СПИРИТИЧНАТА ДОКТРИНА или СПИРИТИЗМЪТ

• Всички природни закони за божии, защото Господ ги е създал. Това се отнася
и за физичните и за моралните закони.

За какво става дума?

• Човекът е въплътен дух в материално тяло. Периспритът и полуматериалното тяло, което свързва Духа и материалното тяло.

• Това е съвкупността от принципите и законите, разкрити от Висшите
Духове и събрани в творбите на Алан Кардек, които съставляват
Спиритичния Зборник : “Книгата на духовете”, “Книгата на
медиумите”, “Евангелието според спиритизма”, “Небето и Адът” и
“Сътворението”.
• Спиритизмът е наука, която изучава характера, произхода и участта на
Духовете и отношенията им с телесния свят.
• Той е също така обещания утешител, който е дошъл в подходящия
момент за да напомни и допълни уроците на Исус, “като разкрива
истинския смисъл на нещата”, доставяйки на Човечеството
действителните
логични
и
рационални
основи
на
своята
спиритуализация.

Какво разкрива ?
• Разкрива нови, по-задълбочени понятия за Господ, Вселената, Хората,
Духовете и Законите, които ръководят живота.
• Той също така показва кои сме ние, откъде идваме, къде отиваме, целта
на земното съществуване и причината за болките и страданията.

Какъв е обхватът му ?
• Добавяйки нови понятия за човека и за всичко, което го заобикаля,
Спиритизмът засяга всички сфери на познанието, дейностите и
поведението на хората, като отваря нова ера за възраждането на
Човечеството.
• Той може и трябва да бъде изучаван, анализиран и практикуван във
всичките сфери на живота : научни, философски, религиозни, етични,
морални, образователни, обществени.

Кои са основните елементи на неговото обучение ?
• Господ е върховният интелект, първопричината на всички неща. Той е
вечен, неизменяем, нематериален, единствен, всемогъщ, в най-висока
степен справедлив и добър.
• Господ е създал вселената, която обхваща всички разумни и неразумни
същества, одушевени и неодушевени, материални и нематериални.
• Освен телесния сват, където живеят въплътените Духове, които са
хората, съществува и духовен свят, дом на безтелесните духове.
• Във вселената съществуват други светове, обитаеми от същества на
различно ниво от еволюцията : като хората, по-развити или поназадничави.

• Духовете са интелигентните същества на творението. Те съставляват
духовния свят, който е съществувал преди и който ще оцелее на всичко.
• Духовете са създадени обикновени и неуки. Те еволюират интелектуално и
морално, минавайки от ниско към високо ниво, докато стигнат
съвършенството, където се радват на непроменяемо щастие.
• Духовете запазват индивидуалността си, преди, по време и след всяко
прераждане.
• Духовете се прераждат толкова пъти, колкото и необходимо за тяхното
подобрение.
• Духовете
еволюират
непрекъснато.
В
множеството
си
телесни
съществувания те могат да останат на едно и също ниво, но никога не
регресират. Бързината на прогреса им, интелектуален и морален, зависи от
усилията им да достигнат съвършенството.
• Духовете са на различни нива, според степента на постигнатото
съвършенство : чистите Духове, които са достигнали най-високото ниво на
съвършенството; добрите Духове, у които преобладава желанието за добро ;
несъвършенните Духове, които се характеризират с невежество, и със
стремежа си към злото и низките страсти.
• Отношенията между Духовете и хората са постоянни и винаги са
съществували. Добрите Духове ни подтикват към добро, подкрепят ни в
изпитанията на живота и ни помагат да ги понесем смело и безропотно.
Лошите ни подтикват към злото.
• Исус е водачът и моделът за цялото Човечество и доктрината, която е
проповядвал и практикувал е най-чистото изражение на Божия Закон.
• Моралът на Христа, съдържащ се в Евангелието, е пътят към сигурната
еволюция на всички хора и практикуването му е решението на всички
човешки проблеми и е цел, която трябва да се постигне от Човечеството.
• Човек сам определя как да постъпи, но той отговаря за последствията и
постъпките си.
• Бъдещият живот предлага на хората мъчения и радости в зависимост от
поведението им и в съответствие с Божия Закон.
• Молитвата е акт на боготворение. Тя е в естествения закон и произлиза от
вроденото чувство у човека, както и идеята за съществуването на Създателя.
Молитвата подобрява човека. Този, който се моли горещо и с вяра е по-силен
срещу изкушенията на злото и Господ му изпраща добри духове да му
помагат. Това е помощ, която никога не е отказвана, когато човек искрено я
помоли.

__

•

__

СПИРИТЧНАТА ПРАКТИКА

ОТКРИЙТЕ

• Всяка спиритична практика е безплатна, според моралния принцип на
Евангелието – “Дайте безплатно това, което безплатно сте получили".
• Спиритичната практика се върши просто, без какъвто и да е външен култ,
според християнския принцип, че Господ трябва да бъде обожаван
духовни и истински.
• Спиритизмът няма духовенство. Не приема, нито използва в сбирките и в
практиката си, олтари, икони, дъсчици, свещи, процесии, тайнства,
индулгенции, украшения, алкохолни или халюциногенни напитки, тамян,
пушек, талисмани, амулети, хороскопи, гледане на карти, пирамиди,
кристали или всякакви други предмети, ритуали или други култови
форми.
• Спиритизмът не налага принципите си. Той кани всички заинтересовани,
които искат да го опознаят, да прекарат обучението му презе решетото на
разума, преди да го приемат.
• Медиумната способност, която прави възможни комуникациите между
духовете и хората, се среща у много хора, още от раждането им,
независимо от религията им или от доктрината, която приемат.
• Спиритичната медиумна практика е само тази, която се върши на
основата на принципите на Спиритичната доктрина и според
християнския морал.
• Спиритизмът почита всички религии и доктрини, цени стремежа да се
върши добро и работи за братство и мира между всички народи и хора,
независимо от раса, цвят, националност, вярвания, културно или
социално ниво. Той признава също така, че “истинският добър човек е
този, който върши всичко според Закона за справедливост, обич и
милосърдие в неговата най-крайна чистота".
__ __
•

СПИРИТИЗМА ,
ЕДНА НОВА ЕРА ЗА
ЧОВЕЧЕСТВОТО

ГОСПОД
ВЪРХОВЕН ИНТЕЛЕКТ,
ПЪРВОПРИЧИНА НА ВСИЧКИ НЕЩА

ИСУС,
ВОДАЧЪТ И МОДЕЛЪТ

КАРДЕК,
ФОНДАМЕНТАЛНАТА БАЗА

"Раждане, смърт, прераждане и безкраен прогрес – такъв е законът."
__

•

__

"Единствената непоклатима вяра е тази, която може да се
изправи срещу разума във всяка епоха на човечеството."
__

•

__

Изучаването на творбите на Алан Кардек е
основата за доброто разбиране на Спиритчната Доктрина.
__

•

•
•
•
•
•

КНИГАТА НА ДУХОВЕТЕ
КНИГАТА НА МЕДИУМИТЕ
ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД СПИРИТИЗМА
НЕБЕТО И АДЪТ
СЪТВОРЕНИЕТО

__

"БЕЗ МИЛОСЪРДИЕ, НЯМА СПАСЕНИЕ."

