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iam la Diaj boneco kaj mizerikordo 
nin favoradas per la ĉeesto de 
Lumantaj Spiritoj, kiuj, prenante 
fizikan formon, kontribuas al la 

materia kaj morala progreso de la homa 
kreitaĵo. Estas pluraj agadkampoj Iliaj, 
kiel scienco, arto, filozofio, teknologio 
ktp. Tamen, la areo, en kiu ni homoj 
ankoraŭ havas la plej grandajn 
mankojn, estas la morala kampo.  
Vivado en fizika korpo, post reenkarniĝi, 
kondukas la estaĵon al ia konfliktoj, ĉar 
enesence, eĉ estante kreita de Dio 
simpla kaj malklera, la geuloj scias, aŭ 
sentas, ke ili estas lumpotencoj, sed ĉi 
tiu potenco perdiĝas, aŭ estas 
forgesata. Pro tio, tre malfacilas vivi en 
la materio, ĉar ĉiu estaĵo estas metita 
sub la kondiĉoj de sia karna vivado, 
altirita de la fortoj de la Tero. La estaĵo 
spertas ciklojn de instinktoj, sekvataj 
de tiuj de la sentoj; poste trairas la 
sperton de sentoj. Nur dum ĉi tiu lasta 
ciklo la geestuloj atingas la eblecon 
ekzerci sian ekzistan mandaton, 
portante la senton kiel gvidilon por siaj 

agoj kaj moviĝante cele al konkeri  la 
universalan amon. Sed tia procezo, kiu 
perdiĝas en la memoro de la tempoj, 
estas akompanata kaj gvidata de 
reprezentantoj de la Dia Mizerikordo kaj 
dum ni vekiĝas niajn konsciencojn, ni 
lernadas aprezi ĉion, kion ili donacas al 
ni. 
En ĉi tiu eldono, ni rekonas la agadon de 
unu el ĉi tiuj senditoj, la bonfaristino 
Joanna de Ângelis kiu, tra siaj diversaj 
ekzistadoj, lasis al ni heredaĵon de lumo 
kaj ekzemploj de plena fideleco al 
Jesuo. 
Ni estu inspiritaj de ŝiaj ekzemploj de 
sublima dediĉo, uzante ĉi tiun novan 
ŝancon por agi en la kampo de spiriteco.  
Ni pripensu ĉi tiun demandon, kiun Ápio 
Corvino prezentis al Quinto Varro1: 
"Varro, ĉu ci akceptis la Evangelion, 
celante ke Jesuo fariĝu cia servisto aŭ 
ke ci fariĝu servanto de Jesuo?" 
La respekteginda Spirito Joanna de 
Ângelis daŭrigis servante Jesuon . . . kaj 
ni? Kiun vojon ni sekvos? 

 
 
  

                                                 
1 XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Spirito). Saluton 
Kristo, 1ª parto, Ĉap. 2. 
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a solida orientado veninta de la 
Supera Spirita Mondo, registrita de 
Allan Kardec en la fundamentaj 
verkoj pri Spiritismo, precipe en La 

Libro de la Spiritoj, klarigas, ke ni estas 
senmortaj Spiritoj. Tiu principo igas nin 
pripensi kaj vivi laŭ pli ampleksaj 
vidpunktoj, kiuj ne limiĝas je la 
nedaŭreco de la korpa ekzistado sed 
etendiĝas en transcendaj perspektivoj 
de antaŭeco kaj kontinueco post paso 
tra enkarna ekzistado: ni ekzistas de 
antaŭe kaj plu ekzistos post paso tra 
enkarna sperto. 
Alia fundamenta, doktrina principo, 
eksplicita en la bazaj verkoj pri 
Spiritismo, estas la Komunikebleco de la 
Spiritoj. Ni estas gregemaj, societemaj 
estaĵoj kaj vivas en interdependeco, 
kies interpersonaj rilatoj estigas 
interkomprenon aŭ malpacon, depende 
de afinecaj ligiloj rezultantaj el agordoj 
starigitaj inter paroj. Komunaj interesoj 
difinos ligilojn afekciajn, psikologiajn, 
intelektajn kaj spiritajn inter  la 
koncernatoj, kaj tiel kreiĝas grupoj, 
triboj, niĉoj kaj komunumoj en la 
regionoj fizika kaj spirita. 
La Apostolo al la nacianoj, Paŭlo el 
Tarso, en sia epistolo al la Hebreoj, 
asertas, ke ni havas “ĉirkaŭ ni tian 
nubegon da atestantoj” (Paŭlo – 
Hebreoj, 12:1). 

                                                 
2 Resumo de Jesuo pri la dek ordonoj mediume ricevitaj de 
Moseo sur la Monto Sinajo. 

Tio implicas aserti, ke ni neniam estas 
solaj. Nin ĉiam akompanas tiuj 
simpatiantaj aŭ afinantaj al ni. Tiu 
komunikiĝo ankaŭ povas alpreni 
negativan karakteron, kiam interesoj, 
malkaŝaj aŭ internaj, konformiĝas al 
celadoj nenoblaj aŭ malakordaj kun la 
altruismaj admonoj al bono instruitaj de 
la Majstro Jesuo, kiam li reliefigas la 
verbon ami kiel la ĉefan agadon de 
homo por konkero de feliĉo: “ami Dion 
super ĉio, per sia tuta koro, per sia tuta 
menso kaj per sia tuta animo.”2   
La inteligento de Kardec, kiel edukisto 
kaj kodigisto, donacis al ni brilajn 
demandojn pri gravaj vivsituacioj. Li 
direktas al la Spiritoj  la demandon 459 
(mnemonike: 4 + 5 = 9): 
“Ĉu la Spiritoj influas sur niajn pensojn 
kaj farojn?” 
“En ĉi tiu rilato ilia influo estas pli 
granda, ol kiel vi supozas, ĉar vi estas 
direktataj ĝuste de la Spiritoj” (Kardec 
2019, 239) 
Ĉi respondo estas kurioza kaj havas 
impresan gravecon! Se neniam ni estas 
solaj, ni do estas ĉiam influataj. Cetere 
, en nia interrilata vivo ni konstante 
influas kaj estas influataj. Kion tio ĝuste 
signifas? 
La “nubego da atestantoj”, kiu nin 
akompanas, konsistas unuflanke el tiuj 
de ni altirataj, kaj aliflanke el tiuj, kiuj 
nin altiras. Temas pri ia reĝimo de 
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“spirita kunposedo”, en kiu estas reala 
la procezo de reciprokeco. Ni sentas nin 
envolvitaj kaj samtempe envolvas 
aliajn. La naturo de tiuj rilatoj estigas 
etoson de “psika ekosistemo” , kiu 
rezultigas diversnuancajn interligojn  
dependantajn de impulsoj elsendataj de 
la penso kaj stimulataj de la volo, kiu 
ilin nutras. Ĉu tio estas bona aŭ 
malbona? Ĝi dependas de la intencoj kaj 
celoj de la envolvitoj, rekte aŭ nerekte, 
en la mensaj kaj afekciaj asocioj, kiuj 
formiĝas. 
Oni atribuas al Mahatmo Gandhi (Franco 
2013), kies signifo estas granda animo, 
la ĉisuban sinsekvon da frazoj: 
“Estu ĉiam bonaj viaj pensoj, ĉar viaj 
pensoj fariĝas viaj vortoj. 
Estu bonaj viaj vortoj, ĉar viaj vortoj 
fariĝas viaj agoj. 
Estu bonaj viaj agoj, ĉar viaj agoj 
fariĝas viaj kutimoj. 
Estu bonaj viaj kutimoj, ĉar viaj kutimoj 
fariĝas viaj valoroj. 
Estu bonaj viaj valoroj, ĉar viaj valoroj 
fariĝas via propra destino.” 
Ni nuntempe travivas defiojn, alvokate 
por individuaj, netransigeblaj atestoj, 
pere de “perfajraj provoj”, kiuj havigas 
al ni riĉenhavajn okazojn por spirita 
progreso. Restas al ni entrepreni la 
neeviteblan,  internan vojaĝon por 
memeltrovo, per kiu ni rekonas nin 
portantoj de limoj kaj potencoj 
karakterizantaj nian personecon. 
La personaj interrilatoj, ekscitataj dum 
transiraj tempoj, kiajn ni nun travivas, 
kaj la aktuala socia kunteksto elmontras 
profundajn moralajn krizojn, 

motivantajn diskursojn malamajn, 
manifestaciojn antaŭjuĝajn, ekskludajn, 
de haters… Trudado de ideoj, restrikto 
de libereco, malrespekto ŝajnas gajni 
terenon ĉe la homa konduto. 
Neniam antaŭe ni tiel forte bezonis la 
Evangelion de Jesuo en niaj vivoj: ja 
temas pri vojo. Kaj Spiritismo, sur nia 
vojo, estas lumo, kiu igas sekura nian 
iradon laŭ itinero de moralaj instruoj, 
por solidigo de la virtoj, kiujn ni 
bezonas konkeri per memsupera 
penado, konfirmante la popoldiron, ke 
“venkinto estas tiu sin mem venkinta” 
(Xavier 2019, 38), krom ankaŭ la gravan 
instruon de Petro: “Antaŭ ĉio havante 
fervoran amon unu al alia; ĉar amo 
kovras amason da pekoj.” (I Petro, 4:8) 
Komprenante, ke ni estas Senmortaj 
Spiritoj, ke ni influas kaj estas influataj, 
ke similaj sin reciproke altiras, necesas 
do pripensi niajn elektojn dum la vivo 
kaj memori, ke ni estas respondecaj aŭ 
solidaraj pri ĉio, kion ni pensas, sentas, 
diras kaj faras. 
En la karaktero de kreantoj de nia 
propra destino, kiel heredantoj de Dio, 
ni nin devigas konstruadi pli bonan 
mondon, kies fundamento sidas en la 
koro de ĉiu el ni. 
 
 
Bibliografio 
KARDEC, Allan. 2019. La Libro de la Spiritoj. 
Braziljo: FEB. 
FRANCO, Divaldo P. (Diversaj Spiritoj). 2013. 
Spiritismaj notoj. Braziljo: FEB. 
XAVIER, Francisco C. (Andreo Ludoviko, Spirito). 
2019. Kristana Agendo. Braziljo: FEB.

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPA JOANA DE ÂNGELIS 
 
 

n ĉi tiu numero, ni reokupas spacon teman, ĉi-foje dediĉata al la amema kaj 
saĝega spirito konata kiel Joanna de Ângelis. 
En la 200a datreveno de lia foriro al la Spirita Patrujo, tiu estas omaĝo de la 
Revuo Spirite al tiu unika personeco, fidela servisto de Jesuo, ekde 

neremoreblaj tempoj, spirito al kiu Li fidas esti konfidenculo kaj konsilanto de la 
Homaro, Lianome. 
Ŝi estis invitita aliĝi al la Falango de la Spirito de la Vero, laboris kun Emmanuel, kiel 
unu el la kunordigantoj de la spiritisma evangeliumada movado en Brazilo kaj hodiaŭ 
havas, inter siaj respondecoj, helpi trompiĝitajn estulojn ligitaj al la Eklezio, kaj 
ankaŭ laboras flanke al Izabel el Portugalujo, celante savi spiritojn profunde 
suferantajn el tenebraj regionoj. 
Kun tiuj kaj aliaj taskoj, kiujn ni ne povas imagi, Joanna estas klera sed ankaŭ 
patrina Spirito, kiu per la mesaĝoj psikografitaj de sia fidela disĉiplo, la mediumo 
Divaldo Pereira Franco, gvidas kaj edifas amariĝintajn kaj perdiĝintajn korojn, 
rekondukante ilin al Jesuo 
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La psikologia ascendo de Joanna de Ângelis estis procedo de 
kruda laboro kaj strebo, suferante la sortoŝanĝojn, kiel iu ajn 
Spirito, sed elmontrante, ke kiam oni havas subliman celon kaj 
la neceson persiston, oni povas atingi plenecon. 
 
Ekde kiam ŝia filo petis, ke ŝi forĵuru, kun la tuta doloro de 
patrino, kiu atestas la suferojn de filo, ĝis fariĝi la Spirito kiun 
hodiaŭ ni konas kiel Joanna de Angelis, estis larmoj, doloroj, 
suferoj, sed anstataŭ fali kaj resti sur la grundo, Joanna ĉiam 
releviĝas, montrante per sia ekzemplo, ke ni ĉiuj povas same 
sukcesi. 
 
Hodiaŭ, kun ŝiaj psikografioj, ŝi daŭras klopodante por helpi 
siajn evoluajn gefratojn, por ke en estonto ĉiuj povu brili, 
lumigante nin kaj la universon, pere de la memkono kaj de la 
praktiko de la moralaj instruoj de Jesuo. 
 

Ŝlosilvortoj:  

 JOANNA DE ÂNGELIS, KLARA EL ASIZO, JOANNA EL CUSA 
(KUZA), SPIRITISMO, PSIKOLOGIO. 

 
 
 

a homa animo bezonas ekzerci sin 
en la materio, ĉiam suprenirante al 
la Patro, por atingi la intelektan 
kaj moralan perfektecon, kiun oni 

postulas de ĉiuj anguloj de la universo. 
Tiel ankaŭ la homo iras vivon post vivo 
variante sian plej intimajn poziciojn kaj 
similante iuj vivoj al aliaj vivoj per ties 
kontinueco, ne ĉiam ŝajnos la samaj, 
precipe rilate al psikologia nivelo kiu 
estas fakte kiel la estaĵoj atingas sian 

plenan finon, kio estas la supreniro en la 
evolua ŝtuparo. 
 
Joanna ne estis escepto en ĉi tiu vojaĝo. 
Lia trajektorio estas konata ekde la 
tempoj de Jesuo, estante spirito 
ankoraŭ en ŝuldo, sed kun vasta misio, 
nome, instrui la aliajn homojn. La 
martireco estis parto de plano farita je 
la komenco de ŝia veno sur la teron, 
tamen tio ne estis ŝia nura celo, ŝi devos 
rompi gravajn sociajn kaj psikologiajn 
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barojn, kion ŝi atingos nur kunigante 
sian vivon al la vivo de la Majstro. Lia 
martireco estis necesa, kiel tiom da 
aliaj martirecoj kiuj plenigis la romiajn 
cirkojn kaj placojn, donante esencan 
ateston de rezigno kaj supera 
kompreno. 
 
Joanna (Ĵoana) el Kuzo, nobela virino, 
kiu konis la riĉecon kaj la malriĉecon, ŝi 
estis edziĝinta kaj sindona  al sia edzo 
en la ora kaĝo de la tiama 
konvenciplena periodo,sed, ŝi estis 
kapabla rompi multajn barojn por sekvi 
la Kriston, ne lasante venki sin pere de 
homaj povoj aŭ komfortoj, ŝi restis 
fidela al siaj etikaj principoj akiritaj tre 
antaŭe, ne kompromitante sin en novaj 
moralaj ŝuldoj, dank´ al sia firma 
decido sekvi Jesuon. Tamen ŝi bezonis 
kreski psikologie, estis necese pagi 
ŝuldojn de pasintaj enkarniĝoj, por havi 
la liberecon necesan  al sia evolua 
ascendo; nur tiele ŝi povos rajti eniri en 
la mondon de la Spiritoj pli progresaj, 
kiun ŝi estis tuj akironta. 
 
Ŝi troviĝis en la unua paŝo de tiu etapo, 
en la malfacila kondiĉo de virino, en 
mondo kie la sekso starigis grandan 
diferencon. Esti virino signifis esti 
nevidebla estulo kaj havi malmultan 
valoron; ŝi ankoraŭ ne estis preta por 
rompi kelkajn intimajn procedojn, kaj 
nur kun tuta kapitulacio kaj rezigno ŝi 
sukcesis iom post iom, ke sia koro kaj 
menso akiros tian psikan konsciiĝon pri 
kiu ŝi estas kaj kien ŝi iras. Restarigante 
la Amon, kaj ĝin abunde disdonante, 
pioniro kaj martiro, Joanna (Ĵoana) vivis 
en epoko malfacila por virinoj, sed ŝi 
sukcesis liberiĝi de la malbonaĵoj kaj 
autaŭjuĝoj, prepariĝante por la 
proksima ekzista vivspertumo, kiu 
atendis ŝin. 
 
Ni trovas ŝin denove kiel Klara el Asizo, 
kuraĝa junulino de nobela naskiĝo. Nun 
la rezigno pri la korpo ne multon 
postulos de ŝi, ĉar en ŝia psikismo jam 

estas impresita la vivo de sinofero kaj la 
fina fazo de la martiro. Ŝi ne plu estas 
interesita pri la mondumaj plezuroj kaj 
ŝi ne deziris ligiĝi al viro. Ŝi ne volis 
submetiĝi al la sociaj determinoj, kiuj 
regis en la nigra erao de la 13-a 
jarcento, periodo de timegoj kaj spirita 
obskurantismo. 
 
Ŝi nur volis servi la Majstron. Tiu, kiu 
tiom multe estis doninta al ŝi en la 
lastaj epokoj. 
 
Ŝi decidis unu fojon plu elmontri tiun 
amon, fokusigante sian rezignon en la 
sinofero de sia propra korpo, kiel la 
Malriĉega el Asizo, afero tre kompleksa 
por esti komprenata. Ŝi estis preciza pri 
tio, kion ŝi deziris instrui en tiu epoko 
kaj en la sekvontaj. Kiel povos ŝi rezigni 
kaj instrui denove? Ŝi sciis ke la korpo, 
kiel vehiklo, estas facile bridebla se la 
spirito estas forta. Tamen psikologie. 
Chiara, aŭ Klara, nur komprenas la 
rezignon kun doloro dank’ al la 
psikologiaj lezoj de vivo antaŭa. 
 
Mezepoko estis plenplena je psikologiaj 
konfliktoj. La Eklezio plenigis je timego 
kaj peksentoj la menson de la neklera 
popolo. Ĝi konvinkigis ilin ke la kulpulo 
pri siaj malbonaĵoj estas la propra 
korpo, kaj ke estas necese puni ĝin. La 
granda kavo inter la prediko de la 
Pastroj kaj la diktaduro, kiun ĝi trudis al 
ili, estas plena de hipokriteco. Ene de la 
ekleziaj sektoroj, la fanfaronado kaj la 
voluptemo estis normalaj, dum la 
popolo ne povis malobei tion, kio estis 
predikata, la timo plenigis la psikismon 
de milionoj da estuloj, daŭre 
kondamnitaj al la fajroj eternaj de la 
infero. Konfuzo kaj timo regis en tiu 
fina periodo de Mezepoko. 
 
Klara ne povis ignori tiun socion, spite 
de la firmaj paŝoj, kiujn ŝi estis farinta. 
Rigardante ĉirkaŭ si, ŝi devus fari 
kvantuman salton por sukcesi ke la 
impregnaĵoj de siaj antaŭaj vivoj, kune 



 
 

kun la timoj de tiu jarcento, ne estigu 
stigmojn en ŝia psikismo. Kiel forta 
Spirito kaj sciante kien iri, ŝi sukceis 
sublimigi tiun doloron, por instrui, unu 
fojon plu, al la homaro, ke estas eble 
rezigni al la korpo kaj tamen ĝui la 
ĝojojn de la spirito, helpante milojn da 
homoj tra la mondo kaj milionojn tra la 
jarcentoj. 
 
Ŝi estis la apogo de la lumo alportita al 
ni pere de Francisco el Asizo, estinte lia 
konsilantino kaj lia bastono por la 
realigo de la ŝanĝo, de mallumego al 
lumo. 
 
Ŝia vivo, rigardata el nia perspektivo, 
povas aspekti tro ŝoka, sed unu fojon 
plu, ŝi venis ne nur por elmontri kaj 
lerni, sed por instrui, ke la paco, la 
ekvilibro, kaj la amo al la Majstro estas 
la lumo por relumigi la mondon. 
 
Psikologie la Spiritoj, kiuj loĝis sur la 
Tero estis ankoraŭ tre bestaj kaj la 
korpaj plezuroj superregis ilian tutan 
psikismon, sekvante pli la instinkton ol 
la konciencon. Tial la fido estis starigita 
pere de la timo. Ŝi atingis la 
transformiĝon, aliaj kuniĝis al la kaŭzo, 
sed la pioniroj Klara kaj Francisko 
lumigis la homaron tra nova vojo de 
redirekto, kaj tiel Klara trapasis novan 
fazon. 
 
Monaĥino Juana Inés de la Cruz havis la 
profundan doloron presigita en sia 
psikismo, sed nun ŝi jam ne deziras tiun 
vojon, ĉar en la Spirita Mondo ŝi 
sukcesis transformi tiujn emociajn 
ŝokojn, elradikigante el ŝiaj psikaj 
profundecoj ion, kion ŝi jam agnoskis, 
sed kio estas malfacile trapasebla, 
nome, ke la korpo ne estas kulpa. 
 
Naskiĝinta kun granda ĝojo por la vivo 
kaj amanta ĝin kun la pasio de 
novnaskito en novaj konkeroj, ŝi estis 
esenca, amika kaj parolema, ŝajnas, ke 
ŝi ne estas la sama spirito de antaŭaj 

epokoj, ŝi sukcesis fari grandan 
psikologian salton, sed malgraŭ ĉi tiuj 
gravaj ŝanĝoj io restis netuŝita en ŝi, la 
Majstro daŭras estante la centra akso de 
ŝia vivo. 
 
Estas momento en la vivo de Juana, kie 
klare videblas la psikologia plibonigo 
efektivigita dum tiu tuta tempo; estas 
kiam ŝi ne sentas sin komforta ene de la 
ordo de la Karmelanoj, ĉar ĝi estas tro 
strikta ordo por la korpo kaj menso de 
ĝiaj membroj. 
 
Malgraŭ esti en ĉelo, ŝi sukcesis esti 
libera, igante sian brilecon atingi preter 
la kradoj de sia ĉelo, en la Hieronim-
monaĥejo. 
 
Fine ŝi venkis la truditajn limojn de la 
socio kaj konkeris sin mem. 
 
Libera, artisto, amanta la mondon kaj 
amanta la Majstron, nun ŝi provas kunigi 
sian nunan memon kun sia nova vivo, 
vivo, kiu psikologie rompas kun la stadio 
de mallumo por ami Kriston kiel servisto 
de ĉiuj, sed ĉi-foje komprenante pli 
bone kaj pli konscie tion, kio estas servi 
kaj kio estas ami sian proksimulon. 
 
La atavismaj mensaj ligoj, kostis al 
Ĵoanna multajn larmojn. Kun sia nova 
konscia konkerita memo, kaj kun tiu 
stranga inteligento ŝi luktis inter la 
pasinteco kaj la nuntempo, sed iom post 
iom la konscienco kaj la amo al la 
Majstro kaj al la homoj ebligis al ŝi 
konkeri sin mem, farante la necesan 
paŝon por adapti menson kaj mondon al 
si mem, sen la doloro malnecese 
kompromiti la korpon, kaj kun amo al la 
homaro. 
 
Ŝi luktas kun ĉiuj siaj fortoj, en la ĉelo, 
fariĝante la plej granda verkistino de 
ĉiuj tempoj en la hispana lingvo. 
 
Kiel satira kaj granda erudiciulo, ŝi 
provis, unu fojon plu, ke, simpla 



 
 

monaĥino povas konkeri la mondon kaj 
pruvi ke estas eble vivi en la mondo sen 
aparteni al ĝi. Ĉar neniu ĉelo povas halti 
la menson. Ĉar ŝi estas torento de 
intelekto kaj humaneco pere de siaj 
skribaĵoj, ŝi metas la mensajn poziciojn 
de la socio antaŭ la spegulo de la dueco, 
kiu reflektas la purecon kaj la 
malpurecon antaŭ la faroj de la homoj. 
Pura amo, kiu devus flui tute nature, 
devus unuigi ĉiujn siajn novajn 
intelekto-moralajn akirojn en sian 
psikismon, estante la kulmina momento 
tiu, en kiu, akirante memkonscion, ŝi 
ĉion forlasas, por sindoni centon pro 
cento al siaj fratinoj de la ordono, 
sukcesante tiel lasi postlasaĵon de 
egaleco kaj ekvilibro kun plena konscio 
pri kiu ŝi estas. 
 
Fine ni trovos ŝin kiel Monaĥinon Joanna 
Angélica de Jesus. Ŝi estas akirinta sian 
tutan splendon, kaj ne bezonas rekonon 
de la mondo, nur por doni amon kaj 
ami, por sin doni al la Kristo pere de la 
aliaj, tiel finante ciklon en la lando de 
la nobla spirito, kie ŝi preterpasas 
preskaŭ piedpinte, silente, forirante de 
la bezono de rekono, sciante, ke nur ŝi 
povas rekoni sin. Tamen ŝiaj paŝoj 
postlasis profundan markon, 
ankoraŭfoje en Brazilo, revenante al 
siaj radikoj de martireco, sed ĉi-foje 
kun plena konscio kaj sen timo, ŝiaj 
spuroj apartenas al la mondo kaj la 
mondo aprezas ŝiajn profundajn 
vivinstruojn. 
 
Kaj ŝia momento alvenis en spiriteco, 
estante ŝi la libera kaj venkinta spirito 
kiun ni konas, nur sen psikologia ombro, 
kun la kontentigo de la plenumita devo, 
sed kiu ne forgesas siajn surterajn 
samideanojn kaj renaskiĝas en la spirita 
mondo kiel Joanna de Angelis, kiun ni 
ĉiuj konas kiel tiu nobla spirito, plena 
de lumo, kiu lumigas tra de ŝia 
transpersona psikologio kaj ŝiaj 
kristanaj konsiloj al la tuta homaro, kiu 
bezonas grandan psikologian ŝanĝon. 

 
Kiam sonis la klarionoj de la Konsolanto 
promesita de Jesuo, ŝi sin donis al la 
afero kaj eĉ kiel spirito antaŭ enkarniĝi, 
ŝi transformis milionojn da koroj kaj 
ŝanĝas la intiman mondon ne nur de 
kelkaj, sed de ĉiuj. 
 
Senlaca laboristo, kiu apogas sin sur la 
spiritisma doktrino kaj ĉefe sur la 
Kristo, por helpi plibonigi ĉi tiun 
planedon; hodiaŭ, ŝia nomo estas 
sinonimo de spiriteco, ŝiaj libroj, ŝiaj 
konsiloj, la amo kaj frateco, kiuj eliras 
el ŝi, kiam ŝi donas mesaĝon, tio faras, 
ke ŝia ĉeesto estu serĉata tra la tuta 
mondo. 
 
Kune kun aliaj spiritoj, kiel ekzemple 
Francisko de Asizo, Bezerra de Menezes 
kaj multaj aliaj, iniciatinto de la ŝanĝo 
de la planedo al mondo de regenerado, 
helpado kaj disvastigo de la kristana 
semo tra la tuta planedo. 
 
Tiu granda servanto de Kristo lumigas 
niajn mensojn, per la konoj pri la homa 
psiko. Ni povas trovi ĉi tiun aspekton de 
ŝi, analizante ŝiajn verkojn, precipe tiun 
nomitan psikologia serio, kiu konsistas el 
16 titoloj kiuj ilustras al la leganton kaj 
dispelas la mallumon de nescio, per 
profunda studo de la homa menso. 
 
Tiu serio estas studata en pluraj 
universitatoj, apogante la novajn 
laboristojn de la menso, por ke la nova 
medicino estu vere la medicino de la 
animo. 
 
Fine, ni ne povas ignori ŝian grandan 
laboron kiel edukisto, promociinte la 
kreadon, en la materia mondo, de 
hejma lernejo por senhavaj infanoj, kiu 
kun la superrigardo kaj kunlaboro de 
Francisko de Asizo kaj multaj aliaj bonaj 
spiritoj, kuraĝigis al Divaldo Franco kaj 
Nilson de Souza por konstrui la Domon 
de la Vojo, lokon dediĉitan al prizorgado 
kaj instruado de infanoj en socia 



 
 

ekskludo; donante al ili ŝirmejon, 
instruon kaj nutradon, kreante bonajn 
virojn kaj virinojn por inkluzivigi en la 
socio. 
 
Rigardante la vivojn ĉi-tie elmontritajn, 
ni vidas kiel estas eble evolui pere de la 
amo al Jesuo, amo en majusklaj literoj, 
plenigitaj de kompreno kaj klare super 
la materia amo. 
 
Joanna El Kuzo dediĉis sian vivon por 
disvastigi, silente, apogante sian edzon 
kaj donacante sin al la familio ĝis alveni 
al la fino de siaj tagoj kiel martiro, 
vidante sian filon sinoferita kun si, pere 
de siaj kredoj kaj fido. 
 
Estis necese preskaŭ dek du jarcentoj, 
ĝis ŝi estus preta reenkarniĝi kun 
Francisko, kun la konvinko ke Jesuo 
estas la savo. En tiu mensa kompreno ŝi 
ankoraŭ konsideris la fizikan korpon 
kulpita pro multaj moralaj malbonoj, 
kaj, tiel kiel Francisko, sukcesis levi sian 
amon al Jesuo pere de la doloro kaj 
punvestoj, “torturante” la fizikan 
korpon, en klopodo leviĝi morale. 
 
Meksiko, 17-a jarcento, naskiĝas ĝoja 
knabino Spirito en bieno, de kie ŝi venas 

por ŝanĝi la mondon. Juana de Asbaje 
portis ĉe si spiritan pakaĵon el sinofero 
kaj doloro, multfoje volonta, sed ŝi ne 
estas inklina erari denove. Ŝi fariĝas 
Monaĥino Juana Inês de La Cruz, kaj 
elmontras, ke inteligento kaj moralo 
povas kune marŝi, man’-ĉe-mane’. Ŝi 
luktas favore al la rajtigo de la virinoj 
kaj fariĝas unu el la hispanaj literaturaj 
figuroj plej gravaj, hodiaŭ konsiderata 
kiel la deka muzo. 
 
La Monaĥino Joanna Angélica venas 
silente evitante laŭdojn de la mondo kaj 
rezignante sian pasion literaturumi 
kontraŭ agi helpe al la aliaj, fine 
subigante al la memo sian egoon, 
sukcesinte gajni al si mem, donaciĝante 
sin limigoj al Kristo, pere de siaj 
smimiluloj. 
 
Joanna de Ângelis eliĝis el tiuj kuraĝaj 
vivoj, kiuj profunde markis sian 
personecon, kaj transcendas nian fizikan 
mondon kun sia tuta brilego. Ŝi instruas 
nin ami unu la alian, per la dono de 
senlima amo al la aliaj, por atingi la 
finan celon de la evoluo, tio estas, de 
atomo ĝis ĉefanĝelo. 
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Menso-al-menso stariĝas interŝanĝo inter 
la Spiritoj havantaj kaj Spiritoj ne 
havantaj karnan veston. 
 
Ĉiam unu menso influas alian menson. Ne 
estas mensa izolo inter la homaj estuloj, 
same kiel ne ekzistas izolo de vibroj inter 
ĉiuj vivaj estuloj. 
 
La mensa interrilato estas intensa ĉar ĝi 
originas el la Dia Menso, kiu subtenas la 
vivon en la tuta Universo. 
 
Ĉar temas pri vera morala milito en kiu 
la Planedo Tero troviĝas, la Potenco de 
la Bono spertumas la agreson de la 
Malbono en senĉesa batalo. 
 
Mensoj multjarmile interesataj en la 
neniigo de Amo ne eltenas kontempli la 
progreson de la socio kaj la emocia 
harmonio inter la homaj kreituloj. 
 
Ekde pratempaj periodoj de la evolua 
proceso, la malsuperuloj, sen klopodi 
superi siajn brutalajn manifestiĝojn, 
decidis kontraŭstari tiujn, kiuj paŝo post 
paŝo supreniras la ŝtupojn de la progreso.  
 
La senditoj de la Vero ĉiam aperis kaj 
portis la gvidliniojn de aŭstera sekureco 
por modifi la groteskajn strukturojn, kaj 
estis, nevarie, agresitaj, pro klopodi 
ŝanĝi la status quo aktualan. 
 

Masakritaj de teruraj persekutoj, oferis 
sin kiel kobajojn, kiuj devus servi kiel 
ekzemplo kaj modelo al la posteuloj. 
 
En tiu intertempo, venis Jesuo!... 
 
Antaŭ ol lia veno, la sangverŝaj kaj 
ĉiondetruaj militoj pereigis popolojn kaj 
Naciojn, reduktante ilin al polvo, ne 
restante ŝtonon sur ŝtono kiun malamo 
ne faligus, por timigi tiujn, kiuj venus 
poste, forgesitaj en sia materia 
nedaŭreco. 
 
Poste ili renaskiĝis en aliaj civilizacioj, 
kiuj ankaŭ lasis sin konsumi de la 
vandaloj kaj opresantoj, kiuj, same, 
elfalis sub la premo de la morto, antaŭ ol 
esti egale perfiditaj aŭ persekutitaj. 
 
La Ĉieloj oferis la belecon pere de 
literaturo, de arto, de la grandiozaj 
konstruoj, por tiamaniere kortuŝi, sed la 
ribeluloj, fariĝante venkintoj senindulgaj 
ĉion detruis aŭ klopodis forviŝi el la 
memoraĵoj de la tempoj. Ĉion ili ĉiam 
submetis al siaj sovaĝaj pasioj kaj 
transformis en ruinon kaj ombrojn la 
gloran pasintecon de momento. 
 
Post Jesuo, la Paciga Moŝto, la militoj 
kontinuis pli ferocaj kaj detruaj, uzante 
Lian nomon aŭ ne, respektante nenion, 
lasante nur senkonsolon kaj malĝojon! 
 



 
 

La sabloj de la dezertoj kaj la akvoj de la 
maroj kaj oceanoj en la sukcesaj ŝanĝoj 
de la Mondo, kovris kelkajn el tiuj 
civilizacioj, kiuj malrapide estis 
malkrovitaj, kaj la historio hodiaŭ klinas 
sin sur ĝiaj lecionoj, rikoltante nenian 
lernadon, kiu modifus la konduton de la 
tempo pri ĝi. 
 
Kun la alveno de la Konsolanto, en la 19-
a jarcento, karitato etendis sian 
protektan mantelon super la Homaro, 
invitante al la amo kaj solidareco, nuraj 
manieroj postvivi al la kaoso kaj permesi 
la plenecon al ĉiuj. Tamen, pli ol cent 
sesdek jarojn poste estis malgranda kaj 
sensignifaj ŝanĝoj en la paneloj de la 
socio. 
 
La homa estulo estas militema, dank´ al 
la instinkto de vivokonservado. Sed la 
racio, kiu levas ĝin al la altaro de la 
sublimeco havas celon, kiu estas ŝanĝi la 
batalecan konduton je kreivaj laboroj 
kaj ne detruaj. 
 
Ŝajne, venkis malklereco kaj malpieco. 
 
Sed, vere, hodiaŭ ekĝermas jam, en ĉiuj 
partoj de la planedo la plantetoj de 
korinklino kaj de homa solidareco, 
konstraŭmetante sin al la perverseco kaj 
al la kruela cinikismo de la malbonuloj. 
 
Ne nasku en vi konfliktojn la turmentoj, 
kiuj vi portas de malsukcesintaj spertoj, 
nun, kiam vi revenas por la konstruo de 
Vero sur la Tero. 
 
Ne permesu al vi mempunojn antaŭ ia 
bankroto en la plenumado de la 
programo de la Bono. 
 
Insistu, ĉar, certe ne estas facile. Se vi 
volos, vi sukcesos. 
 
La liberigo el enradikigitaj kutimoj, 
agrablaj sed malbonaj, estas defio por la 
sinceraj animoj. 
 

Levigu la mensan nivelon, en la 
momento, kiam vi estos sieĝitaj de 
malĝojoj, pentoj aŭ intimaj ribeloj pro 
fiaskoj en iuj elprovaĵoj. Persistu kaj 
ripetu la lukton sen timo. 
 
Vi venkos! 
 
Vi havas la superigan mesaĝon kontraŭ la 
deprimaj ideoj kaj favore al la altvaloraj 
trezoroj de via strebo. 
 
Ŝaltu la lumon de gajeco en via ombra 
mensa spaco, kaj fidu je la ĉeesto de viaj 
Spiritaj Mentoroj, kiuj amas vin kaj estas 
envolvitaj kun via spirita progreso. 
 
Vi havas la rajton erari, kvankam ne 
devas. Konsideru, tamen, ke viaj intimaj 
malfacilaĵoj malfermas vibran kampon 
por ke via menso estu vunditaj de aliaj 
mensoj, kiuj malamegas vin. Kaj ĉar ili 
estas insistaj, subtilaj, ne satigeblaj, ili 
sukcesas submeti vin, donante al vi la 
impreson ke tiaj malbonaj okazaĵoj 
originas el via propra naturo, tiamaniere, 
ke vi ne sentumas vin kaj ne volas ne 
volas akcepti la helpon de aliaj, 
enkarniĝintaj aŭ elkarniĝintaj, ĉar la 
egoo en tiuj momentoj vekiĝas. 
 
Reagu kaj rearanĝu vin, kara animo, 
konvinkite de la triumfo de via 
senmorteco. 
 
Eĉ Jesuo spertis la incidon de persekutoj 
fare de la malbonuloj, influenciitaj de 
Spiritoj alportantoj de sennombraj 
obsedoj. 
 
Ŝajne ili triumfis, en la posttagmezo de 
la Krucumo. 
 
Sen ĝi, tamen, ne estus okazinta la glora 
Reviviĝo kaj, kun tio, la daŭra mesaĝo de 
amo de la forlasito, sur la Kruco, en la 
pova simfonio de la Triumfanto. 
 
Rekonkeru la terenon, kiu restis plena je 
kardoj kaj ŝtonoj. 



 
 

 
Revenu al ĝi kaj semu la lumon por ke ĝi 
transformiĝu en ascenda ŝtuparo de 
venko. 
 
Vi estas tiu, kiun vi al vi mem mense 
permesas esti, precipe en ĉi tiuj 
malfeliĉegaj tagoj, en kiuj ĉio konspiras 
favore al pesimismo, al ribelo kaj 
nesekureco. 
 
Atestu vian valoron en procezo de 
elaĉeto kaj sekvu kun jubilo, sekvigante 
la timemajn, kiuj troviĝas survoje. 
Konsideru vian morgaŭon de la Vivo, 
stimulite de la Dia Menso. 
 

Donacu vin, kaj ne plu permesu al vi esti 
hezita. 
 
La nokto, kiu perturbis, lumiĝas milde 
en ĉi tiu mateniĝo de bonoj. 
 
La tago tuj brilegos. 
 
Sekvu antaŭen por ĝuadi la klerecon 
liberigan. 
 
“Mi estas la lumo de la mondo!” – 
Certigis tion, Jesuo. 
 
Estu la klereco kiun el Li devenas kaj ne 
plu permesu tenebrojn en via menso nek 
en via koro. 
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