TER SINCERIDADE NO CORAÇÃO SE CONECTA AO CÉU

Hoje muitos purificadores, quando estão no santuário, tem uma
personalidade, ao retornarem para casa tem outra e nos locais onde estejam
sozinhos tem ainda outra. Saibam que não importa onde quer que estejam
devem ter a mesma personalidade, ou seja, o vosso entendimento e as vossas
atitudes devem ser concordantes ou iguais.
Hoje muitos purificadores prezam muito pela imagem, mas a prática de
bondade que não é feita de coração, mas que visa a própria boa imagem, não
é verdadeira, da mesma forma que um prédio construído com uma aparência
suntuosa, imponente e bonito, porém com seu interior oco (estrutura mal feita),
um dia pode cair. Se o vosso coração visar apenas à aparência ou a imagem, e
tiver com o coração maldoso seria uma pessoa repudiada pela sociedade. Por
isso o vosso interior e o exterior devem ser os mesmos no relacionamento com
as pessoas.
Se analisarem nos mínimos detalhes, as pessoas podem enxergar bem
todos os atos por vocês executados, e conseqüentemente saberão se agiram
de coração ou não. Ser bem querida ou não, tem a ver com as atitudes do
passado e também com as do presente. A melhor maneira de poder ser uma
pessoa bem querida é justamente agir com sinceridade, ou seja, a sua ação
ser igual ao seu coração.
Onde meus discípulos se ligam ao vosso mestre? Com que os discípulos se
ligam ao vosso mestre? É com o vosso coração que se ligam ao vosso mestre.
A relação entre as pessoas também é a mesma, pois quando os corações das
pessoas são iguais se agrupam, isto é, quando gostam do mesmo esporte,
interesse, assunto...etc se atraem. Se não houver sinceridade, a relação entre
pessoas pode camuflar uma, duas ou três vezes, porém depois de algum
tempo, com certeza, será descoberto. Por isso não se enganem, o vosso
coração, que foi doado por céu era originalmente puro. Se estragassem o

vosso coração original o vosso mestre não conseguiria receber as ondas por
vocês emitidas e não poderá ficar ligado convosco.
Normalmente falam que quando ocorre algo trágico deve-se usar as três
jóias, porém, se conseguirem ligar(sintonizar) o vosso coração com o coração
dos santos poderão se salvar sem a necessidade de usarem as três jóias. Se o
vosso coração for idêntico ao dos santos, poderá invocá-los a qualquer hora.

