Pytanie 1.
Mam 3 pytania filozoficzne, które należałoby zadać jedno po drugim:
1.1) Czy podstawowe atrybuty, jakie przypisujemy rzeczywistości mogą istnieć obiektywnie,
poza umysłem?
1.2) Czy materię należy rozumieć jako substancję istniejącą niezależnie od postrzeżeń?
1.3) Reasumując: czy rację miał filozof, który twierdził: esse = percipi?
Odpowiedź na pytanie 1. Istnienie wszystkiego, co Was otacza nie jest zależne od Waszego
postrzegania. Dostosowane jest jedynie do Waszych możliwości poznawczych tak, byście
mogli z nich korzystać. Postrzeganie jest różne u każdego z Was. Ma na to wpływ wasza
zdolność zmysłowa i dojrzałość duchowa. Nie ma dwóch jednakowych doznań. Postrzeganie
opiera się na zrozumieniu. Dlatego patrząc na jedną rzecz każdy z was może widzieć ją
inaczej. Pozostaje to jednak wciąż tą samą rzeczą. Istnieją wśród was rzeczy, zjawiska,
których nie dostrzegacie. Wasz etap rozwoju nie pozwala Wam ich dostrzec. Nie należy tym
się przejmować. Z czasem każdy dojrzy to, co powinien. Trzeba cierpliwości.

Pytanie 2.
Spirytyzm powstał na podstawie badań nad zjawiskiem manifestacji, Allan Kardec postrzegał
jego przyszłość jako naukę i mówił że musi być to system naukowy, jednak stał się niszowy
po tym pierwszym gwałtownym wzroście. Spirytyzm miał być przeciwwagą i lekarstwem na
zjawisko ateizmu. Jednak dziś widzimy jak materializm i ateizm rozszerzają się po świecie.
Czy spirytyści powinni wrócić do początków, czyli badań nad materializacjami, czy raczej
wyjść do ludzi z przekazem miłości i naukami jakich spirytyzm udziela,wprowadzając je w
czyn i nie wymagając by ktoś spirytystą został.
Odpowiedź na pytanie 2. Spirytyzm nie powstał w wyniku badań. Spirytyzm to wiara, nauka,
prawa Boga nadane duchom. Nie traktujcie go jak nauki, czy czystej filozofii. Spirytyzm to
nieskończoność, prawdy istnienia duchowej rzeczywistości. Badania Kardeca miały
udowodnić istnienie spirytyzmu. Miały stać się dowodem na istnienie spirytyzmu,
szczególnie dla tych, którzy nie odnaleźli w sobie siły na własne poznanie. Spirytyzm to nie
manifestacje. Manifestacje to dowód istnienia.
Spirytyzm ma szerzyć w ludziach dobro. Największym wrogiem dobra jest nie ateizm, ale
zło. Czyż ateista nie może być człowiekiem dobrym w czynach? Podlega prawu rozwoju w
oparciu o własne czyny. Jego ateizm wynika z braku poznania. Nie każdy widząc, wierzy. Ilu
było takich, którzy widzieli, a nie uwierzyli? Ilu jest takich teraz? Miłość i dobro jest jedyną
drogą do Boga. Jeśli pokażecie niewierzącemu dowód, który miałby zmienić jego
przekonanie, nie oczekujcie, że to zrobi. Jeśli Bóg chce, doświadczy go tak, by uwierzył.
Wasza rola nie polega na siłowym przekonywaniu, ale subtelnym świadectwie wiary. Gotowi
na zmianę ateiści sami ujrzą w was dobro, pokierują się nim. Ci, którzy nie są gotowi, nie
dostrzegą go. Pozwólcie im samym zadecydować.
Pytanie 3.
W historii życia na Ziemi kilkakrotnie dochodziło do nagłego, wielkiego wymierania. Wobec
powyższego pytam:
3.1) Jak rozumieć sens tych zdarzeń z punktu widzenia duchowego?
3.2) Jaki był sens powoływania do istnienia takich zwierząt jak dinozaury czy inne wymarłe
gatunki?

Odpowiedź na pytanie 3. W dziejach Ziemi dokonywało się wiele wydarzeń, które mogą
wydawać się Wam nielogiczne. Stworzenie stałego silnego systemu wymaga zmian. Nic, co
nie zmienia się, nie podlega prawu postępu. Ludzie również podlegają temu prawu. Nie
żałujcie zwierząt, które wyginęły. Ich zniknięcie było konieczne dla powstania nowej formy.
Niejednokrotnie część ich trwała nadal by mogło powstać coś nowego.
Pytanie 4.
W jaki sposób działa wahadełko? Jak funkcjonowanie wahadełka ma się do zasad opisanych
w Księdze Mediów Kardeca?
Odpowiedź na pytanie 4. Które wydarzenia mają moc sprawczą? Wahadełko to środek
magnetycznych sił. Duch to nie magnetyzm. Nie mylcie pojęć. Działanie wahadełka jest
oczywiste dla sił magnetycznych występujących w miejscu gdzie jest użyte. Jeśli przedmiot
nie jest pozbawiony siły magnetycznej, jego pole poruszy wahadełko. Siła ducha oddziałuje
na nie tylko gdy duch tego chce. Samo nie poruszy się bez udziału sił.

Pytanie 5.
Charyzmaty - na ile są działaniem duchów ? ( chodzi o "mówienie jezykami" oraz tzw.
"zaśnięcie w Duchu Św.)
Pytanie 6.
Egzorcyzmy-niejednokrotnie wydają się bardzo skuteczne a innym razem nie...na czym
zasadza się ich działanie? O co chodzi z tym "pluciem gwoździami"?
Odpowiedź na pytanie 6. W imię Boga odpowiadam. Tyle jest zjawisk, ile światów Pan
stworzył. Nie znając wszystkich Boga zamiarów, nie poznasz wszystkich Jego dzieł. Nie dziw
się rzeczom, których istnienia nie rozumiesz. Czyż nie istnieniem swoim doświadczasz cudu?
Masz wiele do zrozumienia. Obawiasz się tego, że w czas nie pojmiesz dzieł Jego? Czas nie
jest jednostką miary Boga. Nie mierz więc zbyt wysoko. Bóg wyznaczył Ci ścieżkę poznania,
którą musisz przebyć. Nie pójdziesz na skróty. Obowiązują Cię takie same prawa jak
wszystkich. Nie uważaj, że wiesz wszystko. Bóg wie co jest najlepsze dla Ciebie. Szanuj Go i
słuchaj Jego mądrości. Odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz w uważnym obserwowaniu
świata duchowego. W jego wolność nie wątp. Ona jest dana wszystkim duchom. Nieuważna
obserwacja dostarcza nieprawdziwych dowodów. A przecież to ich oczekujesz. Niech Bóg
będzie z Tobą.
Pytanie numer 7.
Jak interpretować zgodnie ze spirytystycznymi zasadami moralnymi fragment listu św. Pawła
do Efezjan rozdział 5 wersety 21 do 24
Odpowiedź na pytanie 7. Paweł nie napisał tej części. Jego życie toczyło się inaczej. Osoby,
które spisały tę część listów nie miały pełnej wiedzy na temat prawdziwych wydarzeń. Nie
należy szukać prawdy w czymś, co jej nie niesie.

