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Bolas de gude arremessadas

Ilustração do filme Quem Somos Nós? 



Ondas na água

Ilustração do filme Quem Somos Nós? 



Interferência
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Elétrons em uma fenda

Ilustração do filme Quem Somos Nós? 



Elétrons em duas fendas

Ilustração do filme Quem Somos Nós? 



Observando o elétron

Ilustração do filme Quem Somos Nós? 



PLENITUDE

Analisa os ensinamentos trazidos 

por Buda, para tratar da questão 

do sofrimento.

DIAS GLORIOSOS

Aborda o que o desenvolvimento 
científico oferece e como devemos 
encarar as novas possibilidades que 

ainda estão por vir. 

TRIUNFO PESSOAL

Analisa o grande legado de Carl G. 
Jung sobre a psique, promovendo 

um entendimento sobre os 
fenômenos psicológicos, seus 
mecanismos e conseqüências. 

A viagem



O Buda

Siddhartha Gautama nasceu há 2500 anos.    
Na fronteira entre a Índia e o NepalVivia em condição de riqueza, porém restrito 
aos limites do palácio.Aos 29 anos de idade saiu do confinamento.    
O pai providenciou para que ele não visse as 
mazelas da vida.
Descobre que vida não é apenas prosperidade. 
Foi o que reconheceu ao se deparar com a 
velhice, a doença e a morte.
Para o Príncipe Siddhartha , aquela situação era 
decorrente da falta de conhecimento sobre a 
realidade dos fatos e partiu em busca de 
respostas.



Primeira Nobre Verdade
O Sofrimento

Exemplos: nascimento, o envelhecimento, 
as doenças, a morte, a tristeza, a dor, 
o desespero e também, não conseguir 
o que se deseja. 

a)Tudo é sofrimento ou; 
b)Mantemos uma postura de sofrimento 
diante dos fatos da vida.



Joanna de Ângelis
� Sofrimento do sofrimento.

� Resultado das aflições que ele mesmo 
proporciona.

� Sofrimento da impermanência.
� Transitoriedade do prazer e das coisas 
terrenas.

� Sofrimento dos condicionamentos.
� Agregados físicos e mentais contaminados.



Segunda Nobre Verdade
A Origem do Sofrimento

� O apego e o desejo.



Joanna de Ângelis 
O sofrimento é de duas ordens

�Carma � Provêm de vivências anteriores a atual.
�Expiação � Devido a transgressões decorrentes 

da ignorância espiritual.
�Provação � Oriunda da busca do

aprimoramento pessoal.

� Emoções perturbadoras � Irresponsabilidade,  
precipitação e egoísmo 
que incita à escolha do 
melhor para si em 
detrimento do seu 
próximo.



Terceira Nobre Verdade
A Cessação do Sofrimento

� O sofrimento pode ter um fim, não é
inerente ao ser, nós somos os 
responsáveis pela sua existência. 



Joanna de Ângelis

� A cura do sofrimento somente se 
concretizará se a terapia extirpar-lhe as 
causas.



Quarta Nobre Verdade
O Caminho da Libertação

� Percepção correta dos ensinamentos anteriores.
� Intenção verdadeira de trilhar o caminho certo.
� Oratória digna ao se comunicar.
� Comportamento sadio em qualquer situação. 
� Trabalho honesto, não usar vantagens ilícitas.
� Força de vontade para não desviar do caminho.
� Mente saudável.



Joanna de Ângelis

� Não há ninguém que não possua 
bondade interior. Há, nos refolhos da 
alma, a presença de Deus como luz 
coagulada, aguardando os estímulos de 
fora, a fim de brilhar com alta potência.



Em suma

Para o fim do sofrimento é necessário a 

REPROGRAMAÇÃO MENTAL



Biofótons (Radiação mitogenética)

� Alexander Gurwitsch – estabeleceu, na 
década de 1920, que células e tecidos geram 
radiação eletromagnética na faixa 
ultravioleta.

� Considerado como fraude pela comunidade 
científica da época, seu trabalho foi 
descartado.

� Atualmente é estudado em vários países.



Experimento 1 – ovas de peixe

ovas de 
peixe tipo 1

ovas de 
peixe tipo 2

A. tipo 1 igual a tipo 2 

B. tipo 1 mais adiantado 
que tipo 2

C. tipo 1 muito mais 
adiantado que tipo 2

D. vidro e papel negro 
entre as placas
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Ondas eletromagnéticas, 

como no rádio e na televisão, 

podem transportar 

“informação”.



Onda eletromagnética

cam
po elétrico

campo magnético



Autodescobrimento – pg 19

“O ser humano é um conjunto harmônico de 
energias, constituído de Espírito e matéria, 
mente e perispírito, emoção e corpo físico, 
que interagem em fluxo contínuo uns sobre 
os outros.”



Dias Gloriosos – pg 35

“O pensamento desempenha uma função 
importante no conjunto existencial do ser 
humano, percorrendo todas as células, 
particularmente as do sistema nervoso 
simpático, que mantém perfeito intercâmbio 
com as do imunológico.”



Dias Gloriosos – pg 26

“Em razão da sutileza das ondas que 
exterioriza, a mente intervém nas 
construções do mundo físico e age 
diretamente em todos os corpos, às vezes 
alterando-lhes a constituição.”



Teoria da Relatividade

� Os eventos físicos dependem da posição 
relativa entre aqueles que os observam.

� O conceito do absoluto fica ultrapassado.
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Massa e velocidade
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Tempo e velocidade
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O que se espera se um objeto 
atingir a velocidade da luz?

� O tempo pararia;
� Seu comprimento seria zero;
� Sua massa aumentaria ao infinito.



� Quanto maior a massa de um objeto, maior 
seria a energia necessária para movimenta-lo. 

� Com a massa aumentando a valores 
altíssimos, próximos ao infinito, não haveria 
condições de suprir a energia necessária para 
continuar o processo de aceleração.

� Portanto, é impossível acelerar um objeto 
qualquer a velocidades tão altas.



O limite material

� Estes conceitos descrevem uma espécie de 
limite, onde, materialmente falando, é
impossível de se chegar, muito menos de 
ser ultrapassado.



Fenômeno não-local

� Local � Tudo o que ocorre no espaço-
temporal conhecido, obedecendo ao 
limite de velocidade, descrito pela 
Teoria da Relatividade. 

� Não-local � Tudo o que ocorre fora 
deste espaço–tempo conhecido. Assim, 
a limitação de velocidade deixa de 
existir. 



Fenômeno não-local

fótons 
entrelaçados

(a) (b)



Dias Gloriosos – pg 26 e 27

“Penetrante em qualquer obstáculo, vence 
distâncias com rapidez inconcebível, 
atingindo a meta com facilidade...”



Sincronicidade - §833 e 834
Sincronicidade: simultaneidade de um estado psíquico com um 
ou vários acontecimentos correlacionados.

Experimento: Um baralho com 25 cartas foi dividido em 5 
grupos de 5. Cada grupo era formado pelas seguintes cartas: 

Nestas condições, a probabilidade de acerto é de 5 em 25. 



Resultados

� O resultado médio foi de 6,5 acertos. 1,5 
acima da média, este desvio somente é 
esperado uma vez em 250.000.

� Os resultados individuais variam de acordo 
com dotes específicos.



Resultados de um jovem
� Em numerosas tentativas, acertou 10 em 25.

� Uma vez acertou todas 25.

� Experimentador e experimentado na mesma sala, a 
média foi de 11,4 acertos.

� Em salas vizinhas foi de 9,7.

� Em salas distantes foi de 12.

� À 350 km de distância foi de 10,1.

� Resultados positivos foram obtidos à 900 léguas 
distantes.



Sincronicidade – §836

“Mais notável ainda é o fato de que o tempo, 
em princípio, não é um fator negativo, isto é, 
a leitura antecipada de uma série de cartas a 
serem tiradas no futuro produz um número 
de acertos que ultrapassa os limites da 
probabilidade.”



Sincronicidade – §938

“Sendo assim, devemos nos perguntar aqui 
se a relação entre a alma e o corpo não pode 
ser comparada sob este ângulo, isto é, se a 
coordenação dos processos psíquicos e 
físicos no organismo vivo pode ser entendida 
como um fenômeno sincronístico, em vez de 
uma relação causal.”



Autodescobrimento – pg 18
� Conversar, terna e bondosamente, com as 
imperfeições morais, alterando-lhes o curso; 
buscar penetrar no intrincado meandro dos 
conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações 
de amor; estimular os órgãos com deficiência de 
funcionamento, ou perturbação enfermiça, a que 
voltem à normalidade, são métodos de comando 
da energia espiritual do eu superior, interferindo 
nas complexidades da força mantenedora do 
perispírito e da matéria, alterando-lhes para 
melhor a movimentação.



Autodescobrimento – pg 37

� Um erro de comunicação entre a 
consciência e o corpo favorece a 
desorganização molecular, propiciando 
a instalação de doenças.



É preciso enxergar o organismo vivo como 
um conjunto energético, fluindo por toda sua 
estrutura e, neste fluxo, viajam as mais 
variadas informações para as células, 
orientando o seu comportamento, 
responsáveis pela liberação de inúmeras 
substâncias químicas.

Conclusão



A composição trina do ser encarnado: espírito 
– perispírito – corpo físico é,  segundo Joanna 
de Ângelis, a chave para a formação de um 
novo paradigma que poderá tratar todas as 
questões envolvendo o ser. 

O tipo de pensamento emitido pelo espírito 
repercutirá primeiramente em si mesmo,  
percorrendo todas as células do organismo.

Conclusão



Fim


