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1. Iluzja, że osobista korzyść może zostać odniesiona poprzez
niszczenie innych.
2. Tendencja do zamartwiania się rzeczami, których nie możemy
zmienić albo naprawić.
3. Upieranie się przy tym, że dana rzecz jest niemożliwa, bo
nie jesteśmy w stanie jej wykonać.
4. Niechęć do odkładania na bok drobnych preferencji.
5. Zaniedbywanie rozwoju i doskonalenia umysłu
wyrabianie w sobie nawyku czytania i nauki.
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6. Próba zmuszania innych do wierzenia i życia tak jak my.

Słowa Cycerona, jak dobrze widzimy, są wciąż aktualne. Choć
minęło od jego czasów już niemal 2000 lat, ludzie wciąż
popełniają sześć wymienionych wyżej błędów. Wynikają one z
ludzkiej natury, którą małymi krokami staramy się wykorzenić.
Spirytyzm daje nam narzędzie nie tylko do zrozumienia tych
prawd, ale także staje się bodźcem do wcielania ich w życie.

Jeżeli realizujemy nasze marzenia kosztem innych, jeśli
krzywdzimy ich, chcąc osiągnąć sukces, prawo przyczyny i
skutku odbierze to, co zdobyliśmy i zmusi nas do poniesienia

konsekwencji tych czynów.
Gdy martwimy się tym, czego zmienić nie możemy, tracimy tylko
zbędną energię. Spirytyzm pokazuje nam, że wszystko ma sens i
nawet zło, którego doświadczyliśmy w przeszłości, może nam
służyć. Jest dla nas lekcją, z której wyjdziemy zawsze lepsi,
doskonalsi.
Spirytyzm pokazuje, że wszystko jest możliwe. Drzemie w każdym
z nas wspaniały potencjał, który powoli rozwijamy. Rozwój
polega właśnie na tym, by odnaleźć w sobie doskonałość, która
w nas już jest.
Miłosierdzie, o którym mówi spirytyzm, pokazuje nam, że
wyrozumiałość dla innych jest niezmiernie ważna. Jeśli nie
potrafimy ustąpić innym w małych sprawach, często gromadzimy w
sobie negatywne emocje, które odbiją się na naszym życiu, a
także na kolejnych wcieleniach. Mądrość polega na ustępowaniu
w rzeczach małych i nieznaczących, a walczeniu o rzeczy ważne.
Aby osiągnąć doskonałość należy rozwijać w sobie miłość i
inteligencję. Nawet najmilsza osoba nie może uznawać się za
doskonałą, jeśli nie posiada wiedzy i odwrotnie: człowiek,
który wie wszystko, a krzywdzi innych, nie może się nazywać
doskonałym. Spirytyzm zaleca więc, byśmy ciągle się uczyli.
Nie wymaga ślepej wiary, posłuszeństwa. Wręcz przeciwnie. Daje
nam wskazówki, ale wymaga, byśmy pracowali nad swoim rozwojem,
bo ten zależy wyłącznie od nas.
Choć spirytyzm jest wspaniałą filozofią, nie należy jej
narzucać innym. Obowiązkiem spirytystów jest dawanie przykładu
innym poprzez swoje czyny miłosierdzia, właściwą postawę,
pomoc okazywaną innym, ale swoimi przekonaniami powinni
dzielić się z innymi, zachowując ich prawo do bycia tym, kim
chcą. Jak powiedział Gandhi: „Bądź zmianą, którą chcesz
widzieć na świecie”. Jeśli chcemy, by spirytystów było więcej,
postępujmy jak spirytyści: bądźmy miłosierni, pomagajmy innym,
rozwijajmy się moralnie i intelektualnie… To jedyna droga.

