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Estar completamente isento de desejos é alcançar a verdadeira felicidade da ausência do ego; trata-se do caminho da bênção transcendental. À medida que passava o tempo, ele percebeu que uma época de grande confusão e de degeneração espiritual estava prestes a começar no império. Não é mais necessário alcançar a consciência transcendental
da natureza íntegra do universo. Só depois que alguém descobre a própria natureza divina é que a oração ou qualquer forma de reverência da vida universal pode ser um culto espiritual verdadeiro e eficaz da totalidade da vida eterna. Contudo, continuando a estudar e a praticar a verdade contida nesta escritura, a energia deles purificar-se-á e assim
obterão a consciência clara do cristal de um ser íntegro. Assim, quando a pessoa obtém a consciência íntegra, ela pode unir uma vez mais a sua verdadeira natureza, que é o corpo cósmico sutil do Uno Íntegro. Muitíssimos, na verdade, Venerável Mestre. Yin, o mais pesado, afunda e torna-se a Terra, enquanto o Yang, mais leve, eleva-se para formar o
céu. Muitos, contudo, são incapazes de aceitar esse poder miraculoso pelo fato desses ensinamentos desprovidos de adorno não lhes despertar a imaginação nem lhes estimular a fantasia. A queda ulterior dos seus descendentes faz com que o conhecimento dos tesouros que estão ocultos na natureza venha a perder-se. [3] Tzu-jan, O Tao trabalha por
si mesmo. Bem, gentil príncipe, o que me tens a dizer? A relação entre o mundo e as partículas é um pouco semelhante à relação entre uma flor e um espelho que a reflete. Apenas uma seleção conhecida desses ensinamentos posteriores - que leva o nome de Hua Hu Ching - sobreviveu. As pessoas podemnas chamar de espirituais, mas, na verdade,
não passam de construções mentais. Não, Venerável Mestre, replicou o príncipe, como eu compreendo, o que tu nos ensinas não é algo que possa ser obtido por meio da prática de algum método esotérico, de vez que não há recurso específico que possa elevar alguém aos domínios superiores. A pessoa que já obteve a transcendência máxima não
pensaria sobre ter transcendido a vida e a morte. Ela pode dançar na ponta do teu cílio. A verdade, em si mesma, é poder. Quando uma pessoa não tem nenhuma consciência do eu, nem dos outros, nem da vida, nem da morte, e quando a pessoa vive a vida com sinceridade, todo momento e 2431 toda atividade são uma expressão da verdade livre da
servidão. Este não deveria insistir para que o mestre resolvesse os seus problemas, tampouco para que levasse a cabo a obra interior que é um aspecto essencial do cultivo da própria pessoa. Expressões diferentes são apenas a consequência dos tempos e dos lugares. Seu olho esquerdo tornou-se o Sol, seu olho direito tornou-se a Lua, e de ambos
surgiu o relâmpago. Instruí-nos, te peço. Venerável Mestre, é possível dizer que a introvisão é imortal, então? Essas informações e práticas se valem de um sistema natural do corpo; contudo, nunca houve nenhuma contestação quanto à eficácia desses procedimentos. 18 PREFÁCIO Este livro visa apresentar informações e técnicas que foram usadas
em todo o Oriente durante muitos anos. Por que as coisas são assim? Não, Venerável Mestre, ela, também, fala por si mesma. Isso se dá porque essa pessoa teria consciência da sua própria natureza divina por meio do contato direto com ela, não por meio do processo indireto de se reverenciar os outros que conseguiram a verdade íntegra. Não,
Venerável Mestre, a verdadeira beleza fala por si mesma. Seres bons e altruístas levam uma vida em harmonia com o Tao. Estende-se tanto quanto pode o olho enxergar, e preenche tanto quanto pode a mente apreender. # 3 Disse o mestre ao príncipe e a todos os seus seguidores: Todos os meus amigos e discípulos deveriam harmonizar a mente com
toda a vida e não ter nenhum antagonismo com respeito a qualquer ser vivo, quer tenha nascido do ventre, do ovo, da umidade ou de qualquer outro tipo de transformação; quer seja capaz ou não de pensar; quer tenha forma ou seja, pelo contrário, informe. [...] Às vezes a expressão é traduzida como natureza, como quando falamos da natureza da
montanhas, dos pássaros, das abelhas e das flores. O sábio nenhuma percepção tem do eu, tampouco de outros, tampouco da vida e da morte, da longevidade e da brevidade. Eles se referem a mim, contudo, como uma pessoa cósmica, que vive em todos os tempos e em todos os lugares, e isso é o que um ser íntegro deveria ser. Venerável Mestre, qual
é a relação entre uma alma e a sua vida física? Quando esses desvios ocorrem, certamente tem início o problema. Assim, conquanto não sejam a mesma coisa, também não são diferentes. Gentil príncipe, a introvisão não é o conteúdo do conhecimento. O apego emocional tal como o amor ou o ódio é energia densa e grosseira, e é esse tipo de energia
que influencia o modo como a pessoa compõe sua nova vida e o ambiente em resposta ao que se projetou mental, emocional e fisicamente. A verdadeira natureza do universo é sempre existente por si mesma, e jamais deixa de reagir à consciência correta da pessoa. Na verdade, haveria muitas, Venerável Mestre, mas só se existissem individualmente.
O que achas, gentil príncipe? Gentil príncipe, depois que uma pessoa assume a forma de uma entidade individual, o sofrimento e a alegria continuam em todas as vidas e até mesmo durante o sutil intervalo entre as vidas. Quando está livre, a pessoa pode aflorar ao domínio íntegro para viver aqui e agora. Na verdade, elas são uma coisa só, posto que
eu tenha falado delas como coisas separadas de modo a fazer com que os que me ouvem compreendam. Ele não pede para as pessoas seguirem a verdade; seu único interesse é servir. Venerável Mestre, afirmaste que purifiquei a mim mesmo de maneira tão perfeita que nenhum desejo ou conflito continuam em mim, e que cheguei ao nível máximo da
virtude; no entanto, jamais penso sobre não ter desejos. Todas as estruturas mentais devem, por fim, ser postas de lado no intuito de se obter a máxima verdade sutil da unidade. Esta é o fundamento para a obtenção da imortalidade. Na condição de bibliotecário do imperador e de encarregado dos Arquivos Reais, Lao Tzu entrou em contato com a
sabedoria e com o conhecimento dos maiores sábios da China antes da época do Imperador Amarelo (2697 a.c.). Toda realização espiritual individual jamais pode ser considerada grandiosa enquanto o mundo for vítima das guerras. Os componentes mais importantes são os raios energéticos que emanam de inúmeras estrelas distantes, e do Sol e da
Lua. (Alan Watts) [Ver livro: O Que É Tao? # 5 Disse o velho mestre: Gentil príncipe, o que pensas? As primeiras 'sementes' invisíveis da energia concedida à terra se originaram dessa rede de raios energéticos. Sua natureza é ser, como se diz em chinês, tzu-jan, aquilo é de si mesmo, por si mesmo ou assim mesmo'. Toda vida é igual a toda nãovida.
De qualquer maneira o nome Lao Tzu é constantemente traduzido como velho sábio. Tampouco há bases para falar sobre se esses movimentos são a consequência negativa da natureza física, cega e mecânica, ou a magnífica criação de uma mente artística e universal. Gentil príncipe, tão logo o Tao é mencionado, as pessoas de imediato criam imagens
ilusórias a respeito do mesmo. Todas as crenças e atividades desnecessárias da vida mundana prejudicam o bem-estar de uma pessoa e põem a perder a paz e a harmonia das relações entre os homens. Respondeu o velho mestre: Ora, ora, alguém virtuoso e íntegro cuida de quantos praticam a virtude e o altruísmo. Os que dissipam todos os conceitos
de individualidade são seres de absoluta consciência. Gentil príncipe, no futuro, na Era do Caos, as pessoas criarão muitos obstáculos para conhecer a verdade simples e apegar-se à própria cegueira e falsidade. # 4 Prosseguiu o mestre: Aquele que pratica a virtude e o altruísmo não deve conservar nenhuma ideia específica em sua mente acerca do
modo como satisfazer sua virtude, uma vez que a virtude é a própria natureza do ser da pessoa. Toda expressão da vida é a realidade da vida. Ela difere do pensamento no sentido de que pode ser reflexiva e de que pode iluminar os erros que tu cometes, bem como os erros dos demais. Pode o espaço de quatro pontos cardeais, bem como o que está
acima e o que está abaixo, que constituem a profunda vastidão do universo - tudo isso pode ser medido pela mente? Estou profundamente grato pela tua orientação, e prometo praticar essa verdade alegremente, como a sagrada satisfação da minha existência. Pode a beleza ser posta em palavras? Imaginemos que uma pessoa acumula um grande
tesouro terreno e depois o dá aos desfavorecidos. Isso significa que não há nenhum acontecimento isolado e singular; todos os acontecimentos se relacionam entre si. Reconquistando a Unidade com lucidez, eles haveriam de satisfazer o mérito mais virtuoso e obter a bênção mais elevada. A semente original dessa árvore se formou em função do fogo,
do ar, da água e da terra; contudo, essa combinação por si só não faz uma árvore. Esse é o modo pelo qual a pessoa compõe continuamente sua vida e seu destino. Se não percebes a verdade desse momento, mil cavalos galopantes não a podem alcançar. 2633 # 29 Gentil príncipe, disse o mestre, se acreditas que o sábio obtém a total compreensão
sem contar com as práticas relativas e sem nenhuma necessidade de disciplina apropriada ou de rituais necessários, estás enganado. A sinceridade incondicional é o que evoca uma reação do domínio sutil do poder divino universal. Essa sugestão teria sido a causa de muita disputa entre Budistas e Taoístas, resultando na proibição da obra. Sim, assaz
numerosas, Venerável Mestre. # 8 Disse o mestre: Gentil príncipe, qual é a tua opinião? Alguém virtuoso e íntegro também orienta os que não praticam a virtude e o altruísmo, como disseste. Uma pessoa que é virtuosa e que não tem discriminação também orienta os que não praticam a virtude e o altruísmo. Não bloqueamos nossa própria luz
enquanto trabalhamos, e assim o caminho do wu wei é o caminho da não obstrução ou da não interferência. Conta a lenda que ele passou oitenta e um anos no ventre materno. Não há uma única palavra que possa ser conservada como a verdade máxima; só há o Tao. Na verdade, ele é vasto, Venerável Mestre. 3946 Já que os jovens deuses que
descendem de Pangu seguem apenas o impulso, gerando movimentos que perturbam o universo. Vós deveríeis acabar com toda discriminação individual e absorver todas as coisas na unidade harmoniosa. Gentil príncipe, não te inquietes em função de no futuro haver ou não pessoas capazes de segui-la. Tudo é o meio pelo qual é naturalmente. Põe fim
ao apego a essas coisas e acolhe o Uno Íntegro. Quando a claridade cristalina e a pureza sem mácula aparecem, o corpo sutil do Uno Íntegro aparece. Há muitos praticantes espirituais, portanto, que estão num fluxo contínuo de ascensão e queda, nunca respeitando a coerência da boa disciplina. Gentil príncipe, a areia na verdade não é diferente do
mundo, e este não difere da areia. Então, gentil príncipe, o que tu me dizes? O que eu gostaria de saber, Venerável Mestre, é: quanto tempo pode durar a força vital de um ser humano? Essa história é muita conhecida e existe outras versões da lenda que dizem que Lao-Tzu ao prosseguir sua viagem deparou-se com vários buscadores do Tao, que lhe
vinham pedir por seus ensinamentos. Sendo assim recomendado a leitura de ambas as obras. Gentil príncipe, todas as sendas espirituais não são sendas verdadeiras que possam levar uma pessoa ao Domínio Íntegro da unidade universal. O Yang (Céu, Dragão), o Yin (Tigre, Terra) e Pangu coexistiram em um estado de unidade dentro deste ovo negro.
Venerável Mestre, se alguém entesoura o dinheiro e o dá na esperança de receber bênçãos, obtém as suas bênçãos pelo empenho e, portanto, continua no domínio da dualidade. Sobre os ensinamentos de Lao-Tzu, são simultaneamente racionais e milagrosos. Nada recebi por ter obtido a consciência incondicional. A isso se chama 'fazer aquilo que é
feito por meio do não-fazer'. Com a consciência íntegra da sua responsabilidade moral, essas pessoas serão capazes de ajudar os demais a eliminar a escuridão da mente que vive na dicotomia e as ilusões que derivam dos conceitos da existência e da não-existência, de modo que finalmente possam alcançar a essência da transcendência sutil e íntegra.
Em 705 d.c., o imperador Zhongzong da dinastia Tang proibiu a distribuição do texto e no século 13 foi ordenado que todas cópias fossem destruídas devido à uma desavença entre Taoístas e Budistas. Não negligenciei nem desprezei nenhuma delas; no entanto, se alguém no futuro distante, na Era da Confusão, por exemplo, devesse adotar
diretamente a verdade íntegra contida nesta escritura, a virtude que essa pessoa haveria de incorporar e o mérito que ela obteria seriam muito maiores do que obtive por meio da minha longa dedicação à religião. Os seguidores vinham de todas as partes para sentar aos pés dele, tal mestre era um exemplo vivo da harmonia universal. Se eu tivesse
me valido de qualquer método particular para chegar à consciência da natureza íntegra do universo, então os mestres que vivem no profundo domínio central de uma grande vida não teriam me reconhecido como um ser íntegro. Sem dúvida conseguiu, tornando o texto mais conciso, belo, poético e profundo. Ser é ser verdadeiro. Se alguém no futuro
acolher essa revelação da vida íntegra sem ceticismo, sem conflito e sem pânico, essa pessoa será, de fato, muito incomum. Será que eu mesmo cheguei a uma consciência que está além da verdade íntegra? Atualmente, existem poucas cópias completas e exatas desta obra, se é que existe alguma. Ele está além do alcance; no entanto, a um só tempo,
ele também está à mão. Se uma pessoa é bastante consciente, ela compreende que o Uno Íntegro não vem apenas no momento da consciência. Gentil príncipe, uma pessoa que evoluiu muito deixa atrás de si todas as ideias sobre a individualidade e amplia o amor impessoal a fim de incluir toda a existência. Possui o espírito e a matéria. Com total
virtude, eles eliminam as fronteiras artificiais entre as sociedades e o limite ilusório entre a vida e a morte. Que seja o bastante dizer que o que tem nome nasceu do que não tem nome. Um ser humano sempre deveria estar inclinado a ajudar aos outros de maneira altruísta e ilimitada, oferecendo sua capacidade e suas conquistas para servi-los. Não,
Venerável Mestre, o Uno Íntegro não pode ser considerado como tendo uma bela aparência física, porque, para o Uno Íntegro, a posse de uma bela forma física é igual à posse da não-forma. Num antigo ritual cerimonial, os seres íntegros e desenvolvidos afirmavam a grande verdade da vida dizendo: 'O céu é nosso pai e a terra nossa mãe. # 38
Venerável Mestre, disseram-me que o primeiro ser a aparecer no mundo foi chamado de Pangu. Imagine que uma pessoa descobre que a vida dela não passara de um incessante ir e vir. Resolveu então deixar a sociedade e viver recluso de maneira que estivesse em harmonia com a natureza. A ovelha desgarrada não pode ser achada devido às muitas
vias paralelas. 4249 Imagem 1 O Gigante Pangu ( 盤古 ), o Céu e a Terra (Fonte: Revista Macau) # 39 Venerável Mestre, há um grande criador do universo? Por isso, peço a todos aqueles que desejam receber as obras, de maneira a não perder nenhuma, entre no grupo do Projeto Luz do Oriente no Facebook. A integridade da árvore depende da
normalidade da natureza e da piedade da humanidade. # 37 Venerável Mestre, uma pessoa é responsável pelo fato de sua vida ser ou não agradável, e por ter ou não um fim infeliz? # 34 Muito bem, gentil príncipe, disse o mestre, o que me dizes? Muitos conhecem essa história; contudo, poucas sabem que, à medida que Lao- Tzu prosseguia em sua
viagem, ele continuou a partilhar seus conhecimentos com quantos sinceramente procuravam viver de conformidade com o Tao. É tão-somente a responsabilidade natural de alguém que consegue ver para dizer ao cavaleiro cego, montado sobre um cavalo cego, que ambos galopam para o abismo. A aparência do Tao poderia ser considerada como o
modelo da perfeição universal. Desse modo, o homem não apenas elimina a difícil contaminação acumulada no decorrer de muitas vidas, mas também pode concretizar a possibilidade de restaurar a natureza divina original da pessoa e se tornar um ser íntegro do universo múltiplo. Quando alguém elucida à outra essa escritura sagrada, o lugar em
que ele faz isso torna-se sagrado e é respeitado por todos os seres espirituais, os que têm uma forma e os que são informes. A compreensão sempre vem um momento depois da experiência em si, e, portanto, não pode ser a iluminação imediata que dissolve tanto o sujeito como o objeto. Se há alguém que afirma que um Uno Íntegro obteve a
consciência apropriada da natureza íntegra do universo por meio de algum recurso específico, essa pessoa está simplesmente equivocada. Nesse caso, Venerável Mestre, será apropriado dizer que, segundo a verdade íntegra, os que oferecem esmolas às pessoas necessitadas e os que afirmam o Tao acumulam bênçãos iguais a nada? Quando a suma
sinceridade é alcançada, o corpo cósmico sutil do Uno Íntegro reage. Depois que eu me for, até mesmo passadas muitas, muitas gerações, se ainda houver pessoas à procura do Tao, elas receberão essa valiosa orientação. De sua medula e dentes, surgiram o jade e outras pedras preciosas. Por conseguinte, para o sábio, qualquer meio exterior
estabelecido não é o Tao. Todas as coisas boas parecem frágeis e transitórias. A partir desse Caos foi gerado um ovo negro uma densa esfera nebulosa de escuridão que flutuava em meio ao gélido vazio no qual o gigante Pangu hibernou por 18 mil anos. Não, Venerável Mestre, o Uno Íntegro não se apresenta dessa forma, porque apresentar
maravilhas e realizar milagres com esses propósitos não faz parte de sua natureza. Venerável Mestre, quando uma estrela existe, sua luz existe. Assim, a primeira produção foi o PDF Tratado do Vazio Perfeito - Lie-Tzu. Adotavam um tipo de vida pacífico e probo, e usufruíam a fartura do seu ser. Amiúde falas sobre a consciência íntegra como a
consciência da totalidade, a consciência completa, e sobre a consciência livre da servidão. Os sábios compreendem isso claramente. De seus cabelos e barba surgiram prodigiosas e verdes florestas e bambuzais. É a mesma coisa quando alguém tem introvisão para perceber a natureza profunda das coisas. Será que o Uno Íntegro se refere à areia no
Rio da Eternidade como sendo areia? Todos os seres virtuosos do universo prestam homenagem a ele, e os guardiães divinos dois oito raios poderosos de energia o protegem. Também parece verdadeiro dizer que o corpo individual de fato existe no tempo e no espaço, mas ele também é apenas um evento conjunto transitório nesse espaço e tempo.
Nada que tenha substância é final. 613 Escuta o que te digo. A integração espontânea de todos esses componentes aumenta a chance de uma nova vida e leva a bela árvore à vida. Gentil príncipe, se alguém discerne o Tao em todos os tipos de formas belas, então todos os corpos celestiais e luminosos no céu haviam de ser o corpo cósmico sutil do Tao.
Se um homem diz que ele deveria ajudar todas as pessoas partilhando com elas sua consciência reta, ele demonstra que verdadeiramente não tem uma consciência reta. O Uno Íntegro tem olhos especiais de sabedoria? Gentil príncipe, se chamarmos a Unidade Íntegra de sutil e transcendental, ela deixará de ser verdadeiramente Unidade Íntegra. Ele
de nada carece que esteja fora do seu ser. Desses ensinamentos posteriores ao Tao Te Ching, surgiu o Hua Hu Ching que compila os últimos ensinamentos de Lao Tzu que teria depois então desaparecido, definitivamente. A morada do Uno Íntegro é verdadeiramente sublime? # 32 Gentil príncipe, se alguém pudesse dividir o universo em pequeninas
partes, acreditas que haveria muitas partículas? 3744 Com respeito a se uma pessoa é responsável pela vida dos outros, isso não é uma questão que envolva responsabilidade, mas o modo como a pessoa manifesta a sua energia. Ou o estágio invisível é a árvore, e o estágio ativo a raiz? Todos os grandes mestres do Tao reagem bem a quantos a
apreciam. Pode alguém que transcendeu a vida e a morte para usufruir o Tao e ser feliz em função dessa conquista? Todas as obras devem ser distribuídas gratuitamente. Venerável Mestre, iluminaste também os dois tipos de sabedoria. (Ver livro As Melhores Histórias da Mitologia Chinesa por Carmen Seganfredo) Perceba que tal lenda se trata de
uma metáfora, o imanifesto (Vazio) que dá origem ao Uno (Ovo Negro), que por sua vez da origem a Dualidade (Yin e Yang, o tigre e o dragão), que por sua vez a tríade (Céu, Terra e Pangu) e todas as coisas e seres do mundo. [6] [6] Ver nota 4 na página 10. O incriado é capaz de criar e de recriar, e o não-transformado é capaz de transformar e
retransformar. Aquele que evoluiu muito, portanto, não está apegado a coisa alguma, e não depende de nenhum conceito particular e de nenhuma forma nas suas relações com as pessoas ou nos serviços que presta a elas. Isso faz com que o verdadeiro ser da pessoa se desenvolva livremente, sem os obstáculos do apego. Se alguém diz que um ser
íntegro cria uma doutrina religiosa particular para transmitir a verdade, essa pessoa ignora o Tao e, de fato, não compreende o que eu disse. Se houver, essas pessoas serão demasiado incomuns, pois que terão aniquilado toda ideia de ego, do eu e do outro, do masculino e do feminino, da longevidade e da brevidade, da vida e da morte. Um discípulo
não deveria tentar perturbar seu mestre com embaraços emocionais ou materiais de qualquer tipo, porque a energia impura do embaraço mental, físico ou emocional exerce a influência sobre a ligação espiritual sutil com a energia divina. Por essa razão, este livro valioso aqui está, em suas mãos. Na verdade, a Lua não 3037 está no lago, mas as
pessoas falam disso dessa forma. Ambos se refletem mutuamente; tampouco podem ser considerados como substância. Aquilo a que se chama de métodos de alcançar a iluminação e de levar a pessoa a domínios superiores, sábio príncipe, não existe no domínio íntegro. As circunstâncias presentes que envolvem a alegria não podem ser preservadas. É
apenas por meio da transmissão oral dos ensinamentos contidos no Hua Hu Ching passado de geração em geração de mestres taoístas que se preserva intacta a doutrina. O que me dizes, gentil príncipe? A virtude do ser muito desenvolvido acolhe todas as pessoas e dissipa as trevas que os isolam. Porém, gentil príncipe, para o Tao, as partículas não
são pequenas, tampouco é vasto o universo. Na época moderna, os direitos autorais são respeitados porque o autor verdadeiro dá o seu nome, porém Fu-Shi, Lao- Tzu, Shakyamuni e os líderes culturais de todos os lugares não poderiam de fato insistir na autoridade individual legítima. Ele se compraz na ansiedade, mas tão-somente cumpre o seu
trabalho. Limitar os modos por que uma pessoa prestaria serviços aos demais para ser condizente com suas preferências pessoais é, em si, prejudicial. Permitem com que as pessoas em diferentes níveis de desenvolvimento partilhem dessa sabedoria, da mesma forma que a água pura refresca e conserva todos os aspectos da vida. A consequência não
é apenas a perda da virtual imortalidade, mas a própria dissolução da vida em si. Dessa maneira, quando aprendem a verdade que faz parte desses ensinamentos, o coração delas pode de imediato ligar-se novamente à natureza íntegra do universo múltiplo. Isso se dá porque aquele que segue o Tao não tem a visão errônea de que a vida é tão-só um
fenômeno individualizado e físico, e de que toda a consciência cessa com a morte. Ela deve encarar a realidade da vida terrena, pois a realidade do cultivo e do desenvolvimento da pessoa está em aprender a resolver todas as dificuldades possíveis por meio do desdobramento da total visão da pessoa que vê a verdade íntegra. Quando digo que eles
não aceitam recompensas pelo seu comportamento virtuoso, quero dizer que nada fazem para pôr a perder a qualidade incondicional da virtude deles. Embora a estrada para a realização sempre esteja aberta a quantos lá têm estado, a pessoa não pode estar certa de nunca cair uma vez mais. O mundo descritível advém da Fonte Indescritível. Isso
também é verdadeiro para a vida de um ser humano. A realidade íntegra sempre está além de qualquer tentativa por parte da mente de estabelecer categorias ou de fazer distinções sobre ela mesma. A Canção de Pangu: O velho Pangu nada sabe sobre o tempo, nada sabe sobre o espaço. Do seu ventre, pés e pernas surgirão as montanhas; de sua
respiração surgiram os ventos e as nuvens; de sua voz, o trovão. # 22 Disse o mestre: Gentil príncipe, diga-me o que pensas: podes o Uno Íntegro ser considerado como tendo uma bela aparência física? A partícula minúscula a que antes me referi está associada ao corpo individual. O mestre replicou dizendo: Gentil príncipe, esse tipo de comparação
relativa talvez tenha algum valor, só que o ensinamento superior é sem palavra de vez que a verdade íntegra e sutil em si é indizível, inexplicável e impensável. Por quê? Pelo fato do plano de fundo do desenvolvimento das pessoas não poder ser unificado, não há nenhuma prática que possa ser aplicada universalmente a todos. De seu imundo casaco
de peles surgiram parasitas, pulgas, bactérias e minúsculas mocas que levados pelos ventos se espalharam pela Terra, dando origem aos homens e os animais. A primeira versão foi transmitida oralmente por uma sucessão de ininterruptas 74 gerações da tradição Taoísta que remonta à Dinastia Han (216 a.c.), até que chegasse ao sacerdote taoísta
Hua-Ching Ni que publicou sua versão em 1979 nos EUA. Sim, Venerável Mestre, haverá bênçãos em fartura em função disso. Um acontecimento agradável do passado não pode ser conservado, e o futuro glorioso é 2229 adiado pela ansiedade da pessoa. Quando as partículas assumem alguma configuração, elas podem parecer concretas e fixas;
todavia, não são formadas concretamente, e não estão em perpétua mudança. Sim, Venerável Mestre, o Uno Íntegro tem olhos íntegros que são incomparáveis com relação aos outros olhos. Imagine, também, que elas continuam a fazer isso por eras a fio, com o propósito de receber bênçãos virtuosas. Os que se voltam para divindades como
intermediários entre eles mesmos e a verdade sutil são como mendigos que olham para fora de si mesmos em busca do tesouro que, na verdade, está contido em sua própria natureza. Essa bênção é ilimitada e inquestionável. Todos os ensinamentos são como remédios dados aos doentes de conformidade com a moléstia que têm. Isso é
particularmente verdadeiro no que diz respeito às pessoas que passaram muitos anos empenhando-se no campo intelectual. Não há bases para se acreditar que o movimento de união e de dispersão tem ou não um propósito. Assim Lao Tzu deixou o clássico chamado Tao Te Ching. Porque nada tenho em mente sobre isso, porque estou no Tao. Quem
tem a virtude íntegra não se interessa pela exaltação pessoal. 2835 O príncipe indagou: Venerável Mestre, tenho uma perguntinha a fazer. Será que criei uma doutrina pessoal separada do Tao? Ela dá origem a todas as vidas e oferece apoio ao desenvolvimento de todos os seres humanos. Ela não pode ser contida por nenhuma palavra, tampouco por
nenhum nome. A segunda versão por Brian Walker, estudioso e tradutor de várias obras taoístas, é fundamentado no trabalho de Hua-Ching Ni. Busca, em sua versão, resgatar a poética de Lao-Tzu presente no livro Tao Te Ching. Gentil príncipe, cada partícula minúscula é um mundo de matéria. 512 O TEXTO # 1 Houve uma vez um grande mestre de
barbas brancas que apareceu na fronteira do Território Central [1] em sua viagem rumo ao oeste. O Uno Íntegro tem olhos físicos? Não, Venerável Mestre, replicou o príncipe, o Uno Íntegro não inventou nada para ensinar. A humanidade em estágio inferior pode destruir a si mesma por meio de sua ignorância, e eis por que a pessoa de virtude
íntegra tem algo de muito valor a dizer e a partilhar com os outros. Gentil príncipe, o Uno Íntegro tem olhos íntegros? # 28 Gentil príncipe, prosseguiu o mestre, diga-me o que pensas: pode alguém observar a aparência do Tao em todos os tipos de formas belas? Seguir o Tao significa praticar o altruísmo e propalar, de maneira ilimitada, a virtude ao
mundo. Ela poderia ajudar algumas pessoas por acaso e, do mesmo modo, também poderia magoar outras; todavia, se uma pessoa não se limita impondo determinados termos a seus serviços, então, ela se assemelha a alguém com perfeito sentido da visão, que vê com clareza, e cuja influência é sempre positiva. Atualmente há um número razoável de
obras a serem revisadas e editadas na lista, sem considerar aquelas que nos deparamos pelo caminho de maneira, aparentemente, acidental. Tudo que é natural opera por si, e não existe nada que esteja acima dele e o faça funcionar. # 26 Nesse momento, o príncipe se sentia por demais iluminado, e, com grande humildade, disse: Venerável Mestre,
tua valiosa orientação iluminou os dois tipos de bênção: as bênçãos terrenas, semeadas pelas boas ações e pela caridade, limitadas no tempo e no espaço pela mente condicionada, e a bênção íntegra, derivada que é da expressão da consciência íntegra em todos os aspectos da vida. A vida humana de todas as coisas no universo principia no domínio
sutil do nãomanifesto, e é, pois, trazida à luz, ao domínio do manifesto, onde assume a forma física. O texto aqui presente é a versão de Hua-Ching Ni que trouxe o livro, transmitido oralmente por gerações, ao ocidente. Para o sábio, toda forma semelha o que é informe. 4148 [7] Pangu ( 盤古 ) foi o primeiro ser vivo e o criador de tudo que existe
segundo a versão mais conhecida do mito da criação na mitologia taoísta. Gentil príncipe, quando eu caminhava ao lado do meu mestre, fiz-lhe a mesma pergunta. O mestre respondeu: Gentil príncipe, peço-te que não indagues isso. O observador e o objeto da observação se dissolvem sem obstáculo do preconceito ou da compreensão retardada.
Porque o corpo cósmico sutil vem e se vai para lugar nenhum; no entanto, está sempre em toda parte. Esse é o único meio de acabar com a agonia que se cria a si mesma, com a infelicidade e com a tragédia por que passam as pessoas em sua vida. É possível a alguém negar isso? A segurança espiritual está sempre presente, mas as nuvens da mente
criam os fenômenos da separação aparente. A magnitude e a semelhança da verdade fazem parte deste segundo. Portanto, a pessoa não pode ter em mente uma ideia acerca do que obteve. Haverá algum instante que não contenha a verdade da vida? Um ser humano decerto é uma reunião de partículas minúsculas e, quando a pessoa está viva, lá está
a vitalidade. É bem verdade, gentil príncipe; porém, se alguém praticasse a verdade contida nestes ensinamentos e a difundisse aos demais, a graça e as bênçãos benevolentes que essa pessoa evocaria do universo seriam ainda maiores. Todos os amigos e seguidores do mestre viviam de modo virtuoso e levavam a cabo com alegria qualquer trabalho
que lhes fosse dado. E, gentil príncipe, julgas que o universo seja verdadeiramente vasto? Essa consciência liberta a pessoa da servidão do corpo, da mente e do espírito condicionado. Na totalidade da verdade, todas as coisas são uma só coisa, e não são diferentes. As bênçãos dessas pessoas serão ainda maiores, de vez que esta escritura tem um
poder sem fim. Após 18 mil anos, Pangu considerou concluída sua missão de separar o Tigre e o Dragão, assim decidiu descansar, acabando por ceder sob o peso do Céu e a pressão da Terra, caindo morto. Gentil príncipe, os seres virtuosos nunca se aproveitam dos outros nem querem favores ou recompensas pelos seus atos virtuosos. 3542 Gentil
príncipe, o ser é que é imortal, e alguma de suas faculdades. Esses conceitos deixam a pessoa preocupada com nomes, e impedem a percepção direta da realidade. Com efeito, essas pessoas já evoluíram até um nível superior. Suas páginas apresentam as verdades simples e, no entanto, mais profundas do universo. Gentil príncipe, o que pensas sobre
isso? Gentil príncipe, essa compreensão é o fundamento da consciência reta. Quando um movimento artificial é feito, a raiz sutil começa a morrer. - Shén Lóng Fēng5 Nota de revisão Esse ebook foi feito com o intuito difundir o livro Hua Hu Ching, atribuído ao lendário mestre taoísta Lao Tzu. Podem as partículas se unir a fim de se tornar uma alma?
Aquilo que é criado não pode deixar de criar a si 43 O mundo bom e valoroso da vida ilimitada começa a se gerar de novo, sem ordem de ninguém. Pode ela se apegar à ideia que envolve o ápice da sua jornada final? Onde estão esses ensinamentos, o Altar Sagrado está. O autor e o editor deste livro não são responsáveis, de modo nenhum, por
qualquer dano que possa ocorrer seguindo-se as instruções deste livro. Por que é assim? Assim, o ser humano não deveria adotar nenhum conceito religioso, nenhuma estrutura mental que se forma enquanto se vive no mundo físico. Gentil príncipe, se uma pessoa entesourasse grande fortuna e se desfizesse dela para ajudar um número de pessoas em
igual número de grãos de areia do Rio da Eternidade, seria a bênção que essa pessoa obteve tão grande quanto tudo o que ela deu? Almas muito evoluídas tornam-se a alma do universo múltiplo. A vida de cada pessoa é envolvida por diferentes condições, e o desenvolvimento de cada uma passa por diversos estágios. Os acontecimentos do passado
não podem ser conservados, os do presente não podem ser guardados, os do futuro não podem ser apreendidos; mas a mente, de maneira bem fácil, é tomada destas imagens. Elas ficarão mergulhadas no oceano sem termo das bênçãos e do amor impessoal do Uno Íntegro. Que centímetro da árvore viva não é a verdade? Os acontecimentos singulares
contêm a experiência vital do 3239 todo. Em virtude da natureza sofisticada das informações apresentadas neste livro, recomendamos que o leitor também estude os outros livros do autor com vistas a um conhecimento mais pormenorizado dos exercícios que regulam a energia e de um estilo de vida saudável. Se algum deles se mirasse no exemplo da
vida do velho Pangu, será que poderia viver plenamente com a mesma natureza divina e imortal? Contudo, só quando a pessoa dissipou toda discriminação é que ela pode ser reconhecida como ela mesma, tendo alcançado a consciência reta da condição integral. 1421 Ora, gentil príncipe, se há homens e mulheres de bom coração que sacrificam a
vida a serviço dos outros, suas bênçãos decerto são fartas; porém, se alguém pratica a verdade contida nas linhas e nos capítulos desta escritura, e se a leva aos outros, suas bênçãos são imensuravelmente fartas. # 35 Venerável Mestre, perguntou o príncipe, quando uma pessoa morre, seu conhecimento morre com ela nas suas vidas futuras? Isso se
refere não apenas à humanidade, mas aos seres todos. Ao romper o ovo, Yin e Yang se separaram dando origem ao universo, ao Céu e a Terra. Gentil príncipe, não é que as pessoas com o conhecimento de um sistema secreto de desenvolvimento pessoal não deparem com problemas na vida, mas, de preferência, o fato é que elas estão inteiramente
preparadas para lidar com esses problemas de modo satisfatório. A consciência da natureza íntegra do universo é indescritível. Por acaso o grande espaço do Oriente pode ser medido pela mente? Os sábios anciãos quedam quietos e observam o jogo de xadrez dos néscios. O príncipe replicou: Não, Venerável Mestre. Há transformação, mas ela, em si,
não é transformada. Quando o mundo se diversifica em partículas minúsculas, ele é como o corpo cósmico manifestando-se como o corpo individual. Peço, humildemente, que difundam tais obras, preciosas demais, para permanecerem desconhecidas. Muitas anedotas registradas revelam um outro domínio da vida, a que aludem os ensinamentos de
Lao-Tzu. A totalidade da verdade apresenta-se a ti toda vez que piscas os olhos. Gentil príncipe, é esta a realidade do universo; esta é a verdade sutil e íntegra, não uma invenção religiosa. Para alcançar o Tao, é essencial que a pessoa não pense em nenhum benefício pessoal que resulte do seu comportamento virtuoso. A verdade íntegra da vida
universal é alcançada pela realização da consciência íntegra e da iluminação total. Na verdade, sofrer e satisfazer-se parecem o destino da pessoa, mas a sua extensão é determinada pelo modo com que a pessoa subjetivamente forma a energia, consciente ou inconscientemente. Eles o procuram em toda parte, criando movimentos devastadores,
competitivos. E se há alguém que aceite tal verdade de maneira a estuda-la, pratica-la e professa-la amplamente, essa pessoa decerto será reconhecida pelos seres íntegros do domínio divino. 1320 Em verdade, seria bem grande, Venerável Mestre, pois que responder com uma ação equivalente faz parte da natureza da lei sutil do universo. A
integração dos ensinamentos levou a mente sensível do povo do sul a deparar o centro natural dos antigos mestres evoluídos da Ásia do Norte. Algum lugar que não contenha a verdade da existência e da não-existência? Pangu começou a crescer, adentrando com seus cifres e cabeça cada vez mais no Céu, adentrando com seus pés cada vez mais na
Terra. Ele sempre existe, e se apresenta a si mesmo quando toda fala se exauriu e quando a mente foi despojada. O mundo nunca foi criado por um desígnio específico. A fonte de todo sofrimento é uma adesão contumaz por parte da pessoa à afirmação do eu que separa essa pessoa da sua natureza íntegra. Uma partícula minúscula contém a natureza
do mundo e o mundo contém a natureza de cada partícula; a natureza de cada um é a mesma. Poderias, pois, explicar isso um pouco mais, para a minha mente limitada? Se a energia da pessoa está em desequilíbrio em função de um desenvolvimento parcial, isso contradiz a lei da existência e desintegra o ser da pessoa. Quando meus discípulos e eu
estudamos com o nosso mestre, ninguém recebeu atenção especial, ou mesmo instrução especial, para seu benefício particular. # 13 Gentil príncipe, perguntou o mestre, qual é a tua opinião? As pessoas com clariaudiência podem ouvir sons sutis, mas não podem ouvir o silencioso. De que modo deveriam os homens e as mulheres inclinados a obter a
consciência exata da sua verdadeira natureza acalmar a sua mente? Não é exato dizer que são diferentes. Suponha agora que há pessoas que ouvem esta escritura sagrada e que, com júbilo, superam toda sorte de obstáculos a fim de se manter fiéis a ela. Será que eu mesmo consegui a consciência da natureza íntegra do universo por meio do uso de
qualquer método esotérico especial? Assim Lao-Tzu o entregou um pequeno manuscrito que mais tarde viria a ser chamado de Tao Te Ching, ou Livro do Caminho da Virtude. 1 Hua Hu Ching Os Últimos Ensinamentos de Lao-Tzu2 LAO-TZU 老子 HUA HU CHING 化胡經 OS ÚLTIMOS ENSINAMENTOS DE LAO-TZU Tradução do Chinês para o Inglês:
Hua-Ching Ni Tradução do Inglês para o Português: Alípio Correia de Franca Neto Revisão e Edição de: Shén Lóng Fēng 20173 Dedicado a todos os buscadores da verdade e a todos os seres sencientes.4 Nota sobre o Projeto Luz do Oriente 21 de dezembro de 2017: O Projeto Luz do Oriente visa difundir a sabedoria oriental no Brasil por meio da
produção de PDFs em qualidade, com tradução e revisão de textos, clássicos e modernos, fundamentados, de alguma forma, na sabedoria oriental. Se pudesse, não seria obra da total integração, a que não chega uma mente fragmentada; contudo, é possível chamá-la de Vida do Mais Sublime. Gentil príncipe, se alguém de consciência reta afirma que o
templo é santo e sublime, essa pessoa verdadeiramente não tem consciência reta porque o sábio nada 2027 rotula. Nele a vida é da natureza de si mesma, basta a si mesma. Quando a pessoa morre, a vitalidade se dispersa, mas não a 3441 energia sutil. Historicamente, os estudiosos ainda discutem se Lao-Tzu verdadeiramente existiu, ou se o livro de
Lao Tzu foi apenas a obra do guarda da divisa, depois de ter sido inspirado por um viajante ilustre. Gentil príncipe, ter conhecimento é criar dúvidas, e ter dúvidas é criar a necessidade do conhecimento. Podemos tomar nota da prescrição; contudo, não podemos beber o chá 2936 de ervas amargo em lugar do doente. Que tudo se una à verdade do seu
próprio ser. 2734 Gentil príncipe, se aquele que pratica a virtude acumula tesouros terrenos tão numerosos quanto os grãos de areia do Rio da Eternidade, e os dá como esmolas aos desfavorecidos, mas outro pratica a virtude em todos os aspectos da vida, de modo altruísta e com incomparável perseverança, a satisfação deste é tão grande que chega
a ser insondável. Foi sugerido nos tempos antigos que o mestre seria Lao-Tzu e o príncipe, Siddharta Gautama (o Buda histórico). Nesse caso, de que modo podem elas elevar-se algum dia ao domínio sutil e fundamental para estar com o Tao da Vida Una Universal? Venerável Mestre, em conformidade com o Tao, quando alguém obtém a consciência
universal sutil, esse alguém não a deve considerar como uma realização. Para o Uno Íntegro, o movimento conjunto é apenas uma ilusão, assim como a dispersão; não obstante, a mente denomina essas coisas como sendo distintas. Um lado parece a coisa real e o outro apenas o seu reflexo; mas até mesmo a Lua está apenas refletindo a luz do Sol, e o
Sol não é a fonte final. Assim poderia ser, Venerável Mestre. A pessoa não deveria pensar em situações difíceis como sendo problemas, mas, em vez disso, como o desdobramento de uma vida virtuosa e de suas leis sutis. A relação entre o corpo cósmico e o corpo individual assemelha-se à relação entre a Lua e seu reflexo num lago. Portanto, não há
nenhuma árvore que esteja separada da raiz, nenhuma raiz que esteja separada da árvore. # 36 Venerável Mestre, será possível para uma pessoa elevar-se ao domínio imortal e usufruir a liberdade pura e a felicidade absoluta? Estar consciente disso é conhecer o Tao. Pessoas com telepatia podem se comunicar diretamente com a mente de outra
pessoa, mas não podem se comunicar com pessoas que 2128 alcançaram a não-mente. Sim, Venerável Mestre, o Uno Íntegro tem olhos de sabedoria. A mente do passado não pode ser preservada, a mente do presente não pode ser guardada, a mente do futuro não pode ser apreendida. [Ver livro: O Que É Tao? Cada uma com seu inestimável valor,
buscou-se publicar ambas as obras pelo Projeto Luz do Oriente. # 23 Gentil príncipe, peço-te que não suponhas que um ser íntegro impõe alguma doutrina particular às pessoas. Não é o Tao que resolve estar com uma pessoa e não com outra. Todas as criaturas vivas são nossos irmãos e irmãs.' Devemos 3845 respeitar e estar em paz com todas as
formas de vida, independentemente de quão diferentes elas possam parecer. Pode alguém imaginar o Tao como tendo algum tipo de forma encantadora? Diga-me, gentil príncipe, falou o mestre, se o corpo de alguém fosse tão grande quanto a Montanha da Enormidade, achas que o corpo desse alguém seria, na verdade, grande? A proteção mais
eficaz que alguém pode ter quanto às influências negativas é a virtude total da vida natural. de Alan Watts] [4] Em chinês, esse princípio denomina-se wu wei e significa literalmente não fazer mas seria melhor traduzido como não forçar ou não obstruir. A pessoa que tem a consciência íntegra e a iluminação total vê o mundo físico do Sol, da lua e das
estrelas, que se estende ao Rio de Prata (galáxia) e às Nuvens Estelares (nebulosas), como partes diferentes do corpo físico de alguém. O príncipe replicou: Venerável Mestre, de acordo com o Tao, o grande corpo que a humanidade possui não é grande; apenas é chamado assim. Enquanto o mundo não pode ser as partículas minúsculas, sua origem
pode remontar às partículas minúsculas. 3643 Venerável Mestre, se uma pessoa desenvolve a introvisão por meio da prática de um sistema secreto de desenvolvimento pessoal, pode essa pessoa tornar-se um imortal sem ter dificuldades? Gentil príncipe, a um ser íntegro as assim chamadas pessoas mundanas não são mundanas, são apenas chamadas
assim. # 33 O mestre continuou: Sábio príncipe, o corpo individual é o corpo cósmico. Gentil príncipe, a função básica e a capacidade de conhecimento continua o seu desenvolvimento quando uma alma renasce no mundo físico; entretanto, o conteúdo do conhecimento em geral não é levado com a alma. Na verdade, o mais consumado dos mestres
nada tem a dizer. Contudo, a percepção direta dessa Unidade é bloqueada pelos conceitos mentais inflexíveis que nos separam da verdade da essência sublime. Mesmo que essa pessoa tenha bastante sorte para aprender o caminho reto a partir de um livro secreto ou de determinada instrução, essa pessoa penetrará a escuridão, e é possível que seja
bem-sucedida quanto a tornar-se imortal apenas por obra da graça. Conquanto vidas sem conta sejam iluminadas, a que não tem consciência do todo na verdade não ajuda a ninguém. Antes que a vida propícia seja espoliada, que tudo seja a sua própria verdade, pois a verdade de uma pessoa é a do universo inteiro. Contudo, não significa, que vez ou
outra, venha a se produzir-se algo fundamentado na sabedoria ocidental. Gentil príncipe, pode a verdade íntegra ser posta em palavras? Gentil príncipe, o que tens a me dizer? Todas as pessoas deveriam oferecer com reverência saudações e incenso a ele, e cercá-lo com o olor das flores. 2330 Embora o que ele professe possa ser chamado de a suma
verdade, a realidade nunca pode ser posta em palavras. Gentil príncipe, respondeu o mestre, as bênçãos não são nem alguma coisa nem são nada. Assim, seguiu para o oeste montado no dorso de um búfalo-da-índia. As tradições do Budismo Chan e do Zen Budismo também foram fortemente influenciadas pelos ensinamentos de Lao-Tzu, uma vez que
originaram-se da junção do Taoísmo de do Budismo Indiano. Não, Venerável Mestre, a pessoa não pode imaginar o Tao como tendo algum tipo de forma encantadora, visto que a forma, para o Tao, não é real; ela é apenas chamada assim. Ninguém tomou nota desses relatos a não ser anos ou séculos depois. Ao seguir esse caminho, tornam-se imortais.
[...] O sentido fundamental do tzu-jan é que o Tao opera por si mesmo. Atenta para o exemplo do pinheiro. Diga-me, gentil príncipe: pode a perfeição ser posta em palavras? Venerável Mestre, todos os seres divinos e imortais têm introvisão? O projeto surgiu após, ao buscar pela obra Tratado do Vazio Perfeito de Lie-Tzu (uma das principais obras da
tradição Taoísta), perceber-se a escassez de livros e traduções bem-feitas e fidedignas sobre tais temas. Venerável Mestre, as pessoas das gerações futuras, durante a Era do Caos, serão capazes de compreender essa verdade? Meu gentil mestre cantou uma canção como resposta. Ele tem raízes fortes, tronco vigoroso, inúmeros ramos, galhos, pinhas
e folhas; no entanto, ele começou de uma semente minúscula. Ele afirma a verdade e mostra o caminho para a evolução de toda a humanidade. Ademais, se alguém acolhe a verdade íntegra contida nesta escritura, e a estuda e a pratica, então essa pessoa deve obter as bênçãos mais altas de todos os seres. Todas as mudanças no mundo se manifestam
sobre o tabuleiro. Venerável Mestre, de acordo com o meu pensamento, não há nada que seja definitivo nem imutável, que possa levar uma pessoa à verdade íntegra. Será que o Uno Íntegro apresenta toda sorte de maravilhas e realiza milagres a fim de ostentar sua divina majestade ou de inspirar fé e a obediência nos outros? Tampouco um fim lhe
foi imposto. Esse é o meio de satisfazer a natureza íntegra da pessoa. Não, Venerável Mestre. Como vês, gentil príncipe, esta escritura é a verdade sutil de uma vida universal e íntegra, e o poder de reação do Tao não negligencia nenhuma e não pode ser negado por ninguém! # 18 Naquela época, o príncipe perguntou ao mestre uma outra vez:
Venerável Mestre, se os homens e as mulheres de bom coração estão motivados a conseguir a consciência apropriada a fim de restituir sua natureza íntegra, de que modo podem eles conservar essa consciência e sujeitar a atividade ilusória da mente? Segundo tal mitologia, no início não havia nada além do Caos Primordial, o Vazio e Escuridão. Ou
permanece no domínio sutil, ou se transfere aos domínios que se ligam a ela. Quando uma pessoa não se limita a si mesma impondo condições aos serviços que presta aos outros, as bênçãos evocadas também são sem limites. Diz a lenda que Lao-Tzu viveu no século VI a.c. Passou a primeira metade da sua vida cerca de quarenta anos na corte imperial
da China, trabalhando como historiado e bibliotecário. Então o príncipe perguntou ao mestre: Venerável Mestre, por que é que os que são virtuosos não têm virtude suficiente para aceitar as bênçãos que são a consequência de seus atos? Todos os ensinamentos abrangentes, e ainda vivos, dos antigos sábios têm a mesma fonte: a verdade sutil da
grande unidade. Gentil príncipe, replicou o mestre, a consciência é o movimento sutil da mente. Acolhe apenas a Unidade indefinível. Não há nenhuma diferença real entre as partículas minúsculas e o grande mundo, mas eles são denominados diferentemente por causa dos conceitos relativos de pequeno e grande. 1017 # 9 O que achas, gentil
príncipe?, indagou o mestre. Em vez disso, o discípulo deveria superar todos os obstáculos e fazer de si mesmo um vaso vazio para receber a luz da Grande Vida Una que deriva do seu mestre. Eliminar a individualidade possibilita à pessoa livrar-se das discriminações da forma, da língua, da percepção dos sentidos, dos sentimentos e de todas as
outras condições relativas que acabam por nos enredar. Então, o príncipe perguntou ao mestre: Venerável Mestre, quando as pessoas ouvirem essa verdade no futuro, será que conseguirão segui-la? Gentil príncipe, o que me tens a dizer? As pessoas formam a mente delas de inúmeras maneiras, e o Uno Íntegro conhece todas elas. Depois, saíam para
o jardim, onde o velho mestre estava, e aguardavam por seus valiosos ensinamentos. Gentil príncipe, se alguém se relaciona com os outros e os serve apenas de acordo com seus próprios desígnios, é como se essa pessoa penetrasse a escuridão e estivesse cega. É também responsável pela vida dos outros? Gentil príncipe, se a pessoa ainda possui os
conceitos mentais da divisão do eu e dos outros, do masculino e do feminino, da longevidade e da brevidade, da vida e da morte, e assim por diante, em sucessão ilimitada, tal pessoa não possui a consciência que a tudo abarca. O acontecimento aparentemente singular é uma variação e um segmento do grande todo. Quando a mente da pessoa está
perturbada e confusa, o Uno Íntegro parece sumir; no entanto, a real natureza da pessoa não partiu. A pessoa que é motivada a obter a consciência íntegra superior não rechaça a prática de uma vida simples e virtuosa, de um regime alimentar saudável e de uma compenetração íntegra. Quem tenta falar sobre ela só faz se afastar dela, torná-la
obscura. Assim sendo, são seres íntegros. As orientações que dava não eram nem de religiões comuns nem de sabedoria terrena, mas revelava a verdade de cada aspecto do universo. Um discípulo não deveria tentar provocar uma atenção especial nem instruções especiais por parte de seu mestre; tampouco deveria tentar levar o mestre a demonstrar
uma preferência pessoal pelo discípulo. O velho Pangu jamais realizou movimentos que não fossem naturais. Sim, Venerável Mestre, o Uno Íntegro tem olhos surpreendentes que podem perceber todas as coisas e todas as sendas espirituais. Se não há nenhum eu, não há outros para se ajudar partilhando a consciência de alguém. É apenas a mente
relativa que os supõe assim. Qualquer pessoa boa inclinada a obter a consciência de toda a verdade deveria seguir o Tao para assim abrandar a mente e para harmonizá-la com todos os aspectos da vida. 1219 # 11 Disse o mestre: Gentil príncipe, quero saber a tua opinião. # 27 Gentil príncipe, disse o mestre, peço-te que não penses que um ser
íntegro alimenta a ideia de enviar as pessoas ao domínio íntegro. O seu próprio ser beneficia toda a vida. Da mesma forma, cada acontecimento é uma entidade conjunta de muitos elementos diferentes. Porque não há pessoas a serem enviadas ao domínio íntegro. O Tao revela a verdade contida nesta escritura aos que cultivam a si mesmos, não para o
seu próprio bem, tampouco para beneficiá-los parcialmente, beneficiando os outros parcialmente. [2] Tao Manifesto, Tai-Chi. No Inglês é traduzido também o Clássico de Conversão dos Bárbaros. Não podemos decidir exatamente como vamos respirar nossos pulmões se enchem e se esvaziam sem esforço. O mais provável é que ela depare com muitos
tipos de problemas antes que possa avançar, a menos que sua virtude seja completa. Assim, seu nome pode ser transliterado para jovem velho e ser entendido como alguém que alcançou a velhice cedo, ou seja, a sabedoria. Se uma pessoa pensa em termos de obter algo, isso significa que essa pessoa acredita que há algo a ser obtido ou alcançado que
é exterior à sua própria natureza. Pessoas com capacidade telecinética podem mover objetos sem tocar fisicamente neles, mas não podem mover o intangível. Ele une a sua mente à 815 Origem Sutil sem nome do universo múltiplo em que não há passado nem presente nem futuro. # 17 Prosseguiu o mestre: Gentil príncipe, se os homens e as mulheres
de bom coração estudam e adotam esta escritura, e se são desprezados pelos outros, isso é a consequência das ações insensatas de suas vidas passadas, que estão dando frutos nocivos nesta vida. Gentil príncipe, há criação, mas ela, em si, é incriada. Sim, Venerável Mestre, o Uno Íntegro tem olhos físicos. São a expressão da máxima simplicidade e
da mais pura sabedoria. Quando a paz é perturbada, a energia vital se desvanece. Trata-se, verdadeiramente, do ensinamento mais elevado. A grande igualdade da realidade compreende o corpo cósmico sutil do Uno Íntegro. Gentil príncipe, replicou o mestre, é possível. São essas as oferendas espirituais fundamentais a quantos querem alcançá-las.
Toda orientação genuína é intangível, porque o Tao está além dos limites da mente. O sábio vive tranquilo, conectando-se à verdade inexprimível da vida de modo indivisível, altruísta e harmonioso. A sabedoria terrena pode ajudar uma pessoa a entender as coisas terrenas, mas trata-se apenas da compreensão conceitual; assim sendo, ela atrapalha a
experiência direta da verdade. Os taoístas consideram Lao-Tzu o maior mestre de todos os tempos, e deramlhe o título espiritual de O Mais Elevado. As pessoas podem chamar um templo de sagrado e de sublime criando o conceito dualista dos lugares que são sagrados e sublimes em contraste com lugares que não são. Gentil príncipe, não se trata de
eles terem ou não introvisão acerca de uma coisa particular, mas de um ser ter cultivado e desenvolvido a visão da totalidade antes de compreender uma vida integral de imortalidade. A pessoa que segue o Tao não nega a importância de fazer o esforço necessário para ter uma vida positiva, simples, saudável e natural. Assim sendo, é por meio do
discernimento do leitor que as práticas devem ser escolhidas. O príncipe respondeu exultante: Venerável Mestre, estamos prontos para acolher tua orientação preciosa com grande júbilo. Se um discípulo é muito emotivo, ou se a sua mente é por demais inflexível, os bons ensinamentos serão deturpados, e a sabedoria do mestre não será assimilada.
Ele é tido como um sábio de grande energia celestial. Nenhum dos dois pode ser distinguido como sendo primário ou secundário, porque, na realidade, não há diferença entre eles. # 14 Nesse momento, o príncipe entendeu plenamente a magnífica doutrina que o mestre lhe havia transmitido. Gentil príncipe, as pessoas com clarividência podem ver
coisas que não estão à vista, mas não podem ver o informe. O Tao não é algo de natureza religiosa ou terrena. Que hora vivida pela árvore não é a verdade? Então, sábio príncipe, o Uno Íntegro pode ser visto até mesmo no que parece comum, simples e habitual. Venerável Mestre, será que a capacidade intuitiva pode ser transmitida de uma vida para
outra? 3138 Gentil príncipe, cada partícula minúscula é um mundo em si mesma. Até mesmo a estrutura do tempo e do espaço não é real, mas é apenas uma criação conceitual. Pangu permaneceu entre eles sustentando o Céu. Para o Uno Íntegro, a mente não é real. Um tipo o compreende intelectualmente, e é capaz de falar bem dele, ao passo que o
outro tipo na verdade o vive com todo o seu ser. Embora ele seja chamado de corpo cósmico sutil, sua realidade não pode ser posta em palavras. Haverão de persuadir os outros a segui-las, perseguirão os que não creem nas mesmas ilusões e assim travarão desastrosas guerras. Estás certo, gentil príncipe. Isso é o que dá aos seres a oportunidade da
vida. Gentil príncipe, procura ignorar tanto o mundo como as partículas, o acontecimento singular e a massa conjunta. 310 O Hua Hu Ching é um manuscrito muito raro, e até mesmo apareceu num grande número de versões na antiga China. # 20 Gentil príncipe, o que tens a me dizer?, perguntou o mestre. Gentil príncipe, não te equivoques e não
penses que alguém que obteve a consciência mais elevada, a consciência incondicional, deve rejeitar a verdade natural e fundamental, o senso comum, as práticas definíveis, a lei moral e a conduta virtuosa; esse modo de pensar não levará à completa consciência; só poderá levar a monomania. # 2 Por ocasião de semelhante encontro, um sábio
discípulo, que era o príncipe do país, ergueu-se entre os membros do grupo e humildemente saudou o mestre, dizendo: Venerável mestre do mundo, uma pessoa virtuosa sem discriminação cuida dos que praticam a virtude e o altruísmo. Os conceitos relativos de igualdade e diferença são apenas manipulações da mente, e nada têm que ver com a
realidade. Eles, que amam a vida e valorizam as palavras, continuam quietos e observam. A depender do desenvolvimento da mente e do espírito do indivíduo, a pessoa pode descobrir não apenas o grande corpo universal, mas também obter a verdadeira consciência e a iluminação da alma, além da realidade da vida universal. Não há necessidade
nenhuma para se fazer mais comentários, pois a orientação da realidade transcendental e fundamental está além do domínio da veracidade e da falsidade na lógica comum. Se uma pessoa procura a senda fora de si mesma, Descobrirá a sua sombra e deixará a substância verdadeira. Gentil príncipe, a mente é tão imensurável quanto o vasto universo.
Essa tradução foi retirado do livro Hua Hu Ching, os últimos ensinamentos de Lao Tzu, do autor Hua-Ching Ni, pela editora Pensamento, Um agradecimento especial a todos os mestres Taoísta do passado que conservaram tal obra e a Hua-Ching Ni que a trouxe ao ocidente. Essa pessoa de fato levará a cabo o grande mérito de carregar às costas a
responsabilidade de propalar a revelação divina. Por conseguinte, a pessoa não deveria desintegrar a própria mente criando conceitos dualistas de formas, sons, aromas, sabores ou sentimentos diferentes, nem mesmo de algo que reforce a ilusão de separação. A pessoa não deveria limitar seus serviços fazendo distinção com base na cor, na
nacionalidade, na família ou nos relacionamentos sociais, nas percepções sensoriais, ou 714 em quaisquer outras condições relativas. - Shén Lóng Fēng7 A HISTÓRIA DE LAO-TZU Lao-Tzu possui várias grafias tais como Laozi e Lao-Tsé. O príncipe disse ao mestre: Venerável Mestre, de acordo com o que hoje entendo do Tao, a pessoa não deveria
confundir o corpo cósmico sutil do Uno Íntegro como tendo forma no sentido relativo. Adotar e usar os métodos oferecidos neste livro deve, pois, ser responsabilidade do leitor. Fixar a mente em qualquer estrutura rígida é de imediato prender-se na servidão da dualidade. Gentil príncipe, a força de um ser humano pode durar, de fato, muito tempo.
Venerável Mestre, entendo que a pessoa que está cultivando a si mesma a fim de se desenvolver até alcançar o domínio imortal não deve tentar esconder-se num canto e evitar a realidade da vida. Sim, de fato, Venerável Mestre, a quantidade seria muito grande. A pessoa que pratica o Tao e depois orienta os outros dá espontaneamente tudo o que
tem, simplesmente porque é da sua natureza [3] fazer isso; desse modo, obtém as bênçãos da não-ação [4], e nunca se desvia do Tao. O mestre transmitiu os mesmos ensinamentos a todos nós, e ficou a cargo de cada discípulo absorver, degustar e desenvolver o ensinamento em si mesmo. Os mundos são o movimento conjunto de partículas
minúsculas. Quem pensa sobre ela perde-a. O mesmo se dá com o relato do Gênesis, com a história de Abraão, com a experiência de Moisés e com os ensinamentos de Jesus. Se houvesse tantos rios quantos grãos de areia no Rio da Eternidade, e se houvesse tantos mundos quantos grãos de areia em todos os rios, haveriam muitos? Venerável Mestre,
agora compreendo que cada estágio da vida é a raiz do estágio seguinte, com cada evento como um elemento do evento como um todo. Assemelham-se a um copo de água límpida e fresca; no entanto, imensurável é o seu poder sutil. Gentil príncipe, aquele que é integralmente virtuoso não retrocede e usufrui a eminência de suas realizações
espirituais enquanto o mundo está às voltas com a carnificina, por causa do apego ignorante das pessoas a ideologias e teologias. Tudo o que podemos fazer, pois, é indicar o caminho ao caminhante; não podemos percorrer o caminho por ele. Com referência ao Tao, é a percepção de que a atividade da natureza não é auto obstrutiva. Exatamente,
gentil príncipe. Gentil príncipe, como mencionei, se no futuro houver duas pessoas capazes de adotar a lei contida nesta escritura, e capazes de a estudar e praticar com grande sinceridade, o mérito e a virtude que essas pessoas obterão serão incalculáveis. As informações aqui apresentadas se destinam a um melhor conhecimento e a uma
experiência do autor, e devem ser usadas pelo leitor ao seu talante e segundo a sua responsabilidade. # 30 Venerável Mestre, é claro que se uma pessoa oferece tesouros terrenos como esmolas aos desfavorecidos, enquanto uma outra pessoa pratica o Tao e afirma a verdade desse caminho aos outros, as bênçãos da segunda serão muito maiores do
que as da primeira, pois aquele que afirma o Tao é capaz de evitar o extremo da parcialidade. - Shén Lóng Fēng6 Nota sobre a obra A obra Hua Hu Ching é um importante tratado do pensamento taoísta cuja autoria é atribuída ao lendário mestre Lao-Tzu, autor da célebre obra Tao Te Ching. Por que é assim: se alguém nos faz algo de que não
gostamos, precisamos ter força para suportar; trata-se de uma situação difícil e incômoda; contudo, depois que te elevaste acima dos conceitos relativos da mente, não há nenhum eu nem outros, nem longevidade, nem brevidade, nem vida, nem morte na tua mente; logo, não sentes ódio nem tristeza. Se tais ensinamentos fizessem isso, no entanto,
seriam tão-somente um outro obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento interior. Na versão de Hua-Ching Ni a obra assume a forma de um diálogo de perguntas e respostas entre um sábio mestre e um discípulo que também era príncipe. O grande todo é a combinação de todos os acontecimentos singulares. Na verdade, nada há que seja superior ou
inferior. A relação entre a alma universal e a alma individual é exatamente como a relação entre a Lua e o lago. O mundo e as partículas não são coisas separadas e isoladas. A natureza íntegra do universo não pode ser distinguida por meio do modo dualista da percepção. Será o estágio sutil da vida a raiz da existência de alguém, e o estágio visível a
árvore? No período de uma vida, a pessoa pode nascer numa família, numa raça, numa sociedade ou numa nação que algum dia amou; ao passo que numa outra vida essa pessoa nascerá numa família, numa raça, numa sociedade ou numa nação a que foi hostil. A pessoa que teve êxito no que respeita a se livrar do apego aos sentidos não pode se
prender ao que obteve. Exceto para a experiência profunda de certo treinamento que é solidamente criado e forjado, o conhecimento é despojado porque o acúmulo de informações relaciona-se às células do cérebro em vez de aos modelos fundamentais e aos instintos profundos da vida. Isso significa que as diferenças culturais não existem, posto que
uma mente a que falte o desenvolvimento possa se aferrar a certo estágio de expressão como sendo a verdade de todos os tempos. Com semelhantes embaraços conceituais, não podem sequer dar ouvidos à verdade, e muito menos estudá-la, praticá-la, acolhê-la ou explicá-la aos outros. Seria enorme, Venerável Mestre; mas por que me fazes essa
pergunta? Gentil príncipe, alguém de virtude íntegra é altruísta e imparcial. Então, o Uno Íntegro, [2] onisciente, onipresente, que é o Tesouro do Poder Divino do universo múltiplo, brilhará sobre elas e as absorverá 916 no seu esplendor. Pode essa pessoa tornar-se apegada ao fruto da sua iluminação? Quando as partículas se juntam, há um mundo;
quando o mundo se dissipa, há partículas minúsculas. Se por acaso as nuvens aparecem e cobrem a Lua, as pessoas dizem que ela deixou o lago; no entanto, na verdade, ela não foi para lugar nenhum. Tudo no universo é igual. Se os seres íntegros ainda conservassem quaisquer ideias sobre o eu e os outros, a longevidade e a brevidade, a vida e a
morte, eles não seriam seres da verdadeira consciência íntegra. # 24 O príncipe se reportou ao mestre uma vez mais. Não, Venerável Mestre, a perfeição fala por si mesma. Tampouco a consciência sem condicionamento é um modo determinado e inalterável de perceber as coisas. As pessoas mundanas e os imortais, os incautos e os iluminados,
originariamente, têm a mesma natureza da Senda Sutil em si mesma. Gentil príncipe, há dois tipos de discípulos que seguem o Tao. Elas perdem o seu significado diante do Uno Íntegro, pois que para o Uno Íntegro nada há que possa ser denominado clarividência, clariaudiência, telepatia ou telecinética. O Uno Íntegro tem olhos incomuns que
discernem todos os tipos de caminhos espirituais? Gentil príncipe, não é a mente que varia constantemente, mas os acontecimentos é que sempre estão mudando. Dessa pedra nasceu Pangu, que moldou o universo na forma do Céu e da Terra, e depois se dividiu em muitos, muitos seres vivos. O sábio compreende que nada que possa ser posto em
palavras é a verdade íntegra. Se um ser desenvolve sua introvisão, mas não alcança a imortalidade, a introvisão seguirá o mesmo ciclo de vida, morte e renascimento que a pessoa segue. Sendo assim poderia se traduzir por Tratado da Reforma dos Insensatos, no entanto preferiu-se por deixar o subtítulo como proposto por Hua-Ching Ni: Os últimos
Ensinamentos de Lao-Tzu. Gentil príncipe, todas essas capacidades só existem no domínio da dualidade. A virtude que não discrimina é o veículo que transporta a pessoa para lá; ela expressa a suma energia da natureza universal. A energia pode continuar no domínio sutil, ou ser transferida às pessoas que podem se ligar a ela segundo a lei da reação
da energia. A consciência íntegra não está longe; a lucidez está à mão. O espelho reflete a flor, e, por meio desse reflexo, a existência do espelho pode ser percebida; mas na relação entre as partículas e o mundo, 3340 não se conclui que lado é o reflexo e que lado está sendo refletido. Quando minha mente universal vai ainda mais fundo do que a
mente universal de Lao Tzu, espera-se que um novo progresso seja feito. Conta a lenda que após cruzar a fronteira, Lao-Tzu desapareceu, sem deixar rastros de sua vida ulterior. Não, Venerável Mestre, respondeu o príncipe, o corpo cósmico sutil do Tao não pode ser visto em nenhuma forma bela porque, para o Tao, nada há que possa ser
considerado forma. O Tao, com efeito, é sem imagem; no entanto, no ato de tentar adaptá-lo a uma imagem, as pessoas deturpam a realidade e dela separam-se. É diferente quando a pessoa se sente perplexa pelos movimentos diversificados sobre a superfície da realidade. [5] Tao Imanifesto, livre de dualidade, Wújí ( 無極 ). Essas coisas podem ajudar
a canalizar as emoções da pessoa bem como a energia vital total em si mesma, podem ser um processo eficaz de aprimoramento para moldar um principiante na forma correta para a vida. Se uma pessoa acumula uma grande quantidade de tesouro e o dá aos necessitados, a bênção que pode receber por causa disso é enorme, mas essa bênção 2532 é
apenas uma parte minúscula da quantidade de bênçãos concedida a quem pratica o bem e orienta os outros ao Tao a que se alude nestas escrituras. Se os acontecimentos em si mesmos não se apossam da mente e absorvem por completo a consciência da pessoa, os preconceitos e as preocupações da mente impedem a pessoa de chegar à verdadeira
consciência do fato. Gentil príncipe, se alguém preza a orientação desses ensinamentos, e se vale deles para instruir os outros e servi-los de modo altruísta, as bênçãos dessa pessoa serão maiores do que as da primeira. Vitória e fracasso se decidem nos elementos sutis que estão por trás dos movimentos. O velho Pangu vibra o seu machado e entalha
ritmadamente - disso advém o Céu, mas não como o pensais, e a Terra, mas não como a vedes. Seu objetivo não é partilhar a excelência de seu intelecto, tampouco dar mostras de sua grande compaixão. Não, Venerável Mestre, o lugar em que habita o Uno Íntegro não pode ser definido dessa maneira. Por que isso é assim? Como, pois, poderia ela vir
a apegar-se ao que chama de última jornada da vida? Esse é o caminho do ser íntegro. Portanto, siga apenas o Tao, acolha apenas a Unidade e ignore toda divergência. [7] No princípio, o universo era como um tambor de pedra arredondado, e, passados muitos anos, a densidade dentro do tambor começou a se alterar. Em linguagem simples, isso
significa que para ele foram necessários muitos anos até que entrasse na posse do fruto da sabedoria. Porque ela não pertence ao domínio do intelecto, ela continua enquanto houver o ser. O corpo cósmico não está separado do corpo individual, tampouco está o corpo individual separado do corpo cósmico. Quando se consegue isso, a pessoa que
presta serviços aos outros descobre que, na verdade, não há ninguém que esteja sendo 1825 servido; essa pessoa não percebe mais as outras vidas como exteriores a si mesma, tampouco percebe a sua própria existência como separada e individual. A gênese do mundo é o exercício da sua mente. Esta existe apenas na esfera relativa. Ao chegar na
metade da vida, Lao-Tzu decidiu abandonar a corte imperial, retirando-se como eremita para a floresta, onde passou a segunda metade de sua longa vida a estudar, meditar e viver o Tao. Os mundos são apenas a união de partículas. Tentam fazer com que suas realidades limitadas se adaptem à realidade imaginável e ilimitada. Durante a dinastia
Yuang, o imperador Shuen Ti (cerca de da era cristã) foi levado pelos líderes religiosos invejosos e preconceituosos da época a banir o Hua Hu Ching pelo fato de muitos terem associado o imperador ao príncipe que aparece como o discípulo de Lao-Tzu em tal livro. # 25 O mestre prosseguiu: Além disso, gentil príncipe, o Uno Íntegro se revela a si
mesmo na qualidade da natureza de todas as coisas. [1] No passado, o termo designava o país atualmente conhecido como China. A pessoa deveria estar disposta a renunciar ao que mais ama e até mesmo a sacrificar a vida em favor dos outros. Quando eu era um discípulo que andava ao lado do meu mestre, será que aprendi algo com ele, algo que
fez com que eu me sentisse um santarrão? Por que senda deveriam seguir a fim de harmonizar sua mente com todos os aspectos da vida? O mestre replicou: Gentil príncipe, as pessoas boas que são motivadas a obter a consciência apropriada de um ser íntegro deveriam dissipar toda concepção de dualidade. Não há imagens a que se deveria apegar,

tampouco bênçãos que alguém devesse buscar. # 21 Gentil príncipe, o que me dizes? # 7 O príncipe perguntou ao mestre: Venerável Mestre, haverá pessoas no futuro que terão a oportunidade de aprender e de seguir o Tao estudando esses pergaminhos de bambu em que foram registrados os teus grandes ensinamentos? Pois um mestre transmitir
sua sabedoria aos outros é tão-somente uma realização da sua virtude. No entanto, as pessoas se apegam a ilusões que tais e as chamam de mente. E também à Carolina Rangel que se deu ao trabalhado de publicar todo o livro, capítulo por capítulo, na página do Facebook com o mesmo nome do livro. Na verdade, Venerável Mestre, o Uno Íntegro
tem olhos espirituais capazes de ver através de todas as coisas. Gentil príncipe, as verdadeiras bênçãos e o amor impessoal estão além da ideia de mensuração. Além disso, não terão nenhum obstáculo mental formado por diferentes cenários culturais, costumes ou crenças religiosas que impediriam a percepção da verdade sutil da integração
universal. A natureza deles não difere em nada. Quando começamos a nos preocupar com as bênçãos, elas deixam de ser bênçãos. O corpo cósmico não deve ser pensado como algo separado do todo, pois que ele é o todo em si mesmo e gera todos os corpos individuais. Do mesmo modo nosso corpo opera por si. Gentil príncipe, aquele que segue o Tao
ajuda aqueles menos desenvolvidos espiritualmente e que contam com as imagens e métodos transitórios e ilusórios antes de alcançar a verdade máxima. Tampouco é exato dizer que o mundo é um ajuntamento de partículas minúsculas com formações variadas, nem que as partículas se juntam e se integram na forma do mundo. Se a pessoa não
discrimina entre o que é denominado sagrado e profano, ela se livra da servidão de todos os conceitos. Gentil príncipe, todas as plantas, animais, raças étnicas e muitos tipos de inseto são imagens e símbolos da energia de diversos ambientes naturais e se associam à rede de raios de estrelas distintas. Isto está correto? Em verdade, não há meio de o
Tao separar seu ser da natureza do universo. Quando chegou na Divisa Hang Gu, na fronteira da China, foi solicitado pelo guarda da divisa que tomasse nota da essência da sua sabedoria. Gentil príncipe, qual é a tua opinião? Ela é algo que pode fazer com que tua mente se aprofunde mais nos níveis da compreensão; destarte, tua pergunta não é sem
importância; pelo contrário, é muito oportuna. O Uno Íntegro teria inventado algo para nos ensinar? Não, meu Venerável Mestre. Gentil príncipe, praticar todas essas disciplinas essenciais é viver o Tao e a verdade máxima da natureza, além de todos os princípios relativos e de todas as ideias fragmentárias. Essas pessoas terão eliminado seus
conceitos mentais, inflexíveis, acerca do eu e dos outros, do masculino e do feminino, da longevidade e da brevidade, da vida e da morte. Acho que compreendo, mas não estou seguro disso. Minha admoestação mais importante é que não penses que, pondo de parte essas posturas, essas formas ritualísticas, a pessoa pode obter a consciência infinita
da verdade onipresente. Eis como o sábio se relaciona com a sua mente. Gentil príncipe, depois que recebi minha vida da Origem Sutil, dediquei-me durante muitas vidas a inúmeras religiões com suas divindades, acreditando que elas 1724 agiriam como intermediárias entre mim e a realidade sutil e íntegra do universo. Gentil príncipe, não pode
haver desenvolvimento completo para aqueles que não vivem uma vida completa. Seu nome é apenas relativo. Nesse tempo, acumulou-se o qi de mais de 8 mil Terras no seu interior, energia suficiente para construir ou destruir 8 mil mundos, mas não forte o suficiente para que o gigante se libertasse. Ao fazer isso, nós a limitamos à esfera mental da
dicotomia, em que ela não é mais o reflexo essencial, direto e verdadeiro da verdade universal de uma vida. Se alguém se apega a nomes, contudo, esse alguém nunca pode ter uma visão clara e direta da verdade integral de todas as coisas. Gentil príncipe, ignora toda aparência de dualidade, e adota apenas a vida íntegra, una e universal. Gentil
príncipe, a pessoa que busca a verdade a perde. Disposto a evitar o constante conflito do Tigre e do Dragão, Pangu separou o Yin e Yang com um golpe de machado. Essa é a realidade simples da lei da reação da energia. Ele não conseguiu deixar de irromper em pranto, consequência da funda amargura à recordação dos tempos de ignorância que
viveu antes, e ele disse: Venerável Mestre, essa é a orientação mais profunda que recebi desde que pela primeira vez comecei a desenvolver um perfeito entendimento das coisas. Gentil príncipe, os que brandem a espada são como os pequerruchos que brincam com um machado enorme; inevitavelmente hão de causar a própria destruição. (Alan
Watts) Wu wei, nãoação, é o princípio de deixar a vida se desdobrar sem interferir e sem forçar as coisas quando o tempo não é apropriado. Algumas 1926 pessoas muito se empenham em impressionar uma divindade em quem acreditam a fim de invocar favores ou bênçãos especiais, mas isso é apenas uma fantasia que demonstra a falta de um
verdadeiro desenvolvimento espiritual por parte da pessoa. A pessoa pode nascer com uma forma que algum dia lhe foi atraente, ou com uma forma que algum dia o desgostou. Essas coisas são apenas chamadas assim. Não, Venerável Mestre, não aprendeste nada que faria com que te sentisses um santarrão. Para ter a completa integração, a pessoa
deve dedicar o seu ser totalmente à verdade íntegra. Gentil príncipe, o que me dizes? A configuração das coisas como uma entidade conjunta não dura para sempre, mas tampouco as coisas se isolam e se separam para sempre. Gentil príncipe, muitas pessoas se contentam e se satisfazem com as diversas doutrinas religiosas limitadas que existem hoje
no mundo. Um livro pode ser queimado por quem não conseguiu nenhum desenvolvimento espiritual, mas nenhuma 411 pessoa pode perturbar a mente universal. [...] O wu wei aplica-se também à atividade humana e refere-se a alguém que não atrapalha o próprio caminho. Fazer isso seria voltar à servidão dos sentidos, e o reino do ego haveria de
arruinar o que obteve. Se a pessoa alcança a imortalidade, contudo, ela será um ser imortal com uma introvisão pura. de Alan Watts] 1118 # 10 Gentil príncipe, disse o mestre, imagine que uma pessoa escapa de ser ludibriada pelos sentidos. Em chinês, 化胡經, onde Huà ( 化 ) significa converter, transformar, reforma; Hu ( 胡 ) significa imprudente,
irresponsável, ultrajante, insensato e Jīng ( 經 ) significa livro ou tratado. Ao mesmo tempo, trata-se de um mundo de espiritualidade. Tanto a oferta de esmolas como a afirmação do Tao são manifestações da energia positiva que evocará a reação correspondente do universo. Se uma pessoa aprende apenas a técnica que envolve reunir energia a fim de
se tornar imortal, mas não desenvolve todo o seu ser e a sua visão como um todo, esse cultivo depende inteiramente da informação que é capaz de adquirir. Assim poderemos, juntos, contribuir na evolução de todos aqueles que buscam a verdade e têm fome de sabedoria. Sim, Venerável Mestre, o Uno Íntegro se refere à areia no Rio da Eternidade
como areia. Gentil príncipe, os seres virtuosos praticam a virtude sem nenhuma consideração pessoal. O Uno Íntegro tem olhos espirituais? Ter consciência do ser como Uno Íntegro é como assistir ao reflexo da Lua sobre a superfície do lago imóvel. Imagine também que essa pessoa resolva fazer dessa viagem a última e parte para realizar a
purificação final a fim de viver para sempre no Domínio da Vida Íntegra [5]. A bondade do velho Pangu se expressa em natureza harmoniosa. A bênção e a sabedoria íntegras transcendem todas as bênçãos e todas as formas de sabedoria relativa. De acordo com a lei universal de reação da energia, é lícito supor que ele haverá de obter bênçãos na
proporção do tesouro de que dispôs? O corpo cósmico pode ser compreendido como o universo vasto e profundo, mas ele não é passível de observação em termos físicos. O Tao revela essa profundidade aos que se cultivam a si mesmos para o bem de todos, porquanto este é o nível mais alto da virtude. Terminado o dia de trabalho, lavavam-se
cuidadosamente e se alimentavam de forma adequada. Se o mestre tiver de trabalhar continuamente com os problemas mentais do discípulo, ele será impedido de partilhar seu tesouro espiritual com o discípulo. A pessoa que descobre que a vida é um fenômeno que implica ir e vir também descobre que algo como idas e vindas não está na raiz da vida
íntegra. A pessoa que quer apreender a verdade faz com que ela escape. Para o Uno Íntegro, as partículas individuais não seriam partículas individuais; elas apenas são chamadas assim. O nome dele literalmente significa 'grande trovão arredondado'. As vias divergentes da existência multiplicam-se bastante em cada geração. Não precisamos decidir
quando e como nosso coração vai bater ele simplesmente bate. Nesse momento, o mestre confirmou a resposta do príncipe dizendo: Se alguém vê o Tao de determinada forma, Se alguém procura o Tao de determinada maneira, Essa pessoa pratica a feitiçaria, E nunca pode ver o corpo cósmico sutil do Tao. De seu sangue e lágrimas, surgiram os rios;
de seu suor, surgiu o orvalho e a chuva; de seus músculos surgiram as terras férteis. Ah, se os deuses tolos soubessem disso! Haveria perfeita originalidade antes de qualquer movimento. Todo momento e atividade da pessoa evocam uma reação por parte da energia sutil do universo. Assim, na verdade, não há distinção entre os acontecimentos
singulares e o grande todo; ambos são iguais. Cantá-la-ei agora a ti, se conseguir me lembrar dela. A doutrina dele era por demais simples, ainda que muito profunda. Portanto, um Uno Íntegro professa apenas o Tao. Não há nenhum 'eu'; no entanto as pessoas mundanas acreditam que o eu existe. Os que procuram e encontram o Tao devem ter
firmado suas raízes da virtude em um, em dois ou até mesmo em mais períodos de vida. Quando algo é denominado método ou recurso máximo, esse algo já se tornou um obstáculo para a obtenção da consciência íntegra. Só a pessoa que já evoluiu até um estágio elevado pode receber essa preciosa instrução. Todas esperam viver no Reino dos Céus
algum dia, e se sentar sublimemente ao lado de sua divindade pessoal; contudo, alimentando esperanças e crenças que tais, só fazem acentuar a ideia que têm do eu e dos outros, da longevidade e da brevidade, da vida e da morte, numa sucessão sem fim. Como? # 31 O mestre prosseguiu: Gentil príncipe, se alguém pensa que o corpo cósmico sutil do
Uno Íntegro vem e se vai, senta-se e deita-se, essa pessoa não entendeu o que estou dizendo. Por volta dos 80 anos, Lao-Tzu a cruzar a fronteira do ocidental da China deparouse com o guarda da divisa que lhe pediu um resumo da sua filosofia, de maneira que que sua sabedoria não se perdesse. O que pensas, pois, gentil príncipe? Para o Uno Íntegro,
a ocorrência da união não é real, mas é apenas chamada assim. A pessoa cria a escuridão que cobre a luz, sempre disponível a ajudar livremente a alma da pessoa. São numerosas todas as partículas que constituem o universo? As partículas poderiam se reunir para se tornar o mundo, e o mundo poderia ser dissipado para se tornar partículas. Gentil
príncipe, o corpo sutil do Uno Íntegro é onipresente. Parece verdadeiro dizer que o mundo realmente existe no tempo e no espaço, mas ele é apenas um evento transitório conjunto nesse tempo e nesse espaço. Pelo fato de alguém deixar de lado a própria natureza em busca de algo exterior, essa pessoa despreza a verdade do seu ser. Assim, a morte
do gigante Pangu deu origem a todas as coisas existentes sobre a Terra. Criando a ideia de vida e de morte, essa pessoa só haveria de prender-se uma vez mais nos grilhões da dualidade, com a sua forma de pensar que envolve o eu e os outros, a longevidade e a brevidade, a vida e a morte. Quando a mente se liga a alguma coisa, ela faz pouco mais
do que prender-se na dor criada por ela mesma. Nenhuma das duas pode se separar do solo, do clima e do ambiente natural. 1522 # 15 Prosseguiu o mestre: Gentil príncipe, a tolerância é uma virtude necessária na vida de todos, mas, para o sábio, nada há que necessite ser tolerado ou denominado tolerância. 4047 Desfeita a divergência, os Céus e
as Terras, toda ovelha desgarrada e o velho Pangu, tornam à unidade original. É a dupla visão da mente que leva as pessoas a cometerem atos maldosos, a criarem a agonia, a infelicidade e as tragédias. Existe em todo momento do tempo e em cada parte do espaço. Não há nem uma única virtude em que alguém se deva concentrar, tampouco há
nomes que alguém deva reverenciar particularmente. Não, não pode, Venerável Mestre. Esse criador trouxe à luz todas as coisas e todos os seres? Gentil príncipe, o corpo informe da verdade íntegra é imensuravelmente grande! # 12 O mestre prosseguiu com seus ensinamentos. Todavia, eu me pergunto se daqui a muitas gerações haverá pessoas
que descobrirão esses ensinamentos e se elas serão capazes de os colocar em prática alegremente no seu dia-a-dia. Ele não é menor nem maior do que qualquer outro tipo de vida. O mestre, delicadamente, respondeu: Sim, isso é verdade, caro príncipe. A verdadeira senda do caminho divino com ele continua em movimento. De qualquer maneira, a
obra chegou até os tempos atuais e se apresenta de duas formas no ocidente. Quando as pessoas se apegam ao seu ego, elas ficam perplexas com o problema que envolve ser a mesma coisa ou algo diferente; assim, é o ego que ofusca a pessoa no que diz respeito à grande igualdade da realidade íntegra. De qualquer maneira, esforçar-me-ei por
difundi-las em outros grupos no Facebook, tornando-as acessíveis a todos. A obra é um importante tratado taoísta e possui duas versões no ocidente, ambas fora de tiragem no Brasil. Sem uma boa autodisciplina, a pessoa se divide uma vez mais, perde a consciência que obteve e torna à sombra que atrás deixou. Nesse meio tempo Yin e Yang se
manifestaram e despertarão o gigante que dormia. Por meio do estudo contínuo deste livro, a pessoa deparará com diversos tipos de ajuda. # 19 Gentil príncipe, indagou o mestre, de que modo reconhecemos o tamanho do corpo que a humanidade possui? O sábio organiza a sua mente assim como o vasto universo se organiza. Quando a mente dele
começa a pensar, o mundo começa a se mover. Com efeito, cada entidade conjunta não é um acontecimento isolado e único, mas é apenas considerado e denominado como tal. 29 INTRODUÇÃO O Tao Te Ching de Lao-Tzu é uma das obras mais estimadas e traduzidas do mundo. Será que isso quer dizer que o primeiro ser humano com seus
descendentes foram moldados como tambores, e que todos os seres humanos são apenas como alguém que viva num tambor, ignorando o que se passa do lado de fora dele? Não é necessário acumular atitudes mentais depois que uma experiência ocorreu, porque ser é conhecer. Esta é a minha própria versão, e ela representa o final da corrida
cultural entre a Ásia do Sul e a Ásia do Norte. Embora as partículas minúsculas individualmente não possam ser o mundo, juntas elas podem compreender todo o mundo. Em geral, a consciência é condicionada pelas reflexões momentâneas das coisas e dos símbolos. Ambas as obras carregam a mesma mensagem, diferindo-se apenas no modo como se
apresentam. # 6 Gentil príncipe, indagou o velho mestre, o que me dizes? O grande todo contém a substância vital dos acontecimentos singulares, e viceversa. Em chinês 老子, onde lǎo ( 老 ) significa venerável, velho, de todos os tempos, muito e zǐ ( 子 ) pequeno, criança, filho, semente. Porventura o corpo cósmico sutil do Tao pode ser visto em
alguma forma bela? A influência do livro pode ser vista nos últimos ensinamentos de Buddha, bem como nos ensinamentos do sufismo. # 16 Gentil príncipe, imagine que há homens e mulheres de bom coração que dão de si mesmos tanto quanto o número de grãos de areia do Rio da Eternidade para ajudar pessoas de manhã, que dão tanto de si
mesmas quanto o número de grãos do Rio da Eternidade para ajudar pessoas à tarde, e que dão tanto de si mesmas quanto o número de 1623 grãos do Rio da Eternidade para ajudar pessoas à noite. Não há nenhum meio relativo, específico, em que se possa obter a consciência da verdade íntegra. Trata-se da energia conjunta dos sumos seres
espirituais que reagem a toda energia com a mesma frequência sutil que lhes é própria. Enquanto a sabedoria íntegra vez ou outra parece o oposto da sabedoria terrena, ela também pode ajudar a ligar a pessoa às coisas terrenas; mas, nesse caso, a ligação da mente com a realidade não se dá por meio de nenhum modelo e compreensão, mas por via
da participação direta na experiência da vida. Pode uma pessoa que chegou ao estado da ausência do desejo pensar em ser feliz por ter finalmente chegado ao estado da ausência do desejo? Gentil príncipe, tome esse pinheiro como exemplo. Logo que as partículas minúsculas se unem, compreendendo o vasto mundo, o indivíduo atualiza o corpo
cósmico. Quando a estrela desaparece, sua luz também desaparece; a energia sutil da estrela, contudo, não morre. Gentil príncipe, para o Uno Íntegro não há nenhuma árvore e nenhuma raiz. Qual é, pois, a necessidade da tolerância? Isso significa que essa pessoa não consegue compreender que a sua própria natureza é a natureza íntegra do
universo em si. Gentil príncipe, se houvesse tantos rios no mundo quantos são os grãos de areia do Rio da Eternidade, acreditas que haveria uma quantidade enorme de areia? O mesmo se aplica aos numerosos mundos do universo; eles não são numerosos para o Uno Íntegro, mas são apenas chamados dessa maneira.
Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define
como "una versión ... In the eleventh book in the multimillion-selling Killing series, Bill O’Reilly and Martin Dugard reveal the startling, dramatic story of the global war against terrorists. In Killing The Killers, #1 bestselling authors Bill O'Reilly and Martin Dugard take readers deep inside the global war on terror, which began more than twenty years
ago on September 11, 2001. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.
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