
Introdução 7ª Revelação 

 
As 3 lições (19, 20, 21) desta sétima revelação transmitem esplêndidos ensinamentos práticos, 
extremamente importantes para o sucesso em qualquer empreendimento. 

19. O Imperativo Nº. 1 para seu Sucesso na Escola da Vida é Acreditar em Si Próprio. 

20. Os Outros São Reflexos de Você. 

21. Você sempre Colhe o que Planta. 

Esta revelação fecha com chave de ouro este curso de sobrevivência digna e sucesso relativo: você irá 
conhecer o seu verdadeiro "eu". Para que serve isso? Os problemas externos a nós são o exato reflexo 
de nosso estado interior. A Humanidade não está somente refletindo aquilo que ela, em larga medida, 
possivelmente é; ela está ao mesmo tempo refletindo de volta aquilo que somos. Nestas 3 lições finais, 
você aprenderá:  

• A fórmula matemática, precisa e infalível, para o sucesso cosmoético. 
• Os 3 tipos de autoimagem que quase todas as pessoas possuem. 
• Por que pessoas com baixa auto-estima dificilmente serão capazes de grandes empreendimentos. 
• As 8 características marcantes de uma autoestima positiva. 
• A identificar os tipos de pessoas que possuem autoestima negativa e as que sofrem da Síndrome 

de Narciso - uma condição crítica que torna um indivíduo talentoso um fracasso na administração 
empresarial. 

• Um teste de 9 questões que determina qual o sentimento predominante com relação a si mesmo. 
• Por que a melhor maneira de conhecer seus pontos fracos é observar os defeitos que você 

frequentemente nota nos outros. 
• Por que, segundo Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que desfazer um preconceito 

(você sabia que as pessoas religiosas são também, em geral, as mais preconceituosas?). 
• Que existem 3 "eus" convivendo dentro de cada pessoa.  
• Como intuir eventos futuros (como certos comportamentos sociais e a decadência de uma 

sociedade) com a ajuda da Lei de Causa e Efeito.  
• Por que a regra de ouro aplicada ao indivíduo pode ser assim traduzida: não é "precise e colherá", 

mas, sim, "plante e colherá". 



Aviso importante:  
A 1ª Revelação é pré-requisito para um bom entendimento destas 2 lições.  

Toda pessoa possui seu próprio sistema de valores — aquele conjunto de crenças e princípios a 
respeito de si mesma, dos outros, da vida e do mundo que a cerca. Esse sistema é dividido em “certos” 
e “errados” — aquilo que a pessoa se permite viver, e que é a “coisa certa”, e aquilo que ela não aceita 
para si mesma (e às vezes para os outros) e que é a “coisa errada”. É esse sistema de valores, chamado 
de Paradigma Pessoal, que dá direção à sua vida, que ela usa como medida de avaliação e julgamento. 
Você sabe qual é a sua base paradigmática? É ela universalista ou preconceituosa? 

 


