
Introdução 6ª Revelação 

 
As 3 lições (16, 17, 18) desta sexta revelação lhes revelarão a diferença entre abrir um cofre com um 
pé-de-cabra e usar a combinação. 

16. Se Você não Aprender as Lições Fáceis, Elas se Tornarão Difíceis e Dolorosas.  

17. As mais Importantes Respostas Estão dentro de Você. 

18. Você Saberá que Aprendeu uma Lição quando suas Ações Mudarem. 

Aqui você terá uma oportunidade ímpar de estudar e praticar este aparentemente complicado 
processo sempre recorrente na Escola da Vida. Você vai aprender: 

• Por que a pedagogia na Escola da Vida é: lição não aprendida é lição repetida (a recíproca é 
também verdadeira). 

• Por que costumamos aprender pelo sofrimento aquilo que nos recusamos a aprender por meio da 
reflexão. 

• Como evitar os problemas de relacionamento usando uma simples Técnica de Reflexão. 
• Que você tem um segundo cérebro, pouco conhecido e tão maravilhoso, quanto o localizado entre 

as orelhas. 
• Como ser ambicioso sem ser ganancioso. 
• As 12 atitudes que indicam que as lições da Escola da Vida estão ou não sendo aprendidas. 
• A identificar se o modelo de referência que você usa para se orientar no cotidiano está 

contribuindo para seu sucesso ou fracasso em suas atividades.   
• Por que a vida lhe dá o que você merece, não o que você precisa. 
• Qual é o significado do "verdadeiro sucesso".  

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

O nosso presente-futuro será construído a partir de nossos próprios esforços. Não há resultado sem 
esforço - que é quase sempre o ingrediente crucial para o sucesso em questões importantes e 
duradouras. Quanto mais a pessoa busca no externo a solução de questões pessoais, mais se fragiliza, 



podendo tornar-se parasita da opinião de terceiros, vítima de líderes religiosos arrivistas e alvo de 
lavagens cerebrais. 


