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Na wczorajszej debacie p. Adrian Zwoliński, reprezentujący
sceptyczny punkt widzenia podał kilka informacji, które
zgodnie z naszą wiedzą i z wiedzą przedstawicieli
Międzynarodowej Rady Spirytystycznej, z którymi wczoraj się
skontaktowaliśmy w tej sprawie, są nieprawdziwe. W związku z
tym zwracamy się publicznie z prośbą do p. Adriana
Zwolińskiego o podanie źródeł poniższych informacji:
1) Kiedy, gdzie i jak p. Sylvia Brown współpracowała z
Międzynarodową Radą Spirytystyczną? Jeżeli współpracowała z
inną instytucją, czy organizacją, wymaga to oficjalnego
sprostowania.
2) Kiedy i gdzie przedstawiciele fundacji p. Randiego
skontaktowali się z brazylijskim medium Chico Xavierem?
Zgodnie z informacjami podanymi przez p. Adriana Zwolińskiego,
Xavier miałby narzucać Randiemu jakieś specyficzne warunki.
Cała sytuacja wydała się dość nieprawdopodobna chociażby ze
względu na to, że „One Million Dollar Challange” w obecnej
formie funkcjonuje od roku 1996. W tym roku Chico Xavier miał
86 lat i był już na tyle osłabiony, że z pewnością nie byłby w
stanie wziąć udziału w żadnych eksperymentach. Prosimy więc o
podanie przez p. Adriana Zwollińskiego źródła tej informacji,
która ma wszelkie znamiona nieprawdziwej. Chciałbym tutaj
dodać, że choć udział w eksperymentach naukowych nie był dla
samego Chico priorytetem, pozwolił się przebadać inżynierowi z
NASA, który specjalnie w tym celu udał się do Brazylii, a
także wziął udział w badaniach prowadzonych w Instytucie
Biopsychofizycznym przez profesora Hernaniego.
Jest nam w tym momencie bardzo przykro, że by wzmocnić swoją
pozycję p. Adrian Zwoliński ucieka się do cytowania
przykładów, które nie znajdują żadnego potwierdzenia w

faktach. Czyżby jednak argumentów
spirytystycznych było zbyt mało?

na

obalenie

teorii

UZUPEŁNIENIE:
Zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym przez p. Adriana
Zwolińskiego na Forum INFRA:
http://www.paranormalne.eu/forum/informacje-grupy-infra-f86-sp
or-o-duchy-t5657.html#entry63943
1) Sylvia Brown współpracowała ze Society of Novus Spiritus, a
nie Międzynarodową Radą Spirytystyczną. Komentarz PTSS jest
oczywiście taki, że instytucje te nie miały ze sobą nic
wspólnego. Dziękujemy oczywiście p. Adrianowi za wyjaśnienie i
wybaczamy tę pomyłkę.
2) P. Zwoliński zobowiązał się potwierdzić informację o Chico
Xavierze z fundacją Randiego. Informację swoją opierał na
korespondencji z p. Plaitem, w której nazwisko to miałoby się
pojawić. Czekamy więc na potwierdzenie tej informacji – dopóki
go nie będzie, będziemy zmuszeni jednak traktować tę
informację jako nieprawdziwą.

