Ukryty wpływ Duchów na nasze myśli i czyny
(fragment Księgi Duchów – Allana Kardeca)

459. Czy Duchy wpływają na nasze myśli i czyny?
„W tym względzie ich wpływ jest większy, niż myślicie, gdyż dość często to one wami
kierują”.
460. Czy część naszych myśli pochodzi od nas, a inne są nam podpowiadane?
„Wasza dusza to Duch, który myśli. Wiecie dobrze, że kilka przemyśleń na dany temat
pojawia się w waszej głowie jednocześnie i często są ze sobą sprzeczne. No właśnie,
niektóre należą do was, a inne do nas. Dlatego czujecie się niepewnie, gdyż macie w sobie
dwie walczące ze sobą idee”.
461. Jak odróżnić nasze własne myśli od tych, które są nam podpowiadane?
„Gdy jakaś myśl jest podpowiadana, to tak jakby mówił do was głos. Wasze własne myśli
to zazwyczaj te, które pojawiają się jako pierwsze. Zresztą ich odróżnianie nie ma dla was
większego znaczenia i często nawet dobrze jest, że tego nie wiecie: człowiek działa
wówczas z większą swobodą. Jeśli decyduje się czynić dobro, robi to chętniej; gdy
wybiera złą drogę, jego odpowiedzialność jest jeszcze większa”.
462. Czy inteligentni ludzie i geniusze czerpią swoje idee z własnych zasobów?
„Czasami idee pochodzą od ich własnego Ducha, ale często są im podpowiadane przez
inne Duchy, które uznają te osoby za zdolne do ich zrozumienia i godne, by je przekazać
innym. Gdy odnajdują w nich te cechy, odwołują się do inspiracji. Bez wątpienia wzywają
do działania”.
Gdyby możliwość jasnego odróżniania własnych myśli od podpowiadanych była dla nas użyteczna,
Bóg dałby nam do tego jakiś środek, podobnie jak pozwala odróżniać dzień od nocy. Gdy jakiejś
rzeczy towarzyszy niepewność, dzieje się tak na pewno w dobrym celu.

463. Mówi się, że pierwsza myśl jest zawsze dobra. Czy to słuszne stwierdzenie?
„Może być dobra albo zła zależnie od natury wcielonego Ducha. Jest zawsze dobra u tego,
kto słucha dobrych inspiracji”.
464. Jak odróżnić, czy podpowiadana myśl pochodzi od dobrego czy od złego Ducha?
„Przyjrzyjcie się jej. Dobre Duchy doradzają tylko rzeczy dobre. Waszą rolą jest, by je
odróżnić”.
465. W jakim celu niedoskonałe Duchy skłaniają nas do czynienia zła?
„By sprawić, że będziecie cierpieć tak jak one”.
– To zmniejsza ich cierpienia?
„Nie, ale postępują tak z zazdrości, którą odczuwają, gdy widzą, że inni są od nich
szczęśliwsi”.
– Jakiej natury cierpienia chcą, byśmy znosili?
„Te, które wynikają z przynależności do niższej kategorii i oddalenia od Boga”.
466. Dlaczego Bóg pozwala, aby Duchy zachęcały nas do czynienia zła?
„Niedoskonałe Duchy są narzędziem do sprawdzenia wiary i wytrwałości ludzi w
czynieniu dobra. Ty, będąc Duchem, musisz się rozwijać poznając naukę nieskończoności
i dlatego przechodzisz próby zła, by osiągnąć dobro. Naszą misją jest skierowanie cię na
właściwą drogę, a kiedy ulegasz złym wpływom, to sam je przywołujesz swoim
pragnieniem czynienia zła, gdyż niższe Duchy przybywają, by pomóc ci je czynić, gdy

wykazujesz ku temu wolę. Mogą pomóc ci w czynieniu zła, gdy tego pragniesz. Jeśli
jesteś skłonny do popełnienia morderstwa, no cóż, otoczy cię chmara Duchów, które będą
utrzymywać w tobie tę myśl; ale znajdą się obok i inne, które spróbują wywrzeć na ciebie
dobry wpływ, dzięki czemu zapanuje równowaga i to ty podejmiesz decyzję”.
Tym sposobem Bóg pozostawia naszemu sumieniu wybór drogi, którą powinniśmy podążać, i
swobodę zadecydowania, czy podążymy za tym czy innym wpływem, który jest na nas wywierany.

467. Czy można uwolnić się od wpływu Duchów, które zachęcają nas do czynienia zła?
„Tak, gdyż przywiązują się one wyłącznie do ludzi, którzy przywołują je swoimi
pragnieniami i przyciągają myślami”.
468. Czy Duchy, których wpływ odpychamy siłą woli, rezygnują ze swoich prób?
„A co chciałbyś, żeby robiły? Gdy widzą, że nic tu po nich, odchodzą. Czekają jednak na
odpowiedni moment, jak kot czyhający, by złapać mysz”.
469. Jak można zneutralizować wpływ złych Duchów?
„Gdy czynicie dobro i pokładacie zaufanie w Bogu, odpychacie wpływ Duchów niższych
i niszczycie władzę, którą chciałyby nad wami sprawować. Powstrzymajcie się od
słuchania sugestii Duchów, wywołujących w was złe myśli, zasiewających między wami
niezgodę i pobudzających wszystkie złe żądze. Opierajcie się zwłaszcza tym, które
podsycają pychę, gdyż atakują was od najsłabszej strony. To dlatego Jezus mówi w
modlitwie Pańskiej: «Panie, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego»”.
470. Czy Duchy, które starają się skłonić nas do czynienia zła i wystawiające w ten sposób na
próbę naszą stanowczość we właściwym postępowaniu, otrzymały taką misję? A jeśli
wykonują taką misję, czy ponoszą za nią odpowiedzialność?
„Żaden Duch nie otrzymuje misji czynienia zła. Gdy tak postępuje, robi to z własnej woli,
a w konsekwencji cierpi tego skutki. Bóg może mu na to pozwolić, by was sprawdzić, ale
mu tego nie nakazuje, a wasza rola polega na odepchnięciu takiego Ducha”.
471. Gdy odczuwamy niepokój, nieokreślony lęk albo wewnętrzną satysfakcję bez znanej
przyczyny, czy wynika to wyłącznie z naszej fizycznej sytuacji?
„To niemal zawsze wynik kontaktów, które nawiązujecie bezwiednie z Duchami albo
tych, które mieliście w czasie snu”.
472. Czy Duchy chcące wzbudzić w nas chęć czynienia zła, korzystają jedynie z okoliczności, w
jakich się znajdujemy, czy może są w stanie te okoliczności sprowokować?
„Wykorzystują okoliczności, ale często je wywołują, pchając was bez waszej wiedzy ku
obiektowi pożądania. Na przykład jakiś człowiek znajduje na swojej drodze pewną kwotę
– nie myśl, że to Duchy przyniosły pieniądze w to miejsce, ale mogą one podszepnąć
człowiekowi myśl, by tam się udał, a gdy już znajdzie się w tym miejscu, podpowiadają
mu, by tę sumę zabrał dla siebie, podczas gdy inne sugerują, by ją oddał temu, do kogo
ona należy. Podobnie dzieje się w przypadku innych pokus”.

