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A TEMPESTADE É UMA CALAMIDADE HUMANA 
 

Desde tempos remotos os tufões e as inundações são 
considerados calamidades naturais. Todo mundo os aceita como 
fenômenos inevitáveis. No meu ponto de vista, entretanto, são 
calamidades humanas. Vou explicar por quê. (...) 

 
Inicialmente direi que a tempestade é a ação purificadora do 

espaço acima da Terra, isto é, daquilo que chamamos de Mundo 
Espiritual, pois até nele há uma constante acumulação de impurezas. 
Materialmente falando, é como acumular poeira numa cidade ou 
numa casa. Só que, como o Mundo Espiritual é invisível, o homem 
não percebe o acúmulo de impurezas. Se até hoje essa percepção 
não foi possível, é porque a educação está voltada apenas para a 
matéria, negligenciando os estudos espirituais. Sempre falamos que 
essa é a maior falha da humanidade. Se ela não reconhecer a 
existência do Mundo Espiritual e não fizer pesquisas baseadas nesse 
conhecimento, não lhe será fácil compreender o princípio da 
tempestade. Sendo assim, a missão original da Religião é fazer 
reconhecer a existência do Mundo Espiritual, ignorado e negado por 
quase todos. Entretanto, parece-me que as antigas religiões sempre 
se mostraram desinteressadas em relação ao assunto, o que eu acho 
muito estranho. Mas deixemos isso de lado. 

 
Como já expliquei em outras oportunidades, quando se 

acumulam impurezas no Mundo Espiritual, surge naturalmente uma 
ação purificadora. O vento dispersa as impurezas e a água as lava: eis 
o que é a tempestade. Realmente, não há nenhuma diferença entre 
ela e a limpeza que se faz diariamente no Mundo Material. Portanto, 
identificar a causa dessas impurezas é a única chave para solucionar 
o problema. 
 

 
 
 



 
A impureza é a mácula criada pelo pensamento, pela palavra e 

pela ação do homem. Isto é, os maus pensamentos, más palavras e 
más ações do ser humano influenciam o Mundo Espiritual, gerando 
máculas. Por essa razão, em face da freqüente ocorrência de grandes 
tufões, podemos compreender como os pensamentos se tornaram 
maus, quantas más palavras são pronunciadas e quantas más ações 
são praticadas. Direi, entretanto, que há uma maneira extremamente 
fácil de eliminar as máculas: basta que a situação se inverta, ou 
melhor, que os pensamentos, as palavras e as ações do homem se 
tornem bons. Em outros termos: através do bem, purificar o Mundo 
Espiritual maculado pelo mal. Nesse caso, o bem transforma-se em 
luz para eliminar as máculas. Os hinos cristãos, os sutras budistas e as 
orações xintoístas são preces de Amor e Louvor e por isso 
contribuem para a limpeza do Mundo Espiritual. Se elas não 
existissem, os tufões seriam ainda mais violentos. 
 

Diante do exposto, podemos afirmar que quem gera o tufão é o 
homem, e ele próprio sofre com isso. Realmente, a natureza é 
perfeita. A tempestade é um fenômeno semelhante ao processo de 
purificação conhecido como doença, o qual surge no corpo humano 
quando nele se acumulam impurezas. Portanto, como método para 
prevenir a tempestade, basta que compreendam esse princípio e 
deixem de praticar o mal, passando a praticar o bem. É preciso 
reconhecer que, além deste, não há outro método que apresente 
soluções radicais. 

 

Meishu-Sama em 24 de setembro de 1949 
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