
Introdução 3ª Revelação 

 
As 3 lições (7, 8, 9) desta terceira revelação lhes transmitirão poder, otimismo e esperança de dias 
melhores. Sem esperança não há iniciativa, sem iniciativa não há progresso, só desânimo e languidez - 
o equivalente a morrer lentamente. 

7. Estamos Todos Imersos num Oceano de Energia 

8. A sua Vida Estará sob o Comando de suas Crenças 

9. Você Será Alvo Frequente de Lavagens Cerebrais 

O seu conteúdo é uma destilação da filosofia oriental, psicologia ocidental e uma generosa ajuda da 
Física. Não se surpreenda se durante a leitura destas 3 lições, você começar a sentir, dentro do seu 
mais profundo ser, sensíveis mudanças e um reavivamento de grandes possibilidades para sua vida. 
Você vai aprender: 

• A importantíssima relação entre o corpo físico (soma) e um corpo sutil, porém real, o corpo 
energético (energossoma), e a sua vinculação com os estados de saúde e doença. 

• Que as bioenergias são as chaves mestras da saúde física e mental. 
• Como estabelecer uma afinidade energética com as pessoas importantes para o sucesso dos seus 

empreendimentos. 
• Uma excelente técnica de autodefesa energética que lhe protege da Síndrome de Burnout e 

outros perigosos desequilíbrios energéticos. 
• Como usar em seu benefício a fórmula mágica: Mude suas crenças = Mude sua Vida. 
• 2 técnicas de antilavagem cerebral (TAC) e 8 atitudes capazes de vacinar qualquer indivíduo e 

torná-lo alerta contra as lavagens cerebrais mais comuns propagadas pela Grande Mídia. 
• Como se proteger contra a tirania da Grande Mídia. 
• Como remover suas crenças limitadoras e criar novas crenças libertadoras. 
• A separar a verdadeira informação (conhecimento relevante para seu sucesso) da desinformação 

(falsidade, tendenciosidade, manipulação, mito, entulho intelectual, falácia e sofisma). 
• Por que a opinião da grande maioria da população é a opinião da turba desprovida de senso ou 

raciocínio crítico - a massa humana impensante. 

  



Aviso importante:  
A 1ª Revelação é pré-requisito para um bom entendimento destas 3 lições.  

A todo instante estamos interagindo energeticamente com pessoas e ambientes desequilibrados. 
Saber defender-se das energias nocivas e absorver as energias da natureza é fundamental para ter 
uma vida saudável. Só a prática nos leva a um real domínio das energias. Saber direcioná-la para algo 
útil e produtivo nos remete a uma vida mais harmoniosa, repleta de alegria e satisfação. 

Nesta Era da Informação a ciência lentamente nos ajuda a entender porque os nossos órgãos de 
percepção sensorial são capazes de perceber menos de 1% da frequência de energia que nos envolve. 
O que somos incapazes de perceber nas outras 99% fica muito além de nossa imaginação. Em outras 
palavras: estamos vivendo num mundo em que tudo que percebemos com nossos sentidos é a ponta 
do iceberg. 


