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Ĉiu jarkomenco kondukas nin al pripensoj motivitaj de la bezono taksi niajn 
pasintajn agojn kaj reagojn kaj eĉ sentiĝi pli komforta jam pensante pri plano. 
Estas multaj celoj, kiujn ni starigos; ni pripensos la plej taŭgajn strategiojn kaj, eĉ se 
ili estas absolute realismaj, ni devas demandi al ni mem, ĉu ili estas avantaĝaj por 
la vivo en la korpo aŭ ĉu ili pli ebligos nin  al la konkerado de moralaj kaj spiritaj 
valoroj. 
Nia temo en ĉi tiu numero rilatas al la leĝo de kaŭzo kaj efiko kaj ŝajnas al ni ege 
taŭga por niaj konsideroj. Kion niaj agoj portas al la planedo kaj, sekve, kion mi 
ricevos el ĝi. Kiel miaj pensoj estas direktitaj? Ĉu ili estus pli submetitaj al la emocioj 
de la mondo, implikiĝante en la tumulton de malkonektitaj emocioj aŭ serĉante pli 
klaran horizonton, kontribuante favore al paco kaj bonfarto en la mondo? 
Jes, la leĝo estas pri kaŭzo kaj efiko kaj tiel ni povu bone pripensi kaj establi agojn, 
kiuj alportu al ni pacon kaj prosperon al ni, spiritoj. Vi decidas pri viaj celoj. La jaro 
estas via, elektu vivi ĝin kun Jesuo. 
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 Saulo Salgado Wanderley  
RESUMO:  

 

En mondoj de animoprovoj kaj kulpelaĉeto, kiel estas la 
Tero, ekzisto estas defiema, sed Dio donas al siaj kreitaĵoj 
ilojn por postvivi al la provoj kaj plenumi ilian rolon en la 
evoluada plano. Inter ĉi tiuj iloj estas la emocioj, kiuj 
preparas la individuon por respondi al la stimuloj de la 
medio en kiu ĝi vivas. Ĝojo estas unu el tiuj emocioj. Estas 
celo montri ĉi tie, ke Spiritismo helpas nin kulturi ĝojon en 
la kunteksto de la religia sperto. 

ŜLOSILAJ-VORTOJ:    
 Evolucio, bona animforto, emocia inteligenteco. 

 
 
 
En ĉiuj tempoj, Spiritaj Instruistoj oferadas al la homo gvidon, por ke li sciu kiel 
ĝuste sinteni. Por la okcidenta mondo, la Biblio estas fonto de tiuj signifaj instruoj 
kaj ekzistas pli ol cent bibliaj paragrafetoj kiuj parolas pri ĝojo, kiel ekzemple: 
“Servu al la Sinjoro kun ĝojo; kaj iru antaŭ li kun kanto” (Psalmo 100:2). Ĉi tiu kvanto 
da mencioj pri ĝojo en la bibliaj tekstoj indikas ke la Spiritaj Gvidantoj intencas 
instrui ke ĝi estas esenca por la kreado de psika stato adekvata al la evoluceloj. 
Oni povas konkludi ke la evoluo de spiriteco postulas tian psikan emon, kvankam 
la vivo prezentas defieman flankon pro la ĝenoj al kiuj estas submetata la Spirito 
enkarniĝinta en ĉi tiu mondo. 
Nuntempe, la Homaro estas envolvita de la defioj de la kronvirusa pandemio kaj 
forte impresita de timindaj novaĵoj pri militoj, konfliktoj kaj perfortoj. Kiel, do, vivi 
kun ĝojo? 
Eble la malfacileco rilata al la kompreno pri tiu orientiĝo kuŝas en la fakto ke ni 
komprenas ĝojon kiel kondiĉo kiu tradukiĝas per ridado, ridegado, saltada kaj 
senkonsekvenca sinteno. Fakte, la vorto ĝojo devenas de la latina, alacritas, el 
alacer kiu signifas "malpezanime, kontenta". 
Malpeza animkondiĉo estas la psika stato de bona animforto kiu kontraŭas la 
percepton de pezeco asociita al zorgoj, angoroj kaj anksiecoj. Alfronti la vivon kun 



 
 

ĝojo estas atenti al tio, kion Jesuo rekomendis: “Mi tion diradas al vi por ke vi havu 
pacon en mi; en la mondo vi havos aflikton, sed estu kuraĝa, mi venkis la mondon” 
(Johano, 16:33). La kompreno fariĝas pli klara: temas pri ne skuiĝi antaŭ 
maltrankviligaj faktoj. Eĉ Jesuo, la plej perfekta Spirito kiun Dio sendis al la homoj 
por servi kiel ilia gvidanto kaj modelo, ne restis libera de ĝenoj dum Lia  surtera 
enkarniĝo. 
 
Léon Denis tion instruas: "Tiu kiu scias kien iras, firme paŝas kaj donas al siaj agoj 
viglan impulson" (Denis 2011). Firme paŝi signifas konservi la bonan animforton. Ĉi 
tie, alia konsileto estas prezentata: la kondiĉo resti en bona animforto rilatas al la 
scio. 
Estas tri eblaj vojoj al scio: la vojo de la scienco, kiu alportas difinitan scion kaj 
evoluigas inteligentecon; tiu de la filozofio, kiu spekulas pri temoj, al kiuj preciza 
scio ne alvenis, sed  al kiuj oni povas albordiĝi per la rezonado; tiu de religio, kiu 
estas fondita sur revelacio. Ĉiu el tiuj vojoj, aparte, povas signifi unu plian 
problemon en la marŝado de la enkarniĝintoj, ĉar la scienco, sen pripenso, generas 
fierecon kaj misuzon de malkovroj; tiu de la filozofio, sen la supereco de la racio, 
kondukas al dekadenco; tiu de religio, sen racia bazo, alportas tromemfido kaj 
fanatikecon. Spiritismo kunigas sciencon, filozofion kaj religion, do ĝi povas proponi 
al la homo necesajn sciojn por disvolvi la psikologian staton de bona animforto. 
 
La rivelantaj Spiritoj instruas, ekzemple, ke la malŝato de la vivo estas kaŭzata de 
mallaboreco, manko de fido kaj sateco, klarigante ke tiu, kiu ekzercas siajn 
kapablojn por utila celo, konforme al siaj naturaj lertecoj, vivas malpezanime kaj 
kun bona animforto. (Kardec 1977). Delfina de Girardin, en teksto kiun Kardec 
inkluzivis en La Evangelio laŭ Spiritismo, instruas: “Mi malkaŝos al vi malfeliĉon en 
nova formo, en la bela kaj flora formo, kiun vi bonvenigas kaj deziras kun ĉiuj 
sincerecoj de viaj trompitaj animoj.  Malfeliĉo estas ĝojo, plezuro,  tumulto,  vana 
agitado,  estas la freneza kontentigo de la vanteco, kiu silentigas la konsciencon, 
kiu kunpremas la agadon de la penso, kiu konfuzas la homon koncerne sian 
estontecon. Malfeliĉo estas la opio de la forgeso, kiun vi arde klopodas ekhavi” 
(Kardec 2006). 
Ni pripensu tiujn instruojn, por venki la iluzion de la mondo, korekti nian koncepton 
de ĝojo, discerni kaj elekti saĝe, uzante la ilojn, kiujn Dio donas al ni. Antaŭ jaroj 
malmultaj homoj paroladis pri emocia inteligenteco, tamen, nuntempe, oni 
komprenas ke ĝi estas esenca por la vivo. La spiritisma studado montras ke, 
disvolvante la emocian inteligentecon, la estaĵo lernos rekoni siajn emociojn kaj 
povos trakti ilin, alprenante novajn mensajn vojojn kaj kultivante pensojn pri espero 
kaj fido je Dio, por alfronti malfacilaĵojn kun decidemo kaj bona animforto , tiel 
estas, vivi kun ĝojo. 
 
Bibliografio 
KARDEC, Allan. 1977. La Libro de la Spiritoj. Rio-de-Ĵanejro: FEB. 
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Filoj de la animo: Jesuo nin benu! 

La 21-a jarcento daŭre estas levata al la plej alta teknologio, traesplorante la 
senfinajn horizontojn de scienco. 

Antikvaj misteroj de la scio estas malkaŝitaj. Enigmoj, kiuj restadis nekompreneblaj, 
estas deĉifritaj kaj materiismo moke ridetas pri la sublimaj mesaĝoj de amo. 

Paradokse, la estimindaj progresoj en tiuj areoj de la intelekto ne sukcesis ŝanĝi la 
traŭmatajn eventojn, kiuj okazas en la terglobo nune. En la apogeo de la 
inteligentecaj konkeroj restas sociaj konvulsioj, kune kun planedaj renversegoj, 
dum la granda transiro, kiun trairas la Tero amata de ni ĉiuj. (...) 

Kaj Gaja1 – la granda planeda patrino – torde agitiĝas, dum sur ĝia surfaco perforto 
grandege eksplodas, minacante la stabilecon de la civilizacio: politike, ekonomie, 
socie kaj ĉefe morale, karakterizante tiujn ĉi kiel la tagojn de la antikva Sodomo kaj 
Gomoro de la bibliaj notoj... 

Oni povus kredi, ke kaoso estus la neevitebla fina konkludo, tamen la tera ŝipo, kiu 
transiras la grandegajn horizontojn de la Kosmo, ne estas sendirekta ŝipo. 

Jesuo estas ĉe la stirilo kaj Liaj diaj arkitektoj komandas la movadojn, kiuj produktas 
ŝanĝojn en la geologia maso, dum okazas moralaj transformoj. 

Komencita la nova transirepoko, ekaperas en ĉi tiu sama 21-a jarcento, heroldanta 
periodo de paco, de religia fido, de arto kaj beleco, de bono kaj devo. 

Markante ĉi tiun periodon de transformado ni, enkarniĝintaj kaj ne estas invitataj 
kontribui al la progreso, kiu venas al ni en kompleksa sed bone direktita maniero. 

Ni antaŭeniru, kun la batalantoj de la Konsolanto, cele al la haveno de la mondo 
de regeneriĝado. 

Niaj agoj estu markataj de la reprezentantoj de Jesuo, celante ke la sintenaj 
gvidlinioj estu difinitaj. 

 

...Kaj ĉiuj povu identigi nin per nia maniero alfronti malfacilaĵojn kaj angoron, 
atestojn kaj holokaŭstojn, simile al la primitivaj kristanoj, kiuj vivis, konservante la 
proporciojn, ekvivalentan periodon, starigante la liberigan Evangelion sur la Tero, 

 
1 En la greka mitologio estas  La Patrino-Tero. 



 
 

difektita en la lastaj dek sep jarcentoj, dum, pro la laboro de Allan Kardec, aperis 
la Konsolanto, revenigante Jesuon al ni. 

Kompreneble estas, do, ke Spiritoj engaĝitaj al krima pasinteco klopodas enplanti 
malordon, establi malekvilibron de emocioj por ke la malbono povu pontifiki, en 
mitologia versio de demona agitado. En la nomo de la ĉiam videbla lumo de tiuj 
gravaj tagoj en Galileo, precipe dum la nekomparebla simfonio de la bonsukcesoj, 
ni pruvu, ke nia estas la forto de la amo kaj niaj pripensadoj en la intima mondo 
laboras favore al nia spirita lumiĝado. 

Nuntage, kiel en la pasinteco, ami estas vidi Dion en nia proksimulo; mediti estas 
trovi Dion en nia intima mondo, por disdonaci la karitaton al ĉiuj homaj kreitaĵoj. 

Plibonigi, do,  la intiman mondon, ne timi ajnajn minacojn de katastrofa naturo el la 
grandaj detruoj, kiuj estas parto de progreso kaj renovigo, aŭ tiujn de ne malpli 
signifa dimensio en la hejma intimeco, en la konfliktoj de sento, pruvante ke la 
lumo de Kristo brilas sur nin kaj kondukas nin sekurece. 

Eŭrazio, laca pro tiom da militoj,  detruo,  materiisma blindeco, pro daŭraj 
holokaŭstoj de rasoj kaj etnoj, de arbitraj kaj perversaj registaroj, petegas Jesuon, 
kiel la tuta mondo bezonas Jesuon. Liaj senditoj, de Krishna ĝis Bahá'u'lláh, de 
Moisés ĝis Allan Kardec, de Buda ĝis la pilgrimantoj de la neperforto, de Maomé 
ĝis la islamaj pacigistoj, ĉiuj ĉi tiuj, ministroj de Jesuo, preparis por Li, tra la jarmiloj, 
la vojon por ke, tra la Konsolanto – eĉ sen ŝanĝoj de filozofiaj aŭ religiaj gvidlinioj – 
regu la amo. 

La kredo je Dio, senmorteco, sinsekvaj vivoj aŭ ekzistadoj estu festataj kaj vivataj, 
igante estaĵojn kunigi la manojn konstruante la mondon de regeneriĝado kaj paco, 
pro kiu ni ĉiuj sopiras... 

Jesuo, miaj infanoj, hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ estis, estas kaj estos nia gvidanto, 
nia haveno, la ŝipo, kiu sekure kondukas nin al la spirita pleneco. 

Strebu vi ĉiuj por la bono je ajna prezo. Korpa ekzistado, kiom ajn longa, estas ĉiam 
tre mallonga en la horloĝo de la senmorteco. Do, semu hodiaŭ amon, elaĉetante 
vin el la hieraŭaj eraroj sekure, nun en la certeco, ke ĉi tiuj estas la sublimaj tagoj 
de la granda ŝanĝo al pli bona. 

Ni ankoraŭ verŝos multajn larmojn, aŭdos multajn alarmajn profetaĵojn, sed la Tero 
eliros el ĉi tiu transformprocezo pli feliĉa, pli purigata, kun siaj feliĉaj filoj marŝantaj 
al supera mondo, en la evolua vojo. 

 

Ni salutas vin ĉiujn, niaj kunuloj el la diversaj landoj ĉi tie kunvenintaj, kaj en la nomo 
de la Spiritoj, kiuj estas parto de la teamo Konsolanta, ni petegas al la neforgesebla 
Majstro daŭrigi nin beni per Lia paco, en la certeco, ke kun Li - la neamata amo - ni 
venkos ĉiujn obstaklojn. 

Multan pacon, filoj de la animo kaj Jesuo restu kun ni. 

Tiaj estas bondeziroj de la patra kaj humila ĉiama servisto, 

Bezerra de Menezes 
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Ŝlosilvortoj  

 “La homo devas progresi. Sola, ne estas tio al li ebla, ĉar li ne havas ĉiajn kapablojn. 
Al li mankas la kontakto kun aliaj homoj. Izolita li brutiĝas kaj malfortiĝas“2. 

La kulturo estas komprenata kiel “kolekto de kondutaj, kredaj, konaj, kutimaj ktp 
modeloj, kiuj distingas socian grupon.” 

La spiritisma kulturo povas esti vidata kiel kolekto de konceptoj kaj praktikoj 
karakterizantaj la korpon de doktrinaj konoj – nomata Spiritisma Doktrino; la 
kolekto de praktikoj kaj kutimoj de iu grupo socie organizita – nomata Spiritisma 
Movado; kaj iu grupo de valoroj, praktikoj kaj kredoj starigitaj kiel progresaj modeloj 
– nomata Spiritisma Idealo. 

La spiritisma kulturo tamen ne malproksimiĝas de la mondo, kvankam karakterizita 
kaj distingita pro siaj specialaĵoj. Jam en Kardec3 ni trovas la  aforismon laŭ kiu 
scienco kaj Spiritismo komplementiĝas en la instrua proceso. Kaj la propraj Spiritoj 
atentigas nin pri tio, ke la spiritisma kulturo ne estas sufiĉa por garantii la akiron de 
la Spiritisma Idealo, en la demando 982 de La Libro de la Spiritoj - “Nur la bono 
certigas la estontecan sorton. Nu, la bono ĉiam estas la bono, kiu ajn estu la vojo, 
kiu al ĝi kondukas.” 

La spiritisma kulturo estas enmetita en la kunteksto de homa kulturo. Spiritismo  
estas filozofia fako, kun sciencaj fundamentoj kaj religiaj konsekvencoj. Kiel 
scienco ĝi kapabligas la komprenon de la origino, naturiĝo, destino de la Spiritoj 
kaj ties rilatoj kun la fizika mondo – kaj tion ĝi faras per la stimulo al la praktiko de 
kontinua kaj metodika esploro. Kiel religio, Spiritismo devenas el la kompreno de 
la kristanaj instruoj kaj ilia konsekvenca travivado kiel parto de la lernado-proceso 
pri vivaj moraloj. Kaj kiel filozofio, Spiritismo starigas la ligon inter Scienco kaj 
Religio. Per sia filozofio – vasta kadro de principoj firmigitaj sur la Naturaj Leĝoj kaj 
strukturitaj en la Spiritaj perspektivoj - Spiritismo okazigas la individuan pliboniĝon 
lin komprenigante kaj travivigante la Naturajn Leĝojn – ĉu fizikajn ĉu moralajn. 

 

 
2 Kardec, “La Libro de la Spiritoj”, demando 768. 
3 Kardec, “La Genezo”, Ĉapitro 1, ero 16. 



 
 

La Mondo Perceptita kaj Signifigita  

 

La homo pensas pri la mondo laŭ sia perceptkapablo. Kiam la Spiritoj difinas la 
materion kiel “la ligilo kiu katenas la spiriton; la instrumento per kio tiu sin servas 
kaj sur kio samtempe agas,” – agorde kun la respondo al la demando 22(a) en La 
Libro de la Spiritoj, ni komprenas, ke la materio direktas la percepton de la 
enkarniĝinta animo, agante kiel filtrilo por ties reprezentado en la mondo. 

La homo uzas la lingvon por reprezenti la realaĵon percepteblan per la materiaj 
instrumentoj. Liaj lingvaj modeloj de la penso servas kiel strukturo por la koncepto 
de lia mondovidado kaj sekve por lia mensa ellaborado, parola manifestiĝo kaj 
materia ago - alivorte: pensi, paroli kaj agi. La lingvo estas uzata por transformi 
perceptojn en konojn. Tiu transformiĝo estas helpata de liaj propraj lertecoj koni 
kaj de la agentoj agantaj en lia ĉirkaŭa regiono de elvolviĝo. 

La mondo perceptita de la homo determinas lian konkapablon. La edukanto 
vastigas la lernkapablon, kiam li agas en la ĉirkaŭa regiono de elvolviĝo 
enkondukante ŝanĝojn en la perceptojn de la edukato. Tiaj ŝanĝoj rezultigas je 
plibona lerteco uzi la percepton ĉe lia ago en la mondo – ĉu per la penso, ĉu per 
la parolo aŭ agado. 

Vidante la homon kiel Spiriton mergitan en la materio, Spiritismo rekonas la 
perantan rolon de la korpo en la lerna proceso. Sekve la lerna peranta proceso  
okazas malsimilnivele rilate la edukaton, tio estas: biologia, psikologia kaj socia. La 
lernado pri la mondo estas registrita de la Spirito je lia spirita dimensio. Tamen ĉi 
tiun registron peras: 

- Biologiaj elementoj - la instrumentoj liveritaj de la korpo;  

-Psikologiaj elementoj – la mensaj strukturoj, kiuj rilatigas sentojn, 
komprenkapablojn kaj  

- Sociaj elementoj – la signifoj akiritaj pro la agoj de la agentoj, kiuj agas sur sia 
ĉirkaŭa regiono de elvolviĝo. 

Ĉi tiuj elementoj estas sintezitaj en la spirita dimensio je staĝoj de individuiĝo, 
konsciiĝo, sociiĝo kaj persona superiĝo. 

Rekonante la amplekson de la mondpercepta rolo kadre de eduka proceso, ankaŭ 
ni rekonas la neceson agi en la proceso pri perceptsignifo.  

La evangelizado realigita de la Dia Providenco efektiviĝas per la ekspozicio de niaj 
konsciencoj al la aro da spertoj en la vivo. La laboro aperas kiel instrumento pri 
trakto kun la mondo, el kio devenas nia intelekta elvolviĝo. La kunvivado kun la 
proksimulo starigas la bazojn por plivastigo de nia lernado per la moralsensa 
elvolviĝo. Eternecaj vojaĝantoj, ni estas spiritoj en eduka proceso. 

La mondo kiun ni perceptas reprezentas la limon de nia nuna lernado. La eduka 
klopodo de la Dia Providenco kunordigas oportunecojn pri laboro, provoj kaj 
kulpelaĉetoj kiel manierojn ampleksigi nian komprenon por ke – ekde ĝi – 
plilarĝiĝu nia amkapablo, ĉar la amo estas ago percepti la mondon per integriĝo al 
ĝi. 

La progamo de Jesuo invitas nin al perfektiĝo pri komprenemo kaj tenereco. Tiel 
ni trovas la asertojn: “Konu la veron kaj ĝi vin liberigos” flanke de “Feliĉaj tiuj, kiuj 



 
 

havas puran koron, ĉar ili vidos Dion.” Ambaŭ klopodoj reflektas la serĉon por 
pligrandigi la percepton de la realo. 

La spiritisma evangelizado rolas kiel eduka agento por la enkarniĝinta Spirito, 
modifante en li la lernadon kaj la mondan percepton per la enkonduko de novaj 
signifoj. Jen estas tio, kion ni analizos. 

 

La Mondo “Resignifigita” 

“(...) la edukado estas la kolekto de akiritaj kutimoj.”4  

Per la mondkompreno, la Spirito direktas sian konduton. Eĉ kiam li senpense agas, 
la homa ago rezultas el aro da biologiaj, psikologiaj kaj sociaj determinismoj, kiuj 
manifestiĝas dank’ al la signifo asimilita de la korpo, de la menso aŭ de la socia 
individua inteligenteco. 

La edukado estas aro da akiritaj kutimoj – de la korpo kaj de la animo. 

En la akiro de la kondutaj kutimoj, la individuo uzas la lingvon kiel peran elementon 
de la monda signifo. Signifoj-ŝanĝo sekve modifas lian manieron pensi kaj agi en 
la mondo. 

La lingvo grave rolas en la spirita sperto, ĉar estas en ĝi, ke stampiĝas la signifo 
atribuita al la realeco.  

 

LA PROCESO PRI RESIGNIFIGO 

La monda kono estas proceso pri signifoj-malkovro. Ekde la sensaj spertoj ĝis la 
plej ellaboritaj pensoj, la spirito uzas la signifon kiel instrumenton por la individuiĝo, 
konscienciĝo, sociiĝo kaj persona superiĝo. 

En la indivinduiĝa proceso la mondaj objektoj stampas signifon pere de la spertoj, 
kiujn ili okaziĝas. 

En la konscienciĝa proceso la signifo aperas kiel enhavo reflektanta la mondon en 
la teksaĵojn de la spirita komprenkapablo. 

En la sociiĝa proceso la signifoj estas modifitaj de la perceptado de aliulaj signifoj. 

En la persona superiĝa proceso, la signifoj ne plu reprezentas la mondon kaj 
egaliĝas al ili; sen egoa perado, la Spirito integriĝas al la realeco je novaj manieroj 
de perceptado kaj ago. 

Je ĉiu etapo de la homa elvolviĝo, la mondo gajnas pli vastan kaj maturan signifon. 
Je ĉiu etapo de la spirita vivo, la universo kie li vivas donas al la Spirito malsaman 
komprenon de la vivo, de la mondo kaj de li mem. 

Vivi estas ago de resignifigo de la mondo kaj de ni mem. 

 

LA ROLO DE LA SPIRITISMA EVANGELIZADO EN LA RESIGNIFIGO  

La spiritisma evangelizado helpas la proceson de ampleksigo de la signifoj agantaj 
sur la homo en la konscienciĝa kaj sociiĝa niveloj. Ĝi favorigas la proceson de 

 
4 Kardec, “La Libro de la Spiritoj”, Demando 685. 



 
 

persona superiĝo – kiu nur eblas operaciiĝi pere de la propra individuo, ekde lia 
ago en la transformoj de la signifoj. 

Aganta en la individuo per la enkonduko de novaj konceptoj starigitaj sur la 
Spiritisma Doktrino, la evangelizado agas unue en intelekta nivelo. La ideoj 
disvolvitaj de Spiritismo funkcias kiel instrumentoj de signifigo de la realo laŭ la 
enmeto de la Spirito – ĉi tie traktita kiel inteligenta principo ĉeestanta la universon 
– en la naturan realon. Forlasante la supernaturecon, la nocio de Spiritismo 
rekuntekstigas la penson, pro tio ke ĝi vekas la nocion pri senmorteco, de Dio, pri 
interago inter la materia kaj la spirita mondoj kaj la determinon de la morala kaj 
intelekta progreso. 

La unua etapo de la resignifigo de la realo okazas per la instrua proceso. La dua 
etapo intencas disvolvi la nocion pri la signifigo de la realo per la konstrua ago de 
la amo. 

En la instrua proceso, la mondaj konceptoj estas disvolvitaj de la scienco kaj 
filozofio.  

La spiritisma scienco – kiu celas la studon de la naturo, origino kaj destino de la 
Spiritoj kaj ties rilatoj kun la fizika mondo – liveras la konceptajn fundamentojn por 
monda percepto kunligite kun la spirita elemento. 

La spiritisma filozofio – kiu liveras la signifigajn rilatojn inter la tuta aro de konceptoj 
posedataj de la individuo – gajnas novajn instrumentojn por reprezenti la realon 
kaj mezuri la agojn kaj ties konsekvencojn,  rilate al la homo, al la mondo, kaj liaj 
similuloj. 

La spiritisma religio – ĉi tie komprenata kiel rilato de etikaj kaj estetikaj karakteroj 
– antaŭenpuŝas la individuon, por ke li perceptu kaj sentu la realon de la vivo per 
lia integriĝo al ĝi, uzante intuicion kaj senton kiel instrumentojn de superiĝo de liaj 
personaj perceptoj per la sociiĝo je tiu “ami la proksimulon kiel si mem” kaj, ekde 
tiu sinteno  integriĝi al la realeco de la vivo. 

En La Libro de la Spiritoj, Sankta Vincento  de Paŭlo resumas la itineron de la 
persona superiĝo kaj skribas5: “Amu vin unuj la aliajn, jen la tuta leĝo, dia leĝo, per 
kio Dio regas la mondojn. La amo estas la altira leĝo por la vivantaj kaj organizitaj 
estuloj. La altiro estas la leĝo de amo por la neorganika materio.”  

La ama percepto kiel fizika leĝo estas rezulto de la instrua proceso kaj ĝia praktiko 
karakterizas la kreadon de novaj konduto-kutimoj, kiuj solidigas en la spirito la 
akirojn de edukado por la vivo. 

La evangelizado estas proceso pri konceptado kaj praktikoj cele atribui al la 
mondo ties veran signifon, kiu devas esti havigita per la praktiko de la instrua kaj 
ama procesoj. 

La edukado estas fakte eduka proceso: de edukado por la vivo. 

Dum la prezentado de la spiritisma doktrina enhavo en evangelizaj ĉambroj, ni 
devas zorgi pri tio, ke ni ne neŭtraligu ĝin per ĝia izolado rilate la enhavojn de la 
ĝenerala homa scio. 

 
5 Kardec, “La Libro de la Spiritoj”, Demando 888 a). 



 
 

 Ni egale devas zorgi por ke ni ĝin ne miksu kun aliaj fakoj de scioj. La traktita 
enhavo en la ĉambroj de spiritisma evangelizado rilatiĝas al la Spiritisma Doktrino, 
Spiritisma Movado kaj Spiritisma Idealo. Ni povas – kaj devas – rilatigi la spiritisman 
kulturon kun la pli ampleksa homa kulturo; sed ĉiam kiam ni tion faros, ni devas 
elstarigi la manieron kiel la spiritisma kulturo modifas la homan kulturan signifon – 
per la enkonduko de la Spirito kiel scienca esplorobjekto, kiel filozofia estaĵo kaj 
kiel religia fundamento en la ama travivado laŭ la Spiritisma Idealo. 
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