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ESE - Cap. XXIII - Estranha Moral
3. … Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos 
Evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é 
acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu 
pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é 
menos provável, o sentido primitivo, passando de uma 
língua para outra, há de ter experimentado alguma 
alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, 
para que os copiadores o tenham repetido, como se dá 
frequentemente com relação aos fatos históricos.



ESE - Cap. XXIII - Estranha Moral
6. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o 
pensamento, que era, evidentemente, este: "Os interesses 
da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e 
todas as considerações humanas", porque esse 
pensamento está de acordo com a substância da 
doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma 
renunciação à família seria a negação dessa doutrina.
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ODIAR OS PAIS

1. … Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua 
mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria 
vida, não pode ser meu discípulo… - Assim, aquele dentre vós que 
não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. 

2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, de 
mim não é digno; aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do 
que a mim, de mim não é digno.
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Precisamos reavaliar nossas 
crenças e valores.
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Consciência e Vida
Incursão na Consciência

À medida que a complexidade de valores se torna 
unificada na sua atualidade, surgem, no comportamento 
do indivíduo, por atavismo das experiências anteriores, 
os conflitos e os distúrbios que respondem na área 
psicológica pelos muitos problemas que o afligem."

Ap. fundo 1: Atavismos das experiências 
anteriores.

Joanna de Ângelis - Autodescobrimento



Meta: Libertação dos processos 
determinantes dos renascimentos carnais, 

que são as paixões primitivas. 

Joanna de Ângelis - Autodescobrimento



Consciência e Vida
Incursão na Consciência

"Somente através de um grande empenho da vontade é 
possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades 
disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando 
e como realizá-lo." Ap. 1: Vontade para pesquisar as 

possibilidades disponíveis.

Joanna de Ângelis - Autodescobrimento



Consciência e Vida
Incursão na Consciência

"Trata-se, essa tarefa, de um desafio que exige intenção 
lúcida até criar o hábito de interiorização, partindo da 
reflexão para o mergulho no oceano do Si, daí retirando 
as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, 
indispensáveis à vivência real de ser pensante." Ap. 2: Intenção lúcida.

Joanna de Ângelis - Autodescobrimento



Consciência e Vida
Incursão na Consciência

"As tendências ao relaxamento e ao menor esforço, 
inerentes ao processo da evolução pelo trânsito nas fases 
anteriores, dificultam os procedimentos iluminativos 
imprescindíveis." Ap. fundo 2: Tendências ao relaxamento e ao 

menor esforço.

Joanna de Ângelis - Autodescobrimento



Consciência e Vida
Incursão na Consciência

"Os olhos espirituais - a mente lúcida - são a chama que 
desce ao abismo da individualidade para iluminar os 
meandros sombrios das experiências passadas, que 
deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando 
de forma negativa no comportamento do ser." 

Ap. fundo 3: Meandros sombrios das experiências 
passadas.Ap. 3: Mente lúcida.

Joanna de Ângelis - Autodescobrimento
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Como deve ser:
Funcionamento da mente



Espírito

Inconsciente
Consciente

No inconsciente existem os mais diversos 
"penduricalhos", inclusive o que foi aprendido com os 
pais, e pode manter presos àqueles que permanecem 
sob o seu domínio, inclusive cônjuge, filhos e irmãos.

Funcionamento da mente
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ODIAR OS PAIS

1. … Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua 
mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria 
vida, não pode ser meu discípulo… - Assim, aquele dentre vós que 
não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. 

2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, de 
mim não é digno; aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do 
que a mim, de mim não é digno.

É preciso renunciar aos "penduricalhos" 
psíquicos, as crenças e valores ultrapassados.
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