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i-monate ni festas 165 jarojn de la 
eldonado de La Libro de la 
Spiritoj, kiu markis la komencon 

de Spiritismo. Ĉi tiu libro estis komence 
publikigita kun 501 demandoj, kiuj estis, 
en dua eldono, pligrandigitaj al 1019. 
 
En sia enkonduko, Allan Kardec mencias 
unu el la defioj kiujn li renkontis: “Por 
novaj aferoj ni bezonas novajn vortojn; 
tion postulas la klareco de la lingvo, por 
eviti la konfuzon propran de la multobla 
signifo de egalaj terminoj. Tiam, li 
proponas: "La adeptoj de Spiritismo 
estos spiritismaj aŭ, se vi volas, 
spiritistoj."1 

 

Hodiaŭ tiuj ideoj ne estas tiel novaj kaj 
jam estis disvastigitaj en pluraj landoj, 
per tradukoj faritaj al proksimume 
dudek da lingvoj. 

 
Imagi mondon sen la rimedoj, kiujn ĉi tiu 
granda verko malkaŝis kaj daŭre 
malkaŝas por la Homaro, ŝajnus al ni kiel 
restado en arida regiono, kie ni ankoraŭ 
ne povis ensorbi la instruojn de Jesuo, 
en ĝia esenco. Ĉi tiuj instruoj 
reprezentas veran fonton de viva akvo, 
nemalhaveblan por la senmorta spirito, 
havigante samtempe ekvidon de la Brilo 
de la Amo de la Kreinto kaj la 
grandiozeco de la Dikreado. 

 
1 KARDEC, Allan. 2006. La Libro de la Spiritoj, 
“Enkonduko al la studo de la spiritisma doktrino”. 
Braziljo: FEB. 

 
Allan Kardec ne ŝparis klopodojn por 
alporti al ni ĉi tiun verkon kaj profundigi 
ĝiajn konceptojn per la aliaj eldonaĵoj, 
kiuj konsistigas la Spiritisman 
Pentateŭkon. Ĉiu el la kvar partoj de La 
Libro de la Spiritoj estis grandigita, 
rezultigante la sekvajn kvar librojn. 
 
 Pela verdade, submeteu-se a duras 
críticas da sociedade, por aqueles que 
não compreenderam a mensagem 
espírita, tornando-se até mesmo seus 
inimigos. Suas atuações nas áreas 
acadêmica e científica foram 
prejudicadas, mas seguiu fiel, como 
verdadeiro Missionário que foi e 
continua sendo, compreendendo que 
era melhor apagar-se para o mundo, 
mas resplandecer para a vida imortal.  
Pro la vero, li submetis sin al severaj 
kritikoj el la socio, el tiuj, kiuj ne 
komprenis la spiritisman mesaĝon, eĉ 
fariĝante ĝiaj malamikoj. Liaj agadoj en 
la akademia kaj scienca kampoj estis 
damaĝitaj, sed li restis fidela, kiel vera 
Misiisto, kiu li estis kaj daŭre estas, 
komprenante ke estas pli bone ne brili 
antaŭ la mondo, sed brili por la 
senmorta vivo. 
 
Ĝuste tiamaniere, en sia libro, kunmetita 
de paroladoj faritaj en diversaj 
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spiritismaj centroj en 1862, li esprimis sin 
jene: „Apartigante ĉiujn personajn 
motivojn, mi havas naturajn kontraŭulojn 
inter la malamikoj de Spiritismo. Ne 
pensu, ke mi bedaŭras: tute ne! Ju pli 
granda ilia malamikeco, des pli ĝi pruvas 
la gravecon, kiun la Doktrino alprenas je 
iliaj okuloj; se ĝi estus negrava afero, ili 
ne atentus ĝin, nek min.”2 

 

La fama sciencisto Camille Flammarion, 
kiun ni ankaŭ honoras en ĉi tiu Numero, 
festante la 180-an datrevenon de sia 
naskiĝtago, esprimas sin en sia 
postmorta parolado, aludante al Allan 
Kardec: "Li tamen estis tio, kion mi 
simple nomos "la bona senco 
enkarniĝinta". ”. Rekta kaj prudenta racio, 
li senĉese aplikis al sia konstanta laboro 
la intimajn indikojn de la komuna senco.” 
Kaj en tre aparta omaĝo li aldonas: “Vi 
estis la unua, ho majstro kaj amiko! De la 
komenco de mia astronomia kariero, vi 
estis la unua, kiu atestis pri vigla 
simpatio al miaj deduktoj pri la ekzisto 

de la ĉielaj homaroj, ĉar, prenante la 
libron pri Plureco de Loĝataj Mondoj, vi 
tuj metis ĝin ĉe la bazo de la doktrina 
konstruaĵo, per kiu vi sonĝis. Ni ofte 
parolis pri ĉi tiu ĉiela vivo tiel mistera; 
Nun, ho spirito, vi scias per rekta vizio, el 
kio konsistas la spirita vivo, al kiu ni ĉiuj 
revenos kaj kiun ni forgesos dum nia 
ekzistado sur la Tero.”3 

 

Ni povu taksi la dian donacon, kiun ni 
ricevis, por esti la lumturo, kiu ankaŭ 
kondukos nin al la brileco de niaj animoj 
kaj ni kunigu niajn voĉojn al tiu de 
Camille Flammarion por diri:  
 
“ni ĉiuj revenos kaj forgesos la 
pasintecon, dum nia ekzisto sur la Tero.” 
 
“La senmorteco estas la lumo de la vivo, 
kiel ĉi tiu brila Suno estas la lumo de la 
Naturo. Ĝis baldaŭ, mia kara Allan 
Kardec, ĝis baldaŭ!” 
 

 
 

 
2 FEB, eld. 2005. Paroladoj Prononcataj en la 
Ĝeneralaj Kunvenoj de la Spiritistoj de Lyon kaj 
Bordeaux. Braziljo FEB. 

 
 
 
 
  

3 KARDEC, Allan. 2004. "Spiritismo kaj Scienco". 
Spiritisma Revuo. Braziljo: FEB. (Jaro XII, n-ro 5 
(majo 1869): 182-190). 
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(Mesaĝo psikografiita de la mediumo Roberto Lúcio. Belo Horizonte – MG) 
 
 
Akompanante la Majstron dum lia 
martirigo, kvankam el malproksime, 
Petro estis identigita de kelkaj el tiuj, kiuj 
estis en la korto de la palaco de Kajfaso. 
 
Certe, la sufero de Kristo kaŭzis al li 
internan doloron kaj la malico de la 
homoj, kiuj agresis Jesuon, alportis al li 
timon kaj malsekurecon, pro sia propra 
fragileco. 
 
Sen multe da pripensado, forkurante el 
la sekvoj kiuj povus rezulti el konfirmo 
lia, Petro eldiris la respondon skribitan 
supre. 
 
En tiu momento, kiom ajn malracia tio 
ŝajnas al tiuj, kiuj legas nin, la apostolo 
ne mensogis. Ni ne estas asertante ke li 
ne konis la homan estaĵon tie prezentita 
por martirigo kaj morto. En sia 
malgrandeco, en sia surfaca, 
malprofunda kompreno pri tio, kion la 
mesiado de Kristo vere reprezentis, li ne 
konis tiun homon. 
 
Li revis pri Mesio, kiu liberigus ilin el la 
manoj de iliaj opresantoj. Li atendis 
alfrontajn sintenojn de tiu, kiu diris al ili 
esti veninta en la nomo de la Ĉiela Patro 
kaj esti anoncanta, inter la homoj, la 
regnon de la ĉielon. Li deziris kuraciston 
konstante resaniganta ĉiujn vundojn kaj 

dolorojn, eĉ se tio estus kontraŭa al la 
dia justeco. 
 
Tamen, tie estis Jesuo, kiu silentis antaŭ 
la ofendoj, kiu rifuzis sin defendi antaŭ la 
maljusteco; vundita, sangante kaj 
senforta kaj ne moviĝis por liberigi sin de 
la nemeritita puno. 
 
Tie restadis estaĵo humiligita, 
ofendegigita kaj marŝante al la morto. Ĉi 
tiu ne povis esti la viro, kiu instruis ilin pri 
esti la "filo de Dio" kaj kiu, en tiu 
momento, ŝajne, ricevis nenian helpon 
el la Patro. 
 
Certe, Pedro ne konis, en sia intimeco, 
tiun viron, kiu estis antaŭ krueleguloj, 
senditoj de la malbono kaj de la 
senespero. La Mesion, kiun li konis, estis 
tiu de lia sonĝo, de lia deziro, de lia 
malvasta interpreto. 
 
Nur poste, reveninte Jesuo el La 
Kalvario, li identigus la realan 
personecon kaj rolon de la Majstro. Ekde 
tiam, Jesuo pli kaj pli vivus en lia 
intimeco; Petro kreskus en spirito kaj 
vero, ĝis, en la decida momento, li ankaŭ 
sin donus al la ofero de la kruco, tiel 
digne kiel tion faris Jesuo, jarojn antaŭe, 
kiam li ankoraŭ "ne konis Lin". 
 



 
 

Frato, dum niaj sintenoj estos 
postulemaj, dum niaj petoj estos pri tujaj 
favoroj, dum tio, kio loĝas en ni estos 
malsekureco, pro malmulte da fido, kaj 
ni ne havos la kapablon oferi nin favore 
al la fratoj, kiuj ĉirkaŭas nin kaj kapablaj 
je la pli diversaj memdonacaj manieroj, 
ni estos kiel Pedro en la korto de 
Kajfaso. 
 

Kvankam sekvante Lin, akceptinte Lin 
en nian loĝejon, dividante kun Li la 
panon, vinon, fiŝon, vorton kaj Lian aman 
ekzemplon en niaj vivoj, Li restos kiel 
estaĵo malproksima el ni kaj el niaj 
animoj, nekonatulo. 
 
Multe da paco! 
 
Karlos. 
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ame kiel Brazilo, Usono estas 
lando markita de vasta teritorio. 
La penetrado de filozofio, kiu 

redirektas la formon de religia penso kaj 
kuraĝas asocii kun sciencaj konceptoj, 
havas sian gamon de defioj.  
 
Estas interese kontroli, tamen, ke la lulilo 
de Spiritismo okazis en Hydesville – 
Ŝtato Novjorko – en 1848, kun fratinoj 
Fox. La taktoj sur la muroj de la domo de 
fratinoj Fox, jarojn poste, estis identigitaj 
kiel de la Spirito Charles Rosma, kiu estis 
murdita tie antaŭ kelkaj jaroj. Ĉi tiuj ŝajne 
nekonataj taktoj kondukis al la studo de 
la stranga fenomeno tiutempe, eĉ se 
por la freneza motivo senkreditigi la 
knabinojn. Malgraŭ multaj demandoj, 
juĝoj, kaj eĉ la ekskomunikoj de la 
fratinoj fare de la Eklezio, ĉi tiu loko 
ricevis la ateston pri la kontinueco de la 
vivo, kaj la maniero fari la ponton inter la 
du mondoj. Ĉi tio estis la komenco de la 
moderna Spiritismo.  
 
La 31-an de marto 1848, Andrew 
Jackson Davis – Spiritualist, konata kiel 
la Poughkeepsie-klarvidulo – preparis la 
grundon antaŭ ol okazis la spirita 
revelacio. Li profetis la komencon de la 

movado per la elmontro de Hyddesville 
en la ĝusta tago de tio, kio okazis, per la 
sekva komento: "Frue, ĉi-matene, 
varmega spirado trapasis mian vizaĝon 
kaj mi aŭdis voĉon, molan kaj fortan 
diron - Frato – Frato, la bona laboro 
komenciĝis – vidu, naskiĝas viva 
demonstracio. " (Doyle 1926, 51)  
 
Kial Usono estis elektita kiel la ideala 
loko por ekapero de tiuj fenomenoj? En 
la Spiritisma Revuo, de Allan Kardec, 
februaro 1862, la artikolo titolita 
“Reenkarniĝo en Ameriko” emfazas, ke 
ĉi tiu elekto estis pro la fakto, ke la 
Spiritoj "volis Spiritismo aperu en lando 
de absoluta libereco rilate al eldiro de 
opinioj. " Kaj en Usono estis la loko kaj la 
momento favoraj al tiuj eventoj.  
 
La fenomeno komencis atentigi kaj 
havis sian publikan debuton en la urbo 
Rochester, en la fama Corinthian Hall, la 
14-an de novembro 1849. Rochester 
estis centro de liberpensado, kie 
aboliciisma gazeto estis fondita de 
Frederick Douglas, kie okazis la 
Konvencio pri Virinaj Rajtoj,  kaj kie vivis 
religiaj liberpensuloj. Moderna 
Spiritismo en Ameriko, kaj precipe en la 
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sama regiono, daŭrigas siajn agadojn ĝis 
hodiaŭ.  
 
La unuaj usonaj misiistoj de moderna 
Spiritismo foriris en 1852 al Skotlando kaj 
Anglujo, kaj en 1853 la ŝipo "Washington" 
foriris de Novjorko al Eŭropo portante 
mediumojn, librojn, pamfletojn kaj 
gazetojn. La efiko de ĉi tiu movado ne 
limiĝis al Ameriko. La gazetaro unuafoje 
anoncis ties alvenon al Eŭropo en aprilo 
1853.4 
 
Kun la okazaĵoj de la turniĝantaj tabloj 
jam okazantaj en Eŭropo, precipe en 
Francio, nova fazo por la movado 
komencis preni formon tra la sistemaj 
esploroj de Allan Kardec. Kun la kodigo 
de Spiritismo, establita per la publikigo 
de la Libro de la Spiritoj en 1857, aldone 
al la mediumaj demonstracioj, tuta aro 
da logikaj konoj pri la senmorta Spirito 
kaj pri la postmorta vivo, alportis al la 
lumo la koncepton pri reenkarniĝo 
antaŭe ne prezentita de la Spiritoj, kiuj 
tiuokaze “montris sian kutiman 
prudenton”.5 

 
En la Spiritisma Revuo de 1862, en la 
sama artikolo jam menciita, 
“Reenkarniĝo en Ameriko”, Kardec 
klarigas, ke “la Spiritoj preferis momente 
rezigni pri la akcesora favore al la ĉefa, 
kaj ĉiam diris al ni, ke la unuiĝo venos 
poste, pri ĉi tiu kiel pri ĉiuj aliaj punktoj”. 
Estos necese atingi momenton favoran, 
kun pli granda akcepto de la koncepto 
de reenkarniĝo, por komenci la 
efektivigon de Spiritismo en Usono laŭ 
la modelo de la kodigita doktrino. 
 
Kurante Spiritismo la mondon, la 
fenomenoj evidente atingis la Centran 
kaj Sudan Amerikon, sub la gvidaj 
instruoj de la Spiritoj. Ni havas informon, 
ke en la 1920-aj jaroj hispana enmigrado 

 
4 Vidu “La Table, le Livre et les Esprits”. E Aubrée 
e F. Laplantine, 19. 

en Usono portis la unuajn Spiritistojn al 
Nordameriko. Malgrandaj studgrupoj 
komencis esti fonditaj, precipe uzante la 
hispanan lingvon. 
 
Estas malmultaj oficialaj registroj, kaj 
plej multaj informoj estis kolektitaj 
neformale per atestoj de posteuloj de la 
fondintoj de ĉi tiuj Spiritismaj Domoj. Kiel 
ekzemploj, ni povas citi la Centron Lumo 
kaj Vero (Luz y Verdad, Círculo de 
Estudios Psíquicos), la Centron de Psikaj 
Sudoj, en El Paso, Teksaso, fondita en 
1923 fondita de la mediumo Benjamin 
Salazar, la Centron Libereco de l’ 
Spiritismo (Libertad del Espiritismo), en 
Novjorko, fondita en decembro 1933, la 
Centron Sankta Jozefo Spirita Preĝejo 
(Saint Joseph Spiritual Church), en Nov-
Ĵerzejo, fondita en 1959, la Batalantoj 
por la Estonto (Luchadores para el 
Porvenir), fondita en la 1970-aj jaroj. Ni 
citis nur kelkajn nomojn por plifortigi la 
gravecon de la laboro de niaj hispanaj 
amikoj en ĉi tiu periodo, jam 
disvastigante la spiritismajn doktrinajn 
principojn en usonaj landoj. 
 
Dum la periodo de strangaj okazaĵoj, en 
Francio de la deknaŭa jarcento, Brazilo 
jam komencis sian evangelian mision. 
Spiritismo populariĝis, pere de grandaj 
gvidantoj, kiel Bezerra de Menezes, 
Eurípedes Barsanulfo, niaj samtempuloj 
Chico Xavier, kaj Divaldo Franco, inter 
multaj aliaj rimarkindaj roluloj en la 
historio de Spiritismo. Sed Brazilo estis 
havonta sian momenton plene 
partopreni en la disvastigo de la Usona 
Spiritisma Movado. 
 
La ĉeesto de la brazila popolo en la 
disvastigo de Spiritismo en Usono havis 
la pioniran viziton de la mediumoj Chico 
Xavier kaj Waldo Vieira en 1965. Ĉi tiu 
vizito havis multajn fruktojn, inkluzive la 

5 Kardec, “Spiritisma Revuo”, 78. 



 
 

fondon de Kristana Spiritisma Centro 
(Christian Spiritist Center), kun Salim J. 
Haddad, Norda Karolino. Estas interese 
noti, ke S-ro Haddad faris la tradukon al 
la angla el kelkaj spiritismaj verkoj, 
inkluzive version de “Nia Hejmo”, de 
Andreo Ludoviko. 
terra. 
 
En 1967 Divaldo Pereira Franco faris sian 
unuan viziton al Novjorko, kaj daŭrigis, 
de tie, lian aron da vojaĝoj ĉirkaŭ la 
mondo, kaj sennombraj vizitoj al Usono, 
disvastigante la Bonan Novaĵon de 
Spiritismo kaj preparante la landon por 
ke la laboro daŭre disvolviĝu. Estus 
preskaŭ neeble taksi la kontribuon de la 
kunulo Divaldo en la Usona Spiritisma 
Movado, ne nur per la prelegoj, sed per 
ĉiuj gvidlinioj kaj impulsoj de instigo kaj 
subtenado de ĉiu en serioza serĉado de 
laboro disvastigi Spiritismon en tiu 
lando. 
 
Meze de la 1980-aj jaroj, la Spiritisma 
Movado komencas havi grandan alfluon 
de brazilanoj, kiuj komencas establi 
malgrandajn studgrupojn. Ekzistas jam 
komenca zorgo pri la disvastigo de la 
spiritismaj instruoj direkte al la usona 
publiko, kaj tial estiĝas la bezono de 
angla literaturo, kaj ĉiajn preparojn por la 
disvastiĝo de Spiritismo lingvo en la 
nacia lingvo. 
 
En 1987 fondiĝis la unua Ŝtata Spiritisma 
Federacio – Florida Spiritisma Federacio 
– fare de kolombiano Benjamin 
Rodrigues. Miksaĵo de kulturoj de 
malsamaj landoj kaj lingvoj, sed kun la 
komuna celo studi kaj praktiki 
Spiritismon en Nordameriko, portante la 
Bonaj Novaĵon al la enmigrintoj kaj 
usonanoj. Spiritismo en Usono estas 
ankoraŭ, hodiaŭe, praktikata en tri 
lingvoj: hispana, portugala kaj angla. 
 
Benjamin Rodrigues estis la 
reprezentanto de Usono, unu el la naŭ 

landoj respondecaj pri la fondo de 
Internacia Spiritisma Konsilio (ISK) en 
1992. La organizo de ĉi tiu internacia 
ento havis grandan efikon, ĉar ĝi motivis 
la fondintajn landojn starigi naciajn 
federaciojn, kiel ekzemple la fondiĝo en 
1997 de la Usona Spiritisma Konsilio – 
nun nomata Usona Spiritisma Federacio 
– United States Spiritist Federation – kiu 
en ĉi tiu jaro festas 25 jarojn de ekzisto. 
 
En retrospektivo, ni konsideras la 
American Spiritisman Kongreson 
okazinta en oktobro 2000 en Miami la 
ŝtonmarko de Spiritismo en la angla en 
Usono. Efektivigita en kvar lingvoj - 
angla, franca, hispana kaj portugala, ĉi 
tiu okazaĵo akcelis ŝanĝojn kaj pli 
grandan devontigon al la efektivigo de 
anglaj agadoj en la Centroj, kaj ankaŭ en 
la laboro de eldona literaturo en la 
angla. 
 
De tiam, la jaraj asembleoj de la Amerika 
Spiritisma Konsilio komencis esti faritaj 
en la angla, kaj komenciĝis laboro 
direktita al pli da tradukoj de spiritismaj 
libroj al la angla lingvo. En 2001 la 
Spiritisma Grupo de Novjorko inaŭguris 
siajn aktivecojn, ofertante al la publiko 
laboron tute faritan en la angla lingvo, 
tiel impulsante plurajn aliajn grupojn por 
pliampleksigi siajn agadojn en la angla. 
 
Konsiderante, ke la Usona Spiritisma 
Movado praktikata en la angla lingvo 
havas nur pli ol du jardekojn, kaj ke ĝis 
2004 ne estis disponebla al la publiko eĉ 
la kompleta kodigaĵo en la angla, ni 
sentis, ke okazis granda progreso en la 
lastaj jaroj, kvankam ankoraŭ estas 
multe da laboro por esti farita, por ke ni 
eniru la trian fazon de la movado – la 
plej ampleksa disvastigo de Spiritismo 
inter la anglalingvaj indiĝenoj. 
 
Pri la temo – traduko kaj eldono de libroj 
– Progreso estis eksponenciala. La 
USSC-Publisher, establita en 2009 kaj 



 
 

nun nomita USSF-Publisher 
respondecas pri tradukado kaj eldono 
de pli ol 50 libroj en la angla lingvo. Per 
la laboro de la Usona Federacio, la 
eldonisto havas la mision establi solidajn 
bazojn, zorgante pri la elekto de titoloj, 
fidelecon al la doktrinaj instruoj kaj 
kvalito de la laboro. 
 
Krom la USSF-eldonisto, ni havas 
Spiritisman Aliancon por Libroj (SAB), 
LEAL-eldonisto, kaj Feb Publisher (iama 
Edicei of America) por ĉi tiu baza laboro 
valora por la disvastiĝo de Spiritismo en 
la angla. Nuntempe estas pli ol 160 
variaj spiritismaj libroj publikigitaj en la 
angla kaj disponigitaj al la publiko, ne 
nur rekte el la eldonistoj, sed ankaŭ per 
retpaĝo, papere, kiel en Amazon.com, 
aŭ ciferece, kiel em Kindle, kaj aŭdlibroj. 
Ĉi tio estas sendube kontinua laboro, ĉar 
ekzistas en portugala buntaj kaj riĉaj 
literaturaj tradukendaj verkoj. 
 
Katalogo de verkoj tradukitaj de la 
diversaj eldonistoj troveblas en ĉi tiu 
ligilo: 
 
https://spiritist.us/wp-
content/uploads/2021/01/catalog-of-
spiritist-books2021.pdf 
 
En ĉi tiu progresio, estas nuntempe en 
Usono ĉirkaŭ 100 Spiritismaj Domoj, 
pluraj en la fruaj stadioj de formiĝo, la 
plimulto jam establitaj kiel formala 
institucio. Ĉiam pli ili disponeblas al la 
publiko aktivecojn en la angla lingvo; iuj 
havas aktivecojn ekskluzive en tiu 
lingv+o. 
 
En tiu grandega nacia teritorio, ni havas 
26 reprezentitajn ŝtatojn, el totalo de 
kvindek, havantaj almenaŭ unu grupon 
de spiritismaj studoj. Kun la celo unuigi 
la Spiritisman Movadon en Usono, kaj 
helpi ties disvolviĝon, ni jam havas 4 
ŝtatajn Federaciojn, kiuj aktive laboras, 
la plimulto jam instituciigitaj: Florido, Tri-

Ŝtato (Novjorko, Nov-Ĵerzejo kaj 
Konektikuto), Kalifornio, kaj Marilando. 
Ekzistas ankaŭ regionoj, kiuj laboras en 
sistemo de kunlaboro kiel ekzemple la 
ŝtatoj de Teksaso kaj Georgio. 
 
En ĉi tiu penado kunigi la spiritistojn de 
la tuta lando en etoso de lernado kaj 
kunfratiĝo, dividi spertojn kaj kune 
disvastigi Spiritismon en la angla lingvo, 
en 2007 okazigis la Unuan Nacian 
Simpozion, kun spiritismaj parolantoj kaj 
volontuloj de ĉiuj partoj de la lando. 
Spiritisma Federacio de Usono havas 
liston de ĉirkaŭ 70 lokaj parolantoj, kiuj 
povas eldiri prelegojn en du aŭ pli da 
lingvoj, por plenumi la spiritismajn 
bezonojn de la lando em tri lingvoj. 
 
La simpozio estas jara evento kaj ĉiujare 
efektiviĝas en malsama stato, por 
subteni la lokan disvastigon de 
Spiritismo, kontribui al la plibonigo de la 
psikosfero en tiu ŝtato kaj antaŭenigi kaj 
kunigi la grupojn laborantaj en harmonio 
por la efikeco de la evento, kunordigita 
de la Usona Federacio. 
 
Jam en ĝia 16-a jaro, ĉi tiu evento ankaŭ 
havas la kunlaboradon de spiritismaj 
edukantoj por infanoj kaj junuloj, tiel ke 
la tuta familio kuniĝu en tuta tago 
dediĉita al lernado. 
 
Gravas noti la fokuson kiu estis donita pli 
kaj pli al la studoj direktitaj al familio, 
infanoj kaj junularo. Multaj eventoj estas 
organizataj ĉe ŝtata kaj nacia nivelo en la 
pretigo de edukistoj, emfazante la rolon 
de la familio en evangelizado en la 
hejmo, en la Spiritisma Centro kaj en la 
ĉiutaga vivo. Ĉi tiu verko jam generas 
fruktojn, ĉar jam estas dua generacio de 
indiĝenoj, kiuj laboras por la disvastigo 
de Spiritismo, kiel ekspoziciantoj, 
inkluzive en la naciaj simpozioj mem. 
 
Alia areo de granda intereso por la 
usona publiko koncernas la sciencojn, 



 
 

kaj la medicina Spiritisma Kongreso 
okazanta ĉiun duan jaron ekde 2006 
plifortigis la integriĝon inter Medicino kaj 
spiriteco. La Usona Medicina Spiritisma 
Asocio de Usono, kiu organizas ĉi tiun, 
inter aliaj eventoj, reprezentas unu el la 
ok aliĝintaj landoj je internacia nivelo. 
Unu fojon plu oni rimarkas la aktivan 
partoprenon de la spiritistoj en la Usona 
movado. Ĉiam estas granda devontiĝo 
malfermi novajn frontojn, konsiderante 
la diversajn celojn, inkluzive por tiuj, kiuj 
ekkontaktas Spiritismon per ĝia scienca 
flanko. 
 
Granda impulsilo por la disvastiĝo de 
Spiritismo en Usono estas la popularigo 
de la uzo de teknologio. Ni parolas ne 
nur pri la multiĝo de ĉeestaj prelegoj 
(lives) dum la esceptokaza periodo kiun 
ni transiras, sed ankaŭ pri aliaj rimedoj, 
kiuj helpas atingi niajn celojn, kiel 
ekzemple sociaj amaskomunikiloj. Ĉio ĉi 
faciligas la starigon de pontoj kun aliaj 
spiritualismaj doktrinoj kaj, kiel rezulto, ni 
partoprenis eventojn kaj podkastojn 
ebligitaj de ili. Tiel, la ĝenerala publiko 
ekkonas Kardec en pli komunika kaj 
neformala maniero. 
 
La uzo de sociaj amaskomunikiloj kun 
prelegoj, spiritismaj konversacioj, 
intervjuoj, kursoj kaj gamo de diversaj 
aliaj aktivecoj, interŝanĝante ideojn pri 
temoj de intereso kaj spiriteco, ebligas 
veki scivolon en multe pli granda 
nombro da homoj, pri tio kio Spiritismo 
estas. 
Porém acreditamos que só vai se 
espalhar realmente em grande escala 
quando mais norte-americanos 
tomarem conhecimento do Espiritismo 
e começarem a divulgar, eles mesmos.  
 
Flanke de la usonanoj ni rimarkas ĉiam 
pli kreskantan intereson pri la afero 
spiriteco, ankoraŭ miksita kun scivolo kaj 
esplorado. Ni rimarkas ĉi tion eĉ en 
filmoj, televidaj serioj, podkastoj kaj aliaj 

amaskomunikiloj, krom la serĉado fare 
de homoj interesataj pri reenkarniĝo, 
komunikado kun la spiritoj, eĉ se 
ankoraŭ en mistika maniero. La nocio de 
spiriteco, kontraŭe al tio, kion multaj 
pensas, estas tre ĉeestanta en la plej 
granda parto de la usona loĝantaro. 
Tamen ni kredas, ke ĝi disvastiĝos 
grandskale nur kiam pli da usonanoj 
konscios pri Spiritismo kaj komencos ili 
mem disvastigi ĝin. 
 
Dume, ni daŭre kultivas la semojn jam 
plantitajn, antaŭenigante la studon, la 
disvastigon, la praktikon de Spiritismo al 
ĉiuj en Usono. Samtempe ni restas 
atentaj kaj ligitaj al la Internacia 
Spiritisma Movado por ke la unuiga 
laboro ebligu al ni individuaj kaj planedaj 
spiritaj atingoj.  
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Paroli pri mia unua kontakto kun la 
Spiritisma Doktrino estas klarigi pri 
historio de amo? 
 
Mia enkarna spirita migrado en ĉi tiu 
fizika ekzistado komenciĝis tre frue, 
kiam mi komencis studi en monaĥina 
lernejo, kun 6 (ses) jaroj da aĝo, por 
frekventi la elementan kurson. Kiam mi 
rigardis la monaĥinojn,  kun siaj 
monaĥinaj vestoj, speco de déjà vu (jam 
vidita), mi sentis min tre laŭvole kaj ĉiam 
kiam mi povis, mi estis grandparte de 
mia tempo ĉe ili, helpante ilin en siaj 
taskoj. Mi eĉ petis pasigi miajn sabatojn 
en la lernejo, kaj ĉar mia patra avino 
loĝis antaŭ la lernejo, miaj gepatroj 
plufoje permesis min. En tiu aĝo, mi 
komencis frekventi la lecionojn de 
katekismo por prepari min al la unua 
komunio, kiu bezonis, en la okazo 
specialan rajtigon de la eklezio, ĉar mi 
ankoraŭ ne atingis la minimuman aĝon 
de sep jaroj. Kun la rekomendo de la 
monaĥinoj, kiuj opiniis min tre pia, ĉi tiu 
permesilo estis donita kaj mi povis 
daŭrigi miajn lecionojn de katekismo, 
lernante multe. Kaj en ĉi tiu okazo 
komencis vekiĝi interne de mi, kelkajn 
demandojn: ekzemple: mi ne sukcesis 
duonvidi la ideon pri Dio, kiel maljuna 
viro kun barbo, sidanta sur trono. Por mi 
tio ne ŝajnis racia. Alia afero, kiu jam 
ekscitis min estis la pensmaniero ke ni 
vivas nur unu ekzistadon kaj poste 
venas la fino. Tio ne havas sencon. En ĉi 
tiu periodo, ankaŭ komenciĝis ĉe mi iu 
facileco manifestiĝi publike; do en la 
cerimonio de la unua komunio, kvankam 

mi estis la plej juna en la grupo, mi estis 
invitita kunordigi la preĝojn kune kun la 
aliaj knabinoj. Ankoraŭ 6-jara, mi estis 
invitita fari la prelegon de la fermo de la 
kuranta jaro, antaŭ gepatroj kaj 
instruistoj, spektantaro de 200 personoj. 
Tiamaniere komenciĝis mia spirit-religia 
inklino kaj mia facileco komunikiĝi kun la 
publiko. 
 
Feliĉe, ĉar mia patrina avo estis spiritisto, 
kaj mia patrino konis Spiritismon iom 
antaŭ ol mi fariĝis dekunujaraĝa, ŝi 
komencis porti min al la prelegoj kaj 
studoj kiuj okazis en la Spiritisma 
Federacio de San-Paŭlo. Tiam mi 
konsciiĝis pri mi mem, kaj de tiam, mi 
komencis legegi spiritismajn librojn, kaj 
neniam plu haltis. Mi daŭre partoprenis 
en la spiritismaj studoj de la Federacio, 
kaj, deksepa, mi ekfrekventis 
studgrupeton, en “Casa do Caminho” 
(Hejmo de la Vojo), en kvartalo 
“Tatuapé”, kaj mi konsideras min 
feliĉulino pro tio ke mi havis instruistinon 
tiom kapablan, nome Nilce Palotta. Al ŝi 
mi ŝuldas multon rilate al tio, kion mi 
scias hodiaŭ, krom tio rilate al la amo al 
spiritismaj studoj. Ĉi tiu estis ankaŭ la 
grupo, kiun frekventis nia kara Nestor 
Masotti kaj ties familio, kiam li loĝis en 
San-Paŭlo. Tie mi restis ĝis kiam 
translokiĝis de Brazilo al Anglio, en 1993. 
 
La fakto, ke mi estas brazilanino, kun 
usona civitaneco, parolante krom la 
portugalan, la anglan, la francan kaj la 
hispanan, multe helpis min en la 
disvastigado de nia kara doktrino. Mi 



 
 

estas diplomita pri Ekonomio, en la fako 
financoj. 
 
Ĉu vi povus klarigi al ni pri via sperto 
rekomenci/reveni al la spiritisma vivo 
en Usono? 
 
En la jaro 1993, oni ankoraŭ ne havis la 
facilecojn, kiujn ni havas hodiaŭ por 
esplori interreton serĉe al spiritisma 
centro. Kiam mi sciis pri mia translokiĝo, 
mia maltrankvilo estis ĝuste tiu, kie mi 
trovos spiritisman centron en Londono, 
se ĝi ekzistas. Virino frekventanta “Casa 
do Caminho” (Hejmon de la Vojo), 
sciante pri mia translokiĝo, donacis al mi 
libron, kiun ŝi estis gajninta antaŭ 
nelonge, en la lingvo angla, idiomo, kiun 
ŝi ne regis. Ĝi estis “The Gospel 
According to Spiritism” (La Evangelio laŭ 
Spiritismo), ĵus tradukita de anglino, kiu 
loĝis en Anglio, vivinta plurajn jarojn en 
Brazilo, nome Janet Duncan. Ah, 
“koincidoj” de la vivo, ĉu ne? 
 
Post mia translokiĝo al Anglio, mi 
frekventis kaj laboris en spiritisma 
centro kunordigita de Janet Duncan, 
nome “Allan Kardec Spiritist Group” 
(Allan Kardec Spiritisma Grupo). Al ŝi mi 
ŝuldas la amon kun kiu mi disvastigis 
Spiritismon en la lingvo de la lando, kiu 
patruje ricevis nin. Estis al mi peniga 
proceso, restudi la Spiritisman Doktrinon 
en alia idiomo. 
 
Sed, kiel ni bone scias, nenio okazas 
hazarde, mia edzo Johano kaj mi estis 
direktitaj al alia patrujo, la Unuiĝintaj 
Ŝtatoj de Nord-Ameriko, en la jaro 1996. 
 
La translokiĝo al Nova Jorko, kondukis 
nin al partopreno en la Spiritisma Centro 
Allan Kardec (Allan Kardec Spiritist 
Center), fondita de Norma Guimarães, 
kie mi fariĝis respondeculino pri la 
spiritismaj studoj en la angla. En la jaro 
1997 pro mia translokiĝo al Miamo, 
Florido ni frekventis kaj laboris en 

“Bezerra de Menezes Spiritist Center”, 
fondita de la kara paro Benjamin kaj 
Haydée Rodrigues. En Miamo, pro la 
koncentriĝo de hispanoj, ni bezonis nin 
dediĉi al la studado kaj disvastigado de 
Spiritismo en la hispana. 
 
En la jaro 1999, ni revenis al Nova Jorko, 
kie ni restis ĝis hodiaŭ, kaj en 2001 ni 
fondis Spiritisman Centron havantan 
aktivecojn nur en la angla lingvo, nome 
la “Spiritist Group of New York”. 
 
Laŭ vi, kion oni bezonas fari en Usono 
por ke la disvastigo de la Spiritisma 
Doktrino havu pli grandan atingon? 
 
La manko de libroj, de Spiritismaj 
Centroj kun aktivecoj en la angla lingvo 
kaj la preskaŭa nekono de la 
nordamerika popolo pri Spiritismo kaj pri 
Allan Kardec, reprezentis kaj ankoraŭ 
reprezentas por ni la plej grandan 
defion. Ni bezonas havi specialan 
zorgon en ĉi tiu periodo de disvastigo al 
la enlandanoj, por ke ili ne havu eraran 
kaj konfuzan vidon pri la spiritismaj ideoj. 
Tial, jen la zorgoj, kiujn ni devas havi en 
la elekto de tradukotaj libroj, en la 
terminologio uzata, por ne distordi la 
nemakulajn konceptojn de la Spiritisma 
Doktrino. Sed la progreso jam realigita 
en malpli ol du jardekoj, indikas ke ni 
estas sur la ĝusta vojo. 
 
Ĉu vi povus dividi kun ni viajn spertojn 
rilate al la disvastigo de Spiritismo per 
libroj? 
 
Unu el la celoj de la “Spiritist Group of 
New York” estis dediĉiĝi al traduko kaj 
publikigo de libroj, kaj spiritismaj 
materioj en angla lingvo. La defio estis 
grandega, ĉar krom la bezono trovi 
kvalitigitajn personojn kun disponebla 
libertempo por dediĉi sin al la tradukoj, 
ankaŭ ni bezonis venki la problemojn de 
aŭtorrajtoj apartenantaj al pluraj 
eldonejoj. Multaj el ili fermis al ni siajn 



 
 

pordojn, ĉar ili konis nek nin nek la 
Spiritisman Movadon en Usono. Ni 
klopodis tiam dediĉi nin al la tradukoj de 
verkoj, jam konsiderataj apartenantaj al 
publika propraĵo, stimulante nin fari niajn 
proprajn kvalitigitajn publikigaĵojn ĉi tie, 
en Usono, pere de eminentaj spiritistoj, 
kaj malrapide negoci kun la eldonejoj la 
eblecon de tradukoj. Unu pluan fojon, ni 
bezonas citi nian karan Nestor Masotti, 
ĉar estis li, kiu metis nin sur ĉi tiun vojon 
pli aktive, kiam en la jaro 1998, li petis nin 
la tradukon de la libro “Pano Nia” (Our 
Daily Bread) de la kolekto “Fonto Viva” 
de la Spirito Emmanuel. Ni akceptis la 
gigantan taskon kaj la libro fariĝis unu el 
la unuaj publikigitaj en 2005, pere de 
“CEI” (Internacia Spiritisma Konsilio) kaj 
pere de la ĵus fondita eldonejo “EDICEL” 
Brazilo, kies ideo pri koncepto, ni 
prezentis al Nestor okaze de la realigo 
de la Spiritisma Monda Kongreso 
realigita en Miamo, en oktobro 2000. En 
2006 du pluaj libroj estis lanĉitaj en la 
angla lingvo: “En la Dominioj de 
Mediumeco” (In the Domain of 
Mediumship) kaj “Malobsedo” 
(Disobsession), de la Spirito Andreo 
Ludoviko, pere de la mediumo Ŝiko 
Ŝavier. 
 
La tradukoj de la lastaj du libroj de la 
Kodigaĵo, kiujn ni ne havis, “La Ĉielo kaj 
la Infero” (Heaven and Hell) kaj “La 
Genezo” (Genesis) estis publikigitaj de 
“Spiritist Alliance for Books (SAB), kiun ni 
fondis en 2001. Ĉi tiu publikigaĵo estis 
bonkore aŭspiciita de “Hejmo Fabiano 
de Kristo” (Lar Fabiano de Cristo) kaj 
“Capemi” (Ŝparkaso de Militistoj), pere 
de la karega Profesoro Cesar Reis, al kiu 
ni ŝuldas eternan dankon. Estis dank’ al 
ĉi tiu komenco, ke hodiaŭ ni havas 
publikigitaj, pere de variaj eldonejoj, 
ĉirkaŭ 170 spiritismajn titolojn en la 
angla. Estis, por tiel diri, la piedbata 
komenco. 
 

Pere de “Spiritist Alliance for Books 
(SAB)” (Spiritisma Alianco por Libroj) ni 
jam publikigis 14 titolojn en la angla 
lingvo, kaj faris la tradukon kaj/aŭ 
revizion de pli ol 60 libroj, publikigitaj de 
aliaj eldonejoj. En la lastaj dek du jaroj, ni 
koncentras niajn strebojn en “United 
States Spiritst Federation” (Spiritisma 
Federacio de Usono) kiu jam havas 
librokatalogon kun proksimume 50 
verkoj tradukitaj, anglalingve, kaj 
organizita de ni. 
 
La katalogo de tradukitaj verkoj de 
pluraj eldonejoj povas esti trovita en la 
jena ligilo: 
 
https://spiritist.us/wp-
content/uploads/2021/01/catalog-of-
spiritist-books2021.pdf  
 
Vi estas ekde la jaro 2019, Ĝenerala 
Sekretariino de CEI, sed via spertoj en 
la Internacia Movado venas de longa 
dato, ĉu vi povus dividi kun ni kelkajn 
viajn pripensojn kaj/aŭ travivaĵojn? 
 
Ekde mia tranlokiĝo al Londono, mi 
restis pli partoprena en la Monda 
Spiritisma Movado. Anglio estis unu el la 
landoj fondintaj CEI, pere de S-rino 
Janet Duncan, kaj laborante kune kun ŝi 
en Londono, mi akompanis, de 
proksime, la tutan laboron de CEI ekde 
la komenco. Mi estis aganta en 
Londono, kiam British Union of Spiritist 
Societies - BUSS (Brita Unio de 
Spiritismaj Societoj) estis fondita de 
kunuloj niaj, el la Centro kiun ni 
frekventis. 
 
Alveninte en Usonon, en 1996, kun la 
fondo de la Usona Spiritisma Federacio, 
en 1997, mi ekpartoprenis ankaŭ en la 
jaraj kunvenoj, kiuj okazis en tiu epoko, 
eĉ partoprenante en ĝia Kontrola 
Konsilio ekde la jaro 2006. Mi okupis la 
postenojn de vic-prezidantino de la 
Usona Spiritisma Federacio de 2009 ĝis 



 
 

2015, kaj ĝia Prezidantino de 2015 ĝis 
2021. En ĉi tiu nova periodo, de 2021 ĝis 
2024, mi denove fariĝis Vic-
Prezidantino. 
 
Ekde ĝia fondo en la jaro 2009, mi 
okupas ankaŭ la postenon de 
Direktorino de la Spiritisma Federacio 
de la Tri-Ŝtato New York, New Jersey, 
Connecticut (Novjorko, Nov-Ĵerzejo, 
Konektikuto) 
 
Mi fariĝis ekzekutiva direktorino de la 
Internacia Spiritisma Konsilio en 2010, 
okupante ankaŭ la postenon de Dua 
Sekretariino de “CEI”. 
 
Estas tre interese kiam mi rigardas 
malantaŭen memorante la okazitaĵojn, 
kiuj pasis sur la vojo kiu kondukis min ĝis 
la nunaj tagoj. Mi tre dankas al Dio, al 
Jesuo kaj al la pligranda Spiritualeco, 
pro permesi min partopreni en tiel 
sublima laboro. Mi preĝas ĉiutage, por 
ke mi ne senkuraĝiĝu, kaj havu fortojn 
por plenumi la kompromisojn prenitajn. 
 
Kiel estas la sperto esti antaŭ 
Institucio, kiu klopodas unuigi la 
spiritistojn de la tuta mondo? 
 
Tio estas treege gratifika. La celo de la 
laboro de “CEI” sekvas la gvidliniojn, kiuj 
miaopinie, neniu definis tiel klare kiel D-
ro Bezerra de Menezes, en sia mesaĝo 
ricevita de la mediumo Francisco 
Cândido Xavier(1). Li diras al ni: “La servo 
de unuigo en niaj grupoj estas urĝa, sed 
ne hasta (...). Ĝi estas urĝa ĉar ĝi difinas 
la celon, al kiu ni ĉiuj devas marŝi; sed ne 
hasta, ĉar oni ne rajtas perforti kies ajn 
konsciencon. Ni subtenu la celon fratigi, 
alproksimigi, kunfratiĝi kaj komprenemi, 
kaj, se eble, ni subtenu en  ĉiu loko, kie 
la nomo de Spiritismo aperos kiel 
lumdevizo, studgrupon de studoj, 
kvankam malgrandan pri la Verko de 
Kardek, sub la lumo de Kristo de Dio.” 
 

Oni bezonas konsideri ke ni estas 
parolantaj pri laboro kuna kun 23 landoj, 
tre diversaj en siaj kulturoj kaj idiomaj 
esprimoj, kaj pro tio, estas necese 
prilabori la komunajn punktojn, kiuj 
rilatas al la plej bona maniero porti 
komforton kaj klarigojn al siaj respektivaj 
komunumoj. La esenco estas ĉiam la 
sama, sed la maniero disvastigi ĝin 
povas esti malsama. Ĉiu lando havas 
siajn proprajn karakterajn trajtojn kaj 
necesojn, kaj “CEI” klopodas sciiĝi pri ĉi 
tiuj necesoj kaj agadi en ĉi tiuj areoj, 
ĉiam respektante la gvidliniojn de ĉiu 
lando. “CEI” estas super ĉio, unuiga 
organo kiu estas fundamenta en la 
starigo de la unuigo en diversaj landoj, 
helpante en la firmigo de la federaciaj 
lokaj sistemoj. Tio estis kio okazis en 
Usono ĉe la kreo, en 1997 de “USSC – 
United States Spiritist Council”. 
 
El via klopoda irado surbaze de la 
Doktrino, ĉu vi povus rakonti al ni, unu 
aŭ variajn okazaĵojn, kiuj emocie 
memorigas vin? 
 
Estas tiom da eksterordinaraj travivaĵoj 
miaj, kiujn mi spertis dum mia spirita 
irado, kiuj atestas la ĉeeston, orientigon 
kaj protekton de la pli granda 
Spiritualeco. En mia vivado ĉi tie, en 
Usono, unu el ili, kiu impresis min estis la 
ĉeesto de la Spirito de la Prezidento 
Abraham Lincoln, kiu diktis mesaĝon 
klarigantan pri lia nuna envolviĝo en la 
spirita liberigo de Ameriko. Tiu, kiu sian 
vivon oferis pro la fizika liberigo de 
sklaveco, nun laboras por rompi la 
karnajn ligojn kaj starigi spiritualecon. 
Alia fakto, kiu eksterordinare impresis 
min estis la realigo de la unua mediuma 
kunveno, angle, en nia Spiritisma Centro, 
ĉi tie, en Manhattan, NYC, en la 10-a de 
Septembro, 2001, en la nokto antaŭa al 
la atencoj kontraŭ la ĝemelaj turoj. Dek 
du horoj antaŭ la atencoj ni starigis, sen 
scii, helpcentron de la  spiritualeco, en la 
elaĉeto de tiom multaj elkarniĝantoj, kiuj 



 
 

estus, en la sekvintaj semajnoj kaj 
monatoj, daŭre helpitaj en ĉi tiu laboro. 
 
Kiel estis via unua kontakto kun 
Divaldo? Ĉu vi povus klarigi al ni, iun 
okazintaĵon, kiun vi aparte memoras? 
 
La unua fojo kiam mi ĉeestis prelegon 
de Divaldo estis en la Spiritisma Centro 
“Casa do Caminho” (Domo de la Vojo) 
kunordigita de Nilce Palotta. Estis 
Centro malgranda kaj en tiu tago ni estis 
iomete pli ol 100 personoj. Mi kredas ke 
estis en la fino de la 80-aj jaroj. Mi estis 
ankoraŭ tre juna, sed lia figuro kaj lia 
parolmaniero forte impresis min kaj, kial 
oni ne povus diri, markis min, profunde. 
Mi apenaŭ sciis, en tiu momento, kiom 
Divaldo signifos en mia vivo. Mi havas lin 
kiel veran spiritan patron, kaj mi 
konfesas, ke nur dank’ al lia stoika 
ekzemplo, mi sukcesas superi la 
grandajn defiojn, kiuj prezentiĝas en la 
disvastigado de la Spiritisma Doktrino. 
La duan fojon kiam mi vidis lin estis en 
prelego organizita de “Allan Kardec 
Spiritist Group” de Londono, pere de 
Janet Duncan en 1994. Tiu estis la unua 
fojo kiam mia edzo kaj mi direktis al li 
parolon. Ekde de tiu dato, mi havas la 
feliĉon renkontiĝi, pli ofte kaj ricevi pli 
rekte lian orientigon, tiel por mia 
persona disvolviĝo, kiel por helpo en la 
disvastigo de Spiritismo. 
 
Ĉu ekzistas iu travivaĵo via kiel 
mediumo, kiu specife markis vin, kiun 
vi povas dividi kun ni? 
 
Estas multaj mediumaj okazintaĵoj 
spertumitaj de mi, pere de psikografio, 

psikofonio, vidivo kaj sonĝoj, laŭlonge 
de la jaroj. Ĉiuj estis tre gravaj por nia 
proceso de lernado, sed ĉar libroj kaj 
studoj estas tre gravaj por mi, mi 
memoras pri la sennombraj fojoj, en kiuj 
mi havis malfacilaĵojn por traduki iun 
parton de verko kaj petis la asiston de 
bonaj Spiritoj, tuje la vortoj ŝprucvenis el 
mia menso, kelkaj el ili nekonataj de mi. 
Bezonante konsulti libron por trovi 
specifan tekston, la paĝo malfermiĝis 
ekzakte, kie mi bezonis, tiel ŝparante al 
mi tempon. En la konduko de studoj aŭ 
prelegoj, estis sennombraj la fojoj kiam 
antaŭ farta demando mi respondis 
prezentante konceptojn, kiujn mi mem 
ne posedis. Mediumeco ĉeestas en nia 
ĉiutaga vivo, kaj en la momentoj, en kiuj 
ni nin dediĉas al la dissemo de la bono, 
en ni kaj en la socio, neniam ni estas 
solaj. Pro ĉia ĉi helpo mi sentas min 
senlime danka al la spiritaj amikoj. 
 
Se via koro parolus, kion ĝi dirus nun? 
 
Ho Ĉiela Paĉjo, hodiaŭ mi jam 
komprenas ke Vi ne estas tiu 
nekortuŝebla figuro, kiu longdistance 
restis surtrone, sed Paĉjo de Amo, kiu 
provizis al ni, pere de ĉi tiu benata 
doktrino, trovi vojon de persona elaĉeto, 
starigi eternajn amikecojn kaj servi kiel 
instrumento por ke Via Leĝo estu 
plenumata en nia planedo. Pro tio mia 
sento estas de profunda dankemo. Ĉi tie 
sekvas ĉi tiu erarinta filino sur la vojo de 
reveno al la hejmo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 


