Pytania i odpowiedzi
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Moment, gdy odchodzi ktoś, z kim spędziliśmy całe życie, jest
zawsze bardzo trudny dla każdego z nas. Prace spirytystów na
całym świecie pokazują jednak, że śmierć nie jest końcem
naszego życia. Możemy więc mieć pewność, że nasi bliscy dalej
żyję i że kiedyś się z nimi spotkamy. Ich sytuacja w
zaświatach jest jednak różna – nie zawsze mogą się z nami
skontaktować. Nie należy więc wymuszać tego typu kontaktu.
Najlepiej czekać, aż nasi bliscy sami taki nawiążą.
Wywoływanie ich na siłę mogłoby im tylko zaszkodzić.

Jak mogę pomóc bliskiej osobie, która właśnie zmarła?
Są dwie rzeczy, które powinniśmy zawsze zrobić. Pierwszą z
nich jest szczera modlitwa, czyli zwrócenie się myślami do
bliskiej nam osoby i jej duchowych opiekunów. Duchy zawsze
powtarzają, że niezależnie od sytuacji, w której się znajdują,
nasze modlitwy zawsze im bardzo pomagają. Drugą rzeczą, którą
zawsze zalecamy, jest unikanie negatywnych uczuć, rozpaczania
po stracie bliskich. Powinniśmy zawsze myśleć o nich dobrze,
tęsknić za nimi, wspominać pozytywne momenty naszego życia.
Gdy nasze myśli są pełne żalu i złości, utrzymują dusze
naszych bliskich na Ziemi i uniemożliwiają im dalszy rozwój.

Co dzieje się z naszymi bliskimi zaraz po śmierci?
Najczęściej Duch nie zdaje sobie sprawy z tego, że już nie
żyje. Wydaje mu się, że jego fizyczne życie dalej trwa, więc
udaje się w miejsca dobrze mu znane, stara się wykonywać
codzienne czynności, ale zaczyna rozpaczać, gdy widzi, że nikt
mu nie odpowiada, wszyscy go ignorują. Wówczas bardzo często
próbuje za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. Zdarza się,

że niedługo po śmierci jakiejś osoby, jej bliscy doświadczają
dziwnych zjawisk. To zazwyczaj efekt tych rozpaczliwych prób,
które podejmuje Duch. Aby mu pomóc powinniśmy poprzez modlitwę
i rozmowę z tym Duchem w naszych myślach dać mu do
zrozumienia, że jego fizyczne życie się skończyło i że
powinien podążyć dalej.

Kontakt z duchami
Jak mogę skontaktować się z Duchami? Jak zorganizować
seans spirytystyczny?
Kontakt z Duchami przypomina rozmowy przez internet. Nigdy nie
wiemy, kto stoi po drugiej stronie. Gdy rozmawiamy przez
internet, jesteśmy jednak bezpieczni, gdyż od naszego rozmówcy
dzielą nas często setki kilometrów. W przypadku kontaktu z
Duchami, nasz rozmówca stoi zawsze obok i jest niewidzialny.
Nie wszystkie Duchy są złe, ale na spotkaniach mediumicznych
musimy być przygotowani na kontakt z każdym typem Duchów: tymi
dobrymi, które chcą nam przekazać swoją wiedzę, cierpiącymi,
które szukają pomocy i Duchami złymi, chcącymi wyrządzić nam
krzywdę. Z tego też powodu odradzamy komukolwiek podejmowanie
prób kontaktu z Duchami na własną rękę. Aby rozpocząć
eksperymenty praktycznego spirytyzmu trzeba najpierw dobrze
poznać teorię, zrozumieć, czym są Duchy, jak je rozpoznawać,
jak się z nimi kontaktować. Tutaj drogowskazem są dla nas
dzieła Allana Kardeca, do których studiowania zachęcamy.
Odradzamy również podejmowanie prób kontaktu przez pojedyncze
osoby. Zawsze należy pracować w grupie, która jest do tego
odpowiednio przygotowana.

Czy mogę skontaktować się z Duchem sławnej osoby i
dowiedzieć się czegoś więcej na temat jej życia?
Teoretycznie istnieje możliwość kontaktu z każdym Duchem,
jednakże w praktyce w większości przypadków jest to
niemożliwe. Duchy mają w zaświatach swoje zajęcia, które
uniemożliwiają im przybycie na każde nasze wezwanie. Ponieważ

reinkarnacja jest faktem, może się również zdarzyć, że Duch
osoby, z którą chcemy się skontaktować, ponownie się wcielił,
a wówczas kontakt z nim jest bardzo utrudniony.
Trzeba również pamiętać, że w przypadku tego typu osób nie
mamy również środków do tego, by zweryfikować ich tożsamość. W
większości przypadków jakiś żartowniś z zaświatów pod taką
postać się podszyje i udzieli nam odpowiedzi na każde pytanie.
Pewność co do tożsamości Duchów uzyskujemy niemal wyłącznie w
sytuacji kontaktu z Duchem bliskiej nam osoby, która
potwierdza swoją tożsamość, przekazując nam informacje ze
swojego życia, o których wiemy tylko my, a niekiedy takie, o
których wie sam zmarły.
Do wszelkich przekazów z zaświatów podpisywanych znanymi
nazwiskami należy podchodzić więc sceptycznie i skupiać się na
informacjach w nich zawartych, analizować je w oparciu o
zdrowy rozsądek i naszą wiedzę, nie przejmując się zbytnio,
kto się pod nimi podpisał.

Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi o nazwie
„Bez wątpliwości” w formie audio video przygotowany
przez brazylijsją telewizję i przedstawicieli ośrodków
spirytystycznych z Brazylii:
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