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Dr F. Habdank - Z tajemnych dziedzin ducha
» 3,8 MiB - 374 hits - 17 lutego 2016
Dziełko stanowi jedno z wielu podobnych publikacji, które
wychodziły spod rąk polskich spirytystów w okresie
międzywojennym. Tekst posiada dużą wartość historyczną,
stanowi również unikalne źródło dla poznania wrażeń
towarzyszących umieraniu. Zainteresowani tematem mogą je
porównać do współczesnych relacji. Tekst być może jest trudny
w odbiorze dla tych, którzy nie znają jeszcze dobrze
spirytyzmu, ale z pewnością będzie gratką dla osób
zainteresowanych przeszłością, postacią Juliana Ochorowicza
czy mediów, z którymi współpracował za życia i - jak się
wydaje - również po śmierci. wersja elektroniczna: Polskie
Towarzystwo Studiów Spirytystycznych
Gustave Geley - Materializacja zjaw duchowych
» 4,6 MiB - 345 hits - 16 lutego 2016
Kserokopia broszurki wydanej w 1925 nakładem Książnicy Wiedzy
Duchowej. Tłumaczenie: Karol Chobot
Leon Denis - Mediumizm a Biblia
» 7,3 MiB - 472 hits - 16 lutego 2016
Elektroniczna wersja przedwojennej broszurki Mediumizm a
Biblia, czyli tłumaczenia fragmentu książki W świecie
niewidzialnym Léona Denis. Zachowany został oryginalny układ
stron z tekstu wydanego w 1932 r. na Śląsku Cieszyńskim,
dzięki czemu można wykorzystać bez żadnej trudności dokument
do bibliografii.

Pytania do duchów(i odpowiedzi) zadane przez spirytystów
2016
» 78,7 KiB - 333 hits - 20 grudnia 2016
Zebrane na forum spirytystycznym pytania , zostały zadane
poprzez medium duchom , w pliku zawarte są ich odpowiedzi
Ukryty wpływ Duchów na nasze myśli i czyny - Księga
Duchów
» 264,8 KiB - 797 hits - 7 maja 2017
Fragment Księgi Duchów Allana Kardeca mówiący o wpływie Duchów
na myśli i czyny
Wielka Zagadka - Leon Denis
» 758,9 KiB - 548 hits - 5 listopada 2016
Książka jednego z czołowych kontynuatorów Kardeca - Leona Deni
Williams Crookes - Rzeczywistość
» 3,9 MiB - 446 hits - 16 lutego 2016
Uwagi nad poszukiwaniami w dziedzinie zjawisk duchowniczych
(spirytystycznych) w latach 1870-1873
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