Cunoaste

DUMNEZEU,
INTELIGENTA SUPREMA,
PRIMA CAUZA A TUTUROR LUCRURILOR

ISUS,
CALAUZA SI MODEL

KARDEC,
BAZA FUNDAMENTALA

"FARA CRITATE NU EXISTA SALVARE"
Caritatea : binefacere pentru toti, indulgenta cu inperfectiuniile celorlalti, iertarea greselilor. (LE.886)

Organizatia Internationala a Sipritismului
DOCTRINA SPIRITISTA SAU SPIRITISMUL
Ce este
• Este ansamblul de principii si legi, relatate de catre Spiritele Supreme, continute in
operele lui Allan Kardec, ce constituie Codificarea Spiritista: Cartea Spiritelor, Cartea
Mediurilor, Envanghelia dupa Spiritism, Cerul si Iadul si Geneza.
• Spiritismul este o stiinta care se ocupa de natura, originea si destinul Spiritelor,
precum si de relatiile lor cu lumea fizica". Allan Kardec(Ce este Spiritismul – Prefata)
• "Spiritismul realizeaza ceea ce Isus a spus despre Persoana pomisa: cuoastera
lucrurilor, care ajuta ca omul sa stie de unde vine, incotro se indreapta, si pentru ce

este pe Pamant ; amintirea adevaratelor principii ale legii lui Dumnezeu si consolare
prin credinta si speranta."
Allan Kardec ( Evangelia dupa Spiritism - cap 6 ).
Ce relateaza
•

Releateza concepte noi si mult mai profunde despre
Om,Spirite, precum si despre legiile care conduc Viata.

Dumnezeu, Univers,

• Relateza deasemenea, ceea ce suntem, de unde venim, incotro ne indreptam, care
este obiectivul existentei noastre si care este motivul durerii si suferintei.
Cuprinsul lui
•Aducand concepte noi despre om si despre tot ceea ce il inconjoara, Spiritismul
abordeaza toate sferele cunoasterii, activitatiilor si comportamentului uman,
deschizand o noua era pentru regenerarea umanitatii.
• Poate si trebuie sa fie studiat, analizat si practicat in toate aspectele fundamentale
ale vietii, cum ar fi: stiintific, filozofic, religios, etic, moral, educativ, social.
Principalele idei
• Dumnezeu este inteligenta suprema, prima cauza a tuturor lucrurilor. Este: etern,
inmaterial, unic, omnipotent, drept si bun.
• Universul este creatia lui Dumnezeu. Cuprinde toate fiintele rationale si irationale,
animale si neanimale, materiale si inmateriale.
• In afara de lumea fizica, locuinta spiritelor incarnate, care sunt oameni, exista lumea
spirituala, locuinta spiritelor neincarnate.
•In univers exista si alte lumi care sunt locuite de catre fiinte de diferite grade evolutive:
egali, mai evoluati sau mai putin evoluati decat oameni.
•Toate legile naturii sunt legi divine, intrucat Dumnezeu este autorul lor.
Abordeaza atat legiile fizice cat si legiile morale.
•Omul este un Spirit incarnat intr-un corp material. Preespiritul este corpul semimaterial
care uneste Spiritul cu corpul material.
•Spiritele sunt fiintele inteligente ale creatiei. Constituie lumea Spiritelor care preexista
si supravietueste la tot.

•Spiritele sunt create simple si ignorante. Evolutioneaza, intelectual si moral, trecand de
la un nivel inferior la altul mai evoluat, pana la atingerea perfectiunii, cand ating
fericirea deplina.
• Spiritele isi mentin individualitatea, inainte, in timpul si dupa fiecare reincarnare.
•Spiritele se reincarneaza de atatea ori de cat este necesar pentru
perfectiune.
•

propria lor

Spiritele evulueaza mereu. In multiplele lor existente corporale pot stationa, dar
niciodata nu pot da inapoi. Rapiditate progresului lor intelectual si moral depinde, de
eforturilor pe care le fac pentru a ajunge la perfectiune.

• Spiritele apartin de diferite clase, comform cu gradul de perfectiune pe care l-au
atins: Spirite Pure, care au au ajuns la maxima perfectiune; Spirite Bune, in care
predomina dorinta de bine; Spirite Inperfecte , caracterizate prin ingnoranta, dorinta de
rau si de pasiuni inferioare.
• Relatile Spiritelor cu oameni sunt constante, si au existat mereu. Spiritele Buna ne
induc la bine, ne sustin in probele vietii si ne ajuta sa le suportam cu curaj si
resignare.Spiritele Inperfecte ne induc la greseli.
•Isus este calauza si modelul intregii Umanitati. Iar Doctrina pe care a invatat-o si a
exemplificat-o este expresia cea mai pura a Legii lui Dumnezeu.
•Invatatura lui Cristos, continuta in Evanghelie, constituie solutia in evolutia sigura a
tuturor oamenilor, iar practica ei este solutia tuturor problemelor omenirii precum si
obiectivul spre care trebuie sa sa indrepte omenirea.
•Omul dispone de libru arbitru pentru a trai, dar el este responsabil de consecintele
faptelor sale.
•Viata viitoare rezerva pentru oameni durerii si bucuri, in concordanta
anterioara, daca au respectata sau nu Legea lui Dumnezeu.

cu viata

•Rugaciunea este o actiune de adorare a lui Dumnezeu.Exista in Legea Naturii si este
rezultatul unui sentiment
inascut in om, asa cum esteinascuta ideea existentei
Creatorului.
•Rugaciunea il face mai bun pe om. Acela care se roaga cu forta si incredere este mai
puternic impotriva tentatiilor raului, si Dumnezeu ii trimite Spiritele Bune pentru a-l
indruma. Rugaciunea este un ajutor care niciodata nu se neaga, atunci cand este cerut
cu sinceritate.

PRACTICAREA SPIRITISMULUI
•Intreaga practica a Spiritismului este gratuita, conform orientarii principiului moral din
Envaghelie: '' Dati gratis ceea ce gratis ati primit''.
• Practicarea spiritismului se realizeaza cu simpidad, si fara nici un tip de cult extern,
conform principiului religios ca Dumnezeu trebuie sa fie adorat in spirit si adevar.
•Spiritismul nu are preotii, nu adopta si nici nu utilizeaza in reuniunile sale precum nici
in pracatica urmatoarele: altare, imagini, lumanari, procesiuni, vesminte, bauturi
alcoolice, tamaie, tutun, talismane, amulete, horoscoape, carti, piramide, cristale sau
orice alte obiecte, rituale sau tipuri de cult extern.
• Spiritismul nu impune principiile sale. Invita pe cei care sunt interesati in cunoastere
lui, sa supuna invataturile sale rationamentului inainte de a le accepta.
• Mediumnitatea, cea care face posibila comunicarea dintre Spirite si oameni este o
facultate cu care multe persoane se nasc, independent de religia lor.
• Doar practica medumnitatii spiritiste se realizeaza pe baza principiilor Doctrinei
spiritiste si a religiei.
• Spiritismul respecata toate religiile si doctrinele, valoreaza toate eforturile pentru
practicare binelui si lucreaza in favoarea fraternitatii si pacii intre toate popoarele si
persoanele independent de rasa lor, culoarea, nationalitatea, credinta, nivelul cultural
sau social. Recunoaste deasemenea ca: "adevaratul om al binelui este cel care
indeplineste legea justitiei, dragostei si caritati in puritate ei".
--- 0 ---

"Ne nastem, murim, renastem si progresam mereu ,aceasta este legea"
--- 0 ---

"Numai credinta nestramutata este ceea care
se poate infrunta rationamentului fata in fata, in toate epocile umanitati "
--- 0 ---

Stidiul operelor lui Allan Kardec este fundamental
pentru cunoastera corecta a Doctrinei Spiritiste.
--- 0 ---

CAMPANIA DE DIVULGARE A SPIRITISMULUI
Rumeno

