Introdução 1ª Revelação

Esta Revelação consiste de 3 lições (1, 2 e 3) essenciais para o entendimento das demais lições.

1. Considerações Iniciais:

Quem sou? O que é você? De onde veio você? O que você faz nesta existência na Terra? Qual o seu
papel no mundo? Para onde vai você após o último suspiro? O que desejo para minha vida? O que é
importante para mim? Do que não abro mão? Quem controla meu destino? Seja bem-vindo ao Planeta
Terra!

2. O nosso Planeta é uma Escola-Hospital!
3. Você Vai Aprender Lições.

É a sua vida humana atual vista sob uma nova perspectiva. Ela é apenas uma dentre muitas vidas que
você já teve e muitas que terá pela frente. A consciência é multimilenar e multiexistencial. Hoje
estamos nesta dimensão, atuando a partir deste corpo físico. No futuro estaremos em outras
dimensões energéticas, utilizando outros corpos de manifestação. Você vai aprender:
•
•
•
•
•
•
•
•

Por que é importante conhecer o propósito da vida.
Por que saber conviver bem com as outras consciências é imprescindível para o sucesso na vida e
nos negócios.
Superar o vazio existencial e as dificuldades pessoais.
Uma nova maneira de perceber a si próprio e o que está à sua volta.
Por que estamos neste planeta para adquirir sabedoria e nos livrar da ignorância causadora de
nossas imaturidades pessoais, irracionalidades e deficiências.
Por que nosso planeta é uma imensa enfermaria hospitalar, beirando um hospício, sendo
pouquíssimos os seres humanos que gozam de real saúde mental.
A adotar a postura de que educar-se é uma forma de intervir positivamente no nosso planetaescola-hospital.
A fórmula infalível para o sucesso cosmoético em qualquer empreendimento humano.

•

Sobre duas novas ciências que enfatizam a investigação daquilo que há de mais importante no
universo: você.

Aviso importante:
A 1ª Revelação é pré-requisito para um bom entendimento destas 3 lições.
Há razões lógicas, de acordo com os fatos do cotidiano, para a busca do autoconhecimento, o mais
importante de todos os conhecimentos. Se você é mais ou menos ajustado quanto à cabeça, é um
gênio criador, inventor, descobridor, com ideias revolucionárias, insatisfeito com o estado atual da
sociedade brasileira vale reconhecer esse fato e dedicar-se ao cultivo da sua genialidade e poder de
agente transformador.
Vale investir em você. Quanto mais cedo você se conscientizar quanto à sua procedência não física,
maior será sua chance de sucesso neste planeta dominado pelo egoísmo e repleto de hostilidades e
desafios.

