Kilka słów o czatach
Dziś w nocy dodałem na portalu informację o tym, że ruszamy z
czatami spirytystycznymi. Postanowiłem więc, że dzisiejszy
blog poświęcę właśnie temu pomysłowi i opiszę w jaki sposób go
sobie w PTSS wyobrażamy.
Jakieś pół roku temu regularnie spotykaliśmy się na czacie, by
omawiać kolejne fragmenty Księgi Duchów. Ponieważ był to czat
dość wolny, wiele osób, zniechęconych problemami technicznymi,
niestety pojawiło się na nim jedynie kilkakrotnie. W sumie
przewinęło się przez nasze spotkania kilkunastu uczestników i
muszę przyznać, że same rozmowy były bardzo interesujące i
pouczające dla nas wszystkich.
Tym razem zdecydowaliśmy się organizować dwa spotkania
tygodniowo – jedno skoncentrowane na odpowiadaniu na wszelkie
pytania i wątpliwości internautów, drugie poświęcone omawianiu
kolejnych fragmentów Księgi Duchów. Oczywiście nie są to czaty
z ekspertami, którzy odpowiedzą na każdy temat – wiadomo, że
nasza wiedza jest jeszcze ograniczona; z pewnością jednak
będziemy starali się szukać wspólnie odpowiedzi na wszystkie
pytania. Jakie tematy będzie można tam poruszać? Oczywiście
przede wszystkim tematy życia po śmierci, sensu cierpienia,
duchów i możliwości nawiązywania z nimi kontaktu… Ale tak
naprawdę postaramy się pomóc każdemu i o ile pozwala na to
nasza wiedza spirytystyczna, udzielić odpowiedzi na każde
pytanie.
Czaty poświęcone omawianiu Księgi Duchów będą przebiegać już w
nieco innej atmosferze. Na czas czatu nasz pokój nie będzie
pojawiał się w wyszukiwarce pokojów na serwisie polchat.pl
Będzie na niego można wejść jedynie poprzez nasz portal. Ma to
na celu ograniczenie zupełnie przypadkowych osób, które
mogłyby znacząco oddalać nas od tematu omawianego danego dnia.
Przed każdym z takich spotkań, uczestnicy zapoznają się z

fragmentem Księgi Duchów, by następnie na czacie dyskutować
wspólnie wszelkie niejasne informacje, dzielić się
przemyśleniami itp.
Tego typu czaty są, jak myślę, dobrą propozycją, gdyż
pozwalają ludziom z całej Polski, a nawet z całego świata,
uczestniczyć w spotkaniach spirytystycznych i wyjaśniać na
nich wszystkie swoje wątpliwości. Wiadomo, że nie każdy ma
możliwość przyjeżdżać na wykłady, czy spotykać się z nami
osobiście.
Już dziś zapraszam więc do udziału w czatach!
www.czat.spirytyzm.pl

