Introdução 4ª Revelação

Tentar explicar as 2 lições (10,11) desta quarta revelação a um profissional de mente fechada ou um
leigo que sofreu lavagens cerebrais é um desafio enriquecedor.
10. Você Estará à Mercê da Ditadura do Pensamento (seu ou alheio).
11. Temos Amigos e Inimigos Poderosos no Invisível.
A sabedoria destas lições envolve profundas implicações em vários domínios do saber e é um alerta à
comunidade médica, principalmente na abordagem equivocada no tratamento e cura de doenças
psicossomáticas. Você irá desenvolver o hábito de refletir antes de agir; de questionar suas intenções
para todas as ações. Você vai aprender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que os seus pensamentos, sentimentos e energia são, na verdade, uma coisa só: os seus
pensenes.
Utilizar a Lei de Atração e Repulsão para atrair sucesso, prosperidade, alegria e bem estar.
Elevar ao máximo o megapoder da consciência: a sua força de vontade.
Por que a rigor, tudo que fazemos é inescondível. Será sempre tolice querer fazer do
escondimento de pensamentos, emoções e atos, norma diária.
Analisar o "mundo dos espíritos" livre da influência religiosa.
Conhecer as principais características dos amparadores e assediadores extrafísicos.
Interessar-se pela atuação do seu amparador extrafísico e em aprender a comunicar-se com este
amigo leal, imensamente poderoso e completamente desinteressado.
Eliminar as armadilhas que nos tornam presas fáceis dos assediadores extrafísicos;
Refletir com um mínimo de racionalidade antes de tentar o suicídio.

Aviso importante:
A 1ª Revelação é pré-requisito para um bom entendimento destas 2 lições.
Nesta e noutras dimensões existem consciências mais e menos evoluídas em relação a nós. Como
convivemos com elas? Em qual patamar evolutivo estamos hoje? Quando lembramos de um ente
querido, estamos emitindo nossos pensenes para essa pessoa. Também podemos "ler" os pensenes
dos outros e os pensenes impregnados nos objetos e ambientes.

