
Introdução 5ª Revelação 

 
As 4 lições (12, 13, 14, 15) desta quinta revelação farão você se sentir mais relaxado sobre a vida, mais 
positivo sobre o futuro, mais tolerante sobre seu semelhante. 

12. Dois de nossos Piores Inimigos: a Ignorância e o Egoísmo. 

13. A Vida Será uma Constante Batalha ou Estimulante Aventura. 

14. Não Existem Fracassos, apenas Lições. 

15. Uma Lição é Repetida até que Seja Aprendida. 

Esta revelação decreta o fim da busca pelo guru, pelo confessionário, do sentimento de vítima e 
desespero, da negação da autorresponsabilidade pelo sofrimento e infelicidade. Pensando bem, na 
Escola da Vida, o mestre sempre aparece quando o aluno está pronto. Nunca antes. Você vai aprender: 

• Que costumamos errar por ignorância, pois a sabedoria e a virtude são inseparáveis. 
• Que o egoísmo é o pior de todos os defeitos de caráter porque ele neutraliza todas as outras 

qualidades do indivíduo. 
• Que o ser humano é o construtor de sua felicidade ou infelicidade, mediante o comportamento 

adotado no dia a dia. 
• Que a qualidade e duração da vida humana dependem, na maior parte das vezes, de nossas ações 

ou omissões. 
• Que não há nenhum deus ou guru que liberte a pessoa de suas dores e angústias. Somente ela 

pode libertar-se de si mesma pelo autoconhecimento. 
• Por que o autoconhecimento é uma forma de conhecer o mundo. 
• Que a ideia de que o destino já está indelevelmente traçado só existe nas mentes estreitas e 

ignorantes da finalidade da vida humana. O destino se constrói em cada momento de nossa 
existência. 

• Por que as doutrinações religiosas e as lavagens cerebrais de todos os tipos são capazes de cercear 
a liberdade de expressão e o livre-arbítrio das pessoas. 

• A eliminar o autoengano de sua vida - o mau hábito de acreditar que somos aquilo que não somos. 
• Como aplicar de maneira inteligente a Lei das Mudanças Constantes para superar as dificuldades 

da Escola da Vida. 



  

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

Como anda sua vida, leitor?  Você está preso ao rolo compressor do cotidiano, na repetição infinita de 
tarefas sem significado ao modo de verdadeiro robô existencial? Ou você possui a sensação de ter algo 
a realizar, de contribuir para o seu país ou para a Humanidade? O que está esperando?  

Há pessoas que têm a sensação de algo a realizar, de possuírem determinada tarefa, única e 
intransferível, espécie de projeto ou plano de vida, missão, vocação ou propósito. Sentem que 
nasceram para contribuir positivamente com o mundo, mas precisam de orientação. É você uma 
delas? 

O grande desafio contemporâneo para qualquer ser humano é o seu autodescobrimento. Todo 
conhecimento traz responsabilidade. Identifique sua missão ou plano de vida e aja! É pouco inteligente 
desperdiçar um dos bens mais preciosos que recebemos: o fator tempo. 


