Introdução 2ª Revelação

As 3 lições (4, 5, 6) desta segunda revelação são utilíssimas, pois lhes farão conhecer os segredos da
saúde física e do bem estar.
4. Você Receberá um Uniforme (seu corpo físico).
5. Você é o Único Responsável por sua Vida.
6. Estamos neste Planeta, Prioritariamente, para Aprender e Ajudar Uns aos Outros.
É o corpo humano visto muito além de uma máquina biológica, um conglomerado de células, órgãos,
hormônios, enzimas e anticorpos. O relacionamento entre sua consciência imortal e o seu corpo frágil
e perecível é a ligação mais fundamental e importante desta sua atual existência. Saber cuidar desse
corpo é uma necessidade básica, pois ele é sua ferramenta de trabalho nas tarefas da Escola da Vida.
Você vai aprender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quais os principais inimigos da saúde humana e como se proteger deles eficientemente.
Como se manter saudável e a distância de consultórios médicos, hospitais e farmácias.
Identificar as verdadeiras causas das doenças.
Distinguir o verdadeiro do falso e separar o joio do trigo na relação entre alimentação-nutriçãosaúde.
Qual a vinculação entre três poderosas Indústrias: a Bélica, a de Alimentos e a da Doença.
Como atingir a terceira idade esbanjando saúde e disposição para novos aprendizados.
Como evoluir da dependência para a independência, até alcançar a interdependência.
Por que as ideias falsas ou exatas que formamos das coisas, fazem-nos fracassar ou triunfar.
A importância de assumir a responsabilidade sobre si de tudo que está acontecendo em sua vida.
Por que os vencedores da vida, quando sábios, ajudam os vencidos da vida.

Aviso importante:
A 1ª Revelação é pré-requisito para um bom entendimento destas 3 lições.
Você não é o seu corpo humano (soma), nem um produto do cérebro, como prega os cientistas
ignorantes da multidimensionalidade. O nosso soma é apenas um dos "corpos" ou veículos de
manifestação da consciência. Ao absorver a sabedoria contida no Manual Salve-se Quem Souber você
se encontrará numa situação embaraçosa, pois a responsabilidade da pessoa tem o tamanho de seu
conhecimento. Somente mediante a responsabilidade ela se liberta, sem tornar-se libertina ou
insensata.

