentos a si próprio,
ou seja, ultrapassará o ponto de equilíbrio e quem se prejudicará, será si

22

mesmo. Por exemplo: comer demais trará mal estar do estômago, beber demais
ficará bêbado etc...
As oito virtudes do ser humano, ensinadas pelo Confúcio, são: amor filial,
irmandade, lealdade, credibilidade, educação (cortesia e respeito), justiça,
honestidade e vergonha. Vocês têm praticado? Cada animal pratica uma virtude: o
cachorro pratica a lealdade, o galo a credibilidade. E vocês, trouxeram o que
do Céu ao mundo? Vocês vieram com as cinco seguintes virtudes: Misericórdia,
justiça, educação , sabedoria e credibilidade. Vocês têm praticado?
Vocês sempre retransmitem as doutrinas divinas que ouvem, porém, se
existir dúvidas nos seus interiores quanto às doutrinas que ouviram, portam-se
como ignorantes. Vocês precisam entender bem as doutrinas e aplicá-las no
dia-a-dia. Desta maneira as doutrinas divinas que forem palestrar serão
corretas.
Todas as pessoas têm suas qualidades e defeitos, porém devem procurar
incrementar as qualidades e corrigir os defeitos, embora não seja fácil. Na
execução de tarefas devem dar oportunidades para todos poderem participar, se
bem que também não seja fácil.
Uma pessoa, não importa se está numa posição social alta ou baixa,
para se entrosar com a sociedade ou para entrosar com a multidão,
precisa se colocar numa posição mais baixa. Deve abandonar um pouco o
orgulho e relegar a sua posição social para conviver ou se entrosar com
multidão, pois, se tiver muito orgulho e forte sentimento de segregação
social poderá acabar sozinho.
Uma pessoa deve usar sabedoria para ter harmonia nas relações entre
as outras. Nas tarefas mundanas deve dar um pouco do caminho aos outros.
Por exemplo: se uma pessoa erra e você não o chama atenção publicamente,
mas em um local isolado, assim é dar um pouco do caminho aos outros. Dar
um pouco de oportunidade aos outros é dar um pouco de oportunidade a si
próprio. Se você exigir o máximo dos outros não teria que exigir o máximo
de si próprio? Por isso se der um pouco do caminho para os outros andarem,
dá a você um pouco também. Assim os outros podem andar e você também.
Assim ninguém colide com ninguém, ou seja, ambas as partes obterão
vantagens.
Não procurai ser sempre a flor ou a peça importante na execução das
tarefas. Às vezes ser uma folha verde ou peça secundária também é bom.
Qualquer tipo de fala e atitude não deve chegar ao extremo. Às vezes dar
credibilidade aos outros é dar credibilidade a si próprio; respeitar os
outros é respeitar a si próprio. Por isso, a partir de hoje, vocês devem
dar credibilidade aos outros e ajudar os outros. Porém, devem saber se
irão ajudar para o bem ou para o mal, ou seja, só devem ajudar quando for
para o bem.
O coração não deve pensar em caminho tortuoso, pois ser sincero
ainda é o melhor. Aparentar ser burro poderá ser santo. Ser “esperto” num
caminho tortuoso levará ao caminho do diabo. Tem gente que fala: fui um
monge que comeu carne e bebeu bebida alcoólica. Se fui assim ou não, eu
sei, o que fiz eu sei. Será que é preciso alguém lhe elogiar ou dizer que
você é uma boa pessoa para que assim seja? Basta que esteja de bem com a
própria consciência já será uma boa pessoa.
Na vida cotidiana, muita gente passa por “bom” para não
desagradar ou para não chamar a atenção dos outros, porém, ao ser “bom” nem
sempre se alcança a iluminação.
Ser gente e não andar no caminho de gente, ou não seguir a
doutrina ou lei, não parecerá gente. Ser gente não se pode bajular os
superiores ou os que você precisa da ajuda, nem maltratar os subalternos ou
os que precisam da sua ajuda, pois assim é possuir dois corações, é ter
dualismo. Por que se tem dualismo? Porque tem-se o egoísmo.
Yang representa :
o céu- forte, alto e que a tudo cobre, sem egoísmo
o pai- severo, enérgico,arca com toda responsabilidade,
o homem- temperamento mais forte, bruto.
Ying representa:
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a terra- tem muito amor, acomoda e sustenta todos
a mãe-terna,flexível e perdoa
a mulher-temperamento mais fraco e meigo
Ying e yang não podem se separar, mas devem coexistir. No interior
de cada um de vocês existe ying e yang, e cada qual deve dosá-los
adequadamente para poder ter harmonia com o cosmo. O homem que tiver mais
ying, ao encontrar dificuldades se retrocederá, não saberá solucionar. Uma
mulher que tiver muito yang não aceitará a opinião alheia e poderá ferir
outrem. Portanto, não importa se é homem ou mulher, cada qual deve dosar
adequadamente o ying e o yang para estar em harmonia com o meio e o
universo.
A RELAÇÃO PERFEITA (HARMONIA ETERNA) ENTRE OS HOMENS
A ciência progrediu, mas a relação entre pessoas parece ter um muro
que as separam, dificultando-as de se falarem franca e verdadeiramente. As
pessoas que lhe falam a verdade são seus verdadeiros amigos, embora essas
falas sejam, às vezes, desagradáveis aos ouvidos, pois somente os
verdadeiros amigos procuram alertá-lo, e corrigi-lo dos seus erros.
As pessoas formam associações porque têm algo em comum, quer na
atividade esportiva, quer na atividade comercial, ou seja, se combinam. Em
sua convivência com o próximo têm surgido atrito ou desentendimento? Quando
essas situações desagradáveis ocorrem, é melhor fugir ou ficar? Na
realidade, se puder se harmonizar com a situação tanto faz sair ou
permanecer.
Não exija demais dos outros. Antes de exigir muito dos outros, deve
refletir se tem exigido o mesmo tanto de si próprio, pois, normalmente as
pessoas exigem muito dos outros e são muito condescendentes para consigo.
Você gostaria que os outros agissem conforme o seu desejo, porém, já
imaginou que cada um vive num ambiente diferente, com uma família
diferente, um temperamento diferente? Portanto, cada um tem um jeito
diferente de ser. Naturalmente não poderá ser exatamente como você
gostaria. Saiba que uma multidão é comparada a uma máquina beneficiadora
que irá polir e lustrar você até que fique reluzente ou perfeito. Não fique
insatisfeito com o serviço dos outros, pois o seu serviço também poderá não
satisfazer aos outros.
Vocês normalmente enxergam o erro dos outros e raramente vêem os
próprios, por isso têm sofrimentos. Se pudessem proceder de maneira
contrária, veriam que os outros são santos.
Para abrir o coração de outrem, precisa se abrir primeiro o seu
coração; se quiser que outros sejam sinceros contigo, deve ser sincero com
os outros.
As pessoas que não têm determinação são facilmente influenciadas
pelos outros. Por isso precisam ter muito cuidado ao fazerem amizades,
pois quando uma pessoa fica muito tempo num jardim perfumado deixa de
sentir o perfume, assim como quando fica num ambiente fedorento por muito
tempo, não sentirá mais o fedor.
Na relação entre pessoas deve-se haver muita cautela para não
haverem atritos ou se ferir amizades já construídas. Todos vocês têm amigos,
que devem ser conquistados segundo afinidades; não devem, porém, forçar uma
amizade com o intuito de tirar alguma vantagem.
Se quiser ser um verdadeiro amigo de alguém precisa ter a
bondade de alertar sobre as falhas dessa pessoa, e ter amor e sinceridade
em corrigir o próximo. Isso é a verdadeira amizade.
Ajudar e cuidar do próximo fará com que as pessoas lhe sejam muito
grato. Quando se sentir rejeitado ou mal visto pelos outros, deve
procurar respeitar, ajudar e zelar pelos outros:
em breve, será bem
querido pelos outros.
As pessoas que falam o que não devem, ou falam de maneira errada,
poderão gerar atritos ou desentendimentos. Dizem que os desentendimentos
devem ser dissolvidos e não incrementados, porém, vocês geram cada vez mais
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e mais profundos, não é? Se responderem que não, estariam enganando a
vocês mesmos. Ser gente deve ser sincero, porque se carregar por muito
tempo uma máscara de falsidade, dificilmente poderá retirá-la, além de não
surgir o arrependimento no interior do seu coração para encarar a realidade.
Por isso, meus discípulos devem sempre pensar bem antes de qualquer fala,
para evitar ferir ou machucar alguém. Uma vez ferindo, dificilmente poderão
remediar ou retornar ao estado inicial, mesmo que não tenham intenção,
porque quem ouve poderá sentir que tem. Portanto, aconselho a vocês não
provocarem atritos sem intenção, nem se sintam ofendidos por uma palavra
mal expressada.
Ser gente se deve ser sociável com todos, mesmo com os que já
erraram. Quando alguém errar um pouco, devem alertá-lo logo; não devem
deixá-lo errar muito para só depois alertá-lo. Porém, para corrigirem o
erro do próximo, devem fazer de maneira terna, pacifica e harmoniosa. Cada
um deve ser responsável por si próprio, deve ter credibilidade para consigo.
O que disserem devem encarar como promessas, entenderam?
Na evolução espiritual precisa-se ter dedicação e zelo.
Na
execução das tarefas necessita-se de cuidado e concentração. Mas quando se
preocupar e for ajudar o próximo precisa observar os lados, ou os que o
cercam no momento, para não provocar inveja, raiva, rivalidade ou mal
entendido entre os presentes. Assim é ter vivacidade, é saber agir, e
naturalmente a harmonia reinará no ambiente.
As pessoas, quanto mais virtuosas,
mais gente gostaria de se
aproximar delas, porque quem ama outrem será sempre amado pelos outros;
quem respeita os outros será sempre respeitado pelos outros.
As pessoas, normalmente, são fervorosas e muito rápidas em fazer
amizades, porém, terminam logo, por isso não conseguem ter OS amigos que
gostariam. Uma pessoa deve fazer amizade com sinceridade, sem ímpeto, sem
dúvidas sem fervor. Além de não ver se essa amizade poderá ou não trazer
algum benefício, e procurar ajudar mutuamente para que ambas as partes
possam melhorar e subir na vida. Desta maneira que conseguirá ter os amigos
que gostaria.
Vocês são muito sentimentais, gostam de aparências; dai surgem o
dualismo, o egoísmo e deixam passar muitas oportunidades de obterem
verdadeiros amigos.
Há sentimentos nas relações entre as pessoas, e isso acontece
porque existe
aceitação mútua. Porém, às vezes, surgem atritos ou
desentendimentos devido às relações ou afinidades imperfeitas do passado
que ainda se manifestam hoje. Por isso, nesses momentos de desavença, devem
ter mais paciência e serem mais generosos uns com os outros.
Nos relacionamentos cada qual deve seguir determinada linha de
conduta. Essa linha se denomina princípio ou lei. Caso infrinja a educação
provocará uma atitude de desrespeito. Por isso, não importa qual tipo de
relacionamento, quer material, sentimental ou profissional, deve seguir os
princípios, pois procedendo desta maneira,
poderá ter um bom
relacionamento e não entrará em atrito em nenhum momento. Assim, a amizade
e a harmonia durarão cada vez mais.
Se a gente não desperdiçar e amar os momentos de encontros ou
relacionamentos,
não notaremos os defeitos de outrem, e não seremos
influenciados por outrem. As relações entre pessoas devem seguir as
afinidades. Você não pode se apegar, pois se assim fizer, se aprisionará
e poderá sofrer um dia. Um fato ocorrido não se deve trazê-lo à tona, devese ,sim, desprendê-lo, assim se sofrerá menos no dia-a-dia.
Uma pedra, quando choca contra outra pedra, produz som. Uma pedra
se bate em sua palma sentirá a dor; depois da dor conhecerá o sabor da dor.
No entanto, não pode pensar somente na dor, e sim procurar saber o porquê
que a pedra bateu em sua palma. Não pode pedir sempre que outros entrem
em harmonia contigo, mas exigir de si para poder se harmonizar com o
próximo. Se cada um exigir de si próprio, um dia o mundo será perfeito e
harmonioso. Do contrário, se cada um só quiser exigir do próximo, o mundo
nunca estará perfeito e nunca entrará em perfeita harmonia.
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Você tem a sua opinião, ele tem a dele; cem pessoas tem cem
opiniões; milhares de pessoas tem milhares de opiniões. Dentro de mil
pessoas, você representa apenas uma milésima parte, por isso não deve
querer que os demais 999 pessoas se harmonizem, assimilem ou concordem
contigo.
O principal, no trato com as pessoas, é ter a sinceridade e
autenticidade. Na execução das tarefas não importa se os outros lhe
entendem ou não. O que vale é você pensar e enxergar longe, ou seja, em
longo prazo, e que não macular o seu interior. Deixe que a posteridade ou a
história julgue os seus atos, pois nem sempre quando alguém lhe fala que
está certo é realmente certo, e nem sempre quando lhe falam que está errado
é realmente errado. Por exemplo: as falas e ensinamentos do Confúcio,
fundador do confucionismo, eram aceitas pelas pessoas de sua época? Os
ensinamentos de Cristo foram bem aceitas pelas pessoas de sua época? Se
eles ensinassem e falassem conforme a vontade da maioria da população de
suas épocas, poderiam ser clamados como santos de hoje? Teriam tanto
respeito e veneração pela população de hoje? É evidente que não.
A NATURALIDADE DO TAO

Onde está o TAO ?
Está no interior do seu corpo. TAO é o princípio, é o seu espírito.
Ser gente não se pode afastar do TAO e na execução das tarefas também não
se pode afastar do TAO.
TAO é informe, é imaterial. Ao manifestar gera virtudes.
Quando se deve praticar o TAO?
No dia-a-dia, ou seja, no cotidiano: ter amor filial para com os
pais, dar credibilidade aos amigos, ter gratidão. Isso é praticar o TAO.
TAO é muito simples e está dentro do nosso convívio. Quando a gente
se afasta do TAO é como se infringíssemos uma lei dos homens.
A pessoa que é leal, cumpridor de seu trabalho, de sua responsabilidade e
do seu dever, está caminhando dentro do TAO.
Não pensem que hoje, ao obter o TAO, vocês não conheceram nada de
especial, pois precisam saber que o TAO representa a natureza Búdica, embora
vocês não compreendam.
O verdadeiro sabor é sem tempero, insosso, sabor natural que é duradouro,
ou seja, não se altera com o tempo. Na realidade a vida é comparada ao
alimento natural, sem tempero, não tem nada de extraordinário ou especial.
Afinal, todos os dias, ao levantarmos, ajeitamos as roupas, lavamos o rosto,
penteamos os cabelos e vamos ao trabalho ou a escola, depois retornamos,
jantamos, tomamos banho e vamos dormir. E assim se passa um dia. Cada um faz o
que deve fazer no dia-a-dia de maneira natural, e assim é o TAO.
E por que as pessoas sentem um vazio?
Porque não perceberam as verdades que passam no dia-a- dia
Praticar o TAO não significa saber falar bem, saber doutrinar, mas
saber como respeitar os mais velhos e amar os mais novos no dia-a-dia.
O ato de levantar e abaixar um garfo nas horas da refeição é o TAO,
pois, são as duas formas de ações que lhe permite se alimentar da maneira mais
fácil e cômoda.
Caminhar dentro do TAO consiste em cada qual cumprir o seu dever com
a família, a sociedade, o trabalho, a pátria e o mundo em que vivemos.
São as atitudes corriqueiras, não é preciso fazer nada de extraordinário.
As cores com o passar do tempo se desbotam ou clareiam. Vocês
precisam aprender aquilo que é imutável, que consegue se manter puro e
tranqüilo permanentemente. Por exemplo: Vocês ficam contentes ao cantar uma
música. Essa alegria é permanente? É evidente que não: assim que terminam
de cantar essa alegria vai-se embora. Por isso vocês devem procurar fazer
aquilo que irá lhes trazer a alegria permanente.
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Depois de ser contaminado pelos vícios e maldades do mundo é difícil
retornar ao estado imaculado de uma criança. Se puder agir conforme o
coração de uma criança, sem maldades, estará agindo segundo a natureza
búdica, ou seja, o Tao.
Muitas vezes não é fácil seguir a doutrina do equilíbrio, ou seja, o
caminho do centro, e deixam vocês ora lá em cima ora lá em baixo. Para que
isso não ocorra, devem procurar refletir sempre: não deixem que os
fatores externos venham a perturbar o interior de vocês.
TAO é muito simples. Você fica o dia inteiro orando, e sem perceber,
já estará
enclausurado, afastado da sociedade. Mesmo que consiga a
purificação, estará limitado entre quatro paredes. Não poderá,assim,
beneficiar os outros.
Isso é uma atitude bondosa?
O Céu por acaso veda a luminosidade do sol e da lua em determinados
locais? Deixa guardado em determinado recipiente o ar puro?
É evidente que não, por isso tanto o Sol, como a Lua iluminam a
todos, pobres ou ricos, sem distinção de sexo, raça, ou classe social.
Com isso o Céu demonstra grande amor a todos, pois tudo que é bom
é acessível a todos, nada é escondido ou guardado.
E o ser humano, que é o dono de tudo que existe no mundo, por que
não pratica esse grande amor?
Por isso peço a vocês que abram os seus corações, espalhem o amor
e a bondade pelos quatros cantos do mundo. O espírito do homem provém do
Céu, por isso precisamos estudar os princípios divinos, para conhecer o
que é bom e o que é ruim para o espírito, o que é certo e errado, para
preservar a saúde espiritual. Assim como para manter a saúde física
precisamos conhecer o que é benéfico e o que é prejudicial, segundo
os princípios da física, química e biologia. Para conhecermos esses
princípios precisamos estudar e pesquisar.
Há pessoas que normalmente vos parecem estar muito bem, porém,
um dia desses vos parecem estar angustiados e esquisitos. Esse
“parecer” que vocês obtém, vem através do sentir do seu coração ou
intuição. O TAO também é dinâmico e vocês poderão captá-lo, senti-lo,
através de seus corações.
TAO é inexpressável, porém, para facilitar a captação do TAO ou o
seu entendimento, todos os Santos deixaram muitos livros sagrados
falando do TAO, Na realidade tudo o que falaram é para comprovar que o
ponto indicado pelo mestre transmissor do TAO é o verdadeiro.
Usar palavras ou letras para descrever o TAO, tudo o que foi falado
será que é o TAO?
Se você conseguir compreender além das letras ai sim é o Verdadeiro
TAO. As aparências, formas ou letras não podem expressar o que é o TAO,
ou seja, por mais que falo, não poderei descrever realmente o que é o
TAO.
Vocês sempre querem mandar outros fazerem conforme as suas
concepções, visões ou opiniões. Isso não é o TAO. Se puderem executar
todas as tarefas na hora e no local próprio, e com as pessoas adequadas,
isso é o TAO. Ou seja, se puderem designar pessoas habilitadas para a
execução dos serviços em ambiente e hora própria e exigi-los dentro dos
limites de suas forças e capacidades isso é praticar o TAO. A língua
chinesa é muito mística e abrangente ou ambígua, porém, não é possível
descrever o TAO, pois ele é informe e imaterial. Portanto, não é
através das palavras que se pode compreender o TAO, mas através da
prática do TAO no dia-a-dia, aplicando a sã consciência da verdadeira
essência para se despertar e desvendá-lo.
TAO é o estado primitivo, é a consciência bondosa, é a natureza
búdica. O TAO é tão grande que é imensurável, é tão pequeno que não há
conteúdo, ou seja, ele abrange a tudo e adentra também a tudo.
Antes da existência do Céu e da Terra, o Céu e a Terra estavam no TAO.
Quando surgiu o Céu e a Terra o TAO estava no seu meio. Antes da
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existência do Céu e da Terra, do TAO e das pessoas onde estava o espírito?
Estava em Deus.
O Céu dirige o espírito, o espírito dirige o coração, o coração
dirige o pensamento, o pensamento dirige o corpo e o corpo dirige as
manifestações físicas.
TAO é informe, imaterial. Precisa ser captado ou percebido e em
seguida praticado. A partir da sua consciência bondosa pode perceber o
seu verdadeiro “EU". O TAO se exterioriza através das práticas ou
ações e não através de palavras.
Saber o TAO é comparado a saber o local da porta, é preciso
atravessar para saber como é o mundo dentro da porta. O livro de
caminho do centro invariável do Confúcio diz que o TAO não se pode afastar,
o que se pode afastar não é o TAO.

RECOMENDAÇÕES DE VOSSO MESTRE
Eu, vosso mestre, toda vez que venho, deixo alguma mensagem
doutrinária a vocês. E vocês têm lido? Ou será que simplesmente a
guardam ou têm lido pouco?
Toda vez que falo a vocês é para despertá-los, pois ainda estão
adormecidos, não para lhes mostrar que sou Santo, que sou melhor que
vocês. Vocês precisam entender isso. Venho deixar mensagens
doutrinárias a vocês porque a maioria de vocês está cada vez mais
iludida pelas coisas mundanas e não conseguem se libertar.
Não pensem que o Céu não sabe de seus atos ou de seus
pensamentos, pois tudo que fizerem de certo ou errado estará
registrado no mundo invisível, pois o Céu não decepciona os que
seguem as leis Divinas.
Meus discípulos! Sejam bons filhos de Deus, purifiquem-se e
reflitam.
Hoje, os Santos ou seus irmãos iluminados não vêem a quantidade
de pessoas que conseguem salvar, ou quantas caridades conseguem
acumular,
ou
quantos
atos
de
bondade
praticaram,
ou
quão
perfeitamente têm executado determinadas tarefas. Mas vêem o vosso
coração ou interior de cada um, vêem se vocês têm o verdadeiro
coração ou não de ajudar o próximo, se têm verdadeira devoção a Deus,
se têm sinceridade e determinação em servir a Deus.
TAO é natural, por isso a prática do TAO deve ser feita de
maneira natural. Não transformem o TAO natural em antinatural, pois,
assim Ele deixa de ser o verdadeiro TAO.
Tendo o coração correto agirá corretamente, tendo o coração
incorreto ou túrbido agirá incorretamente, por isso devem manter o
coração puro ou correto para conservarem as energias puras ou
positivas. Tenham transparência em vossas atitudes, sejam sinceros e
serão os bons discípulos de vosso mestre.
Vocês são excepcionais, pois têm raízes especiais, portanto
devem gerar frutos melhores, não decepcionem a vocês mesmos, pois
decepcionar a si próprio é também decepcionar vosso mestre. O que
doei a vocês nunca lamentarei e nem arrependerei. Porém, espero que
conservem o que lhes foi ofertado por mim.
Andem sem lamentação nem arrependimento nesse caminho de retorno
à Origem (terra natal), doem as suas lágrimas e as suas alegrias aos
seus irmãos e irmãs ainda adormecidos, e isso é a responsabilidade,
dever e missão de vocês. Cada um de vocês têm os seus dissabores,
sofrimentos e dúvidas. Cabe a cada um estudar, pesquisar ou perguntar
para tirar as próprias dúvidas e solucionar os problemas, pois
dependendo do esforço de cada um, terá o seu respectivo retorno.
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Todas as pessoas têm suas trajetórias da vida, espero que as de
vocês sejam alegres e felizes, não importando se no meio do caminho
encontrem obstáculos.
Espero que consigam guardar o coração, firmar os pés e
tranqüilizar o seu interior, pois, estarei sempre ao lado de vocês,
embora não me vejam, não me ouçam, nem saibam a assistência que tenho
dado a vocês.
Pratiquem a bondade. Não é preciso admirar ninguém ou gostar de
estar no lugar de outrem; não se repreendam nem invejem os outros,
mas reflitam bem, pois, as qualidades dos outros talvez sejam os seus
defeitos.
Durante a vida todos têm seus momentos de alegria e de tristeza.
Nos momentos tristes uns exteriorizam os seus sentimentos e outros
guardam em seu interior, não falam para ninguém. Aparentemente
parecem felizes, na realidade guardam a tristeza no interior. Quando
vocês têm sofrimentos ou dificuldades devem eliminá-los, pois se
estão ocupados pelo sofrimento, preocupação e tristeza, como podem
ter espaço para outros afazeres espirituais?
Na vida se encontram muitas batalhas e vocês devem ter coragem
de enfrentá-las. Devem usar a sabedoria e a coragem para solucionar
os problemas, zelar pelos outros, pois, estes ajudam você na sua
evolução espiritual e você deve ajudá-los também. Ajudando-se
mutuamente todos crescerão.
Tenham coragem de reconhecer os seus próprios erros, só assim
terão um futuro brilhante. Quanto mais aprenderem, mais humildes
devem ficar, pois a aprendizagem não tem limite. Mesmo que vivam até
cem anos, ainda terão muito a aprender. Por isso não pensem que já
sabem tudo, depois de certo tempo de aprendizagem. Devem procurar
sempre se aproximar do santuário e estudar mais. Assim terão muito a
ganhar.
Não foi fácil para vocês obterem o TAO! Se puderem agarrar bem o
TAO, poderão escapar do ciclo de reencarnação. Porém, precisam
cultivar verdadeiramente o seu interior e praticar méritos. Não
deixem que as armadilhas ou vícios do mundo os prendam, o que puderem
se liberta, libertem!
O Céu não os decepcionará se vocês tiverem sinceridade e devoção
em servir a Deus, pois vocês podem decepcionar vocês mesmos, mas o
Céu não decepciona ninguém.
Espero que aproveitem bem o tempo disponível divulgando o TAO
para que mais pessoas possam ter a mesma oportunidade que vocês têm
de poderem cultivar-se, trabalhar no TAO e compreender o seu
verdadeiro “ EU “, a própria Origem.
Embora se diga que na purificação é exercida de maneira natural
sem controlador, porém não podem deixar de se controlar. Pois somente
voces que poderão salvar voces, o vosso mestre pode apenas despertálos ou alertá-los.
Na vida diária encontramos obstáculos e sofrimentos; na vida
espiritual também, porém, se puderem ter paciência e tolerância em
suportar esses dissabores, futuramente colherão melhores frutos que
outros.
Meus discípulos, quanto mais juramentos vocês fizerem mais
ajudas receberão do Céu, pois a grande misericórdia que demonstrarem
para com a humanidade, tanto Deus quanto os santos, com certeza,
colaborariam e ajudariam. Portanto, não fiquem só pedindo, perguntem
primeiro quanto vocês doaram ao Céu, pois quem mais doa mais recebe.
A
evolução
espiritual
não
é
tão
fácil,
pois,
evoluir
espiritualmente não é apenas para adquirir paz e tranqüilidade no
mundo físico, mas também no mundo espiritual. Por isso devem procurar
cultivar virtudes e praticar méritos.
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A evolução espiritual inicia-se no seio familiar e é neste meio
que devem treinar para não brigar nem xingar ou ficar nervoso, sendo
uma pessoa exemplar.
Sendo uma pessoa exemplar na família será também no trabalho, na
sociedade, na pátria.
Se tiverem uma verdadeira devoção ao Céu, o Céu se comoverá e
naturalmente lhes ajudará.
Todos os Santos são misericordiosos e estão ajudando todos na
expansão do TAO. Todos vocês têm destinos diferentes, pois tem raízes
diferentes. Vosso mestre não tem coragem de pedir nada a vocês, só
espera que vocês possam gerar sempre bons frutos. Quando surge algum
mau pensamento em vocês, vosso mestre já fica aflito e espantado, com
medo que seguirão adiante no erro. O que tenho mais medo é vocês não
procurarem refletir, não saberem que erraram e assim permaneçam
adormecidos.
Às vezes vocês se perdem sem saber, e nessa hora precisam de
companheiros para despertá-los, ou de livros sagrados. Quanto mais
vocês ouvirem, estudarem e perguntarem, mais sabedorias adquirirão e
isso só lhes trará vantagens.
Mesmo sabendo muito, não devem sentir que sabem de tudo, pois
isto faz brotar o orgulho, e o orgulho é prejudicial a si próprio,
não deixando vocês aceitarem a opinião dos outros.
Vosso mestre lhes dá a total liberdade de escolha para vocês
subirem ou descerem na vida, porém, saibam que o vosso mestre nunca
vos abandonará. Portanto vocês não podem abandonar vocês mesmos.
Se deixarem de trabalhar para o TAO, fico intranqüilo, espero
que tomem os serviços ou tarefas do vosso mestre como se fossem de
vocês.
A tarefa de vosso mestre é salvar os três mundos (Céu inferior,
Terra e inferno).
Essa responsabilidade não é pesada? Querem experimentar carregar?
Se quiserem, devem ter fé. Espero que suas lágrimas não caiam em
vão, mas em prol da humanidade. Espero que imitem os vossos
orientadores, vossos superiores, pois eles vieram da China para o
Taiwan apenas para que vocês possam entrar no barco de salvação em
que estão, não querem o seu dinheiro. Além disso, com medo de vocês
não entenderem o TAO, ainda organizam aulas para dar mais sabedoria a
vocês, portanto não deixem passar em vão essa boa oportunidade,
aproveitem-na.
Eu, vosso mestre, tenho um grande amor por vocês, amor esse que
nunca mudarei, tudo que tenho dito a vocês é por amor. Falo de
coração e de livre e espontânea vontade para o bem de vocês, mesmo
que vocês não liguem, não ouçam ou não aceitem. Só espero que a
consciência que Deus doou a vocês, vocês possam limpar sempre, cuidar
sempre para que possam mantê-la sempre pura e límpida.
Mesmo que tenham errado na vida, o vosso mestre nunca os
abandona, porém, espero que reflitam e corrijam os seus erros para
poderem tranqüilizar o seu interior.
Aproveitem bem as suas forças e o tempo, não os desperdicem.
Espero que não passem em vão nesta vida. Ao executarem
determinada tarefa, o façam com dedicação. Basta se exigirem para não
terem pecados. Não precisam disputar com os outros para obterem mais
méritos, nem imputem aos outros os próprios erros.
Quando praticar algum ato benevolente ao próximo, não fique
esperando recompensa, pois se assim o fizer não terá sido uma bondade
plena. Terá feito uma bondade antinatural ou não de coração.
O vosso mestre espera que vocês manifestem o verdadeiro “Eu” de
vocês e não fiquem cambaleando e perdidos neste mundo.Vocês devem
saber que os ombros de cada um de vocês carregam muitas vidas e,
quando forem executar as tarefas, devem aplicar a máxima força, sem
se importar com o retorno, nem disputar com os outros. Nesta trilha
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da evolução devem retificar os maus temperamentos e não desperdiçar o
tempo. Não carreguem apenas o nome de purificador, sem se
endireitando.
Meus discípulos devem ter determinação e serem fortes. Sigam e
cumpram suas missões e promessas, aí poderão se compreender e se
elevar. Se trilharem desse jeito, terão sucesso e vosso mestre também
ficará mais tranqüilo.
Desejo que sejam grandes instrumentos do Céu e não pequenos. Ser
pequeno é não ser generoso, ou seja, não gosta do jeito de ser dos
outros e conseqüentemente os outros também não gostarão do seu jeito
de ser.
Quando tiverem doenças se lembram do vosso mestre e isso me
deixa sentir que não me esqueceram ainda. Porém, quando estiverem
alegres não sei se lembrarão de mim. Nesse mundo, se há ganhos também
há perdas, por isso vocês têm alegrias e também tristezas, ou
obstáculos.
Quando
encontrarem
obstáculos
devem
aceitá-los
e
solucioná-los alegremente, pois assim procedendo tornarão as soluções
mais fáceis.
Meus discípulos! Não importo o quanto tenham errado. Basta que
se arrependam e corrijam, que o vosso mestre os perdoará!
Não deixem que as dificuldades diminuam a fé de vocês em relação
ao TAO, nem de esquecerem as recomendações de vosso mestre. Basta que
se lembrem do vosso mestre que as boas vibrações do vosso mestre
estarão sintonizadas com vocês. Se vocês esquecerem do vosso mestre
as boas vibrações não poderão ser absorvidas por vocês.
Todas as pessoas tem sofrimentos, e vosso mestre sabe. Voces
sabiam que vosso mestre também tem sofrimentos?Espero que mestre e
discípulos, todos juntos, realizemos essa grande tarefa de salvação
dos três mundos, tanto na alegria quanto na tristeza.
Mestre e discípulo é comparado a pai e filho, pois o amor de
mestre para com o discípulo é comparado ao amor de pai ao filho.
Vocês sabiam?
Espero que vivam neste mundo, livres, felizes, sem medo de
morrer e executem as tarefas com amor, com sinceridade. Enquanto são
jovens devem procurar trabalhar mais e se esforçarem, pois saibam que
o caixão foi feito para os mortos e não para os velhos. Portanto a
toda hora devem procurar conservar bom coração, ter boas atitudes,
efetuar os serviços corretamente, falar decentemente, assim terão um
futuro brilhante. Como o Kuan Kon, um general muito leal à pátria
(China), é muito venerado pelo povo chinês atualmente.
Cuidem bem da saúde física de vocês, pois precisam ter boa saúde
para poderem servir a Deus. Tudo que falei até agora são
recomendações do vosso mestre que vão ajudá-los na trilha da evolução
espiritual.
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