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TRADUKISTO:  
 Saulo Salgado Wanderley 

 
 
Kvankam sur la materia vivoflanko la fondago de la Internacia Spiritisma Konsilo 
(ISK) estis ellaborita en la daŭro de nur kelkaj jaroj, antaŭ ĝia oficiala malfermo, en 
1992, novembre, oni scias ke tia organo jam estis konceptita en la spirita mondo.  
Ricevinte la mision disvastigi la diajn leĝojn esprimitajn en la vivosperto kaj instruoj 
de tiu, kiu estas la viva esprimo de la Evangelio, Jesuo, kiu diris al ni ke li poste 
sendus la Promesitan Konsolanton, ISK fidele esprimas la instruojn entenatajn en 
la Pentateŭko kodigita de Allan Kardec. 
Misio de tia grandeco certe ne fareblus en izolita laboro, sed nur en solidigita 
kuniĝo de ĉiuj, kiuj dediĉis sin ne nur al la disvastigo de la lumo kaj vero, sed antaŭ 
ĉio al rompado de la pordoj de la morto, deklarante ke la spirito pluvivas, ke la 
doloroj ĉesiĝos kaj ke nova tagiĝo atendadas nin. 
Hodiaŭ ni estas 23 landoj tra la mondo, reprezentitaj de iliaj oficialaj instancoj, kiuj 
inkluzivas milojn da spiritismaj institucioj.  
Ni kune daŭrigu kiel fidelaj laboristoj kiuj estis vokitaj kunlabori en la Vinberejo de 
la Patro, plifortigante nian kuniĝon. 
 “Solidarece restantaj, ni estos kuniĝo. Apartigitaj, unu el la alia, ni estos nur 
vidpunktoj. Kune ni atingos la realigon de niaj celoj.” 

 
 
  



 
 

 
INTER LA LIBERA VOLO KAJ LA LEĜO DE KAŬZECO: ANALIZO 
LOGIKA KAJ METAFIZIKA. 
 
 

 
HUMBERTO SCHUBERT COELHO 

 
TRADUKISTO:  

 
Givanildo e Célio 
 

RESUMO:  

 

La leĝo de kaŭzo kaj efiko estas unu el la strukturoj plej 
bazaj de ordigo de la naturo. Sen ĝi nenia kono estus 
eble. Kompreni fenomenojn signifas koni la kaũzojn, kiuj 
motivigis ties ekziston, kaj esti kapabla antaŭvidi en kiuj 
kondiĉoj similaj fenomenoj povas okazi. Tamen, aŭ la 
kaŭzeco aĝas pure mekanike, kaj  en tiu kazo, ni havas 
determinisman vidon de la mondo, aŭ ekzistas la ebleco 
kaŭzi  faktojn per liberaj decidoj de konscia aganto. En tiu 
lasta kazo, ni ne nur rekonas tiun aganton kiel  
respondeculon pri la faktoj kiujn li produktis, sed ankaŭ ni 
devas klarigi kiamaniere la liberaj agantoj modifas la 
kaŭzan ordon naturan. 
 

ŜLOSILAJ-VORTOJ:    
 Racio, Libereco, Libera volo, Kaŭzeco, Respondeco. 

 
 
 
La filozofo Immanuel Kant rekonis kiel 
konflikton de la racio la fakton, ke ĝi 
ellaboras du ordojn de eblaj ordoj de 
kaŭzecoj, la mekanikan kaj la liberan. La 
mekanika ordo okazas nur pasive kaj 
blinde, kiel bilardaj pilkoj, kiuj ne elektas 
siajn itinerojn, nek la forton dum 
kunpuŝiĝo, kaj, sekve, la ŝanĝojn de 
direkto starigitaj. Ĉio, tio okazas per 
ekzata kaj antaŭvidebla maniero. Liberaj 
agantoj, tio estas, homoj, estas kapablaj 
agi malsame, per maniero karakterizita 
ĝuste pro la intenco kaj spotaneco. Tiel 
levigante la brakon aŭ dirante ion al iu, 
mi ne estas determinita de ajna forto, ĉu 

ekstera ĉu interna, kiu devigus min 
leviĝi la brakon aŭ diri tion, kion mi volas 
diri. Tiu malsimilo, tamen, ŝajnis 
problemo al Kant, ĉar ni komprenas la 
naturon kiel mekanikan sistemon de 
kaŭzo kaj efiko, kaj la libera ago aldonas 
al la mekanika sistemo kaŭzon ne 
mekanikan. Li investis grandan energion 
por venki tiun malfacilaĵon, en Lia 
“Kritiko pri la Racio Pura”, sed la rezulto 
ne fariĝis kontetiga, pro la forta 
mekanikisma pensmaniero de la epoko. 
La problemo kontraŭ la modelo de Kant 
estis la akcepto de la duoblo en la 
vivorealaĵo. Sen firmiĝi sur kaŭzo 



 
 

ununura, la filozofia sistemo ne sukcesis 
kunigi du ŝajne kontraŭajn mondojn. 
Postaj filozofoj, komence de la 19-a 
jarcento, komprenis la urĝan bezonon 
produkti perfektan unuecan sistemon. 
La pli bona solvo trovita estis la supozo 
de absoluta unuo de ĉia realaĵo materia 
kaj mensa, tiamaniere ke ĉiuj eventoj 
estus harmoniigitaj, kaj la kontraŭdiroj 
inter la naturaj leĝoj kaj la moralaj estus 
nur ŝajnaj, kondiĉitaj de perspektivo 
limigita kaj ne totala de la Realo. 
En siaj metafizikaj esploroj, Allan Kardec 
ŝainas esti atinginta similan solvon por 
la problemo de la alĝustigo inter la leĝo 
de kaŭzo kaj efiko kaj la morala leĝo. 
Por komenci, “La Libro de la Spiritoj” 
elaĉetas la nocion je Dio kiel absoluta 
principo de kaŭzeco (primara kaŭzo). 
Ĉar ili estas derivitaj, kaj la materiaj kaj la 
inteligentaj estas tiel alĝustigitaj sub la 
kontrolo de la primara kaŭzo de la 
Realo. Kant difinas  la ekziston de tiu 
primara kaŭzo kiel reguliga ideala 
hipotezo de la penso, tio estas, afero de 
racia fido, sed li rekonas ke sen ġi la 
racio estas nekapabla kompreni bone la 
Realon. 
Difinante liberon, la aŭtoroj de “La Libro 
de la Spiritoj” certigas ke la plena 
libereco nur ekzistas en la penso1, ĉar 
ĉiuj agoj materiaj estas limititaj kaj 
kondiĉiitaj de la ceteraj naturaj leĝoj kaj 
de la agoj de aliaj pensaj estuloj. El tio, 
kion ni antaŭe prikomentis, rezultas 
problemo. Nenio  ŝajnas malebligi kaj 
obstakli la naturan kaŭzecon, sed la 
homa estulo trovas multajn barojn al sia 
libero, kaj havas ĝin plena nur en la 
penso. Krome, alia problemo 
plimalbonigas tiun situacion. La libera 
volo ofte estas malbone uzata, kaj 
kondukas al trudo kontraŭ si mem kaj 
kontraŭ la libero de la aliaj. Tiele, kiel en 
la filozofia tradicio iom antaŭa la 
spiritisma modelo rekonas la liberan 

 
1 Vidu Kardec, “La Libro de la Spiritoj”, demandoj 
833 e 835. 

volon kiel la "ĉefa problemo” de la 
kaŭzo kaj efiko. 
Diri ke la aganto estas libera implikas tri 
malsamajn aferojn. Unue – Ke li estas 
libera por komenci novan  materian 
kaŭzan serion sen la nepra partopreno 
de inteligenta aganto. Decidante modifi 
la sekvon de rivero, la homo agas ne nur 
kiel natura forto, sed ankaŭ kiel intenca 
transformanto de la natura sekvo de 
eventoj. Pro tio ni diras ke la inteligentaj 
estuloj apartenas al aparta principo de 
la naturo, kapabla intelektualigi la 
materion.  Due – Ke li estas respondeca 
pri siaj agoj, tio estas, ke la efikoj estas 
konsiderataj havantaj kaŭzon liberan, ne 
mekanikan. En la natura ordo ni ne 
kulpigas la materian kaŭzon pro la 
efikoj, eĉ kiam tiuj prezentiĝas detruaj. 
Tio  okazas pro blinda ago de la materio. 
Neniu konsideras malbona la leonon, 
kiu mortigas homon, ĉar, por la leono, 
homo estas manĝaĵo, kiel ajna alia . Ni 
atribuas moralan respondecon al la 
liberaj agantoj pri tui ke ni scias, ke ili 
povus esti elektintaj alian manieron agi. 
Ili estas la konsciaj kaj liberaj kaŭzantoj 
de ĉio, kion ili elektis fari. Trie – Ke li 
estas aparta forto de la naturo (la 
inteligenta libera forto), kiu povas esti 
mezurata laŭ la intenseco. Ĉar ĉia 
natura forto posedas relativan 
grandecon, la libero kaj la kapablo agi 
de la homo ankaŭ bezonas respekti tiun 
principon, tial ĉar ankaŭ ili estas kaŭzo 
de eventoj en la fizika mondo. Ni povas 
mezuri tiun intensecon materie, laŭ la 
kvanto de rimedoj aŭ povo super aliaj 
homaj estuloj, kiujn tiu aganto posedas, 
aŭ povas mezuri la intensecon laŭ pura 
morala mezuro, laŭ lia kapablo superi la 
trudojn de la pasioj kaj imponi sian volon 
laŭ la rekomendoj de la racio. Tiun duan 
formon de povo oni nomas sankteco, 
volforto, spirita ascendo aŭ grandeco 
de spirito. 



 
 

La libera volo dependas do, de du 
kondiĉoj: kompreno klara de la eblecoj 
de elekto kaj volo starigi la decidon de 
la racio super la influoj de la pasioj. Ne 
malmultaj materialismaj pensuloj provis 
malvalidigi  la moralan filozofion, 
neante  ĝuste la kapablon aŭ eĉ la 
legitimadon de la racia volo super la 
deziroj, defendante ĉi tiujn lastajn kiel 
pli naturajn kaj, do, pli verajn. Ĉi tiu 
vidpunkto ne malhavas certan gradon 
de vero, ĉar la kapablo administri racie 
la konduton kaj la emociojn estas, fakte, 
escepta, kaj la sklaviĝo al la egoismaj 
interesoj kaj biologiaj aŭtomatismoj 
estas la regulo en la homa konduto. El 
tiuj kondiĉoj de funkciado de la libera 
volo devenas du grandaj maksimoj de 
la spiritisma filozofio: amu vi unuj la 
aliajn kaj instruu vin. Ami estas fari el la 
bona volo la instrumento de niaj agoj, 
elektante ĉiam laŭ la morala valoro kaj 
ne laŭ la kuntreno fare de la pasioj. 
Instrui estas konigi la kondiĉojn kaj la 
eblecojn de kunvivado, permesante al 
ĉiu individuo juĝi per si mem, kaj taksi la 
konsekvencojn de siaj agoj kaj elektoj. 
– 
Ĉi momente, la amika leganto, sperta 
pri filozofio, jam konkludis ke la “morala 
logiko” emfazigita en la titolo de ĉi eseo 
faras duoblan referencon al iu logiko 
kategoria kaj operacia, de klasika speco, 
kiel ankaŭ al iu metakategoria logiko, tio 
kio estas pri la kondiĉoj de ebleco kaj 
valideco de la propraj bazaj strukturoj 
de la Moralo: libera volo, libereco, 
respondeco, morala leĝo, ktp. Per aliaj 
kaj pli simplaj vortoj, la formado  de la 
moralaj principoj inkludas tiel “trovi” 
elementajn principojn de funkciado de 
la kohera penso (logiko), kiel malkrovi la 
formadon, originon kaj metafizikan 
produktadon de la propraj  parametroj 
kaj elementoj, afero pri kiu, bedaŭrinde, 
neniu spiritisma pensulo okupiĝis. 
Konsekvence ni prunteprenas la 
aksiomojn kaj principojn klarigitajn en la 

“La Libro de la Spiritoj” kaj, kiam multe, 
ni komparas ilin al morala filozofio en la 
filozofia tradicio. 
En la bazo de tiel granda problemo de 
la spiritisma filozofio  estas ioma 
neglekteco pri la metafiziko, kiun multaj  
spiritismaj pensuloj daŭrigas 
kvalifikante ĝin laŭ la konceptoj de la 
19-a jarcento, kaj favore al modeloj 
pozitivismaj aŭ simple sciencismaj. 
Por  solvi filozofiajn problemojn oni 
nepre bazigu ilin sur fundamentaj 
princi0oj de metafiziko. En la metafiziko 
spiritisma, la principo de libero originas 
el la panteisma koncepto pri la Realo. 
Kiel en ĉiu panteisma modelo, Dio de 
vivantoj devas esti viva Dio, kaj viva Dio, 
necese devas esti Dio de liberaj vivoj 
daŭre memformiĝantaj. El la kritiko al la 
eroditaj modeloj de Dio, do, kiu 
montriĝas kun perfekta klareco en la 
unua ĉapitro de “La Libro de la Spiritoj” 
kaj de “La Genezo”, firmiĝas  postulo pri 
koncepto de Dio esence morala kaj 
spirita, kontraŭmetita al la modeloj 
antropomorfisma, mekanika aŭ 
panteisma. El tiu spiritualisma koncepto 
pri Dio, rezultas, neeviteble, la forta 
koncepto de libero, kaj koncepto pri 
progreso de la libera volo kiu 
akompanas la progreson de la 
konscienco, de la kompreno. En 
modeloj kompreneble idealismaj, Dio, 
kiu estas esence konscienco, produktas 
konsciencojn esence aŭtonomaj. La 
inteligenta kaŭzo de la mondo ne povus 
kauxzi alian aferon krom mondo de 
libero, morala mondo. 
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1 - Kiu estis la ideo kondukinta al la 
kreado de Internacia Konsilio de 
Spiritismaj Federacioj? 
La ideo krei organizaĵon por prizorgi la 
interesojn de la Spiritisma Movado je 
internacia nivelo aperis en la Kongreso 
de Braziljo en 1989, okazigita de Brazila 
Spiritisma Federacio. Post la Grandaj 
Militoj kaj fino de eŭropaj altrudemaj 
reĝimoj, surbaze de intereso pri la 
ekspansio de Spiritismo, eŭropaj 
spiritismaj gvidantoj petis la kreadon de 
internacia spiritisma organizo. 
La kontaĝa entuziasmo kaj la vere frata 
etoso inter spiritistoj el diversaj regionoj 
el Brazilo kaj el mondo, en tiu Kongreso, 
kondukis ilin al tiu  peto. Praktikaj 
mezuroj estis adoptitaj celante ke, 
baldaŭ, la strukturo atendita de ĝiaj 
idealigintoj povus esti kreita. Tio okazis 
dum la Kongreso de Madrid, la 28-an de 
novembro, 1992, kiam aperis la 
Internacian Spiritisman Konsilion (ISK). 
La fondo de la ISK estis tre grava ĉar ĝi 
stimulis, siavice, la fondon de la plej 
multaj el la Naciaj Federacioj kiuj 
ekzistas hodiaŭ en la  Internacia 
Spiritisma Movado. 
 
2 - Kiuj landoj ĉeestis la komencon de 
ISK en 1992? 
Komence ISK estis fondita de 8 
landoj/federacieroj. En alfabeta ordo: 
Brazilo, reprezentita de Nestor João 
Masotti; Hispanio, reprezentita de 
Rafael González Molina; Usono, 
reprezentita de Benjamin Rodriguez 
Barrera; Francio, reprezentita de Roger 

Pérez; Gvatemalo, reprezentita de 
Genaro Bravo Rabanales; Anglio, 
reprezentita de Janet Duncan; Italio, 
reprezentita de Domenico Romagnolo 
kaj Portugalio, reprezentita de Manuel 
Santos Rosa. 
 
3 - Ĉu vi povus informi al ni kiuj estas 
la nunaj konsistigantaj landoj de ISK? 
Nune ni havas 22 landojn en ISK: 
Germanio; Argentino; Brazilo; Bolivio; 
Kanado; Ĉilio; Kubo; Salvadoro; 
Hispanio; Usono de Ameriko; Francio; 
Gvatemalo; Nederlando; Italio; Irlando; 
Meksiko; Peruo; Portugalio; Svedio; 
Svislando; Urugvajo; Venezuelo. 
Kaj baldaŭ ni havos kiel federaciero 
ankaŭ la Spiritisman Federacion de 
Aŭstralio. 
 
4 – Estas kontinentoj kiuj ankoraŭ ne 
estas reprezentataj de iu ajn el ties 
landoj; kial tiu ĉi foresto? 
Kiel aprobite en la Ĝenerala Asembleo 
de CEI, la 27/09/2021_an, la projekto 
por reefektivigi la inkludon de 
"observantaj landoj" jam estas survoje. 
Tiamaniere ankaŭ la kontinentoj de Azio 
kaj Afriko povos profiti el tuta laboro de 
unuecigo. Ĉar en tiuj kontinentoj 
ankoraŭ ne ekzistas Landaj Spiritismaj 
Federacioj, laŭ la statutoj de CEI, ili ne 
povas integri la kadron de efektivaj 
membroj. Tamen, kiel observantoj, ili 
povos partopreni en Ĝeneralaj 
Asembleoj kaj labori en pli integra 
maniero, krom observantoj. 
 



 
 

5 - Kiaj - vi opinias - estas la 
fundamentaj diferencoj inter CEI 
kreita antaŭ 30 jaroj kaj la nuna CEI? 
Komence, estis neceso fari la tutan 
bazon por, iom post iom, atingi 
organizaĵojn de tiom da landoj kaj 
komunikiĝantaj per tiom da diversaj 
lingvoj. Kiel menciite supre, la plejmulto 
de tiuj landoj eĉ ne havis nacian 
federacion. Vizitoj al tiuj lokoj fariĝis 
necesaj por klarigi la celojn kaj 
kunlabori en la kuneciga kaj unueciga 
procezo. 
Esencaj celoj kiuj ekzistas en la statutoj 
de CEI estas: 
I - Akceli solidan kaj fratan kuneciĝon 
de la Spiritismaj Institucioj de ĉiuj landoj 
kaj la Unueciĝon de la Monda Spiritisma 
Movado; II - Akceli la studadon kaj 
disvastigon de la Spiritisma Doktrino, en 
la mondo, laŭ ĝiaj tri bazaj aspektoj: 
scienca, filozofia kaj religia; III - 
Antaŭenigi la praktikadon de spirita, 
morala kaj materia karitato, sub la lumo 
de la Spiritisma Doktrino. 
La celoj de CEI baziĝas sur la Spiritisma 
Doktrino, kodigita de Allan Kardec kaj 
sur la verkoj kiuj, laŭ ĝiaj gvidlinioj, estas 
komplementaj kaj helpantaj pri la 
kompreno de tiu Spiritisma Doktrino. 
Hodiaŭ, dank' al la tuta laboro farita 
dum 30 jaroj ni jam povas kalkuli je la pli 
aktiva partopreno de landoj en ĉiuj 
projektoj ellaboritaj celante komunan 
bonon.  
 
6 - Ekzistas diversaj Sektoroj en CEI. 
Ĝeneralvide, kiajn prioritatajn agojn 
estas farataj de ĉiu el ili? 
Ekde kiam la novaj Statutoj de CEI estis 
aprobitaj en la Ĝenerala Asembleo 
okazinta en Meksikurbo, en oktobro, 
2019, CEI funkcias, krom la Sektoroj 
specife ligataj al la ĝenerala 
administracio  - ĝenerala sekretariejo, 
unua sekretariejo, dua sekretariejo, 
unua trezorejo kaj dua trezorejo -  kun 
sep pli specifaj sektoroj. Ili estas: I – 
Administracio de la Spiritisma Centro; II 

– Studado de Spiritismo; III - Studado kaj 
Praktiko de Mediumeco; IV - Infanaĝo, 
Junulaĝo kaj Familio; V - Spirita Helpo; 
VI - Spiritisma Socia Helpo kaj Promocio 
kaj VII - Spiritisma Socia Komunikado. 
Ĉi tiuj Sektoroj estas nuntempe 
administrataj de reprezentantoj el la 
landoj elektitaj dum la Ĝenerala 
Asembleo de oktobro, 2019, kaj kalkulas 
je la kunlaboro de teamoj kun 
reprezentantoj de la plej multaj el la 
anolandoj. Ĝi estas laboro de unueco 
kaj komuna konstruo. 
 
7 - Kiuj estas la ĉefaj defioj 
alfrontantaj de CEI nuntempe? 
Por la unueciĝo de la Spiritisma 
Movado, hodiaŭ, la virtuala komunikado 
ebligas kunigi pensojn kaj homojn el la 
tuta mondo, sed samtempe ĝi ebligas 
pli disvastigi la laboron de la 
malbonfamigantoj de Spiritismo. 
Estas pli ol iam necese ke CEI tutmonde 
videbligu  la Spiritisman Doktrinon, 
subtenante ĈIUJN landojn kaj oferante 
tion, kion ili eble bezonos, laŭ siaj 
bezonoj. 
 
 
8 - Kaj kiuj estas la ĉefaj celoj, sur kiuj 
CEI plej koncentriĝas? 
Spiritismo estu starigata kiel ekzemplo 
de kristana vivo kaj la vivo post la 
malenkarniĝo kaj la komunikado de la 
Spiritoj estu rigardataj kiel normalaj. 
 
9 - Kian takson vi faras pri tiu via 
mandato? 
En siaj tridek jaroj da ekzisto, CEI 
trapasis plurajn fazojn. Kiel ĉiu bone 
strukturita konstruaĵo, organizaĵoj kiel 
CEI postuladis evoluon en pluraj stadioj. 
En ĝiaj unuaj ekzistjaroj, la fokuso estis 
establi solidan administranbazon kaj 
observi - pli atente kaj proksime - la 
formadon de la naciaj federacioj de 
pluraj landoj. En tiu tempo, malmultaj 
landoj havis naciajn federaciojn. Per tio, 
CEI povis pli bone observi la apartajn 



 
 

bezonojn de ĉiu lando, iliajn kutimojn kaj 
tiel labori pri agadplanoj kiuj povus 
trakti tiujn bezonojn. Baldaŭ oni rekonis 
la mankon de spiritismaj verkoj en 
diversaj lingvoj, kaj ankaŭ la disdonadon 
de verkoj jam tradukitaj. Klopodo en tiu 
direkto estas vastigita ekde la jaro 2000.  
Evidentiĝis ankaŭ la graveco de 
Universalaj Kongresoj por plue kreskigi 
la spiriton de solidareco kaj frateco inter 
ĝiaj anolandoj, kio rezultigis pli grandan 
unueciĝon. La kontraŭaĵoj ne estis 
malmultaj, sed la engaĝiĝo servi al la 
spiritisma afero ĉiam ebligis ilin venki. 
En la mandato ekde 2019 ĝis 2022 
ankaŭ aperis ne malmultaj defioj. En la 
kunveno de la Ĝenerala Asembleo de 
oktobro 2019, kiu enoficigis novan 
ekzekutivan estraron, estis aprobita 
ankaŭ nova modelo de statutoj, tre 
malsama rilate al administraj aferoj. Pli 
aktiva laboro komenciĝis en la sep fakoj 
menciitaj en la demando 6 supre, kun 
partopreno de pluraj anolandoj en ĉiu el 
ili. Multaj projektoj estis promociitaj de 
ĉiuj el ili, plie vastigante la internacian 
ligecon. Estis zorgo rilata al la laboro en 
pluraj lingvoj. Eventoj kaj agoj estis 
realigataj en almenaŭ kvin lingvoj. La 
eldono kaj dissendo de Revue Spirite 
ankaŭ estis komplete reformulitaj (en 
sep diversaj lingvoj), inkluzive havante 
du librojn jam aperintaj inter tiuj 
eldonaĵoj. Estas ankoraŭ multe da 
laboro farenda sed, laŭ nia opinio, la 
bazoj estas ĉiam pli solidaj kaj plene 
bazitaj laŭ Jesuo kaj Kardec. 
 
10 - Ĉu vi povus diri al ni 3 
mez/longtempajn celojn, kiujn vi 
konsideras fundamentaj? 
Per la nuna strukturo, labori kun landoj 
kiuj ankoraŭ ne estas aliĝintaj membroj 
celante ke ili aliĝu kiel observantoj kaj 
komencu la integrigan procezon. 
Daŭrigi agadon laŭ areoj kaj identigu la 
problemojn, kiujn prezentas landoj en 
sia laboro. 

Plifirmigi la ĉeeston de CEI en ĉiu el la 
anolandoj, celante ke ili sentu havi 
subtenon de tutmonda institucio. 
 
11. Ekde kiam okazas la Universalaj 
Spiritismaj Kongresoj, promociitaj de 
CEI? 
La Mondaj Spiritismaj Kongresoj estas 
organizataj de la Internacia Spiritisma 
Konsilio (CEI) ekde 1995. La stimulo al la 
organizado de tiuj Kongresoj en difinita 
lando alportis novan spiriton al la 
federacioj kaj la izolitaj grupoj kiuj sin 
kunvenis. Multajn limojn estis forigitaj, 
per la kuneciĝo de la celoj plifortigi kaj 
disvastigi Spiritismon inter ĉiuj nacioj. 
La listo de Kongresoj okazigitaj ekde 
tiam estas la jena: 
 
1995 - 1-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Braziljo – Brazilo 
1998 - 2-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Lisbono – Portugalio 
2001 - 3-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Gvatemalurbo 
2004 - 4-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Parizo – Francio 
2007 - 5-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Cartagena de Indias – Kolombio 
2010 - 6-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Valencio – Hispanio. 
2013 - 7-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Havano – Kubo 
2016 - 8-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Lisbono – Portugalio 
2019 - 9-a Monda Spiritisma Kongreso – 
Meksikurbo – Meksiko 
2022 - 10-a Monda Spiritisma Kongreso 
– Virtuale - Francio 
 
12 - Ĉu vi povus formuli, unuvorte, 
deziron por la venontaj 30 jaroj de  
CEI? (ĉiu elemento dirus unu vorton). 
Unueciĝo, frateco, dinamismo, espero, 
engaĝiĝo, laboro, ĝojo, persistemo, 
abnegacio kaj lumo. 
 

  



 
 


