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Proposta de tema para o 9oEEJA 
 
 
 

Histórico 
 
7oEEJA: Reprogramação Mental 
 
Seção V: A Física Quântica Desvelando a Consciência 
 
 O estudo foi iniciado com a apresentação de certos processos físicos que seriam 
afetados pela observação, seja no momento de ocorrência ou posteriormente, 
demonstrando a existência de uma propriedade ou função no espírito que interagiria 
com o mundo material ao seu redor, inclusive o próprio corpo físico.  
 Em continuidade foi apresentado as 4 Nobres Verdades dos ensinamentos 
budistas abordados por Joanna de Ângelis no livro Plenitude, trazendo ensinamentos 
sobre ocorrência, origens e cessação do sofrimento. Nesta abordagem procurou-se 
demonstrar que o sofrimento é decorrente de estados mentais e, por isso, controlável. 
 Baseado no livro Dias Gloriosos foi apresentado que os conhecimentos 
científicos podem e devem ser utilizados para o entendimento da Doutrina Espírita e 
como analisar os avanços que ainda estão por vir. Foram apresentados, também, alguns 
conceitos da Física para demonstrar que o mundo material pode apresentar algumas 
propriedades que propiciariam o entendimento da interação espírito-corpo físico. 
 Baseado no livro Triunfo Pessoal foi analisado conceitos desenvolvidos por Carl 
G. Jung sobre a psique, promovendo um entendimento sobre os fenômenos 
psicológicos, seus mecanismos e conseqüências. 
 
 
8oEEJA: A Consciência da Imortalidade  
 
Seção V: O Mapa da Alma Segundo Joanna de Ângelis 
 
 A apresentação, totalmente baseada no livro Triunfo Pessoal, foi iniciada com 
conceito do cérebro triúno proposto pelo médico e cientista Paul MacLean, 
demonstrando que as características mentais dos espíritos são exteriorizadas no corpo 
físicas, podendo então compreender muitos dos seus comportamentos e reações. 

Em seguida foram abordadas as características esperadas para a etapa seguinte 
da evolução no processo evolutivo espíritos – homem noeticus. Neste nível evolutivo 
que seguirá ao atual, segundo Joanna de Ângelis a humanidade entenderá a missão de 
ser co-criador com Deus e descobrir-se-á como ser imortal e entenderá o processo da 
evolução. 

Dando continuidade, foi abordada a questão da inteligência espiritual e a 
demonstração de que existe, no cérebro humano, um ponto que é estimulado sempre que 
o assunto em debate ou pensamento estiver relacionado com a idéia de Deus ou de teor 
mais elevado. 

Foi, então, analisado a estrutura de psique como descrita por Jung e a avaliação 
de Joanna de Ângelis sobre este tema. Foi ressaltada a forma como o comportamento 



humano se mantém repetitivo e o que é necessário vencer para que ocorra a 
transformação. 
 
 
 
 

Proposta para o 9oEEJA: A Consciência de Deus 
 

Seção III: A Renovação em Nós 
 
 A seção V nos dois encontros anteriores corresponderá à seção III em 2008. 

Dando continuidade aos temas abordados (primeiro o pensamento e sua ação 
seguido pela estrutura da mente, origem deste pensamento), o 9oEEJA buscará 
apresentar a necessidade da renovação. Para esta finalidade, estudará a concepção de 
Deus e seus desígnios. Pretende-se demonstrar que, mesmo com toda a limitação atual 
de conhecimento sobre estes temas, a sua influência no espírito é de grande importância 
e, baseado nestes conceitos, demonstrar que a renovação conduzirá a níveis mais 
avançados de consciência e de bem estar pessoal e coletivo. 

Basicamente, tentar-se-á estudar a missão de ser co-criador com Deus na 
tentativa de se descobrir como ser imortal e entender o processo da evolução – um 
ensaio para se tornar um “ser noético”.  
 
Livro base: O Despertar do Espírito. 
 
 
 

Sugestão para o 10oEEJA 
 
 Demonstrar práticas e exercícios que podem ser feitos na busca de ser noético.  
 
Livro base: Diretrizes para o Êxito. 


