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Przedmowa t³umacza

�Ksiêga Duchów� Allana Kardeca to klasyczne dzie³o, które wywo-
³a³o liczne dyskusje w �wiecie naukowym oraz przyczyni³o siê do po-
wstania ruchu spo³ecznego o �wiatowym zasiêgu. Przet³umaczone na
kilkadziesi¹t jêzyków, wiele razy wznawiane (w samej tylko Francji
ponad sto razy), cieszy siê ogromn¹ popularno�ci¹ w�ród mi³o�ników
parapsychologii, ezoteryki, filozofii i religii.

W Polsce nigdy dot¹d nie ukaza³o siê w ca³o�ci. Najbardziej znane
jest jego znacznie okrojone i uproszczone opracowanie z 1936 roku, spo-
rz¹dzone przez Jana Chobota, wydane nak³adem �Hejna³u� w Wi�le na
�l¹sku Cieszyñskim. Wersjê J. Chobota wielokrotnie przedrukowywano,
niekiedy nawet bez korekt i aktualizacji archaicznego stylu, czêsto tak¿e
w budz¹cej strach formie ur¹gaj¹cej wymowie dzie³a. Przyczyni³o siê to
do znacznej deprecjacji prac i my�li A. Kardeca w naszym kraju � tym
bardziej, ¿e ju¿ wcze�niej dostêp do nich by³ znacznie ograniczony,
g³ównie z uwagi na umieszczenie ich na ko�cielnym Indeksie Ksi¹g Za-
kazanych oraz � w zwi¹zku z tym � ma³e zainteresowanie Polaków spiry-
tyzmem i badaniami zjawisk mediumicznych. Wspó³czesne wydanie
�Ksiêgi Duchów� wymaga wiêc jej swoistej demitologizacji oraz wpro-
wadzaj¹cego komentarza, który pozwoli Czytelnikowi zapoznaæ siê z ¿y-
ciorysem jej autora i histori¹ powstania zarówno tego, oraz innych dzie³
stanowi¹cych wa¿ny element kultury duchowej Europy i ca³ego �wiata1.

1 Szczegó³owe informacje o powstaniu i historii ruchu spirytystycznego, zjawiskach
mediumicznych i ich badaczach, mo¿na znale�æ w mojej bogato ilustrowanej pracy pt.
�Opowie�ci spirytystyczne� (Dom Wydawniczo-Ksiêgarski �KOS�, Katowice 1999).
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Tajemnicza biografia
Ustalenie szczegó³owej biografii twórcy �Ksiêgi Duchów� jest

przedsiêwziêciem bardzo skomplikowanym. On sam bowiem unika³
wypowiadania siê na temat ¿ycia osobistego, chc¹c uchroniæ cz³onków
swej rodziny przed ewentualnymi szykanami ze strony przeciwników
spirytyzmu. Naprawdê nazywa³ siê Hippolyte Léon-Denizard Rivail
i swego czasu by³ znanym wychowawc¹ i dydaktykiem. Przyjêcie
pseudonimu �Allan Kardec� wi¹za³o siê z faktem, ¿e z jednej strony
H.L.D. Rivail pocz¹tkowo pragn¹³ zachowaæ anonimowo�æ, zdaj¹c so-
bie sprawê, jak wielkie zamieszanie mog³oby wywo³aæ wydanie ksi¹¿ki
o Duchach przez kogo�, kto odpowiada³ za wychowanie i kszta³cenie
tysiêcy m³odych ludzi. Z drugiej za�, by³ �wiadom, jak wa¿n¹ zmianê
wnios³y w jego ¿ycie badania nad zjawiskami mediumicznymi � a po-
niewa¿ w epoce romantycznej wiele osób zmienia³o nazwiska czy przy-
biera³o pseudonimy, �narodziwszy siê powtórnie� pod wp³ywem no-
wych idei, dlatego te¿ nie by³o w tym kroku nic nadzwyczajnego.
Przyjêcie takiego w³a�nie pseudonimu � imienia i nazwiska, które rze-
komo nosi³ w jednym z poprzednich wcieleñ (o czym zosta³ poinformo-
wany przez jednego z Duchów w czasie seansu) � �wiadczy³o o uto¿-
samianiu siê ze �wiatem bezcielesnych istot, od których wywodzi siê
idea nauki spirytystycznej.

Istniej¹ce biografie A. Kardeca (bowiem biografia H.L.D. Rivaila �
wychowawcy i dydaktyka, jeszcze nie powsta³a), oparte s¹ wiêc na do-
kumentach pisanych oraz na relacjach osób znaj¹cych go i wspó³pra-
cuj¹cych z nim w ró¿nych okresach. Autorzy najbardziej kompletnych
opracowañ to:

• Henri Sausse � �Biografia Allana Kardeca�;
• André Moreil � �Allan Kardec � jego ¿ycie, jego dzie³o�;
• Zêus Wantuil i Francisko Thiesen � �Allan Kardec � studium

biobibliograficzne�.
H. Sausse opiera³ siê na bogatych materia³ach, które udostêpni³

mu Pierre-Gaétan Leymarie (1827-1901) � polityk, pisarz, pierwszy
redaktor naczelny �Przegl¹du Spirytystycznego� i wspó³za³o¿yciel
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Naukowego Towarzystwa Studiów Psychologicznych, które bezpo-
�rednio kontynuuj¹c prace A. Kardeca, opracowa³o pierwsze t³umacze-
nia jego tekstów na kilka jêzyków europejskich. Ksi¹¿ka H. Sausse�a
stanowi w³a�ciwie przedruk tekstu jego prelekcji wyg³oszonej w 1896
roku w Lyonie. A. Moreil, który sw¹ wersjê biografii opublikowa³
w 1981 roku, korzysta³ z pracy H. Sausse�a, uzupe³niaj¹c j¹ informacja-
mi zgromadzonymi g³ównie w bibliotekach i archiwach organizacji spi-
rytystycznych. Opracowania ich autorstwa uznawane s¹ jednak za ma³o
kompletne, a niektóre z opisywanych entuzjastycznie faktów wymagaj¹
dok³adnego sprawdzenia i uzasadnienia.

Z. Wantuil i F. Thiesen zebrali w trzech tomach (wydanych w latach
1979-1980) ogromn¹ ilo�æ informacji na temat dzia³alno�ci ich bohate-
ra zarówno w okresie sprzed powstania spirytyzmu, jak i jego prac od
chwili zainteresowania siê zjawiskiem wiruj¹cych stolików. Opierali
siê na tekstach z archiwalnych numerów �Przegl¹du Spirytystyczne-
go�, a tak¿e wszelkiego rodzaju publikacjach i dokumentach zgroma-
dzonych w zasobnych archiwach i bibliotekach Brazylijskiej Federacji
Spirytystycznej oraz Biblioteki Narodowej Francji. Przeprowadzili te¿
skrupulatne badania w Lyonie, Pary¿u i innych miejscach, w których
przebywa³ H.L.D. Rivail. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ich opracowanie
jest najbardziej kompletne, choæ � jak twierdz¹ sami autorzy � wiele
w¹tków wymaga jeszcze dalszych poszukiwañ.

Informacje biograficzne na temat A. Kardeca zawieraj¹ równie¿
teksty innego rodzaju. Kilka faktów opisa³a w przedmowie do portugal-
skojêzycznej wersji �Ksiêgi Duchów� t³umaczka Anna Blackwell, któ-
ra osobi�cie zna³a jej autora. Marion Aubrée i François Laplantine wy-
mieniaj¹ te¿ antyspirytystyczne opracowania, których autorami byli
Claude Varéze (1948) i Jean Vartier (1971) � jednak nie wnosz¹ one
¿adnych rewelacji. Pozostaje wiêc prezentacja zarysu biografii autora
�Ksiêgi Duchów� w oparciu o wspomniane trzy najs³ynniejsze prace,
z których mimo wszystko wy³ania siê obraz postaci niew¹tpliwie wy-
j¹tkowej...
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Dzieciñstwo i m³odo�æ
Nazwisko �Rivail� pojawi³o siê po raz pierwszy w piêtnastowiecz-

nych kronikach. Wywodzi siê od w³oskiego nazwiska �Rivalnio�,
a spotykane jest tak¿e w formach �Durivail� i �Rivaux�. Pierwszym
znanym przodkiem naszego bohatera by³ Aymard Rivail � prawnik
i dyplomata, urodzony w Saint-Marcellin we Francji, oko³o 1490 roku.
Król Francji Franciszek I czêsto wysy³a³ go z misjami dyplomatyczny-
mi do W³och, a królowa Anna Bretoñska doceniaj¹c jego wychowaw-
cze umiejêtno�ci, powierzy³a mu w opiekê sw¹ córkê Renée. Wielu Ri-
vailów pracowa³o pó�niej g³ównie jako urzêdnicy i prawnicy.

H.L.D. Rivail urodzi³ siê trzeciego pa�dziernika 1804 roku w Lyonie
� co potwierdza zachowany akt urodzenia:

�12 vendémiaire�a roku XIII, akt urodzin Denizarda Hippolyte-
-Léona Rivail, urodzonego wczoraj o godzinie 7, syna Jean-Babtiste-
-Antoine�a Rivail, prawnika, sêdziego, i Jeanne Duhamel, jego ma³¿on-
ki, zamieszka³ych w Lyonie, ulica Sala ¹ 76. P³eæ dziecka zosta³a roz-
poznana jako mêska.

G³ówni �wiadkowie: Syriaque-Frederic Dittmar, dyrektor przedsiêbior-
stwa wód mineralnych przy ulicy Sala, i Jean-François Targe, równie¿ uli-
ca Sala, na ¿¹danie lekarza Pierre Radamel ulica Saint-Dominique ¹ 78.

Akt odczytano, �wiadkowie z³o¿yli podpisy, równie¿ Mer dzielnicy
du Midi.

Przewodnicz¹cy Trybuna³u,
Podpisano: MATHIOU.

Wypis sporz¹dzi³:
Kancelista Trybuna³u,

Podpisano: MALHUIN�.
Dom, w którym urodzi³ siê H.L.D. Rivail, zosta³ zburzony w trakcie

prac przy poszerzaniu ulicy w latach 1840-1852, przeprowadzanych po
powodzi w roku 1840. Pañstwo Rivailowie ochrzcili syna w ko�ciele
Saint-Denis de la Croix-Rousse, który w tamtych czasach znajdowa³ siê
poza granicami Lyonu. Oto wypis z aktu chrztu, wystawiony na druku
skarbowym warto�ci 25 centymów:
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�Wypis z Rejestru Chrztów parafii Saint-Denis en Bresse, diecezji
Lyon.

Piêtnastego dnia miesi¹ca czerwca roku tysi¹c osiemset pi¹tego
w tej¿e parafii zosta³ ochrzczony Hippolyte-Léon Denizard, urodzony
w Lyonie, syn Jean-Babtiste�a Antoine�a Rivail, prawnika, i Jeanne Lo-
uise Duhamel, ojciec chrzestny Pierre Louis Perrin, matka chrzestna
Suzanne Gabrielle Marie Vernier, zamieszka³a w mie�cie Bourg �
podpisano Barthe proboszcz, kopia wypisu wydana dwudziestego
ósmego pa�dziernika tysi¹c osiemset trzyna�cie.

Podpisano: CHASSIN, proboszcz�.
Godnym zauwa¿enia jest, ¿e w akcie chrztu wystêpuje inny uk³ad

imion dziecka ni¿ w dokumencie stwierdzaj¹cym urodzenie � co wy-
wo³uje dyskusje w�ród badaczy. Rozwi¹zaniem problemu mo¿e byæ
jednak fakt, ¿e sam zainteresowany pos³ugiwa³ siê form¹ �Hippolyte
Léon Denizard�. Podobnie mo¿na rozwi¹zaæ spory wokó³ formy jedne-
go z imion: Denizart, Denisart � czy w koñcu: Denizard.

Na temat pierwszego okresu edukacji H.L.D. Rivaila nie ma pewnych
danych. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e w latach 1810-1814 z racji wie-
ku uczêszcza³ do szko³y podstawowej � byæ mo¿e w Pary¿u. Najpraw-
dopodobniej burzliwe wydarzenia polityczne we Francji na prze³omie lat
1814-1815 sk³oni³y Rivailów do wys³ania syna w jakie� spokojniejsze
miejsce, gdzie móg³by kontynuowaæ naukê. Wybór pad³ na o�rodek Jo-
hanna Heinricha Pestalozziego (1746-1827) w Yverdon, w szwajcarskim
kantonie Vaud � szko³ê renomowan¹ i o wiele pewniejsz¹ pod wzglê-
dem bezpieczeñstwa uczniów, od le¿¹cych w samym centrum zawirowañ
politycznych podobnych placówek paryskich. Na decyzjê tê mog³a te¿
wp³yn¹æ broszura autorstwa innego znamienitego pedagoga. Marc-An-
toine Julien de Paris (1775-1848) � prekursor pedagogiki porównaw-
czej, by³ od 1806 roku wychowankiem szko³y w Yverdon oraz autorem
wydanego sze�æ lat pó�niej opracowania: �Wyk³ad metody wychowaw-
czej Pestalozziego�. Jest rzecz¹ prawdopodobn¹, ¿e Rivailowie znali tê
ksi¹¿kê � tym bardziej ¿e jej autor te¿ by³ Lyoñczykiem.

H.L.D. Rivail, jako jeden z najzdolniejszych i ulubionych uczniów
J.H. Pestalozziego, zacz¹³ wkrótce pomagaæ w lekcjach m³odszym
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kolegom � co zreszt¹ by³o elementem metody edukacyjnej stosowanej
przez s³ynnego Szwajcara. Gdy mistrz wyje¿d¿a³, H.L.D. Rivail � jak
twierdzi H. Sausse � zastêpowa³ go w instytucie. Informacja ta jest
jednak najwyra�niej przesadzona, bowiem je�li wzi¹æ pod uwagê na-
piêt¹ atmosferê panuj¹c¹ w�ród sk³óconych ze sob¹ (zw³aszcza na tle
�wiatopogl¹dowym) pracowników o�rodka w Yverdon, to trudno jest
sobie wyobraziæ, by zezwolili na powierzenie odpowiedzialnych funk-
cji jednemu z wychowanków. Poza tym H.L.D. Rivail, jako praktykuj¹-
cy katolik, czêsto by³ w protestanckim �rodowisku nara¿ony na przejawy
niechêci. Rzutowa³o to niew¹tpliwie na jego sytuacjê w szkole, a tak¿e
nie pozosta³o bez wp³ywu na charakter m³odzieñca i przyczyni³o siê do
ukszta³towania jego g³êbokiego przekonania o potrzebie tolerancji.

Trudno powiedzieæ, co siê dzia³o z H.L.D. Rivailem w latach 1818-
1822. H. Sausse opieraj¹c siê na deklaracji P.G. Leymeriego, stwierdza,
¿e interesuj¹c siê fizyk¹, chemi¹, geologi¹ i biologi¹, wybra³ w koñcu
studia medyczne na Wydziale Lekarskim uniwersytetu w Lyonie, gdzie
uzyska³ doktorat, otrzymuj¹c najwy¿sz¹ notê za jego obronê. Biograf
wspomina te¿ o dyplomie z prawa � lecz informacji tej nie potwier-
dzaj¹ ¿adne zachowane dokumenty. Byæ mo¿e wiêc H.L.D. Rivail
udziela³ siê nadal w Yverdon � na przyk³ad jako wychowawca, a wkrót-
ce zapewne zosta³ te¿ objêty obowi¹zkiem s³u¿by wojskowej.

Kariera nauczycielska
Najpó�niej w styczniu 1823 roku H.L.D. Rivail przeprowadzi³ siê

do Pary¿a, gdzie zacz¹³ pracowaæ jako nauczyciel oraz t³umaczyæ nie-
miecko- i angielskojêzyczne teksty. Dwa lata pó�niej zosta³ za³o¿ycie-
lem i dyrektorem szko³y podstawowej, a w 1826 roku przy ulicy de
Sèvres ¹ 35 za³o¿y³ Instytut Rivail (zwany tak¿e Instytutem Technicz-
nym) � placówkê wychowawcz¹ zorganizowan¹ na wzorach pestaloz-
ziañskich. W tym celu wszed³ w spó³kê ze swym wujem, który wniós³
kapita³ konieczny do rozpoczêcia dzia³alno�ci. Jego uczniowie poza
przedmiotami zawodowymi zajmowali siê naukami �cis³ymi, literatur¹,
sztuk¹ i wychowaniem fizycznym. Szko³a ta dzia³a³a przez dziewiêæ
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lat. Wuj by³ jednak notorycznym hazardzist¹. Przegrawszy ogromne
sumy w Spa i Aix-la-Chapelle, w koñcu zmusi³ siostrzeñca do likwida-
cji Instytutu. Po sprzeda¿y maj¹tku wspólnicy uzyskali po czterdzie�ci
piêæ tysiêcy franków, jednak i te pieni¹dze, powierzone jednemu
z przyjació³ � handlowcowi, przepad³y, gdy ten zbankrutowa³.

W �rodowisku literatów i wychowawców, w którym siê obraca³,
H.L.D. Rivail pozna³ pannê Amélie Gabrielle Boudet (1795-1883), tak-
¿e nauczycielkê. H. Sausse charakteryzuje j¹ tak: �Drobna, dobrodusz-
na, mi³a i poci¹gaj¹ca, bogata jedynaczka, inteligentna i ¿ywa, dziêki
swemu u�miechowi i zaletom zosta³a zauwa¿ona przez pana Rivaila,
w którym pod postaci¹ cz³owieka weso³ego i komunikatywnego do-
strzega³a wykszta³conego oraz przyjaznego my�liciela, pe³nego godno-
�ci i do�wiadczenia. (...) Panna Amélie Boudet by³a wiêc o dziewiêæ lat
starsza od pana Rivaila, lecz z wygl¹du dawano jej dziesiêæ lat mniej,
gdy 6 lutego 1832 roku w Pary¿u podpisywali swój akt ma³¿eñstwa:
Hippolyte-Léon-Denizard Rivail, szef Instytutu Technicznego, ulica de
Sèvres (Metoda Pestalozziego), syn Jean-Baptiste�a Antoine�a i pani
Jeanne Duhamel, zamieszka³ych w Château-du-Loir, z Amélie-Gabriel-
le Boudet, córk¹ Juliena Louisa i pani Julie-Louise Seigneat de Lacom-
be, zamieszka³ych w Pary¿u, ¹ 35, ulica de Sèvres�. O ich po¿yciu
wiadomo bardzo niewiele. Biografowie i przyjaciele zgodnie zwracaj¹
jednak uwagê na wspó³pracê ma³¿onków w dzia³alno�ci pedagogicznej
i naukowej � miêdzy innymi w zak³adzie wychowawczym dla dziew-
cz¹t, kierowanym na przedmie�ciach Pary¿a przez pani¹ Rivail.

H.L.D. Rivail by³ cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, wspó³-
pracownikiem rozmaitych instytucji i laureatem wielu nagród. W roz-
maitych �ród³ach pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce: Akademia Przemys³u
Rolnictwa, Manufaktur i Handlu; Francuskie Towarzystwo Nauk Natu-
ralnych; Francuskie Towarzystwo Powszechnej Statystyki; Instytut Hi-
storii; Instytut Lingwistyczny; Królewskie Towarzystwo Inicjatyw,
Rolnictwa, Nauki, Literatury i Sztuk Piêknych departamentu Ain; Pary-
skie Towarzystwo Frenologiczne; Paryskie Towarzystwo Ubezpiecze-
niowe Szefów Instytutów i Mistrzów Pensji; Towarzystwo Edukacji
Narodowej; Towarzystwo Gramatyczne; Towarzystwo Kszta³cenia
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Podstawowego; Towarzystwo Rozwoju Krajowego Przemys³u; Kró-
lewska Akademia w Arras. Ta ostatnia w 1831 roku uhonorowa³a
H.L.D. Rivaila pierwsz¹ nagrod¹ za pracê konkursow¹: �Jaki system
kszta³cenia najlepiej odpowiada potrzebom epoki?�.

Wieczorami H.L.D. Rivail po�wiêca³ siê gramatyce, arytmetyce, stu-
diom pedagogicznym i t³umaczeniom prac naukowych. Jako lingwista
biegle pos³ugiwa³ siê niemieckim, angielskim, holenderskim � w ró¿-
nym stopniu znaj¹c tak¿e ³acinê, starofrancuski i kilka jêzyków nowo-
¿ytnych. We Francji by³ uwa¿any za jednego z lepszych wspó³czesnych
gramatyków. Opracowywa³ tak¿e programy zajêæ dla uczniów i uczen-
nic ze szkó³ przedmie�cia Saint-Germain, w czym pomaga³ mu s³ynny
David Eugène Lévy-Alvares (1794-1870) � pedagog i pisarz, zajmuj¹-
cy siê g³ównie kszta³ceniem dziewcz¹t. W latach 1835-1840 H.L.D.
Rivail organizowa³ w swym domu bezp³atne, ciesz¹ce siê du¿¹ popular-
no�ci¹ kursy chemii, fizyki, astronomii, anatomii porównawczej. W la-
tach 1843-48 urz¹dza³ te¿ bezp³atne, dwutygodniowe kursy matematy-
ki i astronomii, w których brali udzia³ nie tylko studenci, lecz tak¿e
nauczyciele. Jego wspó³pracownikiem i przyjacielem by³ równie¿
Alexandre Boniface (1785 lub 1790-1841) � pedagog i gramatyk,
cz³onek Akademii Francuskiej, twórca szko³y podstawowej na przed-
mie�ciach Pary¿a, tak¿e opartej na wzorach pestalozziañskich (A. Bo-
niface by³ jednym z wychowawców w Yverdon i to jemu H.L.D. Rivail
zadedykowa³ sw¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê dydaktyczn¹).

Po zamkniêciu Instytutu H.L.D. Rivail utrzymywa³ siê z prowadze-
nia ksi¹g rachunkowych trzech przedsiêbiorców, co dawa³o mu roczne
przychody w wysoko�ci siedmiu tysiêcy franków. W 1848 roku zosta³
wyk³adowc¹ w Liceum Polimatycznym, gdzie prowadzi³ zajêcia z fi-
zjologii, astronomii, chemii i fizyki. Z posady tej zrezygnowa³ jednak
po dwóch latach, nie mog¹c znie�æ nieustannie zmieniaj¹cych siê wa-
runków pracy i fatalnej atmosfery panuj¹cej we francuskim systemie
publicznej o�wiaty, wskutek rozgrywek zwalczaj¹cych siê stronnictw
politycznych i �wiatopogl¹dowych. Od tej pory jego czas wype³nia³y
przede wszystkim badania naukowe i pisarstwo. W�ród og³oszonych
drukiem prac H.L.D. Rivaila, publikowanych od 1823 roku g³ównie
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w Pary¿u, nie brakowa³o podrêczników, poradników dydaktycznych,
planów, opracowañ metodycznych i projektów reform edukacyjnych
adresowanych do deputowanych, poszczególnych rz¹dów i w³adz Sor-
bony. Szczególne uznanie zyska³y programy zajêæ opracowane dla Li-
ceum Polimatycznego oraz teksty dyktand zaaprobowane przez Sorbo-
nê � wielokrotnie wznawiane, nawet po �mierci autora. Prace H.L.D.
Rivaila �wiadcz¹ o jego g³êbokim zaanga¿owaniu w rozwi¹zywanie
problemów francuskiego systemu o�wiaty, jak równie¿ o wielkiej eru-
dycji. Oto jego najwa¿niejsze publikacje tego typu:

• Cours Pratique et Théorique d�ARITHMÉTIQUE, d�après les
principes de Pestalozzi avec des modifications [Praktyczny i teo-
retyczny kurs arytmetyki, w oparciu o zasady Pestalozziego,
z modyfikacjami] (1823);

• Cours Pratique et Théorique d�Arithmétique, d�après la méthode
de Pestalozzi avec des modifications [Praktyczny i teoretyczny
kurs arytmetyki, w oparciu o metodê Pestalozziego, z modyfika-
cjami] (1824);

• École de premier degré [Szko³a pierwszego stopnia] (1825);
• Plan proposé pour l�amélioration de l�éducation publique... [Za-

proponowany plan ulepszenia systemu edukacji publicznej...]
(1828);

• Les trois premiers livres de Télémaque en allemand... [Trzy
pierwsze ksiêgi Telemacha po niemiecku...] (1830);

• Grammaire française classique sur un nouveau plan... [Klasycz-
na gramatyka francuska w oparciu o nowy plan...] (1831);

• Mémoire sur cette question: Quel est le systeme d�étude le plus en
harmonie avec les besoins de l�époque? [Memoria³ na temat: Jaki
system kszta³cenia najlepiej odpowiada potrzebom epoki?] (1831);

• Mémoire sur l�instruction publique... [Memoria³ o o�wiacie pu-
blicznej...] (1831);

• Discours prononcé á la distribution des prix du 14 août 1834,
par M. Rivail, chef d�institution... [Przemówienie wyg³oszone
w czasie ceremonii wrêczenia nagród 14 sierpnia 1834 roku,
przez Pana Rivaila, szefa instytutu...] (1834);
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• Programme des études selon le plan d�instruction de H.-L.-D. Ri-
vail [Program studiów wed³ug planu kszta³cenia H.-L.-D. Riva-
ila] (1838);

• Cours complet théorique et pratique d�arithmetique [Kompletny
teoretyczny i praktyczny kurs arytmetyki] (1845);

• Manuel des examens pour le brevet de capacité [Podrêcznik do
egzaminów do osi¹gniêcia �wiadectwa dojrza³o�ci] (1846);

• Solutions raisonnées des questions et problèmes d�arithmetique
et de géometrie proposés dans les examens de l�Hôtel de ville et
de la Sorbonne... [Przemy�lane rozwi¹zania pytañ i problemów
z arytmetyki i geometrii, zawartych w egzaminach Urzêdu Mia-
sta i Sorbony] (1846);

• Projet de Réforme concernant les examens et les maisons
d�éducation des jeunes personnes... [Projekt reformy dotycz¹-
cej egzaminów i o�rodków wychowawczych dla m³odzie¿y...]
(1847);

• Proposition concernant l�adoption des ouvrages classiques par
l�Université [Propozycja dotycz¹ca aprobowania dzie³ klasycz-
nych przez Uniwersytet] (1847);

• Solution des exercices et problèmes du �Traité complet d�ari-
thmétique� [Rozwi¹zanie zadañ i problemów z �Kompletnego
traktatu o arytmetyce�] (1847);

• Traité complet d�arithmetique [Kompletny traktat o arytmetyce]
(1847);

• Cathéchisme grammatical de la langue française... [Katechizm
gramatyczny jêzyka francuskiego...] (1848);

• Grammaire normale des examens [Normatywna gramatyka egza-
minacyjna] (napisana wspólnie z D. Lévi-Alvarèsem) (1848);

• Dictées normales des examens de l�Hôtel de Ville et de la Sor-
bonne [Normatywne dyktanda egzaminacyjne Urzêdu Miejskie-
go i Sorbony] (1849);

• Dictées spéciales sur les difficultés orthografiques [Specjalne
dyktanda dotycz¹ce trudno�ci ortograficznych] (1849);
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• Programme des cours usuels de chimie, physique, astronomie,
physiologie [Program zwyczajnych kursów chemii, fizyki, astro-
nomii, fizjologii] (1849);

• Dictées du premier et du seconde âge [Dyktanda pierwszego
i drugiego wieku] (1850).

Od magnetyzmu do spirytyzmu
W latach 1848-1849 H.L.D. Rivail zajmowa³ siê badaniami magne-

tyzmu zwierzêcego i somnambulizmu. Jego wspó³cze�ni twierdz¹, ¿e
by³ cz³owiekiem zrównowa¿onym i spokojnym, za� we wszelkie prace
wk³ada³ metodyczny wysi³ek i ch³ód racjonalnie my�l¹cego naukowca.
Pocz¹tkowo nie dawa³ te¿ pos³uchu sensacjom o wiruj¹cych stolikach
i uporczywie odmawia³ zapaleñcom próbuj¹cym zaci¹gn¹æ go na seans
� mimo ¿e doskonale zdawa³ sobie sprawê, i¿ zapocz¹tkowane w 1848
roku w amerykañskim Hydesville �zabawy z Duchami� stawa³y siê co-
raz bardziej popularne. W po³owie XIX wieku ca³a Francja oszala³a na
ich punkcie, a mnogo�æ zjawisk i osób je obserwuj¹cych nie mog³a nie
podnieciæ umys³ów naukowców. W 1854 roku jeden z paryskich felie-
tonistów pisa³, ¿e wzd³u¿ ca³ych Pól Elizejskich i Montmartru nie by³o
chyba ani jednego stolika, który by nie wirowa³. Uczestnictwo w sean-
sach sta³o siê wrêcz towarzyskim obyczajem.

W tym te¿ roku znany magnetyzer Fortier opowiedzia³ H.L.D. Riva-
ilowi o zaskakuj¹cych rezultatach seansów odbywaj¹cych siê w domu
jego znajomych. Podczas tych spotkañ stoliki nie tylko tañczy³y po
pokoju, lecz równie¿ odpowiada³y na pytania. S³ysz¹c takie opowie�ci,
naukowiec zaprotestowa³: �(...) uwierzê w to wszystko, je�li to zobaczê
i gdy kto� mi udowodni, ¿e stó³ ma mózg do my�lenia, nerwy do czucia
i mo¿na go zahipnotyzowaæ. Póki co jednak pozwólcie, ¿e traktowaæ to
bêdê jako bajkê na dobranoc�. Pretekstem do podjêcia g³êbszych stu-
diów sta³y siê dopiero opowiadania niejakiego Carlottiego � jednego
ze starych przyjació³ H.L.D. Rivaila, który entuzjastycznie wypowiada³
siê na temat spotkañ z Duchami.
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W maju 1855 roku H.L.D. Rivail wzi¹³ udzia³ w przyjêciu zorgani-
zowanym w salonach pani Roger � s³ynnego medium somnambulicz-
nego. Spotka³ tam urzêdnika pañstwowego nazwiskiem Patier � cz³o-
wieka zrównowa¿onego, który cieszy³ siê zaufaniem wielu osób. Ten,
wspomagany przez niejak¹ pani¹ Plainemaison, szczegó³owo opowie-
dzia³ mu o seansach, w których sam uczestniczy³, i zaprosi³ do wziêcia
udzia³u w eksperymencie. H.L.D. Rivail ugi¹³ siê pod presj¹ towarzy-
stwa, a przyby³ do domu pani Plainemaison tym chêtniej, ¿e zaprosze-
nie na odbywaj¹ce siê tam spotkania przyj¹³ tak¿e René Taillandier
z francuskiej Akademii Nauk, zajmuj¹cy siê tymi zjawiskami od pew-
nego czasu. Pierwsze wra¿enia nie by³y zbyt zachêcaj¹ce, lecz R. Tail-
landier nalega³, by jego sceptyczny kolega przestudiowa³ piêædziesi¹t
zeszytów zawieraj¹cych raporty z wcze�niejszych spotkañ odbytych
w ci¹gu ostatnich piêciu lat. H.L.D. Rivail przyj¹³ wyzwanie, a praca ta
tak go zainteresowa³a, przekonuj¹c w koñcu do realno�ci i znacznej
warto�ci studiowanych zjawisk, ¿e kolejne lata swego ¿ycia po�wiêci³
kompleksowym badaniom spraw, które wielu ludziom wydawa³y siê
nadnaturalnymi.

H.L.D. Rivail d¹¿y³ do ustalenia racjonalnych przyczyn zjawiska
wiruj¹cych stolików oraz opisania rz¹dz¹cych nimi praw. Wspó³praco-
wa³ z licznymi mediami, uczestnicz¹c w setkach seansów i sporz¹dza-
j¹c z nich dokumentacjê, studiuj¹c tysi¹ce raportów z przeprowadza-
nych na ca³ym �wiecie eksperymentów. Wkrótce badaniami obj¹³ te¿
innego rodzaju zjawiska mediumiczne, podejmuj¹c próbê ich wyja�nie-
nia i systematyzacji. Efektem wieloletnich studiów H.L.D. Rivaila by³o
kilkana�cie opracowañ, opublikowanych pod pseudonimem �Allan
Kardec� � oto najwa¿niejsze z nich:

• Le Livre des Esprits... [Ksiêga Duchów...] (1857);
• Instruction pratique sur les manifestations spirites... [Praktyczne

wskazówki na temat manifestacji spirytystycznych... ] (1858);
• Lettre sur le spiritisme, en réponse á un article poublié par la

�Gazette de Lyon� [List na temat spirytyzmu, w odpowiedzi na
artyku³ opublikowany w �Gazecie Lyoñskiej�] (1860);

• Qu-est-ce que le spiritisme... [Czym jest spirytyzm...] (1859);
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• Spiritisme expérimental. Le Livre des médiums... [Spirytyzm eks-
perymentalny. Ksiêga mediów] (1861);

• Le Spiritisme á sa plus simple expression... [Spirytyzm w naj-
prostszym ujêciu...] (1862);

• Réfutation des critiques contre le Spiritisme [Obalenie zarzutów
przeciwko Spirytyzmowi] (1862);

• Réponse á l�adresse des spirites lyonnais á l�occasion de la no-
uvelle année [Odpowied� na list zbiorowy spirytystów lyoñ-
skich, z okazji nowego roku] (1862);

• Voyage spirite en 1862... [Podró¿ spirytystyczna w 1862 roku...]
(1862);

• Imitation de l�Évangile selon le spiritisme... [Na�ladowanie
Ewangelii wed³ug spirytyzmu...] (1864);

• Résumé de la loi des phénomènes spirites... [Zarys praw rz¹dz¹-
cych zjawiskami spirytystycznymi...] (1864);

• La genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme [Ge-
neza, cuda i przepowiednie wed³ug spirytyzmu] (1865);

• Le Ciel et l�Enfer, ou la Justice divine selon le spiritisme... [Pie-
k³o i Niebo lub Bo¿a Sprawiedliwo�æ wed³ug spirytyzmu...]
(1865);

• Étude sur la poésie médianimique [Studium na temat poezji me-
dianimicznej] (1867);

• Caractères de la révélation spirite [Cechy objawienia spiryty-
stycznego] (1868);

• Les oeuvres posthumes [Dzie³a po�miertne] (za najbardziej kom-
pletne uwa¿a siê wydanie z 1924 roku).

Wymienione prace by³y wielokrotnie wznawiane i uzupe³niane � nie-
które nawet kilkadziesi¹t razy. Wiele z nich publikowano we fragmentach,
w postaci broszurek opatrywanych rozmaitymi tytu³ami. Niejednokrotnie
poszczególne teksty trafia³y do opracowañ zbiorowych lub stanowi³y
wstêp do prac innych autorów. Powy¿sza lista zawiera tytu³y pierwszych
wydañ tylko najwa¿niejszych i najczê�ciej cytowanych tytu³ów.

�Ksiêga Duchów� ukaza³a siê drukiem osiemnastego kwietnia 1857
roku i wywo³a³a ogromne zainteresowanie zarówno w�ród mi³o�ników
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wiruj¹cych stolików, jak i naukowców podejmuj¹cych pierwsze próby
badañ zjawisk mediumicznych. Czytelników interesowa³ fakt, ¿e oto
uzyskuj¹ now¹ teoriê w wymiarach: naukowym, filozoficznym i moral-
no-etycznym � teoriê porz¹dkuj¹c¹ problematykê kontaktów cz³owie-
ka ze sfer¹ pozamaterialn¹, bêd¹c¹ niejako uzupe³nieniem idei g³oszo-
nych przez tzw. nowoczesnych spirytualistów. Ksi¹¿ka natychmiast sta³a
siê bestsellerem i wkrótce wydawano j¹ powtórnie w stale zwiêkszanych
nak³adach (wydanie drugie � kwiecieñ 1860; trzecie � sierpieñ 1860;
czwarte � luty 1861...) oraz zaczêto t³umaczyæ na inne jêzyki.

H.L.D. Rivail przychodzi³ na seanse zaopatrzony w d³ugie listy py-
tañ, które zadawano manifestuj¹cym siê istotom. By unikn¹æ oszustw
i zweryfikowaæ ewentualne rozbie¿no�ci, te same pytania zadawa³
w wielu miejscach, przy wykorzystaniu ró¿nych mediów, uzyskuj¹c
odpowiedzi podpisywane przez rozmaite Duchy. To dlatego zarówno
w �Ksiêdze Duchów�, jak i w kolejnych pracach zawieraj¹cych komu-
nikaty z seansów spirytystycznych, Czytelnik znajduje powtórzenia
tych samych tre�ci, prezentowane w rozmaitych kontekstach. Dziêki
zakrojonym na wielk¹ skalê badaniom i aktywno�ci popularyzatorskiej
idei zawartych w teorii spirytystycznej, H.L.D. Rivail sta³ siê jednym
z najwiêkszych autorytetów w tej dziedzinie i jednocze�nie celem ata-
ków ze strony przeciwników nowego ruchu spo³ecznego. W zwi¹zku
z tym w �Ksiêdze Duchów� oraz w innych pracach czêsto odnosi siê do
krytyk i polemizuje z ró¿nego rodzaju adwersarzami � a by³o z kim
polemizowaæ, bowiem ju¿ w 1860 roku publikacje A. Kardeca podzie-
li³y los wielu podobnych prac i zosta³y umieszczone na ko�cielnym In-
deksie Ksi¹g Zakazanych, co stanowi jeden z dowodów sporów i kon-
trowersji, jakie wywo³a³y. A. Blackwell opowiadaj¹c o jego ¿yciu
w tamtym okresie, pisa³a: �Charakteryzowa³a go krzepka postawa, pe³-
na wyrazistej si³y dzia³ania. Jego oczy mia³y szarawy odcieñ. By³ wy-
trwa³y i aktywny w swej pracy. Mia³ ³agodny temperament, naznaczony
przewidywaniami i realizmem sprawiaj¹cym niekiedy wra¿enie ch³o-
du, czemu towarzyszy³ naturalny sceptycyzm. Logiczny w swych rozu-
mowaniach i argumentacji, zawsze znajdowa³ praktyczne wykorzysta-
nie swoich pomys³ów. By³ te¿ bardzo daleki od mistycyzmu i przesady,
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jak równie¿ od nadmiernego entuzjazmu towarzysz¹cego niekiedy od-
kryciom. Utrzymuj¹c to wszystko w równowadze, wys³awia³ siê powo-
li, w sposób prosty, bez nacisku, ze szczero�ci¹ i uczciwo�ci¹ � w³a-
�ciwo�ciami, które zawsze charakteryzowa³y jego osobowo�æ. Staraj¹c
siê nie wywo³ywaæ niekoñcz¹cych siê dyskusji, jak równie¿ nie unika-
j¹c uczestniczenia w nich, gdy ju¿ wynik³y, przyjmowa³ ciep³o go�ci,
którzy przybywali ze wszystkich stron �wiata, respektuj¹c pogl¹dy ka¿-
dego z nich. Z kurtuazj¹ odpowiada³ na stawiane mu zarzuty. Cierpli-
wie informowa³ tych, którzy pytali, jak doszed³ do poznania innego
�wiata. Opowiada³ o wszystkim otwarcie i jasno. Czasami na jego twa-
rzy pojawia³ siê mi³y i zabawny u�miech. Przyjmowa³ ludzi z rozma-
itych warstw spo³ecznych, od tych najskromniejszych po literatów, ar-
tystów i naukowców. Napoleon III, który interesowa³ siê teori¹
Duchów, wielokrotnie przyjmowa³ go w pa³acu w Tuileriach�.

Pierwszego stycznia 1858 roku H.L.D. Rivail wyda³ pierwszy nu-
mer �Przegl¹du Spirytystycznego�, który ju¿ wkrótce sta³ siê najwa¿-
niejszym periodykiem ruchu spo³ecznego spirytystów, prezentuj¹cym
jednocze�nie naj�wie¿sze odkrycia naukowe. Je�li wierzyæ zawartym w
nim informacjom, to w samej tylko Francji mia³ on oko³o piêciuset ty-
siêcy czytelników. Dok³adnie cztery miesi¹ce pó�niej powsta³o pierw-
sze w �wiecie formalne stowarzyszenie spirytystyczne � Paryskie To-
warzystwo Studiów Spirytystycznych. Organizacja ta i czasopismo
sta³y siê wkrótce g³ównym motorem badañ zjawisk mediumicznych
oraz popularyzacji filozofii Duchów. H.L.D. Rivail by³ zwolennikiem
naukowego podej�cia do spirytyzmu. Przy ka¿dej okazji mawia³: �Spi-
rytyzm bêdzie naukowy albo nie bêdzie go wcale�. Obawia³ siê, ¿e oso-
by zafascynowane niezwyk³o�ci¹ zjawisk mediumicznych bêd¹ do-
strzegaæ w spirytyzmie wy³¹cznie jego walory materialne � a z drugiej
strony ba³ siê te¿, czy zami³owanie cz³owieka do dogmatyzowania
wszystkiego i zrzeszania siê nie doprowadzi do nadu¿yæ. Niestety jego
obawy nie by³y bezpodstawne, co w przysz³o�ci � ju¿ po jego �mierci
� doprowadzi³o nawet do s³ynnego procesu spirytystów, w trakcie któ-
rego wiekowa pani Rivail stawa³a kilkakrotnie przed s¹dem i uda³o siê
jej zrehabilitowaæ mê¿a. H.L.D. Rivail, okre�laj¹c naukê Duchów,
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stwierdzi³: �Spirytyzm jest nauk¹, która dowodzi metod¹ ekspery-
mentaln¹ realno�ci istnienia duszy i jej nie�miertelno�ci. Dostarcza
nam pewno�ci kontaktów miêdzy ¿ywymi i tymi, których nazywa
siê zmar³ymi. Spirytyzm jest filozofi¹, która odpowiada wszelkim
aspiracjom serca i rozumu�. Wszelkie wykraczanie poza tê definicjê,
ubieranie aktywno�ci spirytystycznej w formy parareligijne, paranau-
kowe czy ludyczne to nieporozumienie. Spirytyzm nie jest religi¹, sek-
ciarsk¹ ideologi¹ ani fundamentaln¹ koncepcj¹ mi³o�ników igraszek ze
�wiatem niewidzialnym. Istotê skodyfikowanej przez H.L.D. Rivaila
teorii stanowi¹ idee: mi³o�ci, mi³osierdzia i tolerancji; poszanowania
cz³owieka, jego pracy, cierpienia i codziennych zmagañ; równo�ci pod
wzglêdem p³ci, rasy, religii i maj¹tku; istnienia nie�miertelnej duszy,
która po �mierci cia³a materialnego ma przed sob¹ przysz³o�æ i mo¿li-
wo�ci ograniczone tylko jej w³asn¹ wol¹. Jednak najbardziej intryguj¹-
cy jest fakt, ¿e �ród³o tej teorii znajduje siê w pozamaterialnej sferze
rzeczywisto�ci, czemu dzi� ju¿ nie sposób zaprzeczyæ. Wieloletnie ba-
dania H.L.D. Rivaila dowiod³y, ¿e w zjawisku wiruj¹cych stolików �
jak i w innych, zachodz¹cych podczas seansów spirytystycznych oraz
spontanicznie � nie ma nic nadprzyrodzonego: wszystko opiera siê na
prawach natury, które wcze�niej nie zosta³y odkryte przez cz³owieka.

Kodyfikator zasad spirytyzmu zmar³ trzydziestego pierwszego mar-
ca 1869 roku, przygotowuj¹c siê do przeprowadzki do nowego miesz-
kania. Zosta³ pochowany na cmentarzu Père Lachaise, a w czasie cere-
monii pogrzebowej towarzyszy³y mu tysi¹ce Pary¿an. Na jego
nagrobku umieszczono motto: �Narodziæ siê, umrzeæ, odrodziæ ponow-
nie i wci¹¿ siê rozwijaæ � takie jest prawo�, na którego g³êbokim sen-
sie opiera siê filozofia spirytystyczna. Od tamtej pory grób zdobi¹ za-
wsze �wie¿e kwiaty po³o¿one przez tych, którzy znale�li w niej
pociechê moraln¹, otuchê i nadziejê. Charakterystyczny nagrobek
w kszta³cie dolmenu by³ przez wiele lat miejscem swoistych pielgrzy-
mek mi³o�ników spirytyzmu, cz³onków rozmaitych stowarzyszeñ ezo-
terycznych, turystów i zwyk³ych ciekawskich. Prasa brukowa wielo-
krotnie pisa³a o rzekomych tajemniczych ceremoniach, które odbywa³y
siê nocami w jego pobli¿u, choæ nigdy nie ujêto ¿adnych sprawców.
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W 1990 roku, ze zbiórki publicznej pokryto koszty konserwacji chwie-
j¹cego siê nagrobka, uszkodzonego dotkniêciami zwiedzaj¹cych cmen-
tarz, którzy twierdzili, ¿e kamienie promieniuj¹ niezwyk³¹ energi¹.
Oczywi�cie ¿adne badania nie potwierdzi³y tej opinii � natomiast fak-
tem jest, ¿e grób A. Kardeca nawet w renomowanych przewodnikach
(np. Michelina) uchodzi za jedno z najbardziej ukwieconych miejsc pa-
miêci na paryskich cmentarzach.

Za³o¿one przez H.L.D. Rivaila Paryskie Towarzystwo Studiów Spi-
rytystycznych przekszta³cone zosta³o we Francuski Zwi¹zek Spiryty-
styczny. Po latach do organizacji do³¹czy³y grupy z innych pañstw fran-
kofoñskich i dzi� powsta³y z ich po³¹czenia Francuski i Frankofoñski
Zwi¹zek Spirytystyczny ma kilka o�rodków we Francji (najbardziej ak-
tywne znajduj¹ siê w Tours i Lyonie), utrzymuj¹c rozleg³e kontakty
z zagranic¹. W 1989 roku � po wieloletniej przerwie wywo³anej pro-
blemami natury prawnej � ponownie zaczêto wydawaæ kwartalnik
�Przegl¹d Spirytystyczny�. Zagadkê stanowi natomiast fakt, co sta³o
siê z pami¹tkami po A. Kardecu, z jego archiwum badawczym, doku-
mentami, bibliotek¹ itp. Wiadomo, ¿e przez jaki� czas po jego �mierci
by³y przechowywane w tak zwanym Domu Spirytystów w Pary¿u, a po
drugiej wojnie �wiatowej zaginê³y w niewyja�nionych okoliczno-
�ciach. Wiele materia³ów zaginê³o w urzêdach i s¹dowych archiwach,
podczas procesu spirytystów � inne dosta³y siê w rêce prywatne
i trafi³y na rynek handlarzy starzyzn¹. Jedna z hipotez g³osi te¿, ¿e po
zakoñczeniu okupacji Pary¿a zosta³y wywiezione przez Niemców
najprawdopodobniej do Ameryki Po³udniowej, jednak stwierdzenie
to trudno jest zweryfikowaæ. Wbrew pozorom wiêc na uzupe³nienie
czeka nie tylko biografia autora �Ksiêgi Duchów�, ale tak¿e historia
powsta³ego dziêki niej ruchu spo³ecznego, który ma dzi� kilka milio-
nów adeptów na ca³ym �wiecie. W badaniach tych potrzeba bêdzie
identycznej postawy jak w czasach, gdy H.L.D. Rivail rozpoczyna³
swe eksperymenty z pozamaterialn¹ sfer¹ ¿ycia. Potrzeba bêdzie
obiektywizmu, rzetelno�ci i przede wszystkim wytrwa³o�ci badaczy,
którzy dzia³aj¹c dla dobra nauki, powinni wznie�æ siê ponad party-
kularne interesy i niejednokrotnie wkroczyæ na grz¹ski grunt hipotez
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pozornie k³óc¹cych siê ze zdrowym rozs¹dkiem lub niewygodnych dla
wielu osób.

Lektura �Ksiêgi Duchów� mo¿e byæ dla wspó³czesnego Czytelnika
nieco k³opotliwa. Autor pos³uguje siê bowiem trudnym w odbiorze sty-
lem wypowiedzi, przywodz¹cym na my�l odczyt czy przemówienie.
Dlatego te¿ pojawiaj¹ siê tam pooddzielane �rednikami zdania, stano-
wi¹ce pogrupowane logiczne ca³o�ci. Rezygnacja z takiego w³a�nie
uk³adu tre�ci w trakcie dokonywania t³umaczenia stanowi³aby zbytni¹
ingerencjê w dzie³o. Mam jednak nadziejê, ¿e nie przeszkodzi to mi³o-
�nikom literatury w uczcie duchowej, jak¹ niew¹tpliwie mo¿e stanowiæ
lektura �Ksiêgi Duchów� � tym bardziej ¿e wiele zawartych w niej
uwag brzmi niezwykle aktualnie...

Przemys³aw Grzybowski
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I
Dla okre�lenia nowych rzeczy potrzeba nowych s³ów, zgodnie z wy-

mogami przejrzysto�ci jêzykowej, celem unikniêcia zamieszania towa-
rzysz¹cego wieloznaczno�ci tych samych terminów. Wyrazy spirytual-
ny, spirytualista, spirytualizm posiadaj¹ �ci�le okre�lone znaczenia;
nadawanie im nowych do wykorzystania przy omawaniu teorii Duchów
by³oby wiêc mno¿eniem przypadków ju¿ i tak licznych dwuznaczno�ci.
Istotnie, spirytualizm jest przeciwieñstwem materializmu; kto wierzy,
¿e posiada w sobie co� poza materi¹, ten jest spirytualist¹; lecz z tego
nie wynika, i¿ wierzy tak¿e w istnienie Duchów i ich komunikowanie
siê ze �wiatem widzialnym. Zamiast okre�leñ �SPIRYTUALISTYCZ-
NY� i �SPIRYTUALIZM� wykorzystujemy tu, by nazwaæ ten ostatni
pogl¹d, terminy spirytystyczny i spirytyzm, których forma przywodzi na
my�l ich pochodzenie i sens rdzenia; dziêki temu s¹ doskonale zrozu-
mia³e, przy jednoczesnym zachowaniu w³a�ciwego znaczenia terminu
spirytualizm. Mówimy wiêc, ¿e podstaw¹ teorii spirytystycznej, czyli
spirytyzmu, s¹ zwi¹zki istniej¹ce miêdzy �wiatem materialnym i Du-
chami czy istotami �wiata niewidzialnego. Adeptami spirytyzmu bêd¹
wiêc spiryty�ci.

Szczegó³owo rzecz ujmuj¹c, �Ksiêga Duchów� zawiera teoriê spi-
rytystyczn¹; powi¹zan¹ jako jeden z jej elementów z ogóln¹ teori¹ spi-
rytualistyczn¹. Oto powód, dla którego nad tytu³em widnieje okre�le-
nie: �Filozofia spirytualistyczna�.

Wprowadzenie do studiów
nad teori¹ spirytystyczn¹
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II
Jest tak¿e inny termin, co do znaczenia którego nale¿y siê porozu-

mieæ, gdy¿ jest to jedno z kluczowych pojêæ ca³ej teorii moralnej; jest
tak¿e przedmiotem wielu sporów, wymagaj¹cym w³a�ciwego okre�le-
nia � chodzi o wyraz dusza. Rozbie¿no�æ opinii na temat natury duszy
bierze siê z faktu, ¿e ka¿dy wykorzystuje ten termin na swój sposób.
Wszelkich dyskusji pozwoli³by unikn¹æ tylko doskona³y jêzyk,
w którym ka¿da idea by³aby okre�lana w³a�ciwym wyrazem; posiada-
j¹c jeden termin dla ka¿dej rzeczy, wszyscy by siê rozumieli.

Jak s¹dz¹ niektórzy, dusza jest zasad¹ organicznego ¿ycia materialnego;
nie posiada w³asnej egzystencji i przestaje istnieæ, gdy ¿ycie siê koñczy:
jest to czysty materializm. W takim ujêciu, obrazowo mówi siê o roztrza-
skanym instrumencie, który nie jest ju¿ w stanie wydaæ d�wiêku: on nie
posiada duszy. Wed³ug tej koncepcji, dusza jest skutkiem, nie przyczyn¹.

Inni wierz¹, ¿e dusza jest pierwiastkiem inteligencji, powszechnym
czynnikiem, z którego ka¿da istota czerpie jak¹� czê�æ. Wed³ug nich,
w ca³ym wszech�wiecie istnieje tylko jedna dusza, rozdzielaj¹ca swe
cz¹stki miêdzy istoty inteligentne za ich ¿ycia; po �mierci ka¿da z tych
cz¹stek powraca do wspólnego �ród³a, gdzie miesza siê z ca³o�ci¹, tak
jak rzeki i strumyki powracaj¹ do morza, z którego wziê³y swój pocz¹-
tek. Koncepcja ta ró¿ni siê od poprzedniej tym, ¿e zak³ada istnienie
w nas czego� poza materi¹ oraz ¿e po �mierci co� pozostaje; by³oby to
jednak mniej wiêcej tak, jakby nie pozostawa³o nic, poniewa¿ nie po-
siadaj¹c ju¿ indywidualno�ci, nie byliby�my �wiadomi samych siebie.
Zgodnie z t¹ koncepcj¹, uniwersaln¹ dusz¹ by³by Bóg, a ka¿da istota
stanowi³aby czê�æ Bóstwa; jest to jedna z odmian panteizmu.

Jeszcze inni utrzymuj¹, ¿e dusza jest bytem umys³owym, odrêbnym,
niezale¿nym od materii, który zachowuje sw¹ indywidualno�æ po
�mierci. Niew¹tpliwie jest to znaczenie najbardziej rozpowszechnione,
bowiem pod tak¹ czy inn¹ nazw¹ ow¹ ideê bytu trwaj¹cego po �mierci
cia³a spotyka siê u wszystkich ludów bez wzglêdu na stopieñ ich ucywi-
lizowania, w postaci instynktownej wiary, niezale¿nej od jakichkol-
wiek nauk. Koncepcja ta, wed³ug której dusza jest przyczyn¹ a nie skut-
kiem, to teoria spirytualistów.
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Nie rozpatruj¹c warto�ci tych koncepcji i skupiaj¹c siê jedynie na
lingwistycznej stronie zagadnienia, twierdzimy, ¿e owe trzy zastosowa-
nia wyrazu dusza dotycz¹ trzech odrêbnych idei, z których ka¿da wy-
maga³aby oddzielnego potraktowania. Wyraz ten ma wiêc potrójne zna-
czenie, tote¿ ka¿dy ma racjê, ustalaj¹c definicjê ze swego punktu
widzenia; problem w tym, ¿e jêzyk posiada tylko jeden wyraz dla okre-
�lenia trzech idei. Celem zlikwidowania tego zamieszania, nale¿a³oby
zawêziæ znaczenie wyrazu dusza do jednej z nich � obojêtnie której,
wszystko jest bowiem kwesti¹ umowy opartej na wzajemnym porozu-
mieniu. Nam wydaje siê rzecz¹ najbardziej logiczn¹ uwzglêdnienie
tego wyrazu w jego najpopularniejszym znaczeniu; dlatego te¿ DUSZ¥
nazywamy istotê niematerialn¹ i zindywidualizowan¹, która znajduje
siê w nas i ¿yje nadal po �mierci cia³a materialnego. Nawet je�li istota
ta nie istnia³aby i by³a jedynie tworem wyobra�ni, potrzebowaliby�my
jakiego� terminu do jej okre�lenia.

Wobec braku specjalnych okre�leñ dla dwóch pozosta³ych idei, na-
zywamy:

Zasad¹ ¿yciow¹ � zasadê ¿ycia materialnego i organicznego, bez
wzglêdu na jej pochodzenie, wspóln¹ dla wszystkich istot ¿yj¹cych, od
ro�lin po cz³owieka. Skoro mo¿e istnieæ ¿ycie nie oparte na zdolno�ci
my�lenia, to taka zasada ¿yciowa jest czym� odrêbnym i niezale¿nym.
Okre�lenie witalno�æ nie wyra¿a³oby tej samej idei. Jedni uwa¿aj¹, ¿e
zasada ¿yciowa jest w³a�ciwo�ci¹ materii � zjawiskiem, do którego
dochodzi, gdy materia znajduje siê w pewnych okre�lonych warun-
kach; wed³ug innych � i jest to idea najbardziej popularna, tkwi ona
w jakim� specjalnym wszechobecnym fluidzie, z którego ka¿da istota
czerpie za ¿ycia i asymiluje pewn¹ jego czê�æ, tak jak cia³a bezw³ad-
ne1 absorbuj¹ �wiat³o; by³by to wiêc fluid ¿yciowy, który, jak s¹dz¹
niektórzy, mo¿e byæ niczym innym jak tylko przetworzonym fluidem
elektrycznym, zwanym tak¿e fluidem magnetycznym, fluidem nerwo-
wym itp.

1 Mianem cia³ bezw³adnych A. Kardec okre�la przedmioty z materii nieo¿ywionej.
(Przyp. t³umacza).
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Jakkolwiek by nie by³o, nie sposób zaprzeczyæ � bo tego dowo-
dz¹ obserwacje, ¿e u istot organicznych wystêpuje pewna wewnêtrzna
si³a bêd¹ca przyczyn¹ zjawiska ¿ycia, trwaj¹cego dopóki si³a ta istnie-
je; ¿e materialne ¿ycie jest zjawiskiem wspólnym dla wszystkich istot
organicznych i nie zale¿y od inteligencji czy my�lenia; ¿e inteligencja
i my�lenie s¹ w³a�ciwo�ciami charakterystycznymi dla pewnych orga-
nicznych gatunków; w koñcu, ¿e spo�ród wszystkich gatunków orga-
nicznych, obdarzonych inteligencj¹ i zdolno�ci¹ my�lenia, jedynym ob-
darzonym wyj¹tkowym poczuciem moralno�ci � co daje mu przewagê
nad pozosta³ymi gatunkami � jest cz³owiek.

Zgadza siê te¿, ¿e wieloznaczne pojmowanie duszy nie wyklucza
ani materializmu, ani panteizmu. Równie¿ spirytualista mo¿e rozpatry-
waæ duszê w kontek�cie jednej z owych dwóch pierwszych definicji,
nic nie ujmuj¹c idei zindywidualizowanej istoty niematerialnej, któr¹
nazwie w inny sposób. Pojêcie to nie przynale¿y wiêc do jednej tylko
teorii: jest to zmienne okre�lenie, które ka¿dy przyjmuje wed³ug swego
upodobania; i tak dochodzi do niekoñcz¹cych siê dyskusji.

Zamieszania mo¿na by unikn¹æ, gdyby w trzech wymienionych
przypadkach u¿ywa³o siê wyrazu dusza opatrzonego odpowiednim
okre�leniem precyzuj¹cym punkt widzenia, z którego siê wychodzi, lub
konkretne zastosowanie. By³oby to wiêc ogólne okre�lenie oznaczaj¹ce
jednocze�nie zasadê ¿ycia materialnego, inteligencji i poczucia moral-
no�ci, którego sens rozró¿nia³oby siê przy pomocy odpowiedniego
atrybutu, jak to siê dzieje w przypadku gazów, które rozró¿niamy jedne
od drugich, dodaj¹c odpowiednie przedrostki: hidrogenium, oksige-
nium, nitrogenium itp.1 Mo¿na wiêc mówiæ � i tak chyba by³oby najle-
piej: dusza ¿yciowa � o zasadzie ¿ycia materialnego, dusza intelektu-
alna � o zasadzie inteligencji, i dusza spirytystyczna � o zasadzie
naszej indywidualno�ci po �mierci. Jak widaæ, w grê wchodzi tylko do-
bór odpowiednich s³ów, lecz kwestia wzajemnego zrozumienia siê jest
tu bardzo istotna. Wobec powy¿szego � dusza ¿yciowa jest wspólna

1 Celem wykazania funkcji przedrostków w nazewnictwie gazów, pozostawiono na-
zwy ³aciñskie. Po ich przet³umaczeniu na jêzyk polski, koncepcja A. Kardeca nie mia³a-
by uzasadnienia. (Przyp. t³umacza).
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wszystkim istotom organicznym: ro�linom, zwierzêtom i ludziom; du-
sza intelektualna w³a�ciwa jest ludziom i zwierzêtom; a duszê spiryty-
styczn¹ posiada jedynie cz³owiek.

Uznali�my za konieczne zamie�ciæ wszystkie te wyja�nienia, bo-
wiem teoria spirytystyczna opiera siê w szczególno�ci na istnieniu
w nas pewnej istoty, niezale¿nej od materii i ¿yj¹cej nadal po �mierci
cia³a materialnego. Poniewa¿ w pracy tej czêsto bêdziemy u¿ywaæ po-
jêcia dusza, dlatego istotnym by³o ustalenie znaczenia, jakie mu bê-
dziemy przypisywaæ, aby nie zrodzi³o siê ¿adne nieporozumienie.

Powracamy teraz do g³ównego tematu niniejszego wprowadzenia.

III
Jak ka¿da nowo�æ, teoria spirytystyczna posiada swoich zwolenni-

ków i przeciwników. Spróbujemy odpowiedzieæ na kilka zarzutów tych
ostatnich, rozpatruj¹c warto�æ motywów, na których siê opieraj¹ �
jednocze�nie jednak nie roszcz¹c sobie prawa do przekonania wszyst-
kich, poniewa¿ istniej¹ ludzie wierz¹cy, ¿e �wiat³o zosta³o stworzone
tylko dla nich. Zwracamy siê do ¿yczliwych osób wolnych od uprze-
dzeñ i przes¹dów, które szczerze pragn¹ dowiedzieæ siê czego�, a wyka-
¿emy im, ¿e wiêkszo�æ zarzutów stawianych teorii spirytystycznej jest
skutkiem niedok³adnej obserwacji oraz zbyt ³atwego i szybkiego os¹-
dzania rzeczywisto�ci.

Najpierw przypomnijmy w kilku s³owach seriê nastêpuj¹cych po
sobie zjawisk, które przyczyni³y siê do narodzin tej teorii.

Pierwszym zaobserwowanym faktem by³o poruszanie siê ró¿nych
przedmiotów; okre�lono to ogólnie mianem wiruj¹cych stolików lub
tañca stolików. Do zjawiska, które zosta³o dostrze¿one prawdopodob-
nie najpierw w Ameryce � czy mo¿e raczej powtórzy³o siê w tych
stronach, gdy¿ z historii wiadomo, ¿e mia³o miejsce ju¿ w czasach naj-
dawniejszych � dochodzi³o w dziwnych okoliczno�ciach, takich jak
niezwyk³e ha³asy czy stukniêcia bez znanej oczywistej przyczyny. St¹d
zjawisko to szybko przenios³o siê do Europy i innych czê�ci �wiata;
pocz¹tkowo wzbudza³o wielk¹ nieufno�æ, lecz ogromna liczba do-
�wiadczeñ ju¿ wkrótce nie pozwala³a w¹tpiæ w jego realno�æ.
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Je�li zjawisko to ogranicza³oby siê wy³¹cznie do ruchów przedmio-
tów materialnych, mo¿na by je wyja�niæ jako efekt dzia³ania przyczyny
czysto fizycznej. Daleko nam jeszcze do znajomo�ci wszystkich ukry-
tych czynników natury, jak i wszystkich w³a�ciwo�ci zjawisk ju¿ nam
nieobcych; choæby tylko wynalazek elektryczno�ci, codziennie przy-
czynia siê do pomna¿ania liczby dostarczanych cz³owiekowi nowych
�rodków, których przeznaczeniem bêdzie, jak siê wydaje, rzucenie no-
wego �wiat³a na naukê. Nie jest wiêc wykluczone, ¿e to energia elek-
tryczna, modyfikowana w okre�lonych warunkach, czy przez jaki� nie-
znany czynnik, mog³a byæ przyczyn¹ tych ruchów. Wystêpowanie
wiêkszego skupiska ludzi zwielokrotniaj¹cego si³ê oddzia³ywania prze-
mawia³oby za t¹ hipotez¹, gdy¿ mo¿na by traktowaæ tê grupê jako wie-
lokrotne ogniwo, którego moc odpowiada³aby liczbie jego elementów.

Ruch okrê¿ny te¿ nie by³by niczym nadzwyczajnym, gdy¿ wystêpu-
je on w naturze; wszystkie cia³a niebieskie poruszaj¹ siê koli�cie; by³by
to wiêc ma³y odpowiednik powszechnego ruchu wszech�wiata, czy ra-
czej dowód na to, ¿e jaki� nie znany dot¹d czynnik w okre�lonych wa-
runkach mo¿e wzbudziæ u ma³ych przedmiotów energiê podobn¹ do tej,
która napêdza planety.

Jednak obserwowany ruch nie zawsze by³ okrê¿ny; czêsto by³ przery-
wany i nieregularny; przedmiot by³ energicznie wstrz¹sany, wywracany,
popychany w dowolnym kierunku i wbrew wszelkim zasadom statyki
unoszony nad ziemiê, i bez oparcia utrzymywany w powietrzu. Fakty te
mo¿na by³o wyja�niæ tylko dzia³aniem jakiego� niewidzialnego czynnika
fizycznego. Czy¿ nie jeste�my �wiadkami zjawisk, w których energia
elektryczna niszczy budowle, wyrywa drzewa z korzeniami, odrzuca na
znaczn¹ odleg³o�æ, przyci¹ga lub odpycha nawet najciê¿sze cia³a?

Dziwne ha³asy i stukniêcia � je�li przyjmie siê, ¿e nie s¹ jednymi
ze zwyczajnych efektów towarzysz¹cych rozsychaniu siê drewna lub
nastêpstwem innego przypadkowego bod�ca � mog³yby byæ nastêp-
stwem zagêszczania siê pewnego ukrytego fluidu: bo czy¿ elektrycz-
no�æ nie wywo³uje nawet bardzo silnych ha³asów?

Do tego momentu wszystko mo¿na by zaliczyæ do faktów czysto fi-
zjologicznych i fizycznych. Bez wychodzenia poza kr¹g tego rodzaju
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problemów, istnia³o tu pole do powa¿nych badañ, z pewno�ci¹ godne
uwagi naukowców. Dlaczego z niego nie skorzystano? Przykro powie-
dzieæ, lecz sta³o siê tak z przyczyn kolejny raz potwierdzaj¹cych lekko-
my�lno�æ ludzkiego ducha. Przyczyni³a siê do tego g³ównie pospolito�æ
przedmiotu najczê�ciej u¿ywanego w trakcie pierwszych eksperymen-
tów. Jaki¿ wp³yw wywiera czêsto jakie� s³owo na sprawê niezmiernej
wagi! Nie przypuszczaj¹c, ¿e ruch móg³by dotyczyæ tak¿e jakiegokol-
wiek innego przedmiotu, ograniczono siê do sto³ów niew¹tpliwie dlate-
go, ¿e przedmiot ten jest najwygodniejszy i w bardziej naturalny spo-
sób zasiada siê dooko³a sto³u ni¿ wokó³ jakiego� innego mebla. Poza
tym, wysoko postawieni ludzie s¹ czasem tak bardzo dziecinni, ¿e kilku
z nich uzna³o za rzecz niegodn¹ ich honoru zajmowanie siê czym�, co
postanowiono nazwaæ tañcem stolików. Jest wiêc mo¿liwe, ¿e gdyby
zjawisko zaobserwowane przez Galvaniego1 zosta³o zauwa¿one przez
osoby niewykszta³cone i otrzyma³o �mieszn¹ nazwê, pewnie dzi� po-
równywano by je do zabawy z czarodziejsk¹ pa³eczk¹. Bo te¿ który na-
ukowiec nie uwa¿a³by, ¿e poni¿ej jego godno�ci jest zajmowanie siê
¿abim tañcem?

Kilku z nich jednak, na tyle skromnych, ¿e zgodzili siê przyznaæ, i¿
natura nie powiedzia³a zapewne swego ostatniego s³owa, postanowi³o
sprawê rozwik³aæ, by uspokoiæ sumienie; i okaza³o siê, ¿e zjawisko nie
zawsze odpowiada ich oczekiwaniom; co wiêcej, ¿e nie dochodzi³o do
niego zawsze, gdy tego chcieli, oraz w sposób, w jaki chcieli � dlatego
te¿ ich konkluzje by³y sprzeczne z wcze�niejszymi za³o¿eniami. Na
przekór temu, stoliki nie przesta³y siê obracaæ, i mo¿emy tu powtórzyæ
za Galileuszem2: a jednak siê ruszaj¹! Powiemy wiêcej: faktów namno-
¿y³o siê tyle, ¿e dzi� przyznaje im siê prawo bytu, nam za� pozostaje ju¿

1 Luigi Galvani (1737-1798) � w³oski lekarz, fizyk, fizjolog; profesor uniwersytetu
w Bolonii. Odkry³ zjawisko elektryczno�ci, prowadz¹c eksperymenty przy wykorzysta-
niu ¿ab. Udowadniaj¹c istnienie zjawisk tego typu w tkankach zwierzêcych, zapocz¹t-
kowa³ rozwój elektrofizjologii. (Przyp. t³umacza).
2 Galileusz (1564-1642) � (w³a�ciwie: Galileo Galilei) w³oski fizyk, astronom i filo-
zof, twórca podstaw eksperymentalno-matematycznych metod badawczych w przyrodo-
znawstwie. Odkry³ prawa ruchu wahad³a i swobodnego spadania cia³. Za swe pogl¹dy
by³ prze�ladowany przez Ko�ció³. (Przyp. t³umacza).
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tylko poszukiwaæ ich racjonalnego wyja�nienia. Czy z faktu, ¿e zjawi-
ska te przebiegaj¹ nie zawsze w ten sam sposób oraz niezale¿nie od
woli i wymagañ obserwatora, mo¿na wywnioskowaæ, ¿e s¹ nierealne?
Czy¿ zjawiska elektryczne i chemiczne tak¿e nie wymagaj¹ okre�lo-
nych warunków oraz czy nale¿y im przeczyæ, je�li zachodz¹ pomimo
tych warunków? Czy wobec tego dziwnym jest fakt, ¿e ruchy przed-
miotów na skutek oddzia³ywania ludzkiego fluidu tak¿e wymagaj¹
pewnych okoliczno�ci, a do zjawiska nie dochodzi wtedy, gdy ekspery-
mentator ze swej strony chce doprowadziæ do niego, bo taki ma kaprys
� b¹d� te¿ dostosowaæ je do znanych mu praw, nie bior¹c pod uwagê,
¿e nowe zjawiska rz¹dz¹ siê byæ mo¿e nowymi prawami? Poza tym,
aby poznaæ te prawa, nale¿y przebadaæ warunki, w których maj¹ miej-
sce fakty, a badania takie mog¹ byæ prowadzone wy³¹cznie na zasadach
starannej, uwa¿nej i czasem d³ugotrwa³ej obserwacji.

Lecz � mówi¹ niektórzy � czêsto widaæ w tym wszystkim oczywi-
ste oszustwo. Dlatego pytamy ich najpierw: czy s¹ pewni oszustwa �
czy mo¿e uznali za oszustwo zjawiska, których nie potrafili wyt³uma-
czyæ � jak prosty wie�niak, który eksperymentuj¹cego profesora fizy-
ki uzna³ za magika. Nawet je�li przyznamy, ¿e czasem mieli�my do czy-
nienia z iluzj¹, to czy¿ jest to powód do zanegowania faktu? Czy
powinni�my zanegowaæ fizykê, je�li kilku prestidigitatorów �mie siê na-
zywaæ fizykami? Zawsze nale¿y braæ pod uwagê charakter osób i stwier-
dzaæ, czy maj¹ powód, by oszukiwaæ. A je�li chodzi tylko o ¿art? Bawiæ
siê mo¿na przez chwilê; natomiast ¿art przeci¹gany w nieskoñczono�æ
staje siê nudny zarówno dla oszusta, jak i oszukiwanego. Poza tym,
w samym oszustwie rozprzestrzeniaj¹cym siê od jednego krañca �wiata
do drugiego oraz uprawianym przez osoby jak najbardziej powa¿ne,
szanowane i wykszta³cone, ju¿ jest co� nadzwyczajnego, jako w zjawi-
sku samym w sobie.

IV
Je¿eli zjawiska, którymi siê zajmujemy, ogranicza³yby siê wy³¹cz-

nie do ruchu przedmiotów, pozosta³yby one, jak ju¿ stwierdzili�my,
w krêgu zainteresowañ nauk fizycznych; tak siê jednak nie sta³o: by³o
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im dane doprowadziæ nas w pobli¿e niezwyk³ych faktów. Nie wiadomo
ju¿, z czyjej inicjatywy uznano, ¿e impuls dawany tym przedmiotom
nie jest jedynie przejawem dzia³ania jakiej� �lepej si³y mechanicznej,
lecz ¿e w ruchu tym w sposób oczywisty daje o sobie znaæ jaki� czynnik
inteligentny. Od momentu, gdy droga ta zosta³a otwarta, uzyskano zu-
pe³nie nowe pole obserwacji; unios³a siê zas³ona ukrywaj¹ca przed
nami wiele tajemnic. Czy rzeczywi�cie istnieje jaka� inteligentna si³a?
Oto jest pytanie. Je¿eli si³a taka istnieje, to czym jest; jaka jest jej natu-
ra; jej pochodzenie? Czy ma nad ludzko�ci¹ przewagê? Takie pytania
zrodzi³y siê w nastêpstwie tego pierwszego.

Do pierwszych inteligentnych manifestacji dosz³o przy pomocy
sto³ów, które unosi³y siê i jedn¹ z nóg stuka³y kilkakrotnie, odpowia-
daj¹c w ten sposób na zadane pytania tak albo nie � odpowiednio do
ustaleñ. A¿ do tego momentu nic z pewno�ci¹ nie przekona³oby scep-
tyków, bowiem mo¿na by tu doszukiwaæ siê dzia³ania przypadku. Na-
stêpnie otrzymano bardziej rozwiniête wypowiedzi przy pomocy liter
alfabetu: ruchomy przedmiot wykonywa³ okre�lon¹ liczbê stukniêæ,
odpowiadaj¹c¹ liczbie porz¹dkowej litery w alfabecie, tworz¹c w ten
sposób wyrazy i zdania bêd¹ce odpowiedziami na zadawane pytania.
Trafno�æ odpowiedzi i ich zgodno�æ z pytaniami wywo³a³y ogromne
zdziwienie. Zapytana o sw¹ naturê, odpowiadaj¹ca na pytania tajem-
nicza istota stwierdzi³a, ¿e jest Duchem czy geniuszem, poda³a swoje
imiê i dostarczy³a licznych informacji o swej osobowo�ci. Okolicz-
no�æ ta jest wyj¹tkowo godna podkre�lenia. Nikt nie pomy�la³ o Du-
chach, próbuj¹c wyt³umaczyæ owo zjawisko; to ono samo odkry³o
przed nami sw¹ przyczynê. W naukach �cis³ych czêsto wysuwa siê hi-
potezy celem uzyskania bazy dla swych rozwa¿añ; w tym wypadku
by³o zupe³nie inaczej.

Taki sposób komunikowania siê by³ d³ugotrwa³y i niewygodny.
Duch sam � co jest kolejnym faktem godnym odnotowania � wyzna-
czy³ inn¹ metodê. Jedno z tych niewidzialnych stworzeñ doradzi³o
przymocowanie o³ówka do koszyka b¹d� innego przedmiotu. Koszyk
ten, stoj¹cy na kartce papieru, poruszany by³ t¹ sam¹ nieznan¹ si³¹, która
ko³ysa³a sto³ami; jednak zamiast zwyk³ego regularnego ruchu, o³ówek
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rysowa³ litery, które utworzy³y wyrazy, zdania i ca³e wypowiedzi zaj-
muj¹ce wiele stron, dotycz¹ce najwy¿szego rzêdu problemów zwi¹za-
nych z filozofi¹, moralno�ci¹, metafizyk¹, psychologi¹ itp. � a nastê-
powa³o to tak szybko, jakby pisano rêcznie.

Wskazówkê tê zarejestrowano jednocze�nie w Ameryce, Francji
i w innych krajach. Oto s³owa, za pomoc¹ których zosta³a przekazana
w Pary¿u, 10 czerwca 1853 roku, jednemu z zagorza³ych adeptów teorii
spirytystycznej, który ju¿ od dawna, od 1849 roku zajmowa³ siê wywo-
³ywaniem Duchów: �Przynie� z s¹siedniego pokoju koszyczek; przy-
mocuj do niego o³ówek; po³ó¿ to na papier, a na brzegu koszyczka po-
³ó¿ swe palce�. Po kilku chwilach koszyczek poruszy³ siê, a o³ówek
bardzo czytelnie napisa³ nastêpuj¹ce zdanie: �Kategorycznie zabra-
niam ci mówiæ o tym komukolwiek; nastêpnym razem, gdy bêdê pisaæ,
bêdê pisaæ lepiej�.

Przedmiot, do którego przytwierdza siê o³ówek, jest tylko narzê-
dziem � jego natura i forma nie maj¹ tu ¿adnego znaczenia; poszuki-
wano wiêc najwygodniejszego rozwi¹zania; i to dlatego wiele osób
u¿ywa w tym celu deseczki.

Koszyk czy deseczka mog¹ byæ poruszane wy³¹cznie pod wp³ywem
osób wykazuj¹cych ku temu specjalne zdolno�ci i nazywanych media-
mi � to jest po�rednikami czy ³¹cznikami miêdzy Duchami a lud�mi.
Warunki, w których rozwija siê taka zdolno�æ, zale¿¹ jednocze�nie od
czynników natury fizycznej i psychicznej, jeszcze do koñca nie zbada-
nych; istniej¹ bowiem media w ka¿dym wieku, ka¿dej p³ci, znajduj¹ce
siê na wszystkich stopniach rozwoju intelektualnego. Poza tym, zdol-
no�æ ta rozwija siê dziêki æwiczeniom.

V
Pó�niej okaza³o siê, ¿e koszyk lub deseczka by³y jedynie przed³u¿e-

niem rêki, a medium w³asnorêcznie trzymaj¹c o³ówek, pisa³o pod
wp³ywem jakiego� impulsu niezale¿nie i wrêcz gor¹czkowo. Tym spo-
sobem komunikowanie sta³o siê szybsze, ³atwiejsze i bardziej komplet-
ne; dzi� jest to najpopularniejsza metoda postêpowania � tym bardziej
¿e liczba osób obdarzonych tak¹ zdolno�ci¹ jest znacz¹ca i zwiêksza siê
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z ka¿dym dniem. Do�wiadczenia ujawni³y w koñcu inne formy tej zdol-
no�ci; dowiedziano siê te¿, ¿e komunikowaæ siê z Duchami mo¿na rów-
nie dobrze przy pomocy mowy, s³uchu, wzroku, dotyku itp., a nawet za
spraw¹ bezpo�redniego pisania Duchów, to jest bez pomocy rêki me-
dium czy o³ówka.

Po stwierdzeniu tych faktów, pozosta³o jeszcze ustalenie g³ównego
problemu, mianowicie funkcji medium w procesie otrzymywania odpo-
wiedzi, a tak¿e: na ile odbywa siê to mechanicznie � na ile za� z udzia-
³em psychiki. Problem ów mog¹ wyja�niæ dwie zasadnicze okoliczno-
�ci, których nie powinien przegapiæ uwa¿ny obserwator. Pierwsz¹
z nich jest sposób, w jaki koszyk porusza siê pod wp³ywem medium,
podczas gdy ono tylko trzyma palce na jego krawêdzi; badania dowio-
d³y niemo¿no�ci jakiegokolwiek kierowania koszykiem przez medium.
Niemo¿no�æ ta staje siê jeszcze bardziej oczywista w chwili, gdy dwie
lub trzy osoby jednocze�nie opieraj¹ swe rêce na koszyku; by³aby ko-
nieczna naprawdê nadzwyczajna zgodno�æ ruchów i prócz tego abso-
lutna jedno�æ my�li, gdyby osoby te próbowa³y daæ tê sam¹ odpowied�
na zadane pytanie. Inny fakt, nie mniej osobliwy wprawia w jeszcze
wiêksze zak³opotanie; chodzi tu o radykaln¹ zmianê charakteru pisma
w momencie zmiany manifestuj¹cego siê Ducha; za ka¿dym razem, gdy
Duch ten powraca, jego charakter pisma jest taki sam jak poprzednio.
Medium musia³oby wiêc trenowaæ zmiany charakteru pisma na dzie-
si¹tki ró¿nych sposobów, a zw³aszcza zapamiêtywaæ charakter pisma
przynale¿ny konkretnemu Duchowi.

Druga okoliczno�æ wynika z samej natury odpowiedzi, które najczê-
�ciej, a zw³aszcza gdy dotycz¹ spraw abstrakcyjnych lub naukowych,
wyra�nie przewy¿szaj¹ wiedzê i czasem nawet mo¿liwo�ci intelektual-
ne medium; zreszt¹ ono najczê�ciej nie jest �wiadome tego, co jest pisa-
ne pod jego wp³ywem; czêsto nie zwraca uwagi, czy nawet nie rozumie
zadawanego pytania, gdy¿ mo¿na to uczyniæ w obcym dla medium jê-
zyku, a nawet w my�lach, za� odpowied� mo¿e zostaæ udzielona tak¿e
w innym jêzyku. W koñcu czêsto zdarza siê, ¿e kosz pisze spontanicz-
nie, bez uprzedniego zadania pytania, informuj¹c o rzeczach zupe³nie
nieoczekiwanych.
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W pewnych wypadkach odpowiedzi te s¹ tak m¹dre, g³êbokie i traf-
ne; uwidaczniaj¹ siê w nich tak podnios³e i przepiêkne my�li, ¿e mog¹
one pochodziæ wy³¹cznie od jakiej� wy¿szej inteligencji, charakteryzu-
j¹cej siê najczystsz¹ moralno�ci¹; innym razem s¹ tak bezmy�lne, lekko-
my�lne i trywialne, ¿e rozs¹dek nie pozwala s¹dziæ, i¿ pochodz¹ z tego
samego �ród³a. Tê ró¿norodno�æ jêzyków mo¿na wyt³umaczyæ jedynie
ró¿nicami istniej¹cymi miêdzy manifestuj¹cymi siê inteligencjami.
Czy �ród³em tych inteligencji jest ludzko�æ, czy znajduje siê ono poza
ni¹? To zasadniczy problem, którego kompletne wyt³umaczenie � ta-
kie, jakiego dostarczy³y nam same Duchy � zawarto w tej publikacji.

Oto oczywiste zjawiska, maj¹ce miejsce poza zwyczajnym krêgiem
naszych obserwacji, nie w tajemniczych okoliczno�ciach, lecz w �wie-
tle dnia; zaobserwowaæ je i potwierdziæ mo¿e ka¿dy cz³owiek, gdy¿ nie
s¹ przywilejem jednostki, lecz z w³asnej woli uczestnicz¹ w nich co-
dziennie tysi¹ce ludzi. Zjawiska te z pewno�ci¹ maj¹ jak¹� przyczynê,
a poniewa¿ uwidacznia siê w nich oddzia³ywanie jakiej� inteligencji
i jakiej� woli, dlatego wykraczaj¹ poza sferê czysto fizyczn¹.

Wymy�lono na ten temat wiele teorii; za chwilê rozpatrzymy je
i stwierdzimy, czy t³umacz¹ wszystkie fakty ³¹cz¹ce siê z tym zagadnie-
niem. Zanim jednak do tego dojdzie, za³ó¿my istnienie istot odrêbnych
od cz³owieka � skoro takie wyja�nienie podaj¹ manifestuj¹ce siê inte-
ligencje � i rozwa¿my to, co do nas mówi¹.

VI
Istoty komunikuj¹ce siê z nami same nazywaj¹ siê � jak ju¿ wspo-

mnieli�my � Duchami lub geniuszami oraz deklaruj¹, ¿e przynaj-
mniej niektóre nale¿a³y do grona ¿yj¹cych na Ziemi. Wspó³tworz¹
one �wiat spirytystyczny, tak jak my za ¿ycia wspó³tworzymy �wiat
cielesny.

Aby pó�niej ³atwiej nam by³o odpowiedzieæ na kilka zarzutów, stre-
�cimy teraz w kilku s³owach najwa¿niejsze punkty teorii, któr¹ Duchy
nam przekaza³y.

�Bóg jest wieczny, niezmienny, niematerialny, jedyny, wszechmo-
g¹cy, w najwy¿szym stopniu sprawiedliwy i dobry.
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Stworzy³ wszech�wiat, na który sk³adaj¹ siê wszystkie byty o¿ywio-
ne i nieo¿ywione, materialne i niematerialne.

Istoty materialne sk³adaj¹ siê na �wiat widzialny, czyli cielesny; a nie-
materialne na niewidzialny, czyli spirytystyczny, to jest �wiat Duchów.

�wiat spirytystyczny jest �wiatem zwyczajnym, pierwotnym, wiecz-
nym, poprzedzaj¹cym wszystko i trwaj¹cym poza wszystkim.

�wiat cielesny jest tylko drugorzêdny; móg³by przestaæ istnieæ lub
nie istnieæ nigdy, co nie wywar³oby wp³ywu na istotê �wiata spiryty-
stycznego.

Duchy na pewien czas przybieraj¹ zniszczaln¹ pow³okê materialn¹,
której rozpad w chwili �mierci uwalnia je.

Spo�ród ró¿nych gatunków istot cielesnych, Bóg wyznaczy³ rodzaj
ludzki, by w nim dokonywa³o siê wcielenie Duchów, które osi¹gnê³y
pewien stopieñ rozwoju; sprzyja temu umys³owa i intelektualna wy¿-
szo�æ ludzko�ci nad wszystkimi innymi gatunkami.

Dusza jest wcielonym Duchem, a cia³o jest tylko jego pow³ok¹.
Cz³owiek sk³ada siê z trzech czê�ci: 1-o cia³a materialnego, czyli

istoty materialnej, analogicznego wobec cia³ zwierz¹t i o¿ywianego
przez tê sam¹ zasadê ¿yciow¹; 2-o duszy, czyli istoty niematerialnej,
Ducha wcielonego w cia³o; 3-o ³¹cznika spajaj¹cego duszê z cia³em, za-
sady po�redniej miêdzy materi¹ i Duchem.

Cz³owiek ma wiêc dwie natury: za spraw¹ swego cia³a materialnego
podziela naturê zwierz¹t, których instynktami siê charakteryzuje; za
spraw¹ duszy za� podziela naturê Duchów.

Ów ³¹cznik, czyli cia³o duchowe, które spaja cia³o materialne i Du-
cha, jest swego rodzaju pó³materialn¹ pow³ok¹. �mieræ jest rozpadem
pow³oki mniej delikatnej; Duch zachowuje tê drug¹, która jest dla niego
eterycznym cia³em, niepostrzegalnym dla nas w normalnym stanie, które
jednak w pewnych okoliczno�ciach mo¿e staæ siê widzialne, a nawet do-
tykalne � jak to bywa w przypadku zjawisk okre�lanych mianem zjaw.

Duch nie jest wiêc jak¹� mglist¹, nieokre�lon¹ istot¹, któr¹ mo¿na
sobie tylko wyobra¿aæ; jest natomiast tworem realnym, okre�lonym,
który w pewnych okoliczno�ciach mo¿na postrzegaæ przy pomocy
zmys³ów wzroku, s³uchu i dotyku.
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Duchy nale¿¹ do ró¿nych klas i nie s¹ równe ani pod wzglêdem
mocy, ani inteligencji, ani m¹dro�ci, ani moralno�ci. Te nale¿¹ce do
pierwszej klasy s¹ Duchami wy¿szymi, wyró¿niaj¹cymi siê spo�ród
pozosta³ych sw¹ doskona³o�ci¹, wiedz¹, zbli¿eniem do Boga, czysto-
�ci¹ uczuæ i umi³owaniem dobra: s¹ to anio³y, czyli Duchy czyste. Po-
zosta³ym klasom mniej lub bardziej daleko do tej doskona³o�ci; te zali-
czaj¹ce siê do stopni ni¿szych wykazuj¹ sk³onno�ci ku wiêkszo�ci
z naszych ¿¹dz: nienawi�ci, zawi�ci, zazdro�ci, pychy itp.; odczuwaj¹
one przyjemno�æ w obliczu z³a. Niektóre Duchy nie s¹ ani bardzo do-
bre, ani bardzo z³e; s¹ raczej nieporz¹dne i k³ótliwe ni¿ z³o�liwe, dlate-
go cechuje je frywolno�æ i brak logiki w postêpowaniu: s¹ to Duchy
lekkomy�lne lub niezrównowa¿one.

Duchy nie nale¿¹ do tej samej kategorii przez ca³¹ wieczno�æ.
Wszystkie doskonal¹ siê, pokonuj¹c poszczególne stopnie spiryty-
stycznej hierarchii. Doskonalenie to dokonuje siê w ramach wcielenia,
które jednym przyznane jest jako kara, innym za� jako misja. ¯ycie
materialne jest prób¹, której Duchy musz¹ byæ poddane wiele razy, a¿
osi¹gn¹ absolutn¹ doskona³o�æ; jest to co� w rodzaju selekcji czy
oczyszczalni, z której wychodz¹ mniej lub bardziej czyste.

Porzuciwszy cia³o materialne, dusza powraca do �wiata Duchów,
sk¹d siê wywodzi, i po krótszym lub d³u¿szym czasie, który spêdza jako
Duch b³¹kaj¹cy siê, rozpoczyna nowe materialne istnienie1.

Skoro Duch musi wcieliæ siê wiele razy, z tego wynika, ¿e my
wszyscy mieli�my ju¿ wiele istnieñ i bêdziemy musieli mieæ jeszcze
inne � mniej lub bardziej udoskonalaj¹ce, czy to na Ziemi, czy w in-
nych �wiatach.

Wcielenie Duchów zawsze dokonuje siê w rodzaju ludzkim; b³êdem
by³oby wierzyæ, ¿e dusza czy Duch mo¿e wcieliæ siê w cia³o zwierzêcia.

Rozliczne istnienia cielesne Ducha zawsze wiod¹ do postêpu, nigdy
nie uwsteczniaj¹; jednak szybko�æ postêpu zale¿y od wysi³ków, które
podejmujemy w celu osi¹gniêcia doskona³o�ci.

1 Miêdzy tak¹ koncepcj¹ reinkarnacji a ide¹ metempsychozy akceptowan¹ przez
niektóre sekty istnieje istotna ró¿nica, która zostanie wyja�niona w dalszej czê�ci tej
publikacji.
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Cechy duszy s¹ cechami wcielonego w nas Ducha; tak wiêc cz³o-
wiek prawy jest wcieleniem Ducha dobrego; cz³owiek zdeprawowany
to wcielony Duch nieczysty.

Dusza posiada³a sw¹ indywidualno�æ, zanim siê jeszcze wcieli³a;
zachowa j¹ po od³¹czeniu siê od cia³a materialnego.

Wracaj¹c do �wiata Duchów, dusza spotyka siê tutaj ze wszystkimi,
których zna³a na Ziemi, a jej wszelkie poprzednie istnienia odtwarzaj¹
siê w jej pamiêci, wraz ze wspomnieniem ca³ego uczynionego przez ni¹
dobra lub z³a.

Wcielony Duch podlega wp³ywowi materii; cz³owiek, który prze-
zwyciê¿a ten wp³yw poprzez uszlachetnienie i oczyszczenie swej du-
szy, zbli¿a siê do Duchów dobrych, z którymi bêdzie kiedy� przebywa³.
Ten, kto pozwala dominowaæ nad sob¹ z³ym ¿¹dzom, dla kogo rado�æ
stanowi jedynie zaspokojenie trywialnych pasji � zbli¿a siê do Du-
chów nieczystych, dopuszczaj¹c do przewagi natury zwierzêcej.

Wcielone Duchy zamieszkuj¹ rozmaite �wiaty we wszech�wiecie.
Duchy nie wcielone lub b³¹kaj¹ce siê nie przebywaj¹ w jakim� okre-

�lonym, wydzielonym miejscu; s¹ wszêdzie, w przestrzeni i obok nas,
widz¹ nas i dotykaj¹ w ka¿dej chwili; s¹ niewidzialnym t³umem poru-
szaj¹cym siê wokó³ nas.

Duchy stale wp³ywaj¹ na �wiat umys³owy, a nawet fizyczny; od-
dzia³uj¹ na materiê i my�l, bêd¹c jedn¹ z potêg natury, skuteczn¹ przy-
czyn¹ wielkiej liczby nie wyja�nionych do dzi� lub wyja�nionych
b³êdnie zjawisk, których racjonalnego wyja�nienia dostarcza tylko
spirytyzm.

Relacje miêdzy Duchami i lud�mi nie ustaj¹. Dobre Duchy sk³a-
niaj¹ nas ku dobru, wspieraj¹ w czasie prób ¿yciowych, pomagaj¹c
znosiæ je odwa¿nie i z pokor¹; z³e Duchy kieruj¹ nas ku z³u: jest im
przyjemnie widzieæ, jak ludzie ulegaj¹ ich namowom i staj¹ siê do
nich podobni.

Komunikowanie siê ludzi i Duchów odbywa siê niepostrze¿enie lub
jawnie. Niepostrzegalna komunikacja polega na mimowolnym odbiera-
niu dobrego lub z³ego wp³ywu Duchów; inspiracje dobre od z³ych po-
zwala nam odró¿niæ nasze sumienie. Jawne komunikowanie dokonuje
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siê najczê�ciej za pomoc¹ pisania, mowy lub innych przejawów mate-
rialnych, najczê�ciej przy pomocy mediów, które s³u¿¹ jako narzêdzia.

Duchy manifestuj¹ siê spontanicznie lub wskutek wywo³ania. Mo¿-
na wywo³aæ wszelkie Duchy: te, które animowa³y ludzi zwyczajnych,
a tak¿e tych najbardziej �wiat³ych, bez wzglêdu na epokê, w której ¿yli;
Duchy naszych krewnych, przyjació³ lub wrogów, i otrzymaæ od nich
za pomoc¹ pisemnych lub ustnych komunikatów rady, informacje o ich
pozagrobowej sytuacji, uwagi na nasz temat, a tak¿e objawienia, które
im wolno nam przekazaæ.

Duchy przyci¹ga moralny charakter �rodowiska, w którym siê je
wywo³uje. Duchy wy¿sze dobrze siê czuj¹ na spotkaniach powa¿nych,
gdzie panuje umi³owanie dobra oraz szczera chêæ nauczenia siê czego�
i poprawy. Ich obecno�æ odpêdza Duchy ni¿sze, które z kolei znajduj¹
³atwy dostêp i dzia³aj¹ bez jakichkolwiek przeszkód w �rodowisku
osób lekkomy�lnych lub powodowanych jedynie ciekawo�ci¹, a tak¿e
w�ród których panuj¹ negatywne instynkty. Tu nie nale¿y oczekiwaæ
dobrych rad i po¿ytecznych nauk, a tylko rzeczy ma³o istotnych,
k³amstw, trywialnych ¿artów czy oszustw; czêsto bowiem zdarza siê,
¿e Duchy te przybieraj¹ szanowane imiona, by tym ³atwiej wprowa-
dziæ w b³¹d.

Rozró¿nienie Duchów dobrych i z³ych jest bardzo ³atwe: jêzyk
Duchów wy¿szych jest zawsze pe³en godno�ci, szlachetny, naznaczo-
ny najwy¿szego rodzaju moralno�ci¹ oraz wolny od wszelkich ¿¹dz
ni¿szego rzêdu; ich rady przepojone s¹ m¹dro�ci¹ i czysto�ci¹ oraz
zawsze maj¹ na celu postêp i dobro ludzko�ci. S³owa Duchów ni¿-
szych s¹ � przeciwnie � niekonsekwentne, czêsto trywialne, nawet
wulgarne; Duchy te mówi¹ czasem co� dobrego i prawdziwego, lecz
czê�ciej s³yszy siê absurdy i k³amstwa wynikaj¹ce ze z³o�liwo�ci lub
braku wiedzy; wy�miewaj¹ siê one z ³atwowierno�ci i bawi¹ siê naiw-
no�ci¹ swych rozmówców, schlebiaj¹c ich pró¿no�ci, podsycaj¹c ich
¿yczenia fa³szywymi nadziejami. Podsumowuj¹c: komunikaty po-
wa¿ne, w pe³nym tego s³owa znaczeniu, przekazywane s¹ jedynie
w powa¿nych krêgach, gdzie panuje g³êboka jedno�æ my�li maj¹cych
na celu dobro.
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Moralno�æ Duchów wy¿szych zawiera siê, podobnie jak moralno�æ
Chrystusa, w tej oto ewangelicznej maksymie: »Wszystko, co by�cie
chcieli, aby wam ludzie uczynili, to i wy im czyñcie«1; chodzi wiêc
o to, by czyniæ zawsze dobro � nigdy za� z³o. Cz³owiek znajduje w tej
zasadzie powszechn¹ regu³ê postêpowania, nawet w przypadku czynów
najmniej istotnych.

Duchy ucz¹ nas, ¿e egoizm, duma, lubie¿no�æ s¹ ¿¹dzami, które
przybli¿aj¹ nas do natury zwierzêcej, czyni¹c nas niewolnikami mate-
rii; cz³owiek, który ju¿ na tym �wiecie uwolni siê od materii, odrzuca-
j¹c ziemskie marno�ci i kochaj¹c swego bli�niego, przybli¿a siê do na-
tury spirytystycznej; ka¿dy z nas musi byæ po¿yteczny na miarê swych
uzdolnieñ i mo¿liwo�ci, które Bóg da³ nam do dyspozycji, aby nas wy-
próbowaæ; silny i potê¿ny winien jest wsparcie i opiekê s³abemu �
a ten, kto nadu¿ywa swojej si³y i w³adzy, by uciskaæ bli�niego, ³amie
prawo Boga. Duchy ucz¹ nas w koñcu, ¿e w ich �wiecie � gdzie nicze-
go nie da siê ukryæ � hipokryta bêdzie zdemaskowany, a wszystkie
jego przywary zostan¹ ujawnione; ¿e nieunikniona i nieustanna obec-
no�æ tych, którym zrobili�my krzywdê, jest jedn¹ z kar nam przezna-
czonych; ¿e od wy¿szo�ci lub ni¿szo�ci Duchów zale¿y odczuwanie
przyjemno�ci lub cierpienia w stopniu nieznanym nam na Ziemi.

Duchy jednak mówi¹ tak¿e, ¿e nie istniej¹ b³êdy, których nie da siê
naprawiæ, których nie zma¿e odpowiednia kara. Cz³owiek znajduje ku
temu okazjê w swych licznych istnieniach, umo¿liwiaj¹cych mu marsz
do przodu po drodze postêpu, odpowiednio do jego woli i starañ � a¿
do doskona³o�ci, która jest celem ostatecznym�.

Oto zarys teorii spirytystycznej, wynikaj¹cej z nauki przekazanej
przez Duchy wy¿sze. Rozpatrzmy wiêc teraz zarzuty, które siê jej
przedstawia.
1 Patrz: Mateusz, VII, 12. Mateusz Ewangelista � �wiêty; wed³ug �Nowego Testa-
mentu� celnik, aposto³. Kwestionowana obecnie tradycja przypisywa³a mu autorstwo
jednej z �Ewangelii�, zredagowanej przez nieznanego autora oko³o 80-90 roku, praw-
dopodobnie w Syrii. Zawarte w tek�cie aforyzmy i innego rodzaju wypowiedzi pocho-
dzenia biblijnego maj¹ formê parafraz. Formê tê przyj¹³em, nie chc¹c faworyzowaæ
¿adnego z opracowañ tekstów ewangelicznych, pozostawiaj¹c ich wybór Czytelnikowi.
(Przyp. t³umacza).
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VII
Dla wielu ludzi sprzeciw �rodowisk naukowych jest je�li nie dowo-

dem, to przynajmniej silnym argumentem na niekorzy�æ danej sprawy.
Nie nale¿ymy do tych, którzy z oburzeniem ciskaj¹ gromy na naukow-
ców � jednak nie chcemy te¿, aby mówiono, ¿e pastwimy siê nad bez-
bronnym; przeciwnie, bardzo szanujemy naukowców i czuliby�my siê
zaszczyceni, mog¹c zasiadaæ w ich gronie; jednak ich opinia nie zawsze
jest s¹dem niezaprzeczalnie s³usznym.

W momencie, gdy �wiat naukowy odsuwa na bok materialn¹ obser-
wacjê faktów, które nale¿y wyja�niæ, otwiera siê pole dla domys³ów;
ka¿dy wnosi wtedy swój w³asny systemik, który koniecznie chce umie-
�ciæ nad pozosta³ymi i przy którym uparcie obstaje. Czy¿ nie widzimy
codziennie, jak skrajnie sprzeczne opinie s¹ na przemian zalecane i od-
rzucane? Zbywane jako absurdalne b³êdy, to znów og³aszane jako nie-
podwa¿alne prawdy? Fakty � oto prawdziwe kryterium naszych s¹-
dów, niemo¿liwy do zbicia argument; je�li faktów brakuje, postaw¹
mêdrca jest w¹tpliwo�æ.

Gdy chodzi o sprawy bardzo znane, to opinia naukowców jest s³usz-
nie godna zaufania, gdy¿ oni wiedz¹ wiêcej i lepiej ni¿ ludzie pro�ci;
jednak w przypadku nowych praw i rzeczy nieznanych, ich sposób wi-
dzenia jest zawsze wy³¹cznie hipotetyczny � bowiem nie mniej ni¿
inni ludzie, naukowcy ulegaj¹ wp³ywowi uprzedzeñ; powiedzia³bym
nawet, ¿e naukowiec ma tych uprzedzeñ wiêcej ni¿ inny cz³owiek, po-
niewa¿ powoduje nim zupe³nie naturalna sk³onno�æ sprowadzania
wszystkiego do dziedziny, któr¹ siê para; matematyk dostrzega wiêc
tylko dowody w postaci algebraicznej; chemik wszystko przypisuje
dzia³aniu atomów itp. Ka¿dy cz³owiek po�wiêcaj¹cy siê jakiej� dzie-
dzinie sprowadza do niej wszystkie swe idee; poza tym obszarem traci
czêsto równowagê, chce bowiem mierzyæ wszystko t¹ sam¹ miar¹: wy-
nika to z ludzkiej s³abo�ci. Chêtnie i z wielkim zaufaniem konsultowa³-
bym siê z chemikiem w sprawie jakiej� reakcji chemicznej, z fizykiem
na temat mocy energii elektrycznej, z mechanikiem, pytaj¹c o napêd;
jednak niech oni pozwol¹ mi � bez obrazy, a z ca³ym szacunkiem, jaki
¿ywiê dla ich specjalistycznej wiedzy � ¿e nie bêdê w podobny sposób
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traktowaæ ich negatywnej opinii na temat spirytyzmu; opinii, która war-
ta jest tyle, co wypowied� architekta o sprawach muzycznych.

Nauki tradycyjne bazuj¹ na w³a�ciwo�ciach materii, z któr¹ mo¿na
dowolnie eksperymentowaæ i manipulowaæ ni¹; zjawiska spirytystycz-
ne opieraj¹ siê na dzia³aniach istot inteligentnych, posiadaj¹cych w³a-
sn¹ wolê i w ka¿dym momencie udowadniaj¹cych nam, ¿e nie s¹ zale¿-
ne od naszych kaprysów. Obserwacji nie mo¿na tu wiêc dokonywaæ
w ten sam sposób; wymagaj¹ one specjalnych warunków i innego
punktu wyj�cia; próba dostosowania ich do naszych zwyczajnych pro-
cedur badawczych by³aby tworzeniem nieistniej¹cych analogii. Nauka
w pe³nym tego s³owa znaczeniu nie jest kompetentna, gdy chodzi o spi-
rytyzm: nie ma z nim nic wspólnego i jej opinie � przychylne czy prze-
ciwne � zdadz¹ siê na nic. Spirytyzm jest wyrazem osobistego przeko-
nania, które osi¹gn¹æ mog¹ tak samo naukowcy, jak i ludzie pro�ci.
Jednak chcieæ powierzyæ ten problem do rozstrzygniêcia tradycyjnej
nauce, znaczy³oby tyle � co obraduj¹cym fizykom czy astronomom
kazaæ wydaæ werdykt na temat istnienia duszy; spirytyzm bowiem opie-
ra siê na istnieniu duszy oraz jej stanie po �mierci; a przecie¿ by³oby
niedorzeczno�ci¹ my�leæ, ¿e jaki� cz³owiek na pewno musi byæ te¿
wielkim psychologiem, skoro ju¿ jest zas³u¿onym matematykiem czy
szanowanym anatomem. Rozcinaj¹c cia³o, anatom szuka duszy, a po-
niewa¿ jej nie znajduje jak jakiego� nerwu pod swym skalpelem, czy
nie widzi jej wyparowuj¹cej jak jaki� gaz � dochodzi do wniosku, ¿e
ona nie istnieje, i dzieje siê tak tylko dlatego, i¿ traktuje ca³¹ sprawê
wy³¹cznie z materialnego punktu widzenia; czy z tego wynika, ¿e ma
racjê, choæ powszechne przekonania s¹ zupe³nie inne? Wcale nie. Wi-
daæ wiêc, ¿e spirytyzm nie zamyka siê w sferze kompetencji nauk tra-
dycyjnych. Gdy spirytystyczne przekonania zostan¹ upowszechnione
i bêd¹ masowo akceptowane � a zwa¿ywszy na prêdko�æ, z jak¹ siê
rozpowszechniaj¹, nast¹pi to w czasach, które nie s¹ tak bardzo odleg³e
� stanie siê z nimi to samo, co ze wszystkimi nowymi teoriami, które
pocz¹tkowo napotyka³y przeszkody; naukowcy skapituluj¹ wobec ich
oczywisto�ci i uznaj¹ je pod naporem faktów; jednak do tego momentu,
by³oby rzecz¹ niew³a�ciw¹ odrywanie tych ludzi od ich zajêæ, by zmusiæ
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ich do zwrócenia uwagi na sprawy wykraczaj¹ce poza ich prace i plany.
Jak na razie ci, którzy bez uprzedniego dog³êbnego zbadania problemu
deklaruj¹ siê jako jego przeciwnicy i szydz¹ z ka¿dego, kto ma odmien-
ne zdanie, zapominaj¹, ¿e to samo dzia³o siê z wiêkszo�ci¹ wielkich od-
kryæ, dzi� przynosz¹cych ludzko�ci zaszczyt; ryzykuj¹ oni, ¿e ujrz¹
swoje nazwiska wyd³u¿aj¹ce listê s³ynnych przeciwników nowych idei,
dopisane obok nazwisk cz³onków tak uczonego zgromadzenia, które
w 1752 przyjê³o gromkim �miechem memoria³ Franklina1 o pioruno-
chronach, uwa¿aj¹c ca³¹ sprawê za niegodn¹ nawet znalezienia siê
w adresowanej do nich korespondencji; przeciwnicy ci mogliby tak¿e
znale�æ siê w gronie tych, którzy deklaruj¹c, ¿e system Fultona2 to nie-
realne marzenie, doprowadzili do utraty przez Francjê korzy�ci, jakie
da³oby jej wprowadzenie parowego napêdu statków; jakby tego by³o
ma³o � sprawy te znajdowa³y siê w zakresie ich kompetencji. Je�li
wiêc owe gremia, bêd¹ce �mietank¹ �wiat³ych ludzi �wiata, nie prze-
ciwstawi³y nic poza sarkazmem i niechêci¹ ideom, których nie rozu-
mia³y � ideom, które kilka lat pó�niej zrewolucjonizowa³y naukê,
obyczaje i przemys³ � to dlaczego mieliby�my mieæ nadziejê, ¿e i dzi�
sprawa zupe³nie obca ich zwyk³ym zajêciom mia³aby zostaæ przyjêta
przychylniej?

Owe b³êdy pewnych osób, o których pó�niej przykro im jest wspo-
minaæ, nie mog¹ wszak pozbawiæ ich zas³ug w innych dziedzinach, któ-
re z szacunkiem uznajemy � jednak czy¿ posiadanie naturalnej m¹dro-
�ci musi byæ potwierdzone jakim� oficjalnym dyplomem i czy poza
cz³onkami akademii istniej¹ tylko szaleñcy lub g³upcy? Wystarczy
spojrzeæ, kim s¹ adepci nauki spirytystycznej, by stwierdziæ, ¿e zalicza-
j¹ siê do nich nie tylko ignoranci, ale i wiele zas³u¿onych osób po�wiê-
caj¹cych jej swój cenny czas � a to nie pozwala lokowaæ jej niechêtnie
1 Benjamin Franklin (1706-1790) � amerykañski m¹¿ stanu, fizyk, publicysta, filo-
zof. By³ jednym z twórców niepodleg³o�ci Stanów Zjednoczonych i wpó³autorem �De-
klaracji Niepodleg³o�ci�. Bada³ elektryczno�æ i wynalaz³ m.in. piorunochron. W 1790
roku wnioskowa³ w Kongresie o zniesienie niewolnictwa. (Przyp. t³umacza).
2 Robert Fulton (1765-1815) � amerykañski wynalazca i budowniczy statków wod-
nych. Uwa¿any za pioniera ¿eglugi parowej. W 1807 roku zbudowa³ pierwszy parowiec
pasa¿erski. (Przyp. t³umacza).
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w�ród przes¹dów naiwnych staruszek. Charakter i wykszta³cenie jej
mi³o�ników warte s¹, aby mówiono: je¿eli tacy ludzie to po�wiadczaj¹,
to z pewno�ci¹ co� w tym jest.

Stwierdzamy raz jeszcze: je¿eli fakty, którymi siê zajmujemy, by³y-
by wy³¹cznie mechanicznym ruchem cia³, to badanie fizycznej przy-
czyny tego zjawiska nale¿a³oby do zadañ nauk tradycyjnych; poniewa¿
jednak chodzi tu o manifestacje wykraczaj¹ce poza prawa znane ludz-
ko�ci, to nie podlegaj¹ one nauce materialistycznej, albowiem wszyst-
kiego nie da siê opisaæ przy pomocy równania, czy uzasadniæ dzia³a-
niem mechanicznej si³y. Gdy pojawia siê zupe³nie nowy fakt, nie
pasuj¹cy do ¿adnej ze znanych nauk, to badacz, aby go przestudiowaæ,
musi od³o¿yæ na bok sw¹ wiedzê i przyznaæ, ¿e stoi przed ca³kowicie
nowym problemem, którego nie mo¿na wszak rozpracowaæ z wykorzy-
staniem wcze�niej przygotowanych pomys³ów.

Cz³owiek, który uwa¿a swój rozum za nieomylny, jest bardzo bliski
b³êdu; nawet ci, którzy s¹ zwolennikami najbardziej fa³szywych idei,
opieraj¹ siê na swych rozumach � i w³a�nie dlatego odrzucaj¹ wszyst-
ko, co wydaje im siê niemo¿liwe. Ci wszyscy, którzy niegdy� odrzucili
godne podziwu wynalazki � z których dzi� ludzko�æ jest dumna � te¿
robili wtedy u¿ytek z rozumu; dzieje siê tak, poniewa¿ to, co nazywa
siê rozumem, jest bardzo czêsto niczym innym, jak maskowan¹ dum¹,
a ten, kto uwa¿a siê za nieomylnego, twierdzi, ¿e mo¿e siê równaæ z Bo-
giem. My wiêc zwracamy siê do osób, które s¹ na tyle m¹dre, by w¹tpiæ
w co�, czego nie widzia³y � lecz które os¹dzaj¹c przysz³o�æ wed³ug
przesz³o�ci, nie wierz¹, ¿e cz³owiek ju¿ doszed³ do szczytu swych mo¿-
liwo�ci, a natura nie powiedzia³a jeszcze ostatniego s³owa.

VIII
Dodajmy, ¿e studiowanie teorii takiej jak spirytystyczna � która

wprowadza nas nagle w kr¹g rzeczy tak nowych i wielkich � mo¿e byæ
owocne dla ludzi powa¿nych, dociekliwych, nie maj¹cych uprzedzeñ
oraz powodowanych siln¹ i szczer¹ chêci¹ osi¹gniêcia pewnych rezul-
tatów. Nie mo¿emy uznaæ za takie osób, które wydaj¹ swe s¹dy a priori,
lekkomy�lnie i nie widziawszy wszystkiego; które studiuj¹ bez pewnej
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metody, pewnej regularno�ci, bez koniecznego skupienia; cechy takiej
nie przyznaliby�my tym bardziej ludziom, którzy, aby nie straciæ repu-
tacji dowcipnisiów, usilnie staraj¹ siê znale�æ �mieszn¹ stronê spraw
najbardziej prawdziwych lub uznanych za takie przez ludzi, których
wiedza, charakter i przekonania godne s¹ szacunku osób dobrze wycho-
wanych. Niech wiêc ci, którzy nie uwa¿aj¹ tych faktów za godne ich
osoby i ich uwagi, zrezygnuj¹; nikt nie ma zamiaru pogwa³caæ ich prze-
konañ, lecz niech i oni ze swej strony uszanuj¹ pogl¹dy innych.

Powa¿ne studia charakteryzuje systematyczno�æ. Czy wiêc nale¿y
siê dziwiæ, ¿e nie otrzymuje siê m¹drych odpowiedzi na wa¿ne w swej
istocie pytania, je�li s¹ one stawiane przypadkowo, ni w piêæ ni w dzie-
wiêæ, po�ród masy pytañ nieistotnych? Zreszt¹ niektóre problemy s¹
czêsto z³o¿one, wiêc aby mo¿na je by³o rozwik³aæ, wymagaj¹ dzia³añ
przygotowawczych lub uzupe³niaj¹cych. Ten, kto pragnie osi¹gn¹æ
pewn¹ wiedzê, musi j¹ systematycznie pog³êbiaæ, zacz¹æ od podstaw
oraz i�æ tropem zwi¹zków i coraz bardziej szczegó³owych tre�ci. Czy
dowiedzia³by siê czego� kto�, kto zwracaj¹c siê do specjalisty z pyta-
niem o sprawy pewnej nauki, nie pozna³by uprzednio jej podstaw? Czy
ów specjalista, nawet pe³en najlepszych chêci, by³by w stanie daæ mu
zadowalaj¹c¹ odpowied�? Wyrwana z kontekstu wypowied� by³aby
szalenie niekompletna, i dlatego prawie zawsze niezrozumia³a, b¹d� te¿
mog³aby wydaæ siê absurdalna i bezsensowna. To samo ma miejsce
w przypadku naszych stosunków z Duchami. Je�li kto� chce zdobyæ
wiedzê w ich szkole, powinien pobieraæ lekcje pod ich kierunkiem; lecz
tak samo jak to siê dzieje u nas, nale¿y wybraæ swych nauczycieli i pil-
nie pracowaæ.

Powiedzieli�my ju¿, ¿e Duchy wy¿sze przybywaj¹ tylko na powa¿-
ne spotkania � zw³aszcza na te, podczas których panuje doskona³a
zgodno�æ my�li i umi³owanie dobra. Nieodpowiedzialno�æ i pró¿ne py-
tania odstrêczaj¹ je, tak jak w przypadku ludzi, odstrêczaj¹ osoby m¹-
dre; wtedy otwiera siê pole do popisu dla Duchów k³amliwych i niepo-
wa¿nych, które wci¹¿ tylko czekaj¹ na okazjê do wy�miewania
i zabawy naszym kosztem. Co dzieje siê z powa¿nym pytaniem w cza-
sie takiego spotkania? Zostaje nañ udzielona odpowied�; lecz przez
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kogo? By³oby podobnie, gdyby�my zapytali bandê ³obuzów: Co to jest
dusza? Co to jest �mieræ? � czy o inne sprawy tego typu. Je�li chcecie
uzyskaæ powa¿ne odpowiedzi, sami b¹d�cie powa¿ni w pe³nym tego
s³owa znaczeniu i dostosujcie siê do wymaganych okoliczno�ci; tylko
tak osi¹gniecie rzeczy wielkie; co wiêcej � b¹d�cie pracowici i docie-
kliwi w waszych studiach, bo inaczej Duchy wy¿sze zostawi¹ was tak,
jak robi to nauczyciel ze swymi niedba³ymi uczniami.

IX
Poruszanie siê przedmiotów jest faktem dowiedzionym; pozostaje

tylko dowiedzieæ siê, czy mamy tu do czynienia z przejawem inteligen-
cji � a je¿eli tak, to co jest �ród³em tego zjawiska.

Nie mówimy tu o inteligentnych ruchach pewnych przedmiotów,
o komunikatach s³ownych, ani nawet o tych napisanych przez samo me-
dium; ten rodzaj zjawisk oczywisty dla ludzi, którzy widzieli i dog³êb-
nie zbadali ca³¹ sprawê, nie jest na pierwszy rzut oka wystarczaj¹co
niezale¿ny od woli, by w pe³ni przekonaæ bêd¹cego nowicjuszem ob-
serwatora. Bêdziemy wiêc tu mówiæ tylko o pi�mie otrzymanym przy
pomocy jakiego� przedmiotu wyposa¿onego w o³ówek: na przyk³ad
koszyka, tabliczki itp.; sposób, w jaki palce medium opieraj¹ siê na
owym przedmiocie � jak ju¿ powiedzieli�my � ca³kowicie uniemo¿-
liwia wywieranie jakiegokolwiek wp³ywu na kre�lenie liter. Jednak na-
wet zak³adaj¹c, ¿e dziêki wspania³ej zrêczno�ci, medium jest w stanie
oszukaæ nawet najbardziej uwa¿ne oczy � to w jaki sposób mo¿na by
wyt³umaczyæ odpowiedzi, których tre�æ wykracza poza wszelkie zain-
teresowania i wszelk¹ wiedzê medium? Wypada te¿ zauwa¿yæ, ¿e nie
s¹ to odpowiedzi jednosylabowe, lecz czêsto zajmuj¹ wiele stron napi-
sanych z zadziwiaj¹c¹ szybko�ci¹, niekiedy spontanicznie, czasem na
�ci�le okre�lony temat; spod rêki medium zupe³nie nieobeznanego z li-
teratur¹ wychodz¹ czasami tak subtelne i nieskalanie czyste utwory po-
etyckie, ¿e nie powstydziliby siê ich najlepsi poeci ze �wiata ludzi; nad-
zwyczajno�æ tych zjawisk pog³êbia na dodatek fakt, ¿e dochodzi do
nich wszêdzie, a liczba mediów nieustannie wzrasta. Czy fakty te s¹ re-
alne, czy nie? Na to pytanie mamy tylko jedn¹ odpowied�: patrzcie
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i obserwujcie; okazji wam nie zabraknie; lecz przede wszystkim obser-
wujcie czêsto, przez d³u¿szy czas i przy zachowaniu odpowiednich wa-
runków.

I có¿ to o oczywistych sprawach s¹dz¹ antagoni�ci? Jeste�cie �
mówi¹ � oszukiwani przez szarlatanów lub padli�cie ofiar¹ iluzji. My
za� odpowiemy, ¿e o szarlatanerii nie ma mowy tam, gdzie nie ma inte-
resu; szarlatani bowiem nie pracuj¹ za darmo. Co najwy¿ej wiêc by³aby
to mistyfikacja. Lecz za spraw¹ jakiego dziwnego zbiegu okoliczno�ci
oszu�ci ci mieliby siê porozumiewaæ i postêpowaæ w ten sam sposób
we wszystkich zak¹tkach �wiata, wywo³ywaæ te same efekty i dawaæ na
te same pytania, w ró¿nych jêzykach � odpowiedzi identyczne je�li
nie pod wzglêdem formy, to przynajmniej pod wzglêdem tre�ci? W jaki
sposób wa¿ne, powa¿ne, szanowane, wykszta³cone osoby oddawa³yby
siê takim dzia³aniom, i w jakim celu? W jaki sposób mo¿na by uzyskaæ
u dzieci cierpliwo�æ i niezmiern¹ sprawno�æ konieczn¹ do wywo³y-
wania takich zjawisk? Bo, je¿eli rzeczywi�cie media nie s¹ pasywnymi
instrumentami, to musia³yby one posiadaæ sprawno�ci i wiedzê nie ma-
j¹ce ¿adnego zwi¹zku z ich wiekiem i odpowiednimi pozycjami spo-
³ecznymi.

Mówi siê wtedy, ¿e je�li nawet obserwatorzy nie s¹ oszukiwani, to
ju¿ na pewno padaj¹ ofiar¹ iluzji. Rozumuj¹c logicznie, jako�æ �wiad-
ków te¿ co� tu przecie¿ znaczy; w zwi¹zku z tym to najw³a�ciwszy mo-
ment, by zapytaæ, czy teoria spirytystyczna licz¹ca dzisiaj miliony zwo-
lenników, rekrutuje ich wy³¹cznie spo�ród ignorantów? Zjawiska, na
których bazuje, s¹ tak nadzwyczajne, ¿e w sposób naturalny rodz¹ w¹t-
pliwo�ci; lecz je�li ju¿ co� by³oby nie do przyjêcia, to tylko d¹¿enia
pewnych niedowiarków do uzyskania monopolu na powszechn¹ m¹-
dro�æ, realizowane bez poszanowania regu³ przyzwoito�ci i moralnych
zalet adwersarzy, oraz bezceremonialne nazywanie g³upcami tych
wszystkich, którzy nie podzielaj¹ ich opinii. W oczach ludzi sprawie-
dliwych opinia osób wykszta³conych, które d³ugo obserwowa³y, studio-
wa³y i przemy�la³y jak¹� sprawê, zawsze bêdzie je�li nawet nie dowo-
dem, to przynajmniej argumentem przemawiaj¹cym na korzy�æ �
rzeczywi�cie bowiem sprawa ta godna by³a uwagi ludzi powa¿nych,
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którzy nie maj¹ ani interesu w rozpowszechnianiu b³êdów, ani czasu do
tracenia na drobnostki.

X
Spo�ród zarzutów kilka wydaje siê s³usznych, przynajmniej pozor-

nie, albowiem oparto je na obserwacji i zosta³y wysuniête przez powa¿-
ne osoby.

Jeden z nich dotyczy wypowiedzi niektórych Duchów, nie przysta-
j¹cych do wiedzy, któr¹ powszechnie przypisuje siê istotom nadnatural-
nym. Powracaj¹c jednak do zaprezentowanego wy¿ej zarysu teorii,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Duchy same deklaruj¹, i¿ nie s¹ równe ani pod
wzglêdem wiedzy, ani gdy chodzi o przymioty moralne, oraz ¿e nie
mo¿na przyjmowaæ bezkrytycznie wszystkiego, co mówi¹. Niech wiêc
rozs¹dni ludzie odró¿ni¹ stronê dobr¹ od z³ej. Ci, którzy z tego wszyst-
kiego wyci¹gaj¹ wniosek, ¿e mamy do czynienia tylko ze z³o�liwymi
Duchami, których jedynym zamiarem jest oszukanie nas, nie znaj¹
z pewno�ci¹ komunikatów przesy³anych podczas spotkañ, na które
przybywaj¹ Duchy wy¿sze; w przeciwnym wypadku osoby te my�la³y-
by zupe³nie inaczej. To przykre, ¿e los zrobi³ im tak z³¹ przys³ugê, uka-
zuj¹c tylko z³¹ stronê �wiata spirytystycznego, poniewa¿ nawet nie
mo¿na przypuszczaæ, ¿e mimo pozytywnego nastawienia, pojawia siê
u nich mniej Duchów dobrych, a wiêcej k³amliwych, których wypowie-
dzi s¹ grubiañskie. Mo¿na by co najwy¿ej wysnuæ wniosek, ¿e rzetel-
no�æ tych osób nie wystarcza, by odstrêczyæ z³o � oraz ¿e znajduj¹c
przyjemno�æ w zaspokajaniu ich ciekawo�ci, z³e Duchy wykorzystuj¹
nastawienie tych osób, by wkra�æ siê miêdzy nie, a dobre stamt¹d od-
chodz¹.

Os¹dzanie problemu Duchów na podstawie tych faktów by³oby tak
nielogiczne, jak opisywanie charakteru jakiego� spo³eczeñstwa na pod-
stawie tego, co robi¹ lub mówi¹ wywodz¹cy siê z niego, spotykaj¹cy
siê z³oczyñcy, którzy z lud�mi pe³nymi og³ady i m¹drymi nie maj¹ nic
wspólnego. Osoby takie znajduj¹ siê w sytuacji obcokrajowca, który
przybywszy do wielkiego miasta przez najohydniejsze przedmie�cie,
ocenia³by wszystkich obywateli na podstawie zwyczajów i wypowiedzi
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pochodz¹cych z tej nêdznej dzielnicy. W �wiecie Duchów tak¿e istnieje
dobre i z³e towarzystwo; niech autorzy zarzutu bêd¹ uprzejmi przestu-
diowaæ, co dzieje siê w krêgach elity Duchów, a przekonaj¹ siê, ¿e nie-
biañskie miasto zamieszkuj¹ nie tylko mêty spo³eczne, ale kto� jeszcze.
Czy jednak � pytaj¹ oni � te wybrane Duchy przybywaj¹ do nas? Na
to odpowiadamy: nie pozostawajcie na przedmie�ciach; patrzcie, ob-
serwujcie, a potem sami os¹d�cie; fakty zaprezentuj¹ siê komukolwiek;
chyba ¿e do pewnych osób zastosowaæ mo¿na s³owa Jezusa: �Patrz¹c,
nie widz¹, a s³uchaj¹c, nie s³ysz¹ ani nie rozumiej¹�1.

Jedna z odmian tego zarzutu g³osi, ¿e w komunikatach spirytystycz-
nych i we wszystkich towarzysz¹cych im faktach materialnych dostrze-
gaæ nale¿y jedynie dzia³ania mocy piekielnych � nowego Proteusza2,
który przybiera wszelkie mo¿liwe formy, byle nas tylko omamiæ. Za-
rzutu tego nie uwa¿amy za godny powa¿nego rozpatrywania, i dlatego
nie bêdziemy traciæ nañ czasu: obala go wszystko, co�my do tej pory
powiedzieli; dodamy tylko, ¿e je�li by tak mia³o byæ, to nale¿a³oby przy-
znaæ, ¿e ten diabe³ jest czasem bardzo m¹dry, bardzo rozs¹dny i przede
wszystkim bardzo moralny � b¹d� te¿ nale¿a³oby uznaæ istnienie do-
brych diab³ów.

No bo te¿, jak w koñcu uwierzyæ, ¿e Bóg pozwala, by tylko Duch z³a
manifestowa³ siê na nasz¹ zgubê, i nie dostarcza nam dla równowagi
rad dobrych Duchów? Je�li nie mo¿e tego uczyniæ, to jest bezsilny; je�li
mo¿e a nie robi, to nie jest dobry � zarówno pierwsze, jak i drugie
stwierdzenie by³oby blu�nierstwem. Proszê zauwa¿yæ, ¿e samo uznanie
komunikatów przekazywanych przez Duchy z³e ju¿ jest przyznaniem
racji bytu tym manifestacjom; no bo te¿, je�li ju¿ do nich dochodzi, to
dzieje siê to tylko za przyzwoleniem Boga; jak wiêc uwierzyæ, bez ry-
zyka zgorszenia, ¿e pozwala On tylko na z³o, wykluczaj¹c dobro?

1 Patrz: Mateusz, XIII, 13. (Przyp. t³umacza).
2 Proteusz � w mitologii greckiej bo¿ek nale¿¹cy do grupy bóstw morskich, maj¹cy
dar wieszczenia i przeobra¿ania siê w ró¿ne postacie. Nale¿a³o go pochwyciæ w czasie
snu i trzymaæ tak d³ugo, a¿ wróci do w³asnej postaci � dopiero wówczas przepowiada³
przysz³o�æ. Przeno�nie mówi siê tak o cz³owieku o zmiennych pogl¹dach i uczuciach.
(Przyp. t³umacza).
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Koncepcja taka sprzeczna jest z najprostszymi zasadami zdrowego roz-
s¹dku i religii.

XI
Jest rzecz¹ dziwn¹ � dodaje siê � ¿e mówi siê tylko o Duchach osób

znanych, z czym wi¹¿e siê pytanie, dlaczego tylko one siê pojawiaj¹.
Stwierdzenie takie jest b³êdem wynikaj¹cym, jak wiele innych,
z powierzchownej obserwacji. Po�ród Duchów przybywaj¹cych sponta-
nicznie o wiele wiêcej jest tych nieznanych ni¿ s³awnych � te ostatnie
za� przyjmuj¹ sobie jakie� imiê, czêsto alegoryczne lub symboliczne.
Gdy za� chodzi o te Duchy, które siê wywo³uje, to jest rzecz¹ naturaln¹,
¿e poza przyjacielem czy cz³onkiem rodziny te¿ zwraca siê raczej do
osób znanych, ni¿ do nieznanych; nazwiska osób wyró¿niaj¹cych siê bar-
dziej rzucaj¹ siê w oczy, i dlatego zwracaj¹ wiêksz¹ uwagê ni¿ pozosta³e.

Za dziwny uwa¿a siê tak¿e fakt, ¿e Duchy osób zas³u¿onych po
przyjacielsku przybywaj¹ na nasze wezwanie i zajmuj¹ siê sprawami
niekiedy banalnymi, zw³aszcza w porównaniu z tym, czym zajmowa³y
siê za ¿ycia. Zjawisko to w ¿aden sposób nie dziwi nikogo, kto wie, ¿e
w³adza czy powa¿anie, jakimi osoby te cieszy³y siê na tym �wiecie, nie
daj¹ im ¿adnej przewagi w �wiecie spirytystycznym; Duchy potwier-
dzaj¹ wiêc nastêpuj¹ce s³owa z Ewangelii: �Wielu pierwszych bêdzie
ostatnimi, a ostatnich pierwszymi�1; s³owa te dotycz¹ pozycji, któr¹
ka¿dy z nas bêdzie zajmowa³ po�ród Duchów; w ten sposób cz³owiek,
przed którym chylimy czo³a za ¿ycia mo¿e, staæ siê jednym z najskrom-
niejszych ze wszystkich, bowiem koñcz¹c ¿ycie ziemskie, traci ca³¹
swoj¹ wielko�æ � i w ten sposób najpotê¿niejszy monarcha mo¿e staæ
siê podw³adnym swego najni¿szego rang¹ ¿o³nierza.

XII
Dowiedzionym dziêki obserwacji i potwierdzonym przez same Du-

chy jest fakt, ¿e Duchy ni¿sze czêsto przybieraj¹ znane i szanowane imio-
na. Któ¿ wiêc mo¿e nam zagwarantowaæ, ¿e ci, którzy podaj¹ siê za na

1 Patrz: Mateusz, XIX, 30. (Przyp. t³umacza).
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przyk³ad Sokratesa1, Juliusza Cezara2, Karola Wielkiego3, Fénelona4,
Napoleona5, Washingtona6 itp., naprawdê animowali te osoby? W¹tpli-
wo�æ tê maj¹ tak¿e niektórzy zagorzali zwolennicy teorii spirytystycznej;
potwierdzaj¹ oni mo¿liwo�æ przybycia i manifestacji Duchów, lecz zadaj¹
sobie pytanie, w jaki sposób mo¿na ustaliæ ich to¿samo�æ. Kontrola ta istot-
nie jest dosyæ trudna; je�li autentyczno�ci nie potwierdza jaki� dokument,
to mo¿na siê uciec przynajmniej do okre�lonych przes³anek.

Kiedy manifestuje siê nam Duch kogo�, kogo osobi�cie znali�my �
na przyk³ad krewnego czy przyjaciela, zw³aszcza je�li umar³ on nie-
dawno � zwykle zdarza siê, ¿e jego wypowied� odpowiada jego zna-
nemu nam charakterowi; jest to jak¹� oznak¹ to¿samo�ci; jednak nie

1 Sokrates (469-399 p.n.e.) � grecki filozof, nauczyciel Platona. G³osi³ absolutyzm
i intelektualizm etyczny, uto¿samiaj¹c dobro, szczê�cie i cnotê z prawd¹. Jego pogl¹dy
znane s¹ z dzie³ Ksenofonta i dialogów Platona. (Przyp. t³umacza).
2 Juliusz Cezar (100 ?-44 p.n.e.) � rzymski wódz, m¹¿ stanu i pisarz zwi¹zany ze
stronnictwem popularów; cz³onek pierwszego triumwiratu. Po zwyciêskiej wojnie do-
mowej z Pompejuszem, zosta³ dyktatorem Rzymu. Osadzi³ na tronie egipskim Kleopatrê
VII. W latach 58-51 podbi³ Galiê. Zas³yn¹³ tak¿e dziêki reformie kalendarza. (Przyp.
t³umacza).
3 Karol Wielki (742-814) � król Franków od 768 roku; cesarz rzymski od 800 roku.
Na skutek podbojów powiêkszy³ terytorium i umocni³ jedno�æ pañstwa frankijskiego,
porz¹dkuj¹c te¿ jego prawodawstwo. Uwa¿a siê go za opiekuna nauki i o�wiaty (tzw.
renesans karoliñski) oraz za odnowiciela �redniowiecznego zachodniego cesarstwa
rzymskiego. (Przyp. t³umacza).
4 François de Salignac de la Mothe Fénelon (1651-1715) � francuski arcybiskup,
pisarz, kaznodzieja i pedagog; cz³onek francuskiej Akademii Nauk. Zwolennik kwiety-
zmu i autor �Przygód Telemacha� � opowie�ci dydaktycznej, prezentuj¹cej idea³
o�wieconego w³adcy. (Przyp. t³umacza).
5 Napoleon Bonaparte (1796-1821) � wybitny przywódca wojskowy i polityk; od
1799 roku pierwszy konsul Republiki Francuskiej, a w latach 1804-1814 (1815), cesarz
Francuzów � Napoleon I. By³ twórc¹ nowoczesnej armii, który odniós³ liczne zwyciê-
stwa, uzale¿niaj¹c od wp³ywów Francji wiele krajów europejskich. Jego panowanie
utrwali³o zdobycze osi¹gniête przez bur¿uazjê francusk¹ w wyniku przeobra¿eñ rewo-
lucyjnych. (Przyp. t³umacza).
6 George Washington (1732-1799) � amerykañski polityk, m¹¿ stanu, pierwszy pre-
zydent Stanów Zjednoczonych, bohater walk o niepodleg³o�æ. Jako naczelny wódz ar-
mii amerykañskiej, przyczyni³ siê do zwyciêstwa w wojnie z Wielk¹ Brytani¹, w rezulta-
cie czego kolonie amerykañskie zyska³y niepodleg³o�æ. By³ przewodnicz¹cym
konwencji ustanawiaj¹cej konstytucjê federaln¹. (Przyp. t³umacza).
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sposób jeszcze w¹tpiæ, gdy Duch mówi o sprawach prywatnych i przy-
pomina intymne zdarzenia, znane tylko jego rozmówcy. Syn z pewno-
�ci¹ nie pomyli siê, gdy bêdzie chodzi³o o wypowied� jego ojca czy
matki � podobnie rodzice, gdy bêdzie mówi³o ich dziecko. W chwili,
gdy dochodzi do takich g³êbokich wspomnieñ, czêsto maj¹ miejsce wy-
darzenia, których charakter jest w stanie przekonaæ nawet najbardziej
zatwardzia³ego niedowiarka. Najbardziej nieczu³y sceptyk jest czêsto
przera¿ony nieoczekiwanymi rewelacjami, które s³yszy.

Identyfikacji sprzyja tak¿e inna charakterystyczna okoliczno�æ. Po-
wiedzieli�my ju¿, ¿e charakter pisma medium zwykle zmienia siê sto-
sownie do przybywaj¹cego Ducha oraz ¿e jest identyczny za ka¿dym
razem, gdy prezentuje siê ten sam Duch; czêsto stwierdza³o siê, ¿e cha-
rakter pisma ludzi zmar³ych nie tak dawno bardzo przypomina ten, któ-
ry mieli oni za ¿ycia; widywano absolutnie wierne podpisy. Jeste�my
dalecy od uznawania tego faktu za regu³ê czy co� niezmiennego; wspo-
minamy o tym tylko jako o rzeczy godnej wszak odnotowania.

Tylko Duchy, które osi¹gnê³y pewien okre�lony stopieñ czysto�ci,
s¹ wolne od jakichkolwiek wp³ywów cielesnych; jednak, je�li nie s¹
one zupe³nie �zdematerializowane� (jak zwyk³y siê wyra¿aæ), zacho-
wuj¹ wiêkszo�æ idei, sk³onno�ci i nawet manii, które posiada³y na Zie-
mi � i jest to kolejny �rodek do ich rozpoznania; �rodek ten jednak
przejawia siê w ca³ej masie drobnych faktów, które ujawniæ mo¿e tylko
uwa¿na i systematyczna obserwacja. Prezentuj¹ siê wiêc pisarze
i dyskutuj¹ o swych w³asnych dzie³ach czy teoriach, zgadzaj¹c siê lub
odrzucaj¹c niektóre z ich elementów; inne Duchy przypominaj¹ zapo-
mniane lub ma³o znane w¹tki swego ¿ycia czy �mierci; wszystko to
mo¿e stanowiæ mniejszy lub wiêkszy dowód umys³owej identyfikacji �
jedyny, do którego mo¿na siê odwo³aæ w niejasnych okoliczno�ciach.

Je¿eli wiêc w kilku wypadkach mo¿na do pewnego stopnia okre�liæ
to¿samo�æ wywo³anego Ducha, to czemu¿ nie mo¿na by by³o tego
uczyniæ w innych; a je�li nie mo¿na zastosowaæ tych samych �rodków
identyfikacji w przypadku osób zmar³ych dawno temu, to zawsze pozo-
staje analiza wypowiedzi i charakteru; z ca³¹ pewno�ci¹ bowiem Duch
dobrego cz³owieka nie bêdzie wyra¿a³ siê jak ³ajdak czy rozpustnik.
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Gdy chodzi o Duchy pos³uguj¹ce siê szanowanymi nazwiskami, to
szybko zdradza je sposób wys³awiania siê i wyg³aszane maksymy; ten,
kto przedstawi³by siê na przyk³ad jako Fénelon, a choæby przypadkiem
wszed³ w konflikt ze zdrowym rozs¹dkiem czy moralno�ci¹, natychmiast
ujawni³by swe oszustwo. Je�li � przeciwnie � wypowiadane przez nie-
go my�li zawsze s¹ czyste, konsekwentne i wci¹¿ pozostaj¹ w zgodzie
z dobrym charakterem Fénelona, to nie ma powodu, by w¹tpiæ w jego
to¿samo�æ; inaczej nale¿a³oby przyznaæ, ¿e jaki� Duch g³osz¹cy tylko
dobro mo¿e �wiadomie k³amaæ, bez ¿adnej zreszt¹ korzy�ci. Do�wiad-
czenie uczy nas, ¿e Duchy tego samego rzêdu, odznaczaj¹ce siê tym sa-
mym charakterem i ¿ywi¹ce te same uczucia, zbieraj¹ siê w grupy i rodzi-
ny; poza tym liczba Duchów jest niezliczona, a my jeste�my daleko od
poznania ich wszystkich; wiêkszo�æ z nich nie posiada nawet znanych
nam imion. Pewien Duch tej samej kategorii co Fénelon mo¿e wiêc
przybyæ zamiast niego, czêsto nawet bêd¹c przez niego wys³anym;
przedstawia siê wiêc nazwiskiem tego, kto go przys³a³, bowiem mo¿e
zast¹piæ równego sobie rang¹ � my za� potrzebujemy jakiego� nazwi-
ska, by pouk³adaæ swe teorie; w istocie nie jest wa¿ne, czy jaki� Duch
jest Fénelonem, czy te¿ nie, je¿eli mówi do nas o dobrych rzeczach, tak
jak robi³by to Fénelon, równie¿ bêd¹cy Duchem dobrym; imiê, pod ja-
kim siê prezentuje, jest obojêtne i czêsto stanowi wy³¹cznie �rodek do
klasyfikacji naszych idei. Tego samego nie mo¿na powiedzieæ o wywo-
³aniach maj¹cych charakter intymny; w tym jednak wypadku � jak ju¿
powiedzieli�my � to¿samo�æ mo¿e byæ kontrolowana przy pomocy
mniej lub bardziej oczywistych dowodów.

Mimo to, wzajemne zastêpowanie siê Duchów z pewno�ci¹ mo¿e
prowadziæ do nadu¿yæ i czêstych mistyfikacji; jest to jedno z utrapieñ
spirytyzmu praktycznego; jednak nigdy nie powiedzieli�my, ¿e ta nauka
jest czym� prostym ani ¿e mo¿na j¹ opanowaæ w sposób ³atwy i przy-
jemny, podobnie jak nie mo¿na tego powiedzieæ o jakiejkolwiek innej
nauce. Nigdy wiêc nie bêdzie do�æ powtarzaæ, ¿e wymaga ona uporczy-
wych, czêsto d³ugotrwa³ych studiów; nie mo¿na wywo³ywaæ faktów,
nale¿y czekaæ, a¿ same zaistniej¹, a czêsto zdarzy siê to w najmniej
oczekiwanych okoliczno�ciach. Dla uwa¿nego i cierpliwego obserwatora
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faktów jest a¿ nadto, stwierdza on bowiem istnienie tysiêcy charaktery-
stycznych niuansów, z których ka¿dy bêdzie dla niego promyczkiem
�wiat³a. Podobnie jest w przypadku nauk tradycyjnych; cz³owiek po-
wierzchowny dostrzega w kwiecie tylko ³adny kszta³t, naukowiec nato-
miast odnajdzie w nim skarby dla swego umys³u.

XIII
Powy¿sze uwagi sk³aniaj¹ nas do opisania w kilku s³owach kolejne-

go zarzutu, jakim jest wzajemna niezgodno�æ wypowiedzi Duchów.
Poniewa¿ Duchy bardzo ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem wie-

dzy i charakteru, to staje siê jasne, ¿e pewne zagadnienia mog¹ byæ
przez nie traktowane w sposób nawet sprzeczny, w zale¿no�ci od zaj-
mowanej przez nie pozycji � podobnie jak by³oby w przypadku na-
ukowca, cz³owieka prostego i trywialnego ¿artownisia. Najwa¿niejsze
jest, jak ju¿ powiedzieli�my, aby�my wiedzieli, do kogo siê zwracamy.

Lecz � dodaje siê � dlaczego nawet Duchy uznawane za wy¿sze nie
zawsze zgadzaj¹ siê? Najpierw wypada stwierdziæ, ¿e prócz dopiero co
opisanych czynników, tak¿e inne mog¹ wp³ywaæ na odpowied�, bez
wzglêdu na rangê Duchów; oto g³ówny problem, którego wyja�nienia do-
starcz¹ nam niniejsze studia; to dlatego twierdzimy, ¿e studia te wymaga-
j¹ nieustannej uwagi, g³êbokiej obserwacji i przede wszystkim � jak
wszystkie inne nauki � metody i uporu. Potrzeba lat, by staæ siê przeciêt-
nym lekarzem, i trzy czwarte ¿ycia, by zostaæ uczonym, a tu kto� chcia³by
w kilka godzin posi¹�æ naukê o nieskoñczono�ci! Niech wiêc nikt nie
robi sobie fa³szywych nadziei: studiowanie spirytyzmu jest ogromnym
przedsiêwziêciem; dotyka wszelkich problemów metafizyki i porz¹dku
spo³ecznego; oto ca³y �wiat otwiera siê przed nami; czy wiêc nale¿y siê
dziwiæ, ¿e potrzeba czasu � i to sporo � by wiedzê tê posi¹�æ?

Jednak niezgodno�æ nie zawsze jest tak oczywista, jak siê to wydaje.
Czy¿ nie widzimy codziennie, jak ludzie zajmuj¹cy siê t¹ sam¹ nauk¹
ró¿nie definiuj¹ pewne zagadnienia, u¿ywaj¹ innego s³ownictwa, pod-
chodz¹ do problemu z innego punktu widzenia, chocia¿ zasadnicza idea
jest tylko jedna? Kto mo¿e, niech zliczy wszystkie definicje zasad grama-
tycznych, jakie siê dot¹d pojawi³y! Dodajmy te¿, ¿e forma odpowiedzi
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czêsto zale¿y od formy pytania. Dziecinad¹ by³oby wiêc twierdzenie,
¿e istnieje rozbie¿no�æ tam, gdzie chodzi tylko o ró¿nice s³ów. Duchy
wy¿sze w ¿aden sposób nie przywi¹zuj¹ wagi do formy; jedyn¹ rzecz¹
maj¹c¹ dla nich znaczenie jest wy³¹cznie tre�æ my�li.

We�my jako przyk³ad definicjê duszy. Poniewa¿ wyraz ten nie ma
okre�lonego znaczenia, Duchy mog¹ wiêc, tak jak i my, ró¿niæ siê
w podawanych definicjach; jeden mo¿e powiedzieæ, ¿e jest to pierwia-
stek ¿ycia; inny nazwaæ j¹ iskierk¹ animiczn¹; trzeci bêdzie twierdzi³, ¿e
jest to co� wewnêtrznego, a czwarty, ¿e jest to twór zewnêtrzny itp.
i wszyscy maj¹ racjê z odpowiedniego punktu widzenia. Mo¿na by nawet
stwierdziæ, ¿e niektóre z tych Duchów s¹ zwolennikami teorii materiali-
stycznych, co jednak nie jest prawd¹. Podobnie jest z okre�leniami Boga;
dowiadujemy siê, ¿e jest On: zasad¹ wszechrzeczy, Stworzycielem
wszech�wiata, nadrzêdn¹ inteligencj¹, nieskoñczono�ci¹, wielkim Du-
chem itp., itd. � choæ w rzeczywisto�ci zawsze chodzi o tego samego
Boga. Wspomnijmy na koniec o klasyfikacji Duchów. Tworz¹ one nie-
przerwany ³añcuch, od najni¿szego do najwy¿szego stopnia; ich klasyfi-
kacja to sprawa czysto umowna; jeden, byæ mo¿e, podzieli je na trzy kla-
sy, inny na piêæ, dziesiêæ czy dwadzie�cia, wed³ug swojego uznania i tu
te¿ nikt siê nie myli; wszystkie ludzkie nauki dostarczaj¹ nam podobnych
przyk³adów; ka¿dy uczony ma swój w³asny system; systemy siê zmienia-
j¹, lecz nauka pozostaje niezmienna. Mo¿na studiowaæ botanikê wed³ug
systemu Linneusza1, Jussieu2 czy Tourneforta3 � bez wzglêdu na wybór

1 Karol Linneusz (1707-78) � (w³a�ciwie: Carl von Linné) szwedzki przyrodnik;
twórca wspó³czesnego systemu klasyfikacji organizmów; profesor uniwersytetu w Up-
psali. Wprowadzi³ dwuimienne nazewnictwo organizmów oraz ich podzia³ na hierar-
chiczne kategorie systematyczne. Opisa³ wiele nowych gatunków ro�lin i zwierz¹t.
(Przyp. t³umacza).
2 Bernard de Jussieu (1699-1777) � francuski botanik, cz³onek francuskiej Akade-
mii Nauk; za³o¿yciel ogrodu botanicznego w Trianon ko³o Wersalu. Stworzy³ podstawy
filogenetycznej systematyki ro�lin. Dzie³o to rozwin¹³ i upowszechni³ jego bratanek An-
toine Laurent de Jussieu (1748-1836). (Przyp. t³umacza).
3 Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) � francuski botanik i podró¿nik, profe-
sor paryskiego Jardin de Plantes, cz³onek Akademii Francuskiej. Bada³ florê m.in. Bli-
skiego Wschodu, odkrywaj¹c wiele gatunków ro�lin. Uwa¿any za prekursora K. Linne-
usza w systematyce ro�lin. (Przyp. t³umacza).
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zawsze bêdzie to botanika. Nie przypisujmy wiêc sprawom konwencjo-
nalnym znaczenia wiêkszego, ni¿ na to zas³uguj¹, niech ma dla nas war-
to�æ to, co jest naprawdê godne uwagi, bo czêsto g³êbszy namys³ sprawia,
¿e znajdujemy w jakiej� rzeczy pozornie absurdalnej jaki� nie zauwa¿o-
ny wcze�niej sens.

XIV
Przeszliby�my do porz¹dku dziennego nad stawianym przez niektó-

rych sceptyków zarzutem, dotycz¹cym b³êdów ortograficznych pope³-
nianych przez pewne Duchy, gdyby nie dawa³ nam okazji do uczynienia
istotnej uwagi. Przyznaæ nale¿y, ¿e ortografia Duchów nie zawsze jest
nienaganna; lecz trzeba cierpieæ na naprawdê wielki brak argumentów,
by czyniæ to przedmiotem powa¿nej krytyki, mówi¹c, ¿e je¿eli Duchy
wiedz¹ wszystko, to musz¹ znaæ tak¿e ortografiê. Zg³aszaj¹cym takie
zastrze¿enia mogliby�my odpowiedzieæ, zwracaj¹c uwagê na b³êdy
tego typu robione przez niejednego uczonego na Ziemi, co wcale nie
kompromituje jego zas³ug; w fakcie tym tkwi jednak bardzo wa¿ny pro-
blem. Dla Duchów, a szczególnie dla Duchów wy¿szych, tre�æ jest
wszystkim, forma niczym. Uwolnione z materii u¿ywaj¹ mowy szyb-
kiej jak my�l, poniewa¿ to sama my�l s³u¿y bezpo�redniej komunikacji;
odczuwaj¹ wiêc pewien dyskomfort, gdy komunikuj¹c siê z nami, mu-
sz¹ u¿ywaæ d³ugich, skomplikowanych form ludzkiego jêzyka, przede
wszystkim nazbyt ubogich i niedoskona³ych, by precyzyjnie oddaæ
wszystkie ich idee; same o tym mówi¹; jest wiêc interesuj¹ce badaæ
�rodki, które czêsto wykorzystuj¹, by pozbyæ siê tej przeszkody. Tak
samo dzia³oby siê z nami, gdyby�my musieli wyra¿aæ siê w jakim� jê-
zyku o d³u¿szych s³owach i wyra¿eniach, o wiele ubo¿szym ni¿ ten,
którym pos³ugujemy siê na co dzieñ. Tak samo zak³opotany jest ge-
niusz, który niecierpliwi siê wobec powolnej pracy swego pióra, wci¹¿
nie nad¹¿aj¹cego za jego my�l¹. Jest wiêc zrozumia³e, ¿e Duchy ma³o
zwracaj¹ uwagê na drobny problem ortografii, zw³aszcza gdy chodzi
o istotn¹ i powa¿n¹ naukê; czy¿ nie jest zadziwiaj¹ce, ¿e wys³awiaj¹ siê
w dowolnym jêzyku oraz ¿e wszystkie je rozumiej¹? Nie mo¿na wiêc
twierdziæ, ¿e konwencjonalna poprawno�æ jakiego� jêzyka jest dla nich
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spraw¹ obc¹; zachowuj¹ j¹ wtedy, gdy jest to konieczne; na przyk³ad
dyktowane przez nie wiersze bez obawy mog¹ byæ wystawione na kry-
tykê choæby najbardziej surowego purysty, a wszystko to mimo braku
wykszta³cenia medium.

XV
Istniej¹ tak¿e ludzie, którzy doszukuj¹ siê niebezpieczeñstw w ka¿-

dym miejscu i sprawie, których nie znaj¹; dlatego te¿ z pewno�ci¹ wy-
ci¹gn¹ negatywny wniosek z faktu, ¿e kilka osób zajmuj¹cych siê stu-
diami tego typu postrada³o rozum. Czy którykolwiek naukowiec
widzia³by w tym fakcie powa¿ny zarzut? Czy¿ nie dzieje siê tak samo
w przypadku wszelkich zajêæ intelektualnych, które oddzia³uj¹ na s³aby
mózg? Czy znana jest liczba szaleñców i maniaków, bêd¹cych ofiarami
studiów matematycznych, medycznych, muzycznych, filozoficznych
i innych? Czy dlatego mamy przekre�laæ w³a�nie te studia? Czego to
dowodzi? Nadmierna praca fizyczna prowadzi do upo�ledzenia ramion
i nóg, bêd¹cych instrumentami dzia³añ materialnych; prace umys³owe
uszkadzaj¹ mózg, o�rodek my�lenia. Jednak je�li narzêdzie jest zepsu-
te, nie dotyczy to Ducha: on pozostaje nietkniêty; a od³¹czaj¹c siê od
materii, z niemniejsz¹ ni¿ dotychczas swobod¹ korzysta ze swych
wszystkich mo¿liwo�ci. Podobnie cz³owiek mo¿e staæ siê ofiar¹ w³a-
snej pracy.

Wszystkie wielkie zajêcia umys³owe mog¹ wywo³aæ szaleñstwo:
nauki, sztuki, nawet religia przyczyniaj¹ siê do tego. Podstawow¹ przy-
czyn¹ szaleñstwa jest organiczna predyspozycja mózgu, wskutek której
jest on mniej lub bardziej podatny na pewne wra¿enia. Predyspozycja
ta mo¿e sprawiæ, ¿e podstawowe zajêcie stanie siê w koñcu obsesj¹.
Osoba studiuj¹ca zagadnienia zwi¹zane z Duchami mo¿e dostaæ na tym
punkcie obsesji, ale równie dobrze jej przedmiotem mo¿e byæ Bóg,
anio³y, diabe³, bogactwo, potêga, jaka� sztuka, jaka� nauka, macierzyñ-
stwo, pewien system spo³eczny czy polityczny. Mo¿liwe, ¿e szaleniec
religijny mo¿e staæ siê szaleñcem spirytystycznym, je¿eli zajmowa³by
siê tylko spirytyzmem, choæ równie dobrze spirytysta mo¿e oszaleæ od
czego� zupe³nie innego, w zale¿no�ci od okoliczno�ci.
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Powiadam wiêc, ¿e spirytyzm nie jest tu w ¿aden sposób uprzywile-
jowany; odwa¿am siê nawet stwierdziæ: dobrze rozumiany spirytyzm
wrêcz zapobiega szaleñstwu.

W�ród najliczniejszych przyczyn nadwra¿liwo�ci umys³owej wy-
mienia siê rozczarowania, nieszczê�cia, nieodwzajemnione uczucia,
bêd¹ce jednocze�nie najczêstszymi przyczynami samobójstw. Tym-
czasem prawdziwy spirytysta spogl¹da na sprawy tego �wiata z wiel-
ce odleg³ego punktu widzenia; sprawy te wydaj¹ mu siê tak ma³e
i nieistotne w porównaniu z oczekuj¹c¹ go przysz³o�ci¹; ¿ycie jest dla
niego tak krótkie i ulotne, ¿e k³opoty s¹ w jego oczach niczym innym,
jak tylko nieprzyjemnymi przygodami w podró¿y. To, co inn¹ osobê
by zaszokowa³o, jego porusza s³abiej; wie bowiem, ¿e zmartwienia s¹
próbami po¿ytecznymi dla jego rozwoju, je�li przyjmuje siê je bez
skargi, a kiedy� zostanie wynagrodzony odpowiednio do odwagi,
z jak¹ je znosi³. Jego przekonania dodaj¹ mu otuchy, co chroni go
przed brakiem nadziei � a co za tym idzie, przed czêstymi przyczy-
nami szaleñstwa i samobójstwa. Wie on tak¿e z komunikatów pocho-
dz¹cych od Duchów o losie tych, którzy z w³asnej woli skrócili sobie
¿ycie, a obraz ten jest wystarczaj¹co sugestywny, by siê nad nim za-
stanowiæ; dziêki temu wiele osób zmierzaj¹cych ku przepa�ci zatrzy-
muje siê. Oto jedno z nastêpstw spirytyzmu. Niech niedowiarkowie
�miej¹ siê, ile chc¹; ¿yczê im, aby znale�li w ¿yciu tyle pociechy, ile
niesie ze sob¹ owa nauka tym, którzy podjêli wysi³ek zg³êbiania jej
tajemnic.

Do zbioru przyczyn szaleñstwa doliczmy tak¿e przera¿enie i stra-
szenie diab³em, co uszkodzi³o ju¿ niejeden mózg. Czy znana jest liczba
ofiar, którymi stali siê ludzie o s³abej sile wyobra�ni, przera¿eni obra-
zem piek³a, które usi³uje siê malowaæ z odpowiednio strasznymi szcze-
gó³ami? Diab³em � mówi siê � mo¿na wystraszyæ tylko dzieci; jest
�rodkiem s³u¿¹cym ich wychowaniu, jak Baba Jaga czy wilko³ak; lecz
gdy siê ich ju¿ nie boj¹, dzieje siê co� gorszego ni¿ przedtem; w rezulta-
cie pojawia siê bowiem niezliczona liczba epilepsji, wywo³anych
uszkodzeniem delikatnych mózgów. Brak tego strachu móg³by bardzo
os³abiæ religiê, a to skompromitowa³oby j¹; na szczê�cie tak nie jest;
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posiada ona jeszcze inne �rodki oddzia³ywania na dusze; spirytyzm za�
dostarcza jej �rodków o wiele bardziej skutecznych i powa¿niejszych
� gdyby tylko potrafi³a je wykorzystaæ; ukazuj¹c realno�æ pewnych
spraw, neutralizuje on zgubne skutki przesadzonych wierzeñ.

XVI
Pozostaje nam jeszcze rozpatrzenie dwóch zarzutów; jedynych, któ-

re zas³uguj¹ na tê nazwê, poniewa¿ opieraj¹ siê na racjonalnych prze-
s³ankach. W obu przypadkach mówi siê o realno�ci wszystkich zjawisk
natury materialnej i psychicznej, odrzuca siê jednak mo¿liwo�æ uczest-
niczenia w nich Duchów.

Wed³ug pierwszej z tych teorii, wszelkie manifestacje przypisywane
Duchom s¹ niczym innym, jak tylko efektami magnetycznymi. Media
za� mia³yby byæ w stanie, który mo¿na nazwaæ pobudzonym somnam-
bulizmem, którego �wiadkiem mo¿e byæ ka¿dy cz³owiek studiuj¹cy
magnetyzm1. W stanie tym, zdolno�ci intelektualne maj¹ nienormalny
zakres; sfera doznañ intuicyjnych przekracza granice naszej zwyczaj-
nej zdolno�ci postrzegania. Wtedy to medium dziêki jasno�ci swego
umys³u mog³oby czerpaæ ze swego wnêtrza wszystko, co mówi, nawet
przekazywane nam wiadomo�ci o sprawach obcych mu w jego normal-
nym stanie.

W ¿adnym wypadku nie odrzucamy potêgi somnambulizmu, które-
go cudowne zjawiska widzieli�my, i których wszystkie fazy badali�my
przez ponad trzydzie�ci piêæ lat. Zgadzamy siê, ¿e rzeczywi�cie, wiele
spirytystycznych manifestacji mo¿e byæ wyt³umaczonych w ten spo-
sób; jednak sta³a i uwa¿na obserwacja dostarcza masy faktów, w któ-
rych udzia³ medium inny ni¿ tylko jako w postaci pasywnego narzêdzia
jest zupe³nie niemo¿liwy. Tym, którzy podzielaj¹ ten pogl¹d, powiemy,
1 Magnetyzm to teoria Franca Antona Mesmera (1734-1815) � niemieckiego leka-
rza, którego prace leg³y u podstaw rozwoju nowoczesnych zastosowañ hipnozy i psy-
choterapii. Teoria ta zak³ada³a, ¿e wszystko we wszech�wiecie, ³¹cznie z ludzkim cia-
³em, przenika powszechna energia, okre�lana jako magnetyzm zwierzêcy lub fluid
psychiczny. F.A. Mesmer ka¿de cia³o przyrównywa³ do ¿ywego magnesu, który choruje,
gdy zostanie zak³ócona równowaga jego biegunów. Do poprawy stanu pacjenta mia³
siê przyczyniæ lekarz, przekazuj¹cy magnetyczn¹ si³ê. (Przyp. t³umacza).
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tak jak i wszystkim pozosta³ym: �Patrzcie i obserwujcie, bo z pewno-
�ci¹ nie wszystko widzieli�cie�. Jako kolejny kontrargument przedsta-
wimy im dwa motywy, wziête z ich w³asnej koncepcji. Sk¹d wziê³a siê
teoria spirytystyczna? Czy jest to jaki� system, który wyobrazi³o sobie
kilka osób, by wyja�niæ fakty? Wcale nie. Któ¿ wiêc j¹ wynalaz³? W³a-
�nie owe media, których jasno�æ umys³u tak chwalicie. Je�li za� owa
jasno�æ umys³u jest taka, za jak¹ j¹ uwa¿acie, to dlaczego owe media
mia³yby przypisywaæ Duchom to, co zaczerpnê³y z samych siebie? Ja-
kim sposobem da³yby tak cenne, logiczne, przepiêkne nauki o naturze
tych ponadludzkich inteligencji? S¹ dwie mo¿liwe odpowiedzi: albo
media maj¹ jasne umys³y, wiêc nale¿y przyznaæ, ¿e to, co mówi¹, jest
prawd¹ albo � z drugiej strony � istotnie wszystkie zjawiska pocho-
dz¹ od medium, lecz wtedy wszystkie by³yby takie same w przypadku
tej samej jednostki; nie notowano by wiêc, ¿e ów cz³owiek u¿ywa za
ka¿dym razem innych s³ów, czy nawet wyg³asza wzajemnie sprzeczne
opinie. Ta ró¿norodno�æ manifestacji otrzymywanych poprzez medium
�wiadczy o ró¿nych �ród³ach ich pochodzenia. Je�li wiêc nie mo¿na
znale�æ tych �róde³ u samego medium, to z pewno�ci¹ nale¿y ich szu-
kaæ poza nim.

Wed³ug innej teorii, medium owszem jest �ród³em manifestacji �
lecz, zamiast z samego siebie, jak s¹dz¹ zwolennicy teorii somnambuli-
stycznej, czerpie z otaczaj¹cego je �rodowiska. Medium jest wiêc
czym� w rodzaju zwierciad³a, w którym odbija³yby siê wszystkie idee,
wszystkie my�li i wiedza otaczaj¹cych je osób; nie mówi³oby niczego,
o czym nie wiedzia³oby przynajmniej kilka z nich. Nie mo¿na zaprze-
czyæ � a jest to jedn¹ z zasad tej nauki � ¿e istnieje wp³yw osób obec-
nych na charakter manifestacji; lecz wp³yw ten jest zupe³nie inny, ni¿
zwyk³o siê s¹dziæ, a przypuszczenie, ¿e medium mog³oby byæ czym�
w rodzaju echa my�li osób obecnych, jest niezmiernie dalekie od praw-
dy, o czym �wiadcz¹ tysi¹ce faktów. Teoria ta dowodzi wiêc raz jesz-
cze, jak powa¿nym b³êdem jest przedwczesne wyci¹ganie wniosków.
Nie mog¹c zaprzeczyæ istnieniu jakiego� zjawiska, którego realno�ci
nie kontroluje tradycyjna nauka, i nie chc¹c uznaæ obecno�ci Duchów,
zwolennicy powy¿szej koncepcji wyja�niaj¹ je na swój sposób. Ich teoria
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by³aby prawdopodobna, je�li mog³aby ogarn¹æ wszystkie fakty; tak siê
jednak nie dzieje. Gdy wykazuje siê tym osobom, w sposób oczywisty,
¿e pewne komunikaty mediów s¹ zupe³nie obce my�lom, wiedzy, czy
nawet opiniom wszystkich wspó³uczestników eksperymentu; ¿e komu-
nikaty te s¹ czêsto spontaniczne i przecz¹ wszelkim przewidywaniom,
to ludzie ci nic sobie z tego nie robi¹. Promieniowanie � mówi¹ �
rozci¹ga siê daleko poza kr¹g osób, które nas bezpo�rednio otaczaj¹;
w medium odzwierciedla siê ca³a ludzko�æ i tym sposobem, je�li nie
czerpie ono natchnienia ze swego najbli¿szego otoczenia, to szuka go
na zewn¹trz, w mie�cie, w kraju, na ca³ej kuli ziemskiej, a nawet w in-
nych sferach.

Nie uwa¿am, by teoria ta dostarcza³a rozwi¹zania prostszego i bar-
dziej prawdopodobnego ni¿ spirytystyczna; zak³ada bowiem istnienie
przyczyny jeszcze bardziej niesamowitej. Idea dotycz¹ca istot zamiesz-
kuj¹cych przestrzeñ, znajduj¹cych siê w sta³ym kontakcie z nami, nie
k³óci siê ze zdrowym rozs¹dkiem bardziej ni¿ teoria g³osz¹ca przep³yw
promieni, które biegn¹ ze wszystkich zak¹tków wszech�wiata, by z³¹-
czyæ siê w mózgu jakiego� cz³owieka.

Powtarzamy raz jeszcze � i jest to podstawowe zagadnienie, na
które nie przestaniemy nalegaæ � ¿e teoria somnambulistyczna i ta,
któr¹ mogliby�my nazwaæ reflektywn¹, zosta³y wymy�lone przez
cz³owieka; s¹ to indywidualne opinie, stworzone dla wyja�nienia ja-
kiego� faktu � tymczasem teoria Duchów nie jest wymys³em ludz-
kim; zosta³a podyktowana przez manifestuj¹ce siê inteligencje w chwi-
li, gdy nikt o czym� takim nie my�la³ i gdy opinia powszechna
sprzeciwia³a siê temu; no bo te¿ pytam, sk¹d media wziê³y teoriê, któ-
ra nie istnia³a w umy�le ¿adnego cz³owieka na Ziemi? Z drugiej stro-
ny pytamy: w jaki¿ to niezwyk³y sposób tysi¹ce mediów zamieszkuj¹-
cych wszystkie zak¹tki �wiata umawia³oby siê, by mówiæ to samo?
Je¿eli pierwsze medium, jakie pojawi³o siê we Francji, znajdowa³o
siê pod wp³ywem idei ju¿ zaakceptowanych w Ameryce, to jakim cu-
dem szuka³o ich w 2000 miejsc gdzie� za morzami, u narodu obcego
mu pod wzglêdem jêzyka i obyczajów, zamiast po prostu wzi¹æ je ze
swego otoczenia?
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Istnieje jednak inna okoliczno�æ, której jeszcze nie wziêto pod
uwagê. Pierwsze manifestacje, nie tylko we Francji, lecz tak¿e w Ame-
ryce, nie odbywa³y siê za pomoc¹ pisma czy mowy, lecz poprzez stuk-
niêcia odpowiadaj¹ce literom alfabetu, dziêki czemu tworzy³y siê wy-
razy i zdania. Prezentuj¹ce siê w³a�nie w ten sposób istoty mówi³y, ¿e
s¹ Duchami. Je�li wiêc zak³ada siê oddzia³ywanie medium na powsta-
wanie komunikatów ustnych czy pisemnych, to nie mo¿na tego uczy-
niæ, gdy chodzi o stukniêcia, których znaczenie nie mog³o byæ wcze-
�niej znane.

Mogliby�my przytoczyæ tu wiele faktów wykazuj¹cych u manifestu-
j¹cej siê istoty oczywist¹ to¿samo�æ i jej absolutn¹ niezale¿no�æ od na-
szej woli. Odsy³amy wiêc wszystkich przeciwników do bardziej wni-
kliwej obserwacji. Je�li zechc¹ postudiowaæ bez gotowego ju¿
wcze�niej, negatywnego nastawienia i nie bêd¹ wyci¹gaæ wniosków,
zanim nie zobacz¹ wszystkiego, to przyznaj¹ z pewno�ci¹, ¿e ich teorie
nie wystarczaj¹, by wyt³umaczyæ wszystkie zjawiska. Ograniczymy siê
do rozpatrzenia kolejnych problemów. Dlaczego na przyk³ad manife-
stuj¹ca siê istota � kimkolwiek jest � odmawia udzielenia odpowie-
dzi na pytania dotycz¹ce spraw doskonale znanych: na przyk³ad o imiê
lub wiek medium, co trzyma ono w rêku, co robi³o poprzedniego dnia,
a co ma zamiar zrobiæ jutro itp.? Je¿eli w medium odbijaj¹ siê my�li
wspó³uczestników, nie by³oby nic ³atwiejszego od udzielenia odpowie-
dzi na takie pytania.

Przeciwnicy zbijaj¹ ten argument, pytaj¹c z kolei, dlaczego Duchy,
które musz¹ wiedzieæ wszystko, nie mog¹ odpowiedzieæ na tak proste
pytania, wed³ug pewnika: Kto mo¿e wiele, mo¿e tak¿e mniej � i st¹d
konkluduj¹, ¿e nie jest to dzia³anie Duchów. Je¿eli jaki� prostak czy
¿artowni� stan¹³by przed zgromadzeniem naukowców i zapyta³ na
przyk³ad, dlaczego w po³udnie jest jasno, to czy kto� uwa¿a, ¿e obecni
tam naukowcy wysililiby siê, by daæ powa¿n¹ odpowied�? Czy z ich
milczenia lub ironicznego spojrzenia nale¿a³oby wysnuæ logiczny wnio-
sek, ¿e ludzie ci s¹ bez wyj¹tku os³ami? Tak wiêc to w³a�nie dlatego, ¿e
charakteryzuje je tego rodzaju wy¿szo�æ, dobre Duchy nie odpowiadaj¹
na bezwarto�ciowe, �mieszne pytania i nie chc¹ byæ wypytywane jak
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oskar¿eni przed trybuna³em; to dlatego milcz¹ lub radz¹ zaj¹æ siê spra-
wami powa¿niejszymi.

I na koniec drugie pytanie: dlaczego czasami Duchy przybywaj¹ lub
odchodz¹ w okre�lonym momencie, a po tej chwili ani modlitwy, ani
pro�by nie powoduj¹ ich powrotu? Je¿eli medium dzia³a³oby wy³¹cznie
pod wp³ywem umys³owego impulsu osób obecnych, to jest oczywiste,
¿e w takim wypadku musia³aby je stymulowaæ wola wszystkich. Skoro
wiêc nie ulega tym ¿yczeniom, wzmocnionym jego w³asn¹ wol¹, to
musi podlegaæ wp³ywowi innemu ni¿ w³asny i osób z otoczenia � co
�wiadczy o wp³ywu tego niezale¿no�ci i indywidualno�ci.

XVII
Sceptycyzm w stosunku do teorii spirytystycznej, o ile nie jest rezul-

tatem zorganizowanej opozycji, to prawie zawsze wynika z niepe³nej
znajomo�ci faktów � co jednak nie przeszkadza pewnym osobom wy-
powiadaæ siê na ten temat, jakby go doskonale zna³y. Mo¿na byæ bardzo
sprytnym, a nawet bardzo wykszta³conym, lecz nie mieæ racji; jakkol-
wiek jednak pierwsz¹ oznak¹ b³êdnego rozumowania jest uwa¿anie siê
za nieomylnego. Wiele osób widzi wiêc w zjawiskach spirytystycznych
tylko co� dziwnego; mamy jednak nadziejê, ¿e po przeczytaniu tej
ksi¹¿ki znajd¹ w tych nadzwyczajnych fenomenach co� wiêcej ni¿ tyl-
ko rozrywkê.

Nauka spirytystyczna obejmuje dwa obszary: eksperymentalny �
dotycz¹cy manifestacji w ogóle; i filozoficzny � zajmuj¹cy siê mani-
festacjami inteligentnymi. Je�li kto� uznaje tylko ten pierwszy, podob-
ny jest do osoby, która zna³aby fizykê jedynie dziêki zabawnym ekspe-
rymentom, nie zg³êbiwszy dok³adnie tej dziedziny wiedzy. Istota
spirytyzmu zawarta jest w naukach dawanych przez Duchy, a nastêp-
stwa tej wiedzy s¹ zbyt powa¿ne, by mo¿na je rozwa¿aæ bez metodycz-
nych studiów, przeprowadzanych w ciszy i skupieniu; bowiem tylko
w ten sposób mo¿na dostrzec ogromn¹ liczbê faktów i niuansów, umy-
kaj¹cych powierzchownemu obserwatorowi, które umo¿liwiaj¹ wyro-
bienie sobie opinii na ten temat. Gdyby ksi¹¿ka ta doprowadzi³a do
ujawnienia powa¿nej strony problemu i zachêci³a do studiowania go,
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by³oby to ju¿ bardzo wiele, a ja pogratulowa³bym sobie, i¿ mog³em
wykonaæ tê pracê, po której zreszt¹ nie oczekujê ¿adnych osobistych
zas³ug � tym bardziej ¿e zasady przedstawione w tym opracowaniu nie
s¹ moim dzie³em; ca³a zas³uga nale¿y siê Duchom, które je podyktowa³y.
Mamy jednak nadziejê, ¿e rezultat tej ksi¹¿ki bêdzie jeszcze inny; ¿e
bêdzie stanowiæ przewodnik dla ludzi chc¹cych siê czego� nauczyæ,
ukazuj¹c im w tych studiach wielki, nadrzêdny cel: postêp indywidual-
ny i spo³eczny � oraz wyznaczy drogê, któr¹ ludzie ci powinni i�æ, by
ten cel osi¹gn¹æ.

Zakoñczmy jeszcze jedn¹ uwag¹. Badaj¹c wszech�wiat, niektórzy
astronomowie odkryli miêdzy cia³ami niebieskimi puste przestrzenie,
prawdopodobnie nie podlegaj¹ce powszechnie znanym prawom; po-
dejrzewali, ¿e przestrzenie te zajmuj¹ �wiaty, których nie uda³o im siê
jak dot¹d zobaczyæ; inaczej mówi¹c, obserwowali pewne skutki, któ-
rych przyczyna pozostawa³a nieznana � i dlatego powiedzieli: �Tam
musi byæ jaki� �wiat, bo taka pustka nie mo¿e istnieæ; skutki te musz¹
mieæ jak¹� przyczynê�. Wnioskuj¹c wiêc o przyczynie na podstawie
jej skutku, mogli wyró¿niæ pewne elementy tego przypadku, a pó�niej
fakty potwierdzi³y ich przewidywania. Wykorzystajmy ten sposób ro-
zumowania do innej klasy zjawisk. Gdy obserwuje siê szereg bytów,
dochodzi siê do wniosku, ¿e tworz¹ nieprzerwany ³añcuch, pocz¹w-
szy od surowej materii, na najinteligentniejszym cz³owieku koñcz¹c.
Lecz jaka¿ ogromna pustka istnieje pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem,
który jest alf¹ i omeg¹ wszechrzeczy! Czy wiêc rozs¹dnie jest przy-
puszczaæ, ¿e na cz³owieku koñcz¹ siê ogniwa tego ³añcucha; ¿e bez
ogniw po�rednich przebywa on dystans dziel¹cy go od nieskoñczono-
�ci? Rozum nam podpowiada, ¿e miêdzy cz³owiekiem i Bogiem mu-
sz¹ istnieæ inne ogniwa � tak samo jak podpowiada³ astronomom, ¿e
miêdzy �wiatami znanymi musz¹ istnieæ jeszcze inne, nieznane. Czy
istnieje filozofia, która wype³ni³aby tê pustkê? Spirytyzm ukazuje
nam, ¿e przestrzeñ pe³na jest wszelkiej rangi istot niewidzialnego
�wiata; ¿e istoty te s¹ nikim innym, jak Duchami ludzi, które osi¹gnê-
³y ró¿ne stopnie na drabinie wiod¹cej do doskona³o�ci: w ten sposób
wszystko siê ³¹czy, tworz¹c ³añcuch ograniczony przez alfê i omegê.
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Wy, którzy zaprzeczacie istnieniu Duchów, wype³nijcie pustkê, któr¹
zajmuj¹; a wy, którzy z nich szydzicie, odwa¿cie siê wy�miaæ dzie³a
i wszechmoc Boga!

ALLAN KARDEC
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Prolegomena

Zjawiska wykraczaj¹ce poza prawa tradycyjnej nauki wystêpuj¹
wszêdzie, i da siê zauwa¿yæ, ¿e ich przyczyn¹ jest niezale¿na i inteli-
gentna wola.

Rozum podpowiada, ¿e przyczyn¹ inteligentnego skutku musi byæ
inteligentna potêga � a fakty dowiod³y, ¿e potêga ta mo¿e komuniko-
waæ siê z lud�mi przy pomocy znaków materialnych.

Potêga ta, zapytana o sw¹ naturê, zadeklarowa³a, ¿e pochodzi ze
�wiata spirytystycznych istot, które porzuci³y ludzk¹ pow³okê cielesn¹.
W ten sposób zosta³a przekazana teoria Duchów.

Komunikacja miêdzy �wiatem spirytystycznym i cielesnym jest czê-
�ci¹ natury rzeczy, nie stanowi faktu nadprzyrodzonego, dlatego te¿ jej
�lady mo¿na spotkaæ u wszystkich ludów i we wszystkich epokach; dzi�
jest to co� powszechnego i dostêpnego ka¿demu.

Duchy oznajmiaj¹, ¿e nadszed³ wyznaczony przez Opatrzno�æ czas
powszechnych manifestacji oraz ¿e ich misj¹, jako s³ug Boga i wyko-
nawców Jego woli, jest kszta³cenie ludzi celem otwarcia nowej ery
w dziele odrodzenia ludzko�ci.

Ksi¹¿ka ta jest zbiorem ich nauk; zosta³a napisana na polecenie
i pod dyktando Duchów wy¿szych, aby powsta³y zrêby filozofii racjo-
nalnej, wolnej od fundamentalistycznych uprzedzeñ; nie zawiera ona
niczego, co by nie stanowi³o wyrazu my�li Duchów i nie zosta³o przez
nie sprawdzone. Jedynie redakcja i uk³ad materia³u oraz uwagi i forma
niektórych czê�ci opracowania s¹ dzie³em tego, który otrzyma³ zadanie
ich opublikowania.
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Z Duchów wspó³pracuj¹cych przy tworzeniu tego dzie³a wiele ¿y³o
w ró¿nych okresach na Ziemi, gdzie g³osi³y oraz praktykowa³y cnotê
i m¹dro�æ; inne nie nale¿a³y do znanych z imienia osób, o których historia
zachowa³aby pamiêæ; lecz o ich szlachetno�ci �wiadczy czysto�æ ich pogl¹-
dów i ich zgodno�æ z pogl¹dami tych osób, których imiona siê szanuje.

Oto s³owa, za pomoc¹ których przekaza³y one na pi�mie i za po�red-
nictwem licznych mediów misjê napisania tej ksi¹¿ki:

�Pracy, któr¹ przedsiêwzi¹³e� z nasz¹ pomoc¹, po�wiêcaj siê z odda-
niem i uporem, bo to nasz wspólny wysi³ek. Zawarli�my w niej fundamen-
ty nowego dzie³a, które teraz powstaje, a które pewnego dnia zjednoczy
wszystkich ludzi wokó³ jednego uczucia mi³o�ci i mi³osierdzia; lecz zanim
siê je rozg³osi, wspólnie je przejrzymy, by sprawdziæ wszystkie szczegó³y.

Bêdziemy z tob¹ zawsze, gdy bêdziesz o to prosi³, by pomóc ci
w twych pracach, bowiem jest to tylko czê�æ powierzonej ci misji,
o czym ju¿ powiedzia³ ci jeden z nas.

Spo�ród przekazanych ci wiadomo�ci niektóre zachowaj dla siebie,
do chwili otrzymania nowego polecenia; wska¿emy ci moment odpo-
wiedni do ich opublikowania; póki co przemy�l je, by byæ gotowym,
gdy ci o tym powiemy.

W nag³ówku ksi¹¿ki umie�æ ga³¹� krzewu winnego, któr¹ ci naryso-
wali�my1, gdy¿ jest to symbol pracy Stwórcy; s¹ tu po³¹czone wszyst-
kie elementy, najlepiej oddaj¹ce cia³o i ducha: cia³o jest ³odyg¹, duch
jest sokiem; dusza lub Duch przywi¹zany do materii to grono. Cz³o-
wiek nadaje sens swemu duchowi poprzez pracê, a i ty wiesz, ¿e tylko
dziêki pracy cia³a duch osi¹ga wiedzê.

Nie daj siê zniechêciæ krytyce. Napotkasz bardzo upartych przeciw-
ników, zw³aszcza z krêgów osób zainteresowanych upowszechnianiem
b³êdu. Spotkasz ich tak¿e w�ród Duchów, bowiem ci, którzy nie s¹ jesz-
cze ca³kowicie wolni od materii, powodowani z³o�liwo�ci¹ lub niewie-
dz¹, czêsto staraj¹ siê siaæ zw¹tpienie; jednak nie za³amuj siê; wierz
w Boga i ufnie zmierzaj do przodu: my bêdziemy tu¿ obok, by ciê
wspieraæ; a zbli¿a siê czas, gdy prawda wytry�nie ze wszystkich stron.

1 Zamieszczony wcze�niej rysunek stanowi faksymile tego narysowanego przez Duchy.
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Pró¿no�æ pewnych ludzi, którzy s¹dz¹, ¿e wiedz¹ wszystko, i chc¹
wszystko wyja�niaæ na swój sposób, zrodzi g³osy sprzeciwu; jednak ci
wszyscy, którzy bêd¹ mieæ przed oczami wielk¹ zasadê Jezusa, zjedno-
cz¹ siê w tym samym poczuciu mi³o�ci do dobra i z³¹cz¹ wiêzami bra-
terstwa, które obejmie ca³y �wiat: od³o¿¹ na bok nêdzne spory o s³owa,
by zaj¹æ siê sprawami istotnymi; a sedno nauki zawsze bêdzie to samo
dla wszystkich, którzy otrzymaj¹ komunikaty od Duchów wy¿szych.

Z uporem zdo³asz zebraæ owoce twych prac. Przyjemno�æ, jak¹ bê-
dziesz odczuwa³, widz¹c, ¿e nauka rozpowszechnia siê i jest dobrze rozu-
miana, bêdzie dla ciebie nagrod¹, której warto�æ lepiej poznasz raczej
w przysz³o�ci ni¿ teraz. Nie przejmuj siê wiêc cierniami i kamieniami,
które niedowiarkowie i niegodziwcy rzuc¹ ci na drogê; zachowaj ufno�æ:
z ni¹ dotrzesz do celu i zawsze bêdziesz zas³ugiwaæ na pomoc.

Pamiêtaj, ¿e dobre Duchy towarzysz¹ tylko tym, którzy s³u¿¹ Bogu
z pokor¹ i bezinteresownie, a porzucaj¹ ka¿dego, kto by stara³ siê na
drodze do nieba szukaæ jakich� ziemskich zas³ug; opuszczaj¹ cz³owie-
ka dumnego i ¿¹dnego wyró¿nieñ. Duma i nadmierna ambicja zawsze
bêd¹ barier¹ miêdzy cz³owiekiem i Bogiem; stanowi¹ zas³onê przy-
æmiewaj¹c¹ niebiañsk¹ jasno�æ, a Bóg nie mo¿e t³umaczyæ ludziom
idei �wiat³a, wykorzystuj¹c do tego �lepca�.

�WIÊTY JAN EWANGELISTA1, �WIÊTY AUGUSTYN2, �WIÊ-
TY WINCENTY A PAULO3, �WIÊTY LUDWIK4, DUCH PRAWDY,

1 Jan Ewangelista (? - ok.100) � �wiêty; wed³ug �Nowego Testamentu� aposto³, ry-
bak z Galilei. Wed³ug pó�niejszej tradycji chrze�cijañskiej, osoba identyczna z umi³o-
wanym uczniem Jezusa. Przypisuje mu siê autorstwo czwartej �Ewangelii�, trzech li-
stów oraz �Apokalipsy�. (Przyp. t³umacza).
2 Augustyn (354-430) � (w³a�ciwie: Aureliusz Augustyn) wczesnochrze�cijañski
�wiêty, filozof i teolog, ojciec i doktor Ko�cio³a; od 395 biskup Hippo Regius. Uwa¿any
za twórcê wielkiego systemu filozoficzno-teologicznego oraz (do XIII wieku) za autory-
tet filozofii chrze�cijañskiej. (Przyp. t³umacza).
3 Wincenty a Paulo (1581-1660) � (w³a�ciwie Vincent de Paul) francuski ksi¹dz,
opiekun ubogich i wiê�niów, �wiêty. Uwa¿any jest za pioniera misji ludowych. Za³o¿y³
zgromadzenie misjonarzy oraz sióstr szarytek. (Przyp. t³umacza).
4 Ludwik IX �wiêty (1214-1270) � król Francji od 1226 roku, wywodz¹cy siê z dyna-
stii Kapetyngów. Ukróci³ samowolê feuda³ów, usprawni³ administracjê, ujednolici³ sys-
tem monetarny. Organizator i uczestnik dwóch wypraw krzy¿owych. (Przyp. t³umacza).
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SOKRATES, PLATON1, FÉNELON, FRANKLIN, SWEDENBORG2,
ETC., ETC.

UWAGA: Zasady zawarte w tej ksi¹¿ce wynikaj¹ b¹d� z odpowiedzi danych przez

Duchy na pytania postawione w ró¿nym czasie i przy wspó³pracy wielu mediów, b¹d�

te¿ z wyja�nieñ dotycz¹cych odpowiednich spraw, przekazanych przez nie spontanicz-

nie nam lub innym osobom. Wszystko zosta³o u³o¿one w formie regularnej i metodycz-

nej ca³o�ci oraz upublicznione dopiero po dok³adnym przejrzeniu i poprawieniu przez

same Duchy. Niniejsze drugie wydanie równie¿ by³o przedmiotem ich ponownej i skru-

pulatnej oceny.

Pod pytaniami w cudzys³owach znajduj¹ siê dos³owne odpowiedzi przekazane przez

Duchy. Tekst zaznaczony inn¹ czcionk¹ lub wyró¿niony w specjalny sposób zawiera

uwagi lub uzupe³nienia dodane przez autora, które równie¿ zosta³y skontrolowane przez

Duchy.

1 Platon (ok. 427-347 p.n.e.) � grecki filozof, twórca pierwszego systemu idealizmu
obiektywnego, zwanego platonizmem. Wed³ug niego, �wiat rzeczywisty stanowi niedo-
skona³e odbicie istniej¹cego realnie �wiata doskona³ych idei, prototypów rzeczy � za�
poznanie jest przypominaniem sobie przez duszê wrodzonej wiedzy o ideach. (Przyp.
t³umacza).
2 Emmanuel Swedenborg (1688-1772) � szwedzki matematyk, chemik, anatom, fi-
zyk, fizjolog, a poza tym ogrodnik, muzyk i poeta w³adaj¹cy biegle jedenastoma jêzyka-
mi. By³ najs³ynniejszym badaczem �wiata Duchów w okresie przed spirytyzmem oraz
autorem licznych memoria³ów dotycz¹cych finansów, zagadnieñ militarnych, handlu,
górnictwa i geologii. Zg³êbia³ �wiat pozamaterialny g³ównie dziêki osobistym dozna-
niom, co umo¿liwia³y mu dobrze rozwiniête zdolno�ci jasnowidzenia i inne rodzaje me-
dialno�ci, z których korzysta³ przez ca³e ¿ycie. Do�wiadcza³ lewitacji, wizji symbolicz-
nych oraz bezpo�rednich kontaktów z Duchami, omawiaj¹c to w pisanych po ³acinie
dzie³ach, przepojonych g³êbok¹ filozofi¹, zawieraj¹cych wiele hase³ sprecyzowanych
pó�niej w teorii spirytystycznej. (Przyp. t³umacza).
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PRZYCZYNY PIERWOTNE

KSIÊGA PIERWSZA
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Bóg

1. Bóg i nieskoñczono�æ � 2. Dowody na istnienie Boga

� 3. Atrybuty Bosko�ci � 4. Panteizm

Bóg i nieskoñczono�æ
1. Kim jest Bóg?
�Bóg jest najwy¿szym intelektem, pierwotn¹ przyczyn¹ wszechrze-

czy�1.
2. Co nale¿y rozumieæ jako nieskoñczono�æ?
�To, co nie ma ani pocz¹tku, ani koñca: to niepoznane; wszystko, co

nie jest poznane, jest nieskoñczone�.
3. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e Bóg jest nieskoñczono�ci¹?
�To niepe³ne okre�lenie. Jêzyk ludzi jest zbyt ubogi, by przy jego

pomocy opisywaæ sprawy wykraczaj¹ce poza ich inteligencjê�.

Bóg jest nieskoñczony pod wzglêdem swej doskona³o�ci, lecz sama nieskoñczono�æ

to abstrakcja; mówiæ, ¿e Bóg jest nieskoñczony, to jak przypisywaæ atrybut samej przy-

czynie i okre�laæ rzecz nie poznan¹, przy pomocy czego� znanego jeszcze mniej.

Rozdzia³ I

1 Umieszczony pod pytaniami tekst w cudzys³owie to odpowiedzi dane wy³¹cznie
przez Duchy. Dodane przez autora uwagi i rozwiniêcia wyró¿niono inn¹ czcionk¹, gdy¿
mog³yby siê myliæ z tekstem odpowiedzi. Gdy jednak tworz¹ ca³e ustêpy i nieporozumie-
nie jest niemo¿liwe, zachowano zwyczajn¹ czcionkê.
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Dowody na istnienie Boga
4. Gdzie mo¿emy znale�æ dowód na istnienie Boga?
�W aksjomacie, który wykorzystujecie w waszych naukach: Nie ma

skutku bez przyczyny. Szukajcie przyczyny wszystkiego, co nie jest
dzie³em cz³owieka, a wasz rozum wam odpowie�.

Aby wierzyæ w Boga, wystarczy spojrzeæ na dzie³a stworzenia. Wszech�wiat istnie-

je, co� jest wiêc jego przyczyn¹. W¹tpienie w istnienie Boga by³oby zaprzeczaniem

faktowi, ¿e wszystko ma swoj¹ przyczynê i upieraniem siê przy stwierdzeniu, ¿e �co��

mog³o powstaæ z �niczego�.

5. Jaki wniosek wyp³ywa z faktu wystêpowania u ludzi intuicyjnego
wra¿enia, ¿e Bóg istnieje?

�Taki, ¿e Bóg rzeczywi�cie istnieje; bowiem, sk¹d wobec tego wziê-
³oby siê owo uczucie, je�li mia³oby byæ zupe³nie bezpodstawne? Ono
tak¿e jest nastêpstwem zasady, ¿e nie ma skutku bez przyczyny�.

6. Czy wewnêtrzne przekonanie, które odczuwamy, gdy chodzi o istnie-
nie Boga, nie jest rezultatem wychowania i efektem przyswojonych idei?

�Je�li by tak by³o, to sk¹d ludzie pierwotni zaczerpnêliby to przeko-
nanie?�

Je�li przekonanie o istnieniu istoty najwy¿szej stanowi³oby jedynie owoc naucza-

nia, to nie by³oby powszechne i wystêpowa³oby jak wiedza naukowa tylko u tych ludzi,

którzy naukê otrzymali.

7. Czy wewnêtrzne w³a�ciwo�ci materii równie¿ zale¿¹ od przyczy-
ny pierwotnej?

�A jak mog³oby byæ inaczej? Zawsze konieczna jest jaka� przyczy-
na pierwotna�.

Przypisywanie aktu stworzenia �wiata wewnêtrznym w³a�ciwo�ciom materii by³oby

braniem skutku za przyczynê, albowiem w³a�ciwo�ci te tak¿e s¹ skutkiem, który z pew-

no�ci¹ musi mieæ jak¹� przyczynê.
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8. Co nale¿y s¹dziæ o koncepcji, w której akt stworzenia �wiata
przypisuje siê pewnej nieprzewidzianej kombinacji materii � innymi
s³owy przypadkowi?

�Kolejny absurd! Czy¿ m¹dry cz³owiek mo¿e traktowaæ przypa-
dek jako istotê inteligentn¹? A poza tym, czym jest przypadek? Ni-
czym�.

W harmonii istniej¹cej w mechanizmie wszech�wiata mo¿na dostrzec �ci�le okre�lone

kombinacje i koncepcje, stanowi¹ce w³a�nie przejaw inteligentnej si³y. Przypisywanie aktu

stworzenia przypadkowi by³oby nonsensem, poniewa¿ przypadek jest �lepy i nie mo¿e

zrodziæ efektów inteligentnych. Inteligentny przypadek nie by³by ju¿ przypadkiem.

9. Gdzie w przyczynie pierwotnej dostrzega siê inteligencjê najwy¿-
sz¹ � wy¿sz¹ ni¿ wszystkie inne inteligencje?

�Macie maksymê, która g³osi: Po owocach poznaje siê drzewo.
A wiêc przyjrzyjcie siê owocom i szukajcie drzewa, z którego pocho-
dz¹. Niewiara zrodzi³a siê z pychy. Cz³owiek pyszny nie chce, by co� go
przewy¿sza³o, a wiêc to siebie uwa¿a za najwa¿niejszego. Biedne stwo-
rzenie, które Bóg mo¿e unicestwiæ jednym tchnieniem!�

Potêgê inteligencji ocenia siê na podstawie jej dzie³; a skoro ¿aden cz³owiek nie

mo¿e stworzyæ tego, co tworzy natura, dlatego pierwotn¹ przyczyn¹ stworzenia nie mo¿e

byæ nic innego, jak tylko inteligencja przewy¿szaj¹ca ludzko�æ.

Jakkolwiek cudownych rzeczy nie wymy�li³by ludzki rozum, on sam te¿ ma swoj¹

przyczynê, a im wiêksze s¹ jego dokonania, tym owa przyczyna musi byæ wspanialsza.

To w³a�nie ta najwy¿sza inteligencja jest pierwotn¹ przyczyn¹ wszechrzeczy � bez

wzglêdu na to, jakie imiê nada³by jej cz³owiek.

Atrybuty Bosko�ci
10. Czy cz³owiek mo¿e zrozumieæ wewnêtrzn¹ naturê Boga?
�Nie; jest to uczucie, którego cz³owiekowi brak�.
11. Czy pewnego dnia cz³owiekowi bêdzie dane poznanie tajemnicy

Bosko�ci?
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�Gdy jego duch nie bêdzie ju¿ ograniczony przez materiê i kiedy,
dziêki swej doskona³o�ci, zbli¿y siê do Boga � wtedy ujrzy Go i zro-
zumie�.

Niewielkie mo¿liwo�ci uniemo¿liwiaj¹ cz³owiekowi zrozumienie wewnêtrznej na-

tury Boga. U zarania ludzko�ci cz³owiek czêsto nie odró¿nia³ Go od stworzenia i przy-

pisywa³ Mu podobne niedoskona³o�ci; lecz w miarê jak rozwija³a siê psychika cz³owie-

ka, jego my�l zaczê³a docieraæ do istoty rzeczy i zacz¹³ tworzyæ sobie o Bogu wyobra¿enie

w³a�ciwsze i zgodniejsze ze zdrowym rozs¹dkiem, choæ nadal jeszcze niekompletne.

12. Je�li nie mo¿emy zrozumieæ wewnêtrznej natury Boga, to czy
przynajmniej jeste�my w stanie ogarn¹æ niektóre Jego przymioty?

�Tak, niektóre. W miarê jak cz³owiek uwalnia siê od wp³ywu mate-
rii, lepiej rozumie te przymioty; snuj¹c refleksje, domy�la siê ich�.

13. Gdy mówimy, ¿e Bóg jest wieczny, nieskoñczony, niezmienny,
niematerialny, jedyny, wszechmog¹cy, niezmiernie sprawiedliwy i do-
bry, to czy¿ nie mamy kompletnego wyobra¿enia Jego przymiotów?

�Z waszego punktu widzenia � tak, s¹dzicie bowiem, ¿e ogarniacie
wszystko; wiedzcie jednak, ¿e wiele spraw wykracza poza mo¿liwo�ci
rozumu nawet najbardziej inteligentnego cz³owieka, a do ich nazwania
w waszym jêzyku, ograniczonym do waszych idei i uczuæ, nie ma odpo-
wiednich wyra¿eñ. Rozum rzeczywi�cie podpowiada wam, ¿e Bóg
z pewno�ci¹ posiada te cechy doskona³o�ci w najwy¿szym stopniu �
bowiem w przypadku, gdyby zabrak³o Mu choæ jednej z nich lub gdyby
nie by³a ona nieskoñczona, nie przewy¿sza³by ju¿ wszystkiego
i w rezultacie nie by³by Bogiem. Bêd¹c ponad wszystkimi istotami,
Bóg nie musi ulegaæ zmiennym kolejom losu, nie ma te¿ jakiejkolwiek
niedoskona³o�ci, jak¹ mo¿na by sobie wyobraziæ�.

Bóg jest wieczny; je�li kiedy� by siê zacz¹³, to musia³by wyj�æ z nico�ci lub byæ

stworzonym przez jak¹� wcze�niejsz¹ istotê. W ten sposób stopniowo zmierzamy od

nieskoñczono�ci do wieczno�ci.

Jest niezmienny; je�li podlega³by przemianom, to prawa wszech�wiata nie by³yby

w ¿aden sposób stabilne.
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Jest niematerialny; a raczej Jego natura ró¿ni siê od wszystkiego, co my nazywamy

materi¹; inaczej wszak nie by³by niezmienny, bo musia³by do�wiadczaæ przeobra¿eñ

materii.

Jest jedyny; je�li istnia³by wiêcej ni¿ jeden Bóg, to w porz¹dku wszech�wiata nie

by³oby harmonii ani my�li, ani si³.

Jest wszechmog¹cy; poniewa¿ jest jedyny. Je�li nie posiada³by mocy nadrzêdnej,

istnia³oby co� bardziej lub tak samo potê¿nego jak On; nie stworzy³by wtedy wszystkich

rzeczy, a te, których by nie stworzy³, by³yby dzie³ami innego Boga.

Jest niezmiernie sprawiedliwy i dobry. Opatrzno�ciowa m¹dro�æ praw boskich prze-

jawia siê zarówno w sprawach najmniejszych, jak i najwiêkszych � i m¹dro�æ ta nie

pozwala, aby�my w¹tpili w jej sprawiedliwo�æ i dobroæ.

Panteizm
14. Czy Bóg jest istot¹ zindywidualizowan¹, czy te¿ � jak s¹dz¹

niektórzy � jest wypadkow¹ wszystkich si³ i inteligencji wszech�wiata
razem wziêtych?

�Je�li mia³oby tak byæ, to Bóg nie istnia³by, bo by³by skutkiem, a nie
przyczyn¹; nie mo¿e byæ na raz jednym i drugim.

Bóg istnieje, nie mo¿ecie w to w¹tpiæ, bo to podstawa; uwierzcie mi
i nie wykraczajcie poza to; nie zag³êbiajcie siê w labiryncie, z którego
nie bêdziecie mogli wyj�æ; nie uczyni³oby to was lepszymi, lecz mo¿e
tylko trochê dumniejszymi, bo my�leliby�cie, ¿e co� wiecie, choæ w rze-
czywisto�ci nie wiedzieliby�cie nic. Od³ó¿cie na bok te wszystkie teo-
rie; wiele innych spraw o wiele bardziej was dotyczy, pocz¹wszy od
was samych; studiujcie w³asne niedoskona³o�ci, aby siê ich pozbyæ �
bêdzie to bardziej po¿yteczne, ni¿ chêæ zg³êbienia czego�, co samo
w sobie jest niepoznawalne�.

15. Co s¹dziæ o teorii, która g³osi, ¿e wszystkie cia³a w naturze,
wszystkie istoty, wszystkie �wiaty wszech�wiata s¹ czê�ciami Bosko�ci
i razem wziête Bosko�æ tê wspó³tworz¹; inaczej mówi¹c, co s¹dziæ o teo-
rii panteistycznej?

�Nie mog¹c staæ siê Bogiem, cz³owiek chce byæ przynajmniej Jego
czê�ci¹�.
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16. Ci, którzy zajmuj¹ siê t¹ teori¹, utrzymuj¹, ¿e mówi ona o kilku
przymiotach Boga. Skoro �wiat jest nieskoñczony, to Bóg w³a�nie
przez to jest nieskoñczony; skoro doskona³a pustka lub nico�æ nie ist-
niej¹ w ¿adnym miejscu, to Bóg jest wszêdzie; Bóg bêd¹c wszêdzie �
bo wszystko jest integraln¹ czê�ci¹ Boga � dostarcza wszystkim natu-
ralnym zjawiskom inteligentnej przyczyny. Co mo¿na zarzuciæ temu
rozumowaniu?

�Brak logiki; zastanówcie siê w sposób dojrza³y, a nie bêdzie wam
trudno stwierdziæ absurdalno�ci tego rozumowania�.

Teoria ta czyni z Boga istotê materialn¹, która mimo ¿e posiada najwy¿sz¹ inteligen-

cjê, to by³aby w skali makro tym, czym my jeste�my w skali mikro. Gdyby wiêc tak by³o

w rzeczywisto�ci, Bóg nie by³by pod ¿adnym wzglêdem niezmienny, albowiem materia

nieustannie ulega przemianom; do�wiadcza³by wszelkich przemian i potrzeb, których

do�wiadcza ludzko�æ; brakowa³oby Mu podstawowego atrybutu Bosko�ci: niezmienno-

�ci. W³a�ciwo�ci materii nie mog¹ harmonizowaæ z ide¹ Boga bez poni¿enia Go w na-

szej my�li, a jakiekolwiek ukryte znaczenia tego sofizmatu nie bêd¹ w stanie rozwi¹zaæ

problemu Jego wewnêtrznej natury. Nie wiemy wszystkiego, gdy chodzi o to, kim jest �

lecz wiemy wszystko na temat, kim byæ nie mo¿e; powy¿sza koncepcja nie odpowiada

podstawowym zasadom logiki; myli siê tu stworzenie ze stwórc¹, zupe³nie jakby chcia-

no, by zmy�lna maszyna by³a czê�ci¹ swego wynalazcy.

Inteligencja Boga przejawia siê w Jego dzie³ach, tak jak malarza w jego obrazach;

jednak dzie³a Boga nie s¹ samym Bogiem, tak jak i obraz nie jest malarzem, który go

wymy�li³ i wykona³.
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G³ówne elementy wszech�wiata

Rozdzia³ II

1. Poznanie istoty wszechrzeczy � 2. Duch i materia

� 3. W³a�ciwo�ci materii � 4. Przestrzeñ wszech�wiata

Poznanie istoty wszechrzeczy
17. Czy cz³owiekowi dane jest poznaæ istotê wszechrzeczy?
�Nie; Bóg nie pozwala, aby cz³owiekowi na Ziemi zosta³o ujawnio-

ne wszystko�.
18. Czy kiedy� cz³owiek bêdzie móg³ zg³êbiæ tajemnice wszechrze-

czy, które s¹ przed nim ukryte?
�Zas³ona stopniowo siê przed nim unosi, w miarê jego oczyszczania

siê; aby jednak zrozumieæ pewne sprawy, cz³owiek potrzebuje zdolno-
�ci, których jeszcze nie posiada�.

19. Czy przy pomocy badañ naukowych cz³owiek nie móg³by zg³ê-
biæ pewnych sekretów natury?

�Nauka zosta³a mu dana celem uzyskania postêpu we wszystkich
dziedzinach; lecz nie mo¿e on przekroczyæ granic wytyczonych przez
Boga�.

Im wiêcej tajemnic jest dane zg³êbiæ cz³owiekowi, tym wiêkszy musi byæ jego po-

dziw dla potêgi i m¹dro�ci Stwórcy; jednak czy to z powodu dumy, czy te¿ s³abo�ci,

nawet jego rozumowi zdarza siê b³¹dziæ; gromadzi teorie jedn¹ po drugiej, lecz ka¿dy

mijaj¹cy dzieñ dowodzi mu, ile b³êdów przyj¹³ jako prawdy, a ile prawd odrzuci³ jako

b³êdy. Dziêki temu po raz kolejny jego pychê zastêpuje rozczarowanie.
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20. Czy poza badaniami naukowymi cz³owiek mo¿e otrzymaæ po-
chodz¹ce ze sfer wy¿szego rzêdu komunikaty na temat tego, czego jego
zmys³y nie s¹ w stanie stwierdziæ?

�Tak; je�li Bóg uwa¿a to za po¿yteczne, to mo¿e odkryæ przed cz³o-
wiekiem to, czego nie wnosi nauka�.

W³a�nie przy wykorzystaniu tego typu komunikatów cz³owiek otrzymuje, w okre�lo-

nych granicach, wiedzê o swojej przesz³o�ci i o swym przysz³ym przeznaczeniu.

Duch i materia
21. Czy materia jest wieczna, jak Bóg � czy te¿ zosta³a kiedy�

przez Niego stworzona?
�To wie tylko sam Bóg. Jednak jest co�, co wasz rozum powinien

wam podpowiedzieæ � mianowicie, ¿e Bóg, wzór mi³o�ci i mi³o-
sierdzia, nigdy nie pozostawa³ bezczynny. Choæby�cie nie wiadomo
jak odleg³ym przedstawili sobie pocz¹tek Jego dzia³alno�ci, to czy
jeste�cie w stanie wyobraziæ Go sobie nieaktywnego, choæby przez
sekundê?�

22. Zwykle definiuje siê materiê jako: co�, co ma objêto�æ; wszyst-
ko, co mo¿e wywrzeæ wp³yw na nasze zmys³y; co� nieprzenikliwego �
czy te okre�lenia s¹ w³a�ciwe?

�Z waszego punktu widzenia w³a�nie tak jest, bo mówicie tylko na
podstawie waszej wiedzy; materia jednak istnieje tak¿e w stanach wam
nie znanych; mo¿e byæ � na przyk³ad � tak eteryczna i delikatna, ¿e
w ¿aden sposób nie oddzia³uje na wasze zmys³y; a tymczasem jest to
materia, choæ dla was by ni¹ nie by³a�.

� Jak wy mogliby�cie zdefiniowaæ materiê?
�Materia to wiêzy, które ograniczaj¹ ducha; stanowi narzêdzie, któ-

rym duch siê pos³uguje i na które wywiera wp³yw�.

Z tego punktu widzenia mo¿na powiedzieæ, ¿e materia jest czynnikiem, cia³em po-

�rednim, poprzez które i na które duch wywiera wp³yw.
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23. Co to jest duch?
�Inteligentna zasada wszech�wiata�.
� Jaka jest wewnêtrzna natura ducha?
�Nie jest ³atwo dokonaæ jej analizy w waszym jêzyku. Dla was jest

niczym, bo duch nie jest czym� namacalnym; dla nas jest on czym�.
Wiedzcie bowiem, ¿e: nic by³oby pustk¹, a pustka nie istnieje�.

24. Czy duch jest synonimem inteligencji?
�Inteligencja jest podstawowym atrybutem ducha; lecz obydwa te

elementy ³¹cz¹ siê we wspóln¹ zasadê, i dlatego s¹ w waszych oczach
jakby jednym tworem�.

25. Czy duch jest niezale¿ny od materii � czy te¿ jest jedynie jej
w³a�ciwo�ci¹, tak jak kolory wzglêdem �wiat³a i d�wiêk wzglêdem po-
wietrza?

�Jedno i drugie s¹ od siebie niezale¿ne; by jednak nadaæ materii in-
teligencjê, duch musi siê z ni¹ po³¹czyæ�.

� Czy to po³¹czenie jest konieczne tak¿e po to, by duch móg³ siê
manifestowaæ? (Duchem nazywamy tu zasadê inteligencji, nie maj¹c
na my�li indywidualnych istot zwanych w ten sam sposób).

�W waszym przypadku jest to konieczne, poniewa¿ nie jeste�cie tak
zbudowani, ¿e mogliby�cie postrzegaæ ducha bez materii; wasze zmy-
s³y nie zosta³y stworzone do tego celu�.

26. Czy mo¿na wyobraziæ sobie ducha bez materii, a materiê bez
ducha?

�Oczywi�cie, ¿e mo¿na � w my�lach�.
27. Czy wobec tego istniej¹ dwa g³ówne elementy wszech�wiata �

mianowicie: materia i duch?
�Tak, a ponad wszystkim Bóg, stwórca, ojciec wszechrzeczy; te trzy

elementy stanowi¹ zasadê wszystkiego, co jest, uniwersaln¹ trójcê. Jed-
nak do elementu materialnego nale¿y koniecznie dodaæ powszechny
fluid, który odgrywa rolê po�rednika miêdzy duchem i materi¹ w pe³-
nym tego s³owa znaczeniu, poniewa¿ ona jest zbyt prymitywna, by
duch móg³ skutecznie nañ oddzia³ywaæ. Z drugiej strony jednak �
z innego punktu widzenia � mo¿na go zaklasyfikowaæ jako element
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materialny, charakteryzuj¹ go jednak odmienne w³a�ciwo�ci; je�li
zosta³by uznany za materiê, nic nie sta³oby na przeszkodzie, by nie
uznano za ni¹ tak¿e ducha. Element ten jest czym� po�rednim miêdzy
duchem a materi¹; tak jak materia jest materi¹ � tak on jest fluidem,
wra¿liwym tworem, który dziêki swym niezliczonym kombinacjom
z materi¹, oraz pod wp³ywem oddzia³ywañ ducha, jest w stanie zrodziæ
nieskoñczon¹ ilo�æ istot, z których wy znacie tylko niewielk¹ czê�æ.
Ten powszechny, prymitywny czy podstawowy fluid jest zasad¹, bez
której materia nie tylko znajdowa³aby siê w stanie nieustannego po-
dzia³u, lecz tak¿e nigdy nie posiada³aby w³a�ciwo�ci, jakie nadaje cia-
³om si³a ci¹¿enia�.

� Czy ów fluid jest tym, co my nazywamy elektryczno�ci¹?
�Powiedzieli�my, ¿e mo¿e on wchodziæ w nieskoñczon¹ ilo�æ kom-

binacji. To, co wy nazywacie fluidem elektrycznym, fluidem magne-
tycznym, jest zmodyfikowan¹ form¹ fluidu powszechnego, który jest
w³a�ciwie niczym innym jak tylko doskonalsz¹, bardziej delikatn¹ ma-
teri¹, która mo¿e byæ traktowana jako niezale¿na�.

28. Skoro duch jest czym� sam w sobie, to czy nie by³oby precyzyj-
niej i zrozumialej, nazwaæ te dwa g³ówne elementy: materia bezw³adna
i materia inteligentna?

�S³owa niewiele dla nas znacz¹; to wy powinni�cie tak kszta³towaæ
wasz jêzyk, by by³o to dla was wygodne. Wasze dyskusje wynikaj¹ pra-
wie zawsze z odmiennego sposobu rozumienia tych samych s³ów, gdy¿
wasz jêzyk jest zbyt niekompletny, aby wyraziæ sprawy, które nie do-
cieraj¹ do waszych zmys³ów�.

Oczywisty fakt dominuje nad wszelkimi hipotezami: mamy tu materiê, która nie jest

inteligentna; mamy inteligentn¹ zasadê niezale¿n¹ od materii. Pochodzenie i wspó³zale¿-

no�æ tych dwóch rzeczy nie s¹ nam znane. Czy maj¹ one � czy te¿ nie, jakie� wspólne

pochodzenie i wspólne w³a�ciwo�ci; czy inteligencja ma w³asne istnienie � czy raczej jest

w³a�ciwo�ci¹, skutkiem; a mo¿e jest ona, jak s¹dz¹ niektórzy, emanacj¹ Bosko�ci: tego w³a-

�nie nie wiemy; elementy te wydaj¹ siê nam dwiema ró¿nymi rzeczami, to dlatego wyró¿nia-

my dwie podstawowe zasady wspó³tworz¹ce wszech�wiat. Ponad tym wszystkim dostrzega-
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my dominuj¹c¹ nad innymi inteligencjami, zarz¹dzaj¹c¹ wszystkim inteligencjê, któr¹ wy-

ró¿niaj¹ istotne atrybuty; to w³a�nie tê nadrzêdn¹ inteligencjê nazywamy Bogiem.

W³a�ciwo�ci materii
29. Czy ciê¿ar jest zasadniczym atrybutem materii?
�Materii w waszym rozumieniu � tak; lecz nie materii traktowanej

jako powszechny fluid. Delikatna, eteryczna materia, sk³adaj¹ca siê na
ów fluid, jest przez was rozpatrywana jako nie posiadaj¹ca ciê¿aru �
chocia¿ jest ona zasad¹ waszej materii ciê¿kiej�.

Ciê¿ar jest w³a�ciwo�ci¹ wzglêdn¹; poza strefami przyci¹gania poszczególnych

�wiatów ciê¿ary nie istniej¹ � tak jak nie mo¿na tam mówiæ, ¿e co� jest w górze, czy

w dole.

30. Czy materia sk³ada siê tylko z jednego, czy te¿ z wielu ele-
mentów?

�Z jednego, jedynego, prymitywnego sk³adnika. Cia³a, które traktu-
jecie jako cia³a proste, nie s¹ w³a�ciwie sk³adnikami, lecz odmianami
prymitywnej materii�.

31. Sk¹d siê bior¹ ró¿ne w³a�ciwo�ci materii?
�S¹ to modyfikacje, wywo³ane przez poszczególne moleku³y, ³¹cz¹-

ce siê w okre�lonych warunkach�.
32. Czy wobec tego smaki, zapachy, kolory, d�wiêk, lecznicze lub

truj¹ce w³a�ciwo�ci cia³ � s¹ tylko modyfikacjami tej samej prymi-
tywnej substancji?

�Tak, oczywi�cie; i istniej¹ one tylko w ramach funkcji organów
przeznaczonych do ich percepcji�.

Zasada ta przejawia siê w fakcie, ¿e nie wszyscy postrzegaj¹ w ten sam sposób

w³a�ciwo�ci cia³: jeden uwa¿a co� za smaczne, drugiemu to nie smakuje; jedni widz¹

niebieskim to, co inni postrzegaj¹ jako czerwone; co� truj¹cego dla jednych, nie jest

niebezpieczne lub wrêcz staje siê lekiem dla drugich.
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33. Czy ta sama elementarna materia mo¿e podlegaæ wszelkim prze-
mianom i uzyskaæ wszelkiego rodzaju w³a�ciwo�ci?

�Tak; to w³a�nie musicie zrozumieæ, gdy mówimy, ¿e wszystko za-
warte jest we wszystkim�1.

Tlen, wodór, azot, wêgiel i wszystkie cia³a, które my uwa¿amy za proste � s¹ jedy-

nie modyfikacjami jednej prymitywnej substancji. Poniewa¿ nie mamy obecnie innej

mo¿liwo�ci, jak tylko my�lowego postrzegania prymitywnej materii, to cia³a te z nasze-

go punktu widzenia s¹ prawdziwymi sk³adnikami i mo¿emy je za takie uwa¿aæ bez prze-

szkód, a¿ do chwili nowych ustaleñ.

� Teoria ta zdaje siê uzasadniaæ koncepcjê pewnych osób, które
przypisuj¹ materii tylko dwie podstawowe w³a�ciwo�ci: si³ê i ruch,
i które traktuj¹ wszystkie pozosta³e w³a�ciwo�ci jako efekty drugorzêd-
ne, zmieniaj¹ce siê odpowiednio do intensywno�ci dzia³aj¹cej si³y
i kierunku ruchu � czy tak jest w istocie?

�Koncepcja ta jest w³a�ciwa. Nale¿y tu jednak dodaæ, ¿e zale¿y to
tak¿e od u³o¿enia cz¹steczek � jak to siê dzieje na przyk³ad w przy-
padku cia³a matowego, które mo¿e staæ siê przezroczyste, i odwrotnie�.

34. Czy moleku³y maj¹ okre�lon¹ formê?
�Oczywi�cie, moleku³y maj¹ okre�lon¹ formê; teraz jednak nie je-

ste�cie w stanie jej okre�liæ�.
� Czy forma ta jest sta³a, czy zmienna?
�Sta³a w przypadku prymitywnych moleku³ów elementarnych, lecz

zmienna w przypadku moleku³ów pochodnych, które s¹ jedynie skupi-

1 Zasada ta wyja�nia zjawisko znane wszystkim magnetyzerom, mianowicie nadawa-
nie si³¹ woli jakiejkolwiek substancji � na przyk³ad wodzie bardzo ró¿nych w³a�ciwo-
�ci: okre�lonego smaku, czy nawet aktywnych cech innych substancji. W rzeczywisto�ci
bowiem istnieje tylko jedna prymitywna zasada, a w³a�ciwo�ci ró¿nych cia³ s¹ niczym
innym, jak tylko rezultatem modyfikacji tej zasady � st¹d nawet naj³agodniejsza sub-
stancja mo¿e mieæ taki sam sk³ad jak substancja skrajnie szkodliwa. W ten sposób
woda, która sk³ada siê z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru, staje siê �ró-
d³em zniszczenia, je¿eli zostanie w niej podwojona ilo�æ tlenu. Identyczna przemiana
mo¿e siê dokonaæ dziêki kierowanemu wol¹ dzia³aniu magnetycznemu.
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skami tych pierwszych; temu, co wy nazywacie moleku³em, jest jesz-
cze daleko do moleku³u podstawowego�.

Przestrzeñ wszech�wiata
35. Czy przestrzeñ wszech�wiata jest nieskoñczona � czy ograni-

czona?
�Nieskoñczona. Przypu�æmy, ¿e ma granice: có¿ mia³oby istnieæ

poza nimi? Wiem, ¿e to trudno ogarn¹æ waszym rozumem, lecz ten sam
rozum podpowiada wam, ¿e inaczej byæ nie mo¿e. Podobnie jest zresz-
t¹ w przypadku nieskoñczono�ci; z perspektywy waszej niewielkiej
sfery nie jeste�cie w stanie jej ogarn¹æ�.

Je�li za³o¿y siê istnienie w przestrzeni jakiej� granicy, oddalonej tak daleko jak tylko

umie�ci³aby j¹ nasza my�l, to rozum stale by nam podpowiada³, ¿e poza t¹ granic¹ ist-

nieje co� jeszcze � i tak dalej a¿ do nieskoñczono�ci; bo gdyby nawet to co� by³o

pustk¹, to przecie¿ zawsze stanowi³oby przestrzeñ.

36. Czy gdzie� w przestrzeni wszech�wiata istnieje absolutna pustka?
�Nie, nic nie jest puste. To, co uwa¿asz za puste, jest wype³nione

materi¹, która wymyka siê twoim zmys³om i twojej aparaturze.�
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Akt stworzenia

Rozdzia³ III

1. Powstanie �wiatów � 2. Powstanie istot ¿yj¹cych

� 3. Zaludnienie Ziemi. Adam � 4. Ró¿norodno�æ ras ludzkich

� 5. Wielo�æ �wiatów � 6. Biblijne w¹tki na temat stworzenia

Powstanie �wiatów
Na wszech�wiat sk³ada siê nieskoñczona liczba �wiatów, które widzimy �

jak i tych, których nie widzimy, wszystkie istoty o¿ywione i nieo¿ywione, wszystkie

cia³a niebieskie poruszaj¹ce siê w przestrzeni, a tak¿e wype³niaj¹ce j¹ fluidy.

37. Czy wszech�wiat zosta³ stworzony � czy te¿, jak Bóg, istnieje
od zawsze?

�Oczywi�cie nie móg³ powstaæ sam z siebie, a je¿eli mia³by istnieæ
wiecznie, jak Bóg, to nie móg³by byæ Jego dzie³em�.

Rozum mówi nam, ¿e wszech�wiat nie stworzy³ siê sam, a skoro nie mo¿e byæ two-

rem przypadkowym, musi wiêc byæ dzie³em Boga.

38. W jaki sposób Bóg stworzy³ wszech�wiat?
�Pos³u¿ê siê pewnym wyra¿eniem: si³¹ swej Woli. Nic nie dostarcza

lepszego wyobra¿enia o tej wszechmocnej woli, ni¿ piêkne s³owa z Ge-
nezy � I rzek³ Bóg: Niech stanie siê �wiat³o�æ. I sta³a siê �wiat³o�æ�1.

1 Patrz: Genesis, I, 3. (Przyp. t³umacza).
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39. Czy mo¿emy wiedzieæ, w jaki sposób s¹ tworzone �wiaty?
�Wszystkim, co mo¿emy powiedzieæ i co wam uda siê zrozumieæ,

jest to, ¿e �wiaty pojawiaj¹ siê na skutek zagêszczenia rozsianej w prze-
strzeni materii�.

40. Czy � jak siê dzisiaj przypuszcza � komety s¹ zagêszczeniami
materii, �wiatami w fazie formowania siê?

�W³a�nie tak; lecz absurdem by³oby wierzyæ, ¿e wywieraj¹ one
wp³yw na ludzi. Mam tu na my�li wp³yw, który im siê zwykle przypisu-
je; wszystkie bowiem cia³a niebieskie wywieraj¹ swój odrêbny wp³yw
na pewne zjawiska fizyczne�.

41. Czy kompletnie uformowany �wiat mo¿e znikn¹æ, a materia
wchodz¹ca w jego sk³ad mo¿e ponownie rozsiaæ siê w przestrzeni?

�Tak. Bóg odnawia �wiaty podobnie, jak odnawia istoty ¿ywe�.
42. Czy mo¿emy wiedzieæ, ile czasu trwa³o formowanie �wiatów, na

przyk³ad formowanie Ziemi?
�Nie mogê tego powiedzieæ, bo to wie tylko sam Stwórca; je�li kto�

chcia³by ogarn¹æ liczbê stuleci, które trwa³o tworzenie, musia³by byæ
szalony�.

Powstanie istot ¿yj¹cych
43. Od kiedy Ziemia jest zamieszkiwana przez istoty ¿ywe?
�Na pocz¹tku wszystko by³o chaosem; elementy by³y wzajemnie

pomieszane. Stopniowo ka¿da rzecz zajê³a swoje miejsce i wtedy poja-
wi³y siê istoty ¿yj¹ce, dostosowane do stanu �wiata�.

44. Sk¹d przyby³y na Ziemiê ¿ywe istoty?
�Istnia³y tam ju¿ w formie zal¹¿kowej i tylko czeka³y na moment

odpowiedni do rozwiniêcia siê. Zasady organiczne po³¹czy³y siê na-
tychmiast, gdy tylko przesta³y dzia³aæ si³y je roz³¹czaj¹ce i powsta³y
zal¹¿ki wszystkich istot ¿ywych. Zal¹¿ki te utrzymywa³y siê w stanie
utajenia i bezruchu  � jak poczwarki i nasiona ro�lin, a¿ do momentu
umo¿liwiaj¹cego rozwój ka¿dego gatunku; wtedy istoty ka¿dego gatun-
ku po³¹czy³y siê i rozmno¿y³y�.
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45. Gdzie znajdowa³y siê elementy organiczne przed uformowa-
niem siê Ziemi?

�Znajdowa³y siê w stanie jakby fluidalnym, w przestrzeni, pomiê-
dzy Duchami lub na innych planetach, oczekuj¹c stworzenia Ziemi, aby
rozpocz¹æ nowe istnienie w nowym �wiecie�.

Chemia pokazuje nam, jak moleku³y cia³ nieorganicznych ³¹cz¹ siê, gdy tylko zaist-

niej¹ ku temu odpowiednie warunki, by stworzyæ kryszta³y o sta³ej, odpowiadaj¹cej

gatunkowi regularno�ci. Choæby najmniejsza zmiana tych warunków wystarcza, by prze-

szkodziæ w ³¹czeniu siê poszczególnych elementów lub przynajmniej zak³óciæ ich regu-

larny uk³ad. Dlaczego nie mia³oby dziaæ siê w ten sam sposób z elementami organiczny-

mi? Przechowujemy przez ca³e lata zal¹¿ki ro�lin i zwierz¹t, które rozwijaj¹ siê tylko

w okre�lonej temperaturze i w sprzyjaj¹cym �rodowisku; widziano, jak ziarna pszenicy

kie³kuj¹ po kilku tysi¹cleciach. Istnieje wiêc w tych nasionach jaka� utajona zasada

¿yciowa, czekaj¹ca tylko na odpowiednie warunki, by siê rozwin¹æ. Dlaczego to, co

ka¿dego dnia dzieje siê na naszych oczach, nie mia³oby siê wydarzaæ od pocz¹tku trwa-

nia naszej planety? Czy takie formowanie siê ¿ywych istot, które wysz³y z chaosu kiero-

wane si³¹ Natury, w jakikolwiek sposób umniejszy³oby wielko�æ Boga? Przeciwnie �

wszystko to potwierdza wyobra¿enie, jakie posiadamy o Jego mocy, która wywiera wp³yw

na niezliczone �wiaty, dzia³aj¹c wed³ug wiecznych praw. Teoria ta � prawdê mówi¹c �

nie rozwi¹zuje problemu pochodzenia elementów ¿ycia. Bóg jednak ma swoje tajemnice

i wyznaczy³ naszym badaniom pewne granice.

46. Czy tak¿e dzi� spontanicznie rodz¹ siê nowe istoty?
�Tak, lecz ich prymitywny zal¹¿ek istnia³ ju¿ w stanie utajenia. Ka¿-

dego dnia jeste�cie �wiadkami tego zjawiska. Czy¿ tkanki cz³owieka
i zwierz¹t nie zawieraj¹ zal¹¿ków ogromnej liczby robactwa, czekaj¹-
cego, by móc wzrosn¹æ, tylko na fermentacjê gniln¹, która potrzebna
jest do ich egzystencji? Jest to malutki �wiat, który �pi � i który, gdy
przyjdzie czas, budzi siê do ¿ycia�.

47. Czy rodzaj ludzki tak¿e znajdowa³ siê w�ród elementów orga-
nicznych, wchodz¹cych w sk³ad kuli ziemskiej?

�Tak, i pojawi³ siê w swoim czasie; w³a�nie dlatego mówi siê, ¿e
cz³owiek zosta³ uformowany z prochu Ziemi�.
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48. Czy mogliby�my poznaæ moment, w którym na Ziemi pojawi³
siê cz³owiek i inne istoty ¿ywe?

�Nie, wszystkie wasze obliczenia to chimery�.
49. Je�li zal¹¿ek rodzaju ludzkiego znajdowa³ siê w�ród elementów

wchodz¹cych w sk³ad kuli ziemskiej, to dlaczego dzi� ludzie nie poja-
wiaj¹ siê tak, jak w chwili powstania swego gatunku?

�Zasada wszechrzeczy nale¿y do tajemnic Boga. Jednak mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e ludzie zaraz po rozprzestrzenieniu siê na Ziemi poch³aniali
elementy konieczne do ich pe³nego uformowania i przekazuj¹ te ele-
menty dalej, wed³ug prawa reprodukcji. To samo dzieje siê z pewnymi
gatunkami istot ¿ywych�.

Zaludnienie Ziemi. Adam
50. Czy rodzaj ludzki pochodzi od jednego tylko cz³owieka?
�Nie; ten, którego nazywacie Adamem1, nie by³ ani pierwszym, ani

jedynym, który zamieszkiwa³ Ziemiê�.
51. Czy mo¿emy wiedzieæ, w jakich czasach ¿y³ Adam?
�Mniej wiêcej w tych, które ustalili�cie: oko³o 4000 lat przed Chry-

stusem�.

Cz³owiek tradycyjnie nazywany Adamem by³ jednym z tych, którzy uratowali siê

w pewnych regionach, po kilku wielkich kataklizmach wstrz¹saj¹cych w ró¿nych epo-

kach powierzchni¹ Ziemi, i sta³ siê protoplast¹ jednego ze spo³eczeñstw istniej¹cych tu

obecnie. Prawa naturalne pozostaj¹ w sprzeczno�ci z teori¹ g³osz¹c¹, ¿e postêp ludzko-

�ci, stwierdzony ju¿ na wiele tysi¹cleci przed przybyciem Chrystusa, móg³ siê dokonaæ

w kilkaset lat � jak musia³oby byæ w przypadku, gdyby cz³owiek istnia³ na Ziemi tylko

od czasów Adama. Niektóre osoby s³uszniej traktuj¹ Adama jako mit lub alegoriê, uosa-

biaj¹c¹ pierwsze wieki �wiata.

1 Adam � w �Starym Testamencie� imiê pierwszego cz³owieka i symboliczne okre-
�lenie rodzaju ludzkiego. Opowie�æ z �Ksiêgi Rodzaju� o Adamie i Ewie, w kontek�cie
teologicznym dotyczy zarówno pocz¹tków cz³owieka, jak i ponadczasowej idei jego sto-
sunków z Bogiem. (Przyp. t³umacza).
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Ró¿norodno�æ ras ludzkich
52. Od czego zale¿¹ fizyczne i psychiczne ró¿nice, charakteryzuj¹ce

rasy ludzkie na Ziemi?
�Od klimatu, sposobu ¿ycia i obyczajów. Tak samo jest z dwoma syna-

mi tej samej matki, którzy, je¿eli s¹ wychowani w dwóch ró¿nych miej-
scach i na dwa ró¿ne sposoby, to psychicznie nie s¹ do siebie podobni�.

53. Czy cz³owiek narodzi³ siê w wielu miejscach kuli ziemskiej?
�Tak, w wielu miejscach i epokach � i to jest jedn¹ z przyczyn ró¿-

norodno�ci ras. Pó�niej, opanowawszy tereny o innym klimacie i po
wymieszaniu siê z innymi rasami, powsta³y nowe typy ludzkie�.

� Czy ró¿nice te �wiadcz¹ o przynale¿no�ci do ró¿nych gatunków?
�W ¿adnym wypadku, wszyscy nale¿¹ do jednej rodziny; czy ró¿ne

odmiany jakiego� owocu przeszkadzaj¹ im nale¿eæ do jednego gatunku?�
54. Skoro ludzie nie wywodz¹ siê od jednego cz³owieka, w zwi¹zku

z tym chyba nie powinni uwa¿aæ siê za swych braci?
�Wszyscy ludzie s¹ braæmi w oczach Boga, bo wszyscy animowani

s¹ duchem i wszyscy zd¹¿aj¹ w tym samym kierunku. Wy zawsze
chcieliby�cie traktowaæ wszystko dos³ownie�.

Wielo�æ �wiatów
55. Czy wszystkie �wiaty poruszaj¹ce siê w przestrzeni s¹ zamiesz-

kane?
�Tak, a cz³owiek z Ziemi wcale nie jest � jak to siê przypuszcza �

pierwszy pod wzglêdem inteligencji, dobroci i doskona³o�ci. Jednak
wielu ludzi uwa¿a siê za najpotê¿niejszych i marz¹c, uwa¿a tê planetkê
za jedyn¹, która ma przywilej bycia zamieszkan¹ przez istoty rozumne.
Pycha i pró¿no�æ! Ludzie ci s¹dz¹, ¿e Bóg stworzy³ wszech�wiat wy-
³¹cznie dla nich!�

Bóg zaludni³ �wiaty istotami ¿ywymi, z których wszystkie wspomagaj¹ wype³nianie

Jego opatrzno�ciowych planów. Wiara, ¿e wystêpowanie istot ¿ywych zosta³o ograni-

czone tylko do miejsca, w którym ¿yjemy, by³aby w¹tpieniem w m¹dro�æ Boga, który
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nie tworzy rzeczy bezu¿ytecznych; wyznaczy³ innym �wiatom cele powa¿niejsze ni¿

cieszenie naszych oczu. Zreszt¹, nic nie uzasadnia przypuszczenia, ¿e wy³¹cznie Ziemia

za spraw¹ swego po³o¿enia, wielko�ci czy struktury fizycznej, mia³aby przywilej bycia

zamieszkan¹ po�ród tysiêcy podobnych �wiatów.

56. Czy struktura fizyczna poszczególnych �wiatów jest taka sama?
�Nie; w ¿aden sposób nie s¹ do siebie podobne�.
57. Je�li fizyczna struktura �wiatów nie jest taka sama, to czy z tego

wynika, ¿e ¿yj¹ce w nich istoty posiadaj¹ fizjologicznie odmienne or-
ganizmy?

�Oczywi�cie, tak samo jak wasze ryby zosta³y stworzone, by ¿yæ
w wodzie, a ptaki do ¿ycia w powietrzu�.

58. Czy �wiatom najbardziej odleg³ym od S³oñca nie brakuje �wia-
t³a i ciep³a, a S³oñce wydaje im siê ma³o wa¿n¹ gwiazd¹?

�Czy s¹dzicie, ¿e poza S³oñcem nie istniej¹ inne �ród³a ciep³a
i �wiat³a? Nie zapominajcie o energii elektrycznej, która w pewnych
�wiatach odgrywa nieznan¹ u was rolê � o wiele wa¿niejsz¹ ni¿ na
Ziemi. Zreszt¹ nie powiedzieli�my, ¿e wszystkie stworzenia maj¹ taki
sam organizm jak wy, ani te¿, ¿e posiadaj¹ organy równe waszym�.

Warunki egzystencji istot zamieszkuj¹cych ró¿ne �wiaty s¹ wypadkow¹ czynników

�rodowiska, w którym przysz³o owym istotom ¿yæ. Je�li nigdy nie zobaczyliby�my ryby,

nie rozumieliby�my, jak takie stworzenie mo¿e ¿yæ w wodzie. Tak samo jest w przypad-

ku pozosta³ych �wiatów, w których niew¹tpliwie wystêpuj¹ nieznane nam elementy �ro-

dowiska. Czy¿ nie widzimy na Ziemi d³ugich polarnych nocy, roz�wietlanych blaskiem

polarnych zórz? Czy¿ nie mog³oby byæ mo¿liwe, ¿e w innych �wiatach energia elek-

tryczna jest bardziej powszechna ni¿ na Ziemi i ¿e odgrywa tam rolê, której nastêpstw

nie rozumiemy? �wiaty te mog¹ wiêc posiadaæ w³asne �ród³a �wiat³a i ciep³a, konieczne

dla prze¿ycia tamtejszych mieszkañców.

Biblijne w¹tki na temat stworzenia
59. Poszczególne ludy, odpowiednio do stopnia swej wiedzy, posiada³y czêsto

bardzo sprzeczne wyobra¿enia na temat stworzenia �wiata. Rozum, wspomagany od-
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kryciami naukowymi, dowiód³ nieprawdopodobno�ci niektórych teorii. Teoria pre-

zentowana przez Duchy potwierdza opiniê ju¿ od dawna akceptowan¹ przez naj�wia-

tlejszych ludzi.

Teorii tej mo¿na by zarzuciæ, ¿e przeczy tekstom �wiêtych ksi¹g; jednak dok³adniej-

sze studia prowadz¹ do wniosku, ¿e rozbie¿no�ci s¹ raczej pozorne ni¿ rzeczywiste,

a wynikaj¹ z interpretowania wyra¿eñ czêsto alegorycznych.

Problem, czy Adam by³ protoplast¹ ludzko�ci, nie jest jedynym, który przyczynia³

siê do zmiany wierzeñ religijnych. Ruch wirowy Ziemi wydawa³ siê kiedy� tak sprzecz-

ny ze �wiêtymi tekstami, ¿e akceptowanie jego istnienia by³o powodem wszelkiego ro-

dzaju prze�ladowañ. Ziemia za� krêci siê na przekór kl¹twom i dzisiaj nikt nie mo¿e

temu zaprzeczyæ bez wyrz¹dzenia krzywdy swemu rozumowi.

Biblia g³osi tak¿e, ¿e �wiat zosta³ stworzony w ci¹gu sze�ciu dni i ¿e stworzenie to

mia³o miejsce 4000 lat przed er¹ chrze�cijañsk¹. Przed tym czasem Ziemia nie istnia³a;

powsta³a za� z niczego, jak g³osi formalny tekst; lecz oto nauka pozytywna, nauka nie-

ub³agana dowodzi rzeczy wprost przeciwnej. Formowanie siê kuli ziemskiej pozostawi-

³o nieusuwalny �lad w warstwach geologicznych i jest rzecz¹ dowiedzion¹, ¿e sze�æ dni

tworzenia �wiata to okresy, z których ka¿dy trwa³ pewnie wiele setek tysiêcy lat. I nie

jest to jaka� teoria, doktryna czy odizolowana opinia, lecz fakt tak realny, jak porusza-

nie siê Ziemi � czego teologia nie mog³a zaakceptowaæ, a co jest oczywistym b³ê-

dem, w który mo¿na popa�æ, je¿eli dos³ownie traktuje siê wyra¿enia posiadaj¹ce zna-

czenie symboliczne. Czy wiêc powinni�my wysnuæ wniosek, ¿e Biblia siê myli? Nie �

a wrêcz przeciwnie, ¿e to ludzie b³êdnie j¹ zinterpretowali.

Przeszukuj¹c archiwa Ziemi, nauka ustali³a porz¹dek, wed³ug którego rozmaite stwo-

rzenia ¿yj¹ce pojawia³y siê na powierzchni, a porz¹dek ten zgadza siê z wyznaczonym

w Genezie � z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e ¿ycie, zamiast w cudowny sposób wytrysn¹æ z r¹k

Boga, kszta³towa³o siê, zawsze z Jego woli, na mocy praw si³ natury, w czasie kilku

milionów lat. Czy wobec tego Bóg jest mniej wielki i posiada mniejsz¹ moc, a Jego

dzie³o mniej piêkne tylko dlatego, ¿e nie pojawi³o siê nagle? Oczywi�cie, ¿e nie; mia³o-

by siê o Bogu bardzo mizerne pojêcie, nie uznaj¹c Jego panowania nad wiecznymi pra-

wami, które rz¹dz¹ poszczególnymi �wiatami. Nauka jest daleka od umniejszania dzie³a

Bo¿ego � przeciwnie, ukazuje je w aspekcie powa¿niejszym i lepiej odpowiadaj¹cym

temu, co wiemy o potêdze i majestacie Boga, albowiem dzie³o to dokonuje siê bez naru-

szenia praw natury.
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Zgadzaj¹c siê z Moj¿eszem
1
, nauka umie�ci³a cz³owieka na ostatnim miejscu

w porz¹dku tworzenia istot ¿ywych; Moj¿esz jednak wskaza³ potop w 1654 roku istnie-

nia �wiata, za� geologia dowodzi, ¿e ten wielki kataklizm mia³ miejsce, zanim jeszcze

pojawi³ siê cz³owiek; do dzi� bowiem nie odnaleziono w prymitywnych warstwach geo-

logicznych �ladów cz³owieka lub zwierz¹t tej samej, z fizycznego punktu widzenia, ka-

tegorii; nic jednak nie dowodzi, ¿e jest to niemo¿liwe; wiele odkryæ naukowych zrodzi-

³o ju¿ w¹tpliwo�ci w tej sprawie; mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e nied³ugo uzyskamy materialny

dowód pierwotno�ci ludzkiej rasy wzglêdem potopu i wtedy uzna siê, ¿e zarówno to, jak

i inne zagadnienia s¹ w tek�cie biblijnym jedynie symboliczne
2
.

Problem w tym, czy geologiczny kataklizm jest tym samym, który prze¿y³ Noe
3
;

bowiem ustalenie okresu tworzenia siê warstwy geologicznej nie pozostawia ¿adnych

w¹tpliwo�ci � tak wiêc w momencie znalezienia dowodów istnienia cz³owieka przed

tym wielkim kataklizmem, zostanie dowiedzione, ¿e Adam nie by³ pierwszym cz³owie-

kiem albo ¿e akt stworzenia ginie w mroku dziejów. Nie mo¿na przeciwstawiæ hipotez

oczywistym faktom, trzeba wiêc bêdzie fakty zaakceptowaæ, tak jak zaakceptowano ruch

wirowy Ziemi i sze�æ okresów tworzenia �wiata.

Istnienie cz³owieka przed geologicznym potopem jest jednak nadal hipotetyczne,

choæ wcale nie tak bardzo, jak nam siê wydaje. Je�li przyjmiemy, ¿e cz³owiek pojawi³ siê

po raz pierwszy na Ziemi 4000 lat przed Chrystusem, a 1650 lat pó�niej ca³a ludzko�æ

zosta³a zniszczona z wyj¹tkiem jednej tylko rodziny � to z tego wynika, ¿e zaludnienie

Ziemi datowaæ mo¿na dopiero od czasów Noego, to jest od roku 2350 p.n.e. Jednak gdy

Hebrajczycy weszli do Egiptu w osiemnastym wieku, znale�li ten kraj ju¿ bardzo zalud-

nionym i posiadaj¹cym wysoko rozwiniêt¹ cywilizacjê. Historia dowodzi, ¿e w tym okre-

sie Indie i inne kraje prosperowa³y niemniej dobrze, przy czym na dodatek rozwa¿ania

te snujemy niezale¿nie od chronologii innych narodów, dotycz¹cych czasów znacznie

1 Moj¿esz (1 po³. XIII w. p.n.e.?) � wed³ug �Biblii� wódz i prawodawca narodu
izraelskiego. Wyprowadzi³ przodków Izraelitów z Egiptu; otrzyma³ dekalog od Jahwe
i zawar³ z nim przymierze na górze Synaj. (Przyp. t³umacza).
2 Wykopaliska archeologiczne pozwoli³y udowodniæ, ¿e opisany w Biblii potop by³
tylko regionalnym kataklizmem i zanim do niego dosz³o, na Ziemi ¿yli ju¿ ludzie. Od-
kryæ tych dokonano jednak ju¿ po opublikowaniu �Ksiêgi Duchów� i A. Kardec o nich
nie wiedzia³ � co nadaje odpowiednie znaczenie jego stwierdzeniom na ten temat.
(Przyp. t³umacza).
3 Noe � wed³ug opowie�ci w �Ksiêdze Rodzaju� jeden z patriarchów Izraela; ojciec
Chama, Sema i Jafeta. Wraz z rodzin¹ uratowa³ siê z potopu, buduj¹c arkê i wprowa-
dzaj¹c do niej po parze z ka¿dego gatunku zwierz¹t. (Przyp. t³umacza).
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wcze�niejszych. Nale¿y wiêc przyznaæ, ¿e w okresie od dwudziestego czwartego do

osiemnastego wieku, czyli na przestrzeni 600 lat, potomkowie nie tylko jednego cz³o-

wieka mogli zaludniæ znane wtedy regiony � nawet je�li przypuszcza siê, ¿e pozosta³e

by³y bezludne; lecz tak¿e, ¿e w tym krótkim czasie rodzaj ludzki przeszed³ od stanu

kompletnego barbarzyñstwa do najwy¿szego stopnia rozwoju intelektualnego � a to

zaprzecza ju¿ wszelkim prawom antropologii.

Fakt ró¿norodno�ci ras ludzkich równie¿ potwierdza tê teoriê. Klimat i zwyczaje

niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na ludzki charakter � wiadomo jednak, ¿e tylko do pewnego

stopnia; z badañ fizjologicznych wynika natomiast, ¿e pomiêdzy rasami istniej¹ te¿ pewne

ró¿nice strukturalne, g³êbsze od tych, które wywo³uje klimat. Mieszanie siê ras prowa-

dzi do kszta³towania siê typów po�rednich; stopniowo zacieraj¹ siê ró¿nice i nie powsta-

j¹ ju¿ typy o cechach ekstremalnych; tworz¹ siê tylko pewne odmiany; aby rasy mog³y

siê mieszaæ, potrzebne s¹ odmienne typy � jak wobec tego wyt³umaczyæ istnienie ró¿-

nych ras, je�li przypisuje siê im wspólne pochodzenie i to nie tak bardzo odleg³e w czasie?

Jak przyznaæ racjê twierdzeniu, ¿e w ci¹gu kilku stuleci jacy� potomkowie Noego zmie-

nili siê do tego stopnia, i¿ stworzyli na przyk³ad rasê etiopsk¹? Tak¹ metamorfozê jest

równie trudno zaakceptowaæ, jak teoriê o wspólnym dziadku wilka i barana, s³onia i mszy-

cy, ptaka i ryby. Po raz kolejny wiêc nie da siê zaprzeczyæ oczywistym faktom. Przeciw-

nie � wszystko da siê wyja�niæ, gdy przyznamy, ¿e cz³owiek istnia³ wcze�niej, ni¿ siê

zwyk³o s¹dziæ; ¿e wiele by³o miejsc, w których powsta³; ¿e Adam, ¿yj¹cy przed 6000 lat,

zaludni³ jedynie jak¹� bezludn¹ okolicê; ¿e potop z czasów Noego by³ jedynie lokaln¹

katastrof¹, któr¹ myli siê z wielkim geologicznym kataklizmem; ¿e � w koñcu � nale-

¿y uznaæ alegoryczn¹ formê tekstu, charakterystyczn¹ dla stylu wschodniego pi�mien-

nictwa, czego przyk³ady odnajdujemy we wszystkich �wiêtych ksiêgach ka¿dego narodu.

To dlatego rozs¹dniej jest nie przywi¹zywaæ siê zbytnio do doktryn sprzecznych z fakta-

mi, bo prêdzej czy pó�niej grono ich zwolenników przestanie istnieæ. Koncepcje religij-

ne zamiast zanikaæ, rozrastaj¹ siê, opar³szy siê na nauce; i tylko w ten sposób mog¹

obroniæ swe wskazywane przez sceptyków s³abe strony.
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Rozdzia³ IV

1. Istoty organiczne i nieorganiczne � 2. ¯ycie i �mieræ � 3. Inteligencja i instynkt

Istoty organiczne i nieorganiczne
Istoty organiczne to te, które zawieraj¹ jakie� �ród³o wewnêtrznej aktywno�ci, daj¹-

ce im ¿ycie; narodzi³y siê one, rosn¹, rozmna¿aj¹ siê i umieraj¹; s¹ wyposa¿one w spe-

cjalne organy s³u¿¹ce wype³nianiu czynno�ci ¿yciowych koniecznych do przetrwania

tych istot. Tacy s¹ ludzie, zwierzêta i ro�liny. Istoty nieorganiczne to te wszystkie, które

ani nie posiadaj¹ si³y ¿yciowej, ani nie wystêpuje w nich aktywno�æ i stanowi¹ po prostu

zagêszczenie materii. Takie s¹ minera³y, woda, powietrze itp.

60. Czy elementy materii w cia³ach organicznych i nieorganicznych
³¹czy ta sama si³a?

�Tak, prawo ci¹¿enia jest jedno dla wszystkich�.
61. Czy jest jaka� ró¿nica miêdzy materi¹ cia³ organicznych i nie-

organicznych?
�Materia wszêdzie jest ta sama � jednak w cia³ach organicznych

jest o¿ywiona�.
62. Co jest przyczyn¹ o¿ywienia materii?
�Jej po³¹czenie z zasad¹ ¿yciow¹�.
63. Czy zasada ¿yciowa jest zawarta w jakim� odrêbnym czynniku,

czy te¿ jest w³a�ciwo�ci¹ organicznej materii; s³owem � jest ona skut-
kiem czy przyczyn¹?
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�Jednym i drugim. ¯ycie jest skutkiem wp³ywu pewnego czynnika
na materiê; czynnik ten bez materii nie jest ¿yciem, tak samo jak mate-
ria nie mo¿e ¿yæ bez niego. Daje on ¿ycie wszystkim istotom, które go
pobieraj¹ i asymiluj¹�.

64. Dowiedzieli�my siê, ¿e duch i materia s¹ dwoma elementami
sk³adowymi wszech�wiata; czy zasada ¿yciowa jest jakim� trzecim ele-
mentem?

�Niew¹tpliwie jest jednym z niezbêdnych elementów w strukturze
wszech�wiata, jednak w istocie pochodzi ona od zmodyfikowanej uni-
wersalnej materii; dla was zasada ¿yciowa to jakby element podobny
do tlenu czy wodoru, które zreszt¹ nie s¹ elementami prymitywnymi,
gdy¿ pochodz¹ od tej samej zasady�.

� Wydaje siê wobec tego, ¿e si³a ¿yciowa nie powstaje z jakiego�
odrêbnego prymitywnego czynnika, lecz bierze siê z charakterystycz-
nej w³a�ciwo�ci uniwersalnej materii, co jest nastêpstwem pewnych
przemian; czy tak?

�Wynika to z tego, co powiedzieli�my�.
65. Czy zasada ¿yciowa znajduje siê w którym� ze znanych nam cia³?
�Jej �ród³em jest powszechny fluid; nazywacie go fluidem magne-

tycznym lub o¿ywionym fluidem elektrycznym. Jest to po�rednik, ³¹cz-
nik miêdzy duchem i materi¹�.

66. Czy zasada ¿yciowa jest taka sama dla wszystkich istot orga-
nicznych?

�Tak, lecz zmodyfikowana odpowiednio do gatunku. To ona daje im
zdolno�æ poruszania siê i dzia³ania oraz odró¿nia je od materii bezw³ad-
nej; albowiem sam ruch materii nie jest ¿yciem; materia przyjmuje
ruch, a nie nadaje go�.

67. Czy witalno�æ jest sta³¹ w³a�ciwo�ci¹ czynnika ¿yciowego, czy
te¿ rozwija siê dziêki funkcjonowaniu organów?

�Rozwija siê tylko w ciele. Czy¿ nie powiedzieli�my, ¿e czynnik ten
bez materii nie jest ¿yciem? Aby by³o ¿ycie, konieczne jest po³¹czenie
tych dwóch rzeczy�.

� Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e si³a ¿yciowa jest w stanie utajenia,
gdy czynnik ¿yciowy nie jest z³¹czony z cia³em?
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�W³a�nie tak�.

Wszystkie organy razem wziête tworz¹ pewien mechanizm dzia³aj¹cy za spraw¹

wewnêtrznej aktywno�ci, czyli istniej¹cej w nim zasady ¿yciowej. Zasada ¿yciowa jest

si³¹ napêdow¹ cia³ organicznych. W tym samym czasie, gdy czynnik ¿yciowy porusza

organy, ich funkcjonowanie podtrzymuje go i wzmacnia jego dzia³anie, mniej wiêcej tak

samo, jak tarcie rodzi ciep³o.

¯ycie i �mieræ
68. Co jest przyczyn¹ �mierci istot organicznych?
�Zu¿ycie siê ich organów�.
� Czy mo¿na porównaæ �mieræ do ustania dzia³ania uszkodzonej

maszyny?
�Tak, je�li maszyna jest �le zmontowana, jej sprê¿yna pêka; gdy cia-

³o jest chore, ¿ycie wygasa�.
69. Dlaczego dysfunkcja serca wywo³uje �mieræ czê�ciej, ni¿ uszko-

dzenia innych organów?
�Serce jest centrum mechanizmu ¿ycia, lecz nie jest jedynym orga-

nem, którego uszkodzenie wywo³uje �mieræ; jest tylko jednym z pod-
stawowych trybów�.

70. Co dzieje siê z materi¹ i zasad¹ ¿yciow¹ istoty organicznej, gdy
ona umiera?

�Bezw³adna materia rozk³ada siê i tworzy inne cia³a; zasada ¿ycio-
wa powraca do masy fluidalnej�.

Gdy umiera istota organiczna, elementy, które siê nañ sk³ada³y, wchodz¹ ze sob¹

w nowe kombinacje, aby zbudowaæ nowe istoty; te za� czerpi¹ z powszechnego �ród³a

zasadê ¿ycia i aktywno�ci, które poch³aniaj¹ i asymiluj¹ oraz zwracaj¹ j¹ do tego �ród³a,

gdy przestaj¹ ¿yæ.

Organy s¹ jakby przesi¹kniête ¿yciowym fluidem. Fluid ten daje wszystkim czê-

�ciom organizmu zdolno�æ dzia³ania, która w przypadku stanów patologicznych ³¹czy

te czê�ci i przywraca zak³ócone przej�ciowo funkcje. Lecz gdy elementy niezbêdne

dla harmonijnego funkcjonowania organów s¹ zniszczone lub bardzo powa¿nie uszko-
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dzone, to fluid ¿yciowy nie potrafi nadaæ im ruchu podtrzymuj¹cego ¿ycie i istota

umiera.

Organy wp³ywaj¹ na siebie mniej lub bardziej intensywnie; ich wzajemne dzia³anie

uzale¿nione jest od harmonijnego funkcjonowania ca³ego organizmu. Gdy jaka� przy-

czyna niszczy tê harmoniê, ich funkcjonowanie zostaje przerwane, zupe³nie jak dzia³a-

nie maszyny, której najwa¿niejsze czê�ci s¹ uszkodzone. Tak samo dzieje siê ze zu¿ytym

d³ugim u¿ywaniem lub uszkodzonym wskutek wypadku zegarkiem, którego si³a moto-

ryczna ju¿ nie jest w stanie uruchomiæ.

W urz¹dzaniu elektrycznym mamy ja�niejszy obraz ¿ycia i �mierci. Urz¹dzenie to

zachowuje energiê � jak wszystkie cia³a w naturze � w formie utajonej. Do zjawisk

elektrycznych dochodzi tylko wtedy, gdy fluid zostanie pobudzony dzia³aniem okre�lo-

nego czynnika: wtedy � rzec by mo¿na � urz¹dzenie ¿yje. Gdy czynnik ten przestaje

dzia³aæ, to zjawisko ustaje: urz¹dzenie z powrotem przyjmuje swój stan bezw³adu. Cia³a

organiczne by³yby wiêc czym� w rodzaju ogniw lub maszyn elektrycznych, w których

aktywno�æ fluidu wywo³uje zjawisko ¿ycia: przerwa w tej aktywno�ci przynosi �mieræ.

Ilo�æ fluidu ¿yciowego nie jest taka sama u wszystkich istot organicznych; zmienia

siê w zale¿no�ci od gatunku i nie jest te¿ sta³a u poszczególnych osobników jednego

gatunku. Niektóre odczuwaj¹ wrêcz przesyt fluidu ¿yciowego, podczas gdy inne

z ledwo�ci¹ posiadaj¹ go w wystarczaj¹cej ilo�ci; z tego wynika, ¿e ¿ycie niektórych

osobników jest aktywniejsze, odporniejsze i w pewnym stopniu zbyt intensywne.

Ilo�æ fluidu ¿yciowego wyczerpuje siê; mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie wystarcza go do

zachowania ¿ycia, je�li nie zostanie od�wie¿ony dziêki wch³oniêciu przez organizm

i asymilacji substancji, które go zawieraj¹.

Fluid ¿yciowy przechodzi z jednego osobnika na drugiego. Ten, który posiada wiê-

cej, mo¿e go dostarczyæ komu�, kto go posiada mniej, i w pewnych wypadkach podtrzy-

maæ wygasaj¹ce ¿ycie.

Inteligencja i instynkt
71. Czy inteligencja jest w³a�ciwo�ci¹ zasady ¿yciowej?
�Nie, bo przecie¿ ro�liny ¿yj¹, a nie my�l¹: posiadaj¹ tylko ¿ycie

organiczne. Inteligencja i materia s¹ od siebie niezale¿ne, bowiem
cia³o mo¿e wszak ¿yæ bez inteligencji; inteligencja jednak mo¿e prze-
jawiaæ siê tylko za po�rednictwem organów materialnych; aby o¿y-
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wiona materia otrzyma³a inteligencjê, konieczne jest jej po³¹czenie
z duchem�.

Inteligencja jest specjaln¹ w³a�ciwo�ci¹, charakterystyczn¹ dla pewnych klas istot

organicznych, która dostarcza im wszystkim wraz z my�l¹ wolê dzia³ania, �wiadomo�æ

istnienia i indywidualno�ci, a tak¿e �rodki do ustanowienia stosunków ze �wiatem ze-

wnêtrznym i zaspokojenia w³asnych potrzeb.

Mo¿na wiêc wyró¿niæ: 1
-o
 istoty bezduszne, z³o¿one wy³¹cznie z materii, bez si³

¿yciowych i inteligencji, zwane cia³ami pierwotnymi; 2
-o
 o¿ywione istoty niemy�l¹ce,

uformowane z materii i obdarzone si³¹ ¿yciow¹, lecz nie inteligencj¹; 3
-o
 posiadaj¹ce

duszê, zdolne do my�lenia istoty, uformowane z materii, obdarzone si³¹ ¿yciow¹ i prócz

tego posiadaj¹ce zasadê inteligentn¹, która daje im zdolno�æ my�lenia.

72. Co jest �ród³em inteligencji?
�Ju¿ to powiedzieli�my: inteligencja powszechna�.
� Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿de stworzenie czerpie jak¹� czê�æ

inteligencji z powszechnego �ród³a i asymiluje j¹ w ten sam sposób,
w jaki czerpie i asymiluje zasadê ¿ycia materialnego?

�To tylko porównanie, lecz nieodpowiednie, inteligencja bowiem
jest zdolno�ci¹ w³a�ciw¹ ka¿dej istocie z osobna i jest jej indywidualn¹
cech¹ umys³ow¹. Zreszt¹ wiecie ju¿, ¿e istniej¹ sprawy, których nie jest
dane cz³owiekowi zg³êbiæ, a ta sprawa jest jak na razie jedn¹ z nich�.

73. Czy instynkt jest niezale¿ny od inteligencji?
�Nie jest dok³adnie tak, poniewa¿ instynkt jest jakby inteligencj¹.

Instynkt jest inteligencj¹ nierozumn¹ � to dziêki niemu istoty zaspoka-
jaj¹ swe potrzeby�.

74. Czy mo¿na ustaliæ jak¹� granicê miêdzy instynktem a inteligen-
cj¹, to jest wyznaczyæ, gdzie koñczy siê jedno, a zaczyna drugie?

�Nie, poniewa¿ czêsto siê mieszaj¹; mo¿na jednak bardzo dobrze
odró¿niæ czynno�ci wywo³ane instynktem, od tych bêd¹cych nastêp-
stwem inteligencji�.

75. Czy s³usznie jest utrzymywaæ, ¿e zdolno�ci instynktowne
zmniejszaj¹ siê w miarê powiêkszania siê zdolno�ci intelektual-
nych?
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�Nie, instynkt istnieje stale, to tylko cz³owiek go lekcewa¿y. In-
stynkt mo¿e zaprowadziæ tak¿e ku dobru; jest tym, co prawie zawsze
nami kieruje, czasem nawet bezpieczniej ni¿ rozs¹dek; instynkt nigdy
siê nie myli�.

� Dlaczego rozs¹dek nie zawsze jest nieomylnym przewodnikiem?
�By³by takowym, gdyby nie wypacza³o go z³e wychowanie, pycha

i egoizm; instynkt nie rozumuje; rozs¹dek zezwala na dokonanie wybo-
ru i daje cz³owiekowi woln¹ wolê�.

Instynkt jest zasadnicz¹ inteligencj¹, która tym ró¿ni siê od inteligencji w pe³nym

tego s³owa znaczeniu, ¿e jego przejawy s¹ prawie zawsze spontaniczne, podczas gdy

inteligencja opiera siê na dojrza³ej decyzji.

Przejawy instynktu s¹ ró¿ne w zale¿no�ci od gatunku i potrzeb. U istot, które posia-

daj¹ �wiadomo�æ i postrzegaj¹ sprawy zewnêtrzne, instynkt ³¹czy siê z inteligencj¹, to

jest z wol¹ i poczuciem wolno�ci.
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�WIAT SPIRYTYSTYCZNY
LUB �WIAT DUCHÓW

KSIÊGA DRUGA
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1. Pochodzenie i natura Duchów � 2. Prymitywny �wiat naturalny

� 3. Forma i wszechobecno�æ Duchów � 4. Cia³o duchowe

� 5. Ró¿ne kategorie Duchów � 6. Hierarchia spirytystyczna

� 7. Rozwój Duchów � 8. Anio³y i demony

Pochodzenie i natura Duchów
76. W jaki sposób mo¿na okre�liæ Duchy?
�Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to istoty inteligentne w�ród stworzeñ istnie-

j¹cych na �wiecie. Zamieszkuj¹ wszech�wiat poza �wiatem materialnym�.

UWAGA. Wyraz Duch jest tu wykorzystywany w celu okre�lenia inteligencji poza-

cielesnych � a nie jak poprzednio, inteligentnej zasady wszech�wiata.

77. Czy Duchy s¹ istotami wyodrêbnionymi z Bosko�ci, czy raczej
jej emanacjami lub czê�ciami, okre�lanymi z tej przyczyny jako syno-
wie lub dzieci Boga?

�Mój Bo¿e, s¹ Jego tworami � tak jak maszyna jest dzie³em cz³o-
wieka; maszyna bêd¹c wytworem cz³owieka, nie jest jego czê�ci¹.
Wiesz, ¿e gdy cz³owiek robi co� ³adnego i po¿ytecznego, to nazywa to
swoim dzieckiem, swoim dzie³em. Otó¿ to! Tak samo jest w przypadku
Boga: jeste�my Jego dzieæmi, bo jeste�my Jego dzie³em�.

78. Czy Duchy mia³y jaki� pocz¹tek � czy te¿ istniej¹ jak Bóg, od
zawsze?

Rozdzia³ I

Duchy
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�Je�li Duchy nie zosta³yby kiedy� poczête, by³yby równe Bogu; jed-
nak s¹ Jego tworami i s¹ podporz¹dkowane Jego woli. Bóg jest wiecz-
ny, to fakt niezaprzeczalny; lecz kiedy i jak stworzy³ nas, tego zupe³nie
nie wiemy. Mo¿esz powiedzieæ, ¿e nie mieli�my pocz¹tku, je�li chcia³-
by� w ten sposób wyraziæ ideê, ¿e Bóg bêd¹c wiecznym, tworzy³ bez
przerwy; jednak kiedy oraz w jaki sposób ka¿dy z nas zosta³ stworzony
� powtarzam � tego nie wie nikt: jest to okryte tajemnic¹�.

79. Skoro we wszech�wiecie istniej¹ dwie podstawowe zasady: za-
sada inteligentna i zasada materialna � to czy mo¿na powiedzieæ, ¿e
Duchy sk³adaj¹ siê z zasady inteligentnej, tak jak cia³a bezw³adne s¹
utworzone z zasady materialnej?

�Oczywi�cie; Duchy s¹ zindywidualizowan¹ zasad¹ inteligentn¹,
tak jak cia³a materialne s¹ formami zasady materialnej; czas i sposób
powstania takiego stanu rzeczy nie s¹ nam znane�.

80. Czy tworzenie Duchów to zjawisko sta³e, czy te¿ dosz³o do nie-
go tylko u zarania czasu?

�Jest to akt sta³y � to znaczy, ¿e Bóg nigdy nie przesta³ tworzyæ�.
81. Czy Duchy powstaj¹ samoistnie, czy te¿ wywodz¹ siê od innych?
�Bóg tworzy je, jak wszystkie inne stworzenia, si³¹ swej woli; lecz

powtarzam, ¿e ich pochodzenie to tajemnica�.
82. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e Duchy s¹ niematerialne?
�Jak mo¿na definiowaæ co�, gdy brakuje punktów odniesienia

i gdy kto� pos³uguje siê niewystarczaj¹cym jêzykiem? Czy kto� niewi-
domy od urodzenia mo¿e opisaæ �wiat³o? Niematerialne � to nie jest
w³a�ciwe okre�lenie; bezcielesne � by³oby poprawniej, bowiem mu-
sisz zrozumieæ, ¿e bêd¹c istot¹, Duch musi byæ czym�; jest to niezwy-
kle subtelna materia � tak eteryczna, ¿e niepostrzegalna dla waszych
zmys³ów�.

Mówimy, ¿e Duchy s¹ niematerialne, poniewa¿ ich istota ró¿ni siê od wszystkiego,

co znamy pod nazw¹ materii. Populacja z³o¿ona z samych niewidomych te¿ nie posiada-

³aby ¿adnych wyra¿eñ, przy pomocy których da³oby siê opisaæ �wiat³o i jego efekty.

Cz³owiek niewidomy od urodzenia wierzy, ¿e ma wszelkie mo¿liwo�ci rejestrowania

bod�ców i czyni to przy pomocy uszu, zmys³u smaku, zapachu i dotyku; nie rozumie
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jednak idei, które mo¿na posi¹�æ dziêki brakuj¹cemu mu wzrokowi. Gdy wiêc chodzi

o istotê stworzeñ nadludzkich, to sami jeste�my jak niewidomi. Nie potrafimy ich okre-

�liæ inaczej, jak tylko za pomoc¹ zawsze niedoskona³ych porównañ lub przy wielkim

wysi³ku naszej wyobra�ni.

83. Czy Duchy maj¹ swój kres? Rozumiemy, ¿e zasada, od której
pochodz¹, jest wieczna; chcieliby�my jednak wiedzieæ, czy ich indywi-
dualno�æ zakoñczy siê, czy te¿ po okre�lonym � d³u¿szym lub krót-
szym czasie � element, który je tworzy, podzieli siê i powróci do po-
wszechnej ca³o�ci, tak jak dzieje siê to z materi¹? Trudno jest zrozumieæ,
¿e co�, co kiedy� siê zaczê³o, nigdy siê nie skoñczy.

�Jest wiele spraw, których nie rozumiecie, bo wasz rozum jest ogra-
niczony � to jednak nie powód, by je odrzucaæ. Dziecko nie posiada
takiej samej zdolno�ci rozumowania jak jego ojciec, a cz³owiek wy-
kszta³cony, jak osoba prosta. Powiadamy ci, ¿e istnienie Duchów nie
ma koñca; to wszystko, co mo¿emy teraz ujawniæ�.

Prymitywny �wiat naturalny
84. Czy Duchy wspó³tworz¹ �wiat odrêbny od tego, który widzimy?
�Tak � �wiat Duchów lub inaczej � �wiat bezcielesnych inteligencji�.
85. Który z tych dwóch �wiatów � spirytystyczny czy cielesny, jest

nadrzêdny w porz¹dku wszechrzeczy?
��wiat spirytystyczny; istnieje on przed i po wszystkim�.
86. Czy �wiat cielesny móg³by przestaæ istnieæ lub nie istnieæ nigdy,

bez istotnej zmiany w �wiecie spirytystycznym?
�Tak; �wiaty te s¹ niezale¿ne � jednak ich zwi¹zki s¹ sta³e, ponie-

wa¿ bez przerwy �wiaty te wywieraj¹ na siebie wp³yw�.
87. Czy Duchy zajmuj¹ w przestrzeni jakie� okre�lone i ograniczone

miejsce?
�Duchy s¹ wszêdzie; zajmuj¹ nieskoñczon¹ przestrzeñ. W ka¿dej

chwili jest przy was kilka z nich, które was obserwuj¹ i wywieraj¹ na
was wp³yw bez waszej wiedzy; Duchy bowiem s¹ jedn¹ z potêg natu-
ry oraz narzêdziami, które Bóg wykorzystuje, by realizowaæ swe
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opatrzno�ciowe plany; jednak nie wszystkie Duchy maj¹ wszêdzie do-
stêp, s¹ bowiem miejsca niedostêpne tym s³abiej rozwiniêtym�.

Forma i wszechobecno�æ Duchów
88. Czy Duchy maj¹ okre�lon¹, ograniczon¹ i sta³¹ formê?
�W waszych oczach � nie; w naszych � tak; s¹ one, je�li chcecie,

jakim� p³omieniem, �wiate³kiem czy eteryczn¹ iskr¹�.
� Czy taki p³omieñ lub iskra maj¹ kolor?
�Dla was zmienia siê on od barwy ciemnej, a¿ do rubinowego blasku

� w zale¿no�ci od tego, czy Duch jest mniej lub bardziej oczyszczony�.

Zwykle wyobra¿amy sobie geniusze z p³omieniem czy gwiazd¹ na czole; jest to

alegoria mniej wiêcej oddaj¹ca eteryczn¹ naturê Duchów. Znak ten umieszcza siê na

szczycie g³owy, gdy¿ tam zasadza siê inteligencja.

89. Czy do pokonywania przestrzeni Duchy potrzebuj¹ okre�lonego
czasu?

�Tak, jednak czas ten jest krótki jak my�l�.
� Czy sama my�l nie jest przemieszczaj¹c¹ siê dusz¹?
�Gdy gdzie� jest my�l, to dusza tak¿e tam jest, bo to dusza my�li.

My�l jest jej atrybutem�.
90. Czy Duch przemieszczaj¹cy siê z miejsca na miejsce �wiadomy

jest pokonywanej odleg³o�ci, przebywanej przestrzeni; czy te¿ mo¿e
nagle przenosi siê w miejsce, do którego chce?

�I tak, i tak; Duch, je�li chce, mo¿e znaæ odleg³o�æ, któr¹ pokonuje,
lecz droga ta mo¿e tak¿e zatrzeæ siê w jego pamiêci. Zale¿y to od jego
woli, a tak¿e od jego mniej lub bardziej czystej natury�.

91. Czy materia jest dla Duchów przeszkod¹?
�Nie, one przechodz¹ przez wszystko: powietrze, woda, a nawet

ogieñ s¹ im tak samo dostêpne�.
92. Czy Duchy s¹ obdarzone zdolno�ci¹ wszechobecno�ci; inaczej

mówi¹c � czy jeden Duch mo¿e siê podzieliæ i znajdowaæ jednocze-
�nie w wielu miejscach?
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�Sam Duch nie mo¿e siê podzieliæ; ka¿dy jest jednak o�rodkiem
promieniuj¹cym w wielu kierunkach, i dlatego sprawia wra¿enie, ¿e
jest jednocze�nie w wielu miejscach. Widzisz, jak s³oñce � które jest
przecie¿ jedno � �wieci i wysy³a �wiat³o na wielkie odleg³o�ci, a mimo
to nie dzieli siê na czê�ci�.

� Czy wszystkie Duchy promieniuj¹ z jednakow¹ si³¹?
�Bardzo ró¿nie; zale¿y to od stopnia ich oczyszczenia�.

Ka¿dy Duch jest niewidzialn¹ jednostk¹, potrafi¹c¹ jednak ogarniaæ my�l¹ wiele

miejsc, bez dzielenia siê. Tylko w tym sensie nale¿y rozumieæ zdolno�æ wszechobecno-

�ci, któr¹ przypisuje siê Duchom. W ten sam sposób iskra rzuca w dal swoje �wiat³o i jest

widoczna ze wszystkich punktów na horyzoncie. W ten¿e sposób tak¿e cz³owiek, nie

przemieszczaj¹c siê, mo¿e przesy³aæ polecenia, znaki i wykonywaæ posuniêcia w wielu

miejscach.

Cia³o duchowe
93. Czy Duch pozostaje odkryty, czy te¿ � jak przypuszczaj¹ nie-

którzy � spowija go jaka� substancja?
�Ducha okrywa substancja, eteryczna z waszego punktu widzenia,

lecz jeszcze zbyt niedelikatna z naszego; jest ona jednak wystarczaj¹co
eteryczna, by Duch móg³ siê unosiæ w atmosferze i przemieszczaæ, do-
k¹d chce�.

Jak zal¹¿ek okryty jest obielmem, tak i Ducha spowija pow³oka, któr¹ dla porówna-

nia mo¿na nazwaæ cia³em duchowym.

94. Sk¹d Duch czerpie tê pó³materialn¹ pow³okê?
�Z powszechnego fluidu w ka¿dym ze �wiatów. Dlatego te¿ cia³o

duchowe nie jest identyczne we wszystkich �wiatach; przechodz¹c
z jednego �wiata do drugiego, Duch zmienia sw¹ pow³okê, tak jak wy
zmieniacie ubranie�.

� Tak wiêc gdy Duchy zamieszkuj¹ce �wiaty wy¿sze przybywaj¹
na Ziemiê, to przyoblekaj¹ siê w mniej delikatne cia³o duchowe?
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�Trzeba, by przyoblek³y siê w wasz¹ materiê; ju¿ to powiedzieli�my�.
95. Czy pó³materialna pow³oka Ducha przybiera okre�lon¹ formê

i jest postrzegalna?
�Tak, przybiera formê wed³ug upodobania Ducha � tym sposobem

Duch niekiedy ukazuje wam siê w snach oraz mo¿e przybraæ postaæ
widzialn¹ czy nawet namacaln¹�.

Ró¿ne kategorie Duchów
96. Czy wszystkie Duchy s¹ równe � czy te¿ istnieje w ich krêgach

jaka� hierarchia?
�Nale¿¹ do ró¿nych kategorii, odpowiednio do osi¹gniêtego stopnia

doskona³o�ci�.
97. Czy w�ród Duchów istnieje okre�lona liczba kategorii czy stopni

doskona³o�ci?
�Liczba ta jest nieskoñczona, gdy¿ pomiêdzy kategoriami nie ma

okre�lonej jako bariera do pokonania granicy � dlatego te¿ mo¿na do-
wolnie mno¿yæ lub ograniczaæ ich liczbê; jednak je¿eli bierze siê pod
uwagê ogólne cechy charakteru Duchów, to ilo�æ przedzia³ów mo¿na
zredukowaæ do trzech rzêdów.

W pierwszym rzêdzie mo¿na ulokowaæ te, które dosz³y ju¿ do do-
skona³o�ci: Duchy czyste. W drugim � te znajduj¹ce siê po�rodku dra-
biny: ich g³ównym d¹¿eniem jest pragnienie dobra. Duchy ostatnich
stopni znajduj¹ siê jeszcze na pocz¹tku swej drogi w górê: to Duchy
niedoskona³e. Charakteryzuje je niewiedza, pragnienie z³a i wszelkie
z³e ¿¹dze, które opó�niaj¹ ich rozwój�.

98. Duchy drugiego rzêdu odczuwaj¹ jedynie pragnienie dobra; czy
s¹ one zdolne je praktykowaæ?

�Maj¹ tê zdolno�æ odpowiednio do stopnia swej doskona³o�ci: jed-
ne zdoby³y wiedzê, inne charakteryzuje m¹dro�æ i dobroæ. Wszystkie
jednak musz¹ jeszcze przej�æ próby�.

99. Czy wszystkie Duchy trzeciego rzêdu istotnie s¹ z³e?
�Nie; niektóre nie czyni¹ ani dobra, ani z³a; inne � przeciwnie �

czerpi¹ przyjemno�æ ze z³a i ciesz¹ siê, gdy maj¹ okazjê je czyniæ.
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Prócz tych s¹ tak¿e Duchy lekkomy�lne czy swawolne, bardziej nasta-
wione ¿artobliwie ni¿ z³o�liwie, znajduj¹ce przyjemno�æ w oszukiwa-
niu i dostarczaniu ma³ych zmartwieñ, co stanowi ich zabawê�.

Hierarchia spirytystyczna
100. Uwagi wstêpne. Klasyfikacji Duchów dokonano na podstawie

stopnia rozwoju Duchów, ich cech charakterystycznych, a tak¿e bior¹c
pod uwagê niedoskona³o�ci, których musz¹ siê jeszcze wyzbyæ. Klasy-
fikacja ta nie jest jednak w ¿adnym wypadku absolutna; ka¿da klasa do-
tyczy tylko istot o okre�lonym charakterze; granica miêdzy jedn¹ i drug¹
klas¹ jest ledwie wyczuwalna � jak to siê dzieje w naturze, w przypad-
ku kolorów têczy czy faz ludzkiego ¿ycia. Mo¿na wiêc ustaliæ mniejsz¹
lub wiêksz¹ liczbê klas, w zale¿no�ci od punktu widzenia, z którego
podchodzi siê do sprawy. Jest tu podobnie jak w przypadku klasyfikacji
naukowych; poszczególne systemy mog¹ byæ mniej lub bardziej kom-
pletne; mniej lub bardziej m¹dre czy wygodne do zrozumienia; jednak
jakikolwiek by nie by³ ka¿dy z nich, nie zmienia on sedna nauki. Zapy-
tane o tê sprawê Duchy mog¹ wiêc nie zgadzaæ siê, gdy chodzi o liczbê
kategorii � to jednak nie ma znaczenia. Niektórych oburza ta pozorna
niezgodno�æ; nie my�l¹ jednak o tym, ¿e Duchy nie przywi¹zuj¹ ¿adne-
go znaczenia do spraw czysto konwencjonalnych; dla Duchów my�l
jest wszystkim: nam pozostawiaj¹ formê, dobór s³ów, klasyfikacje �
s³owem systematykê.

Dorzuæmy jeszcze i tê uwagê, o której nigdy nie nale¿y zapominaæ �
mianowicie, ¿e w�ród Duchów, jak i w�ród ludzi, mo¿na spotkaæ wielu
ignorantów; w zwi¹zku z tym nigdy nie za wiele ostro¿no�ci, gdy cho-
dzi o opiniê, ¿e Duchy musz¹ koniecznie dobrze wiedzieæ wszystko tyl-
ko dlatego, i¿ s¹ Duchami. Ka¿da klasyfikacja wymaga metody, analizy
i g³êbokiej znajomo�ci przedmiotu. Równie¿ w �wiecie Duchów istoty
posiadaj¹ce niewielkie wiadomo�ci s¹ jak niewykszta³ceni ludzie w na-
szym �wiecie � niezdolne do ogarniêcia czegokolwiek, sformu³owania
jakiejkolwiek koncepcji; nie znaj¹ b¹d� s³abo rozumiej¹ ideê jakiejkol-
wiek klasyfikacji; wed³ug nich, wszystkie Duchy od nich wy¿sze nale¿¹
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do pierwszego rzêdu � i dzieje siê tak, poniewa¿ nie s¹ w stanie oceniæ
niuansów dotycz¹cych wiedzy, kompetencji i moralno�ci, które odró¿-
niaj¹ te wy¿sze istoty, podobnie jak cz³owiek dziki postrzega cywilizo-
wanych. Nawet opinie Duchów bêd¹cych w stanie dokonaæ takiego po-
dzia³u, mog¹ ró¿niæ siê w szczegó³ach � zw³aszcza wtedy, gdy
rozgraniczenie nie jest zupe³ne. Linneusz, Jussieu, Tournefort � ka¿dy
z nich mia³ swoj¹ odrêbn¹ metodê, lecz botanika nie zmieni³a siê na
skutek tego, albowiem nie oni wymy�lili ro�liny i ich cechy; obserwo-
wali jedynie analogie i na ich podstawie tworzyli grupy i klasy. My po-
stêpowali�my podobnie; nie wymy�lili�my ani Duchów, ani ich cech;
widzieli�my i obserwowali�my, os¹dzali�my je wed³ug ich s³ów i czy-
nów � a pó�niej klasyfikowali�my wed³ug podobieñstw, opieraj¹c siê
na przes³ankach, których nam dostarczy³y.

Duchy zwykle przyznaj¹, ¿e istniej¹ trzy g³ówne kategorie czy trzy
wielkie grupy. W ostatniej � najni¿szej w hierarchii, znajduj¹ siê Du-
chy niedoskona³e, charakteryzuj¹ce siê dominacj¹ materii nad duchem
i sk³onno�ci¹ ku z³u. Te z drugiej grupy charakteryzuje dominacja du-
cha nad materi¹ i pragnienie dobra: s¹ to Duchy dobre. W koñcu, do
pierwszej grupy zalicza siê Duchy czyste, które osi¹gnê³y ju¿ najwy¿-
szy stopieñ doskona³o�ci.

Podzia³ ten wydaje siê nam doskonale racjonalnym i prezentuje bar-
dzo wyra�ne cechy; pozostaje nam jedynie wyró¿niæ wystarczaj¹c¹
liczbê podkategorii, podstawowe podgrupy; uczynili�my to z pomoc¹
Duchów, których uprzejmych uwag nigdy nam nie brakowa³o.

Na podstawie tego wykazu ³atwo jest okre�liæ rangê i stopieñ wy¿-
szo�ci lub ni¿szo�ci Duchów, z którymi mo¿emy mieæ do czynienia,
oraz dziêki temu oceniæ stopieñ zaufania i szacunku, na jaki zas³uguj¹;
jest to jakby klucz do nauki spirytystycznej, bowiem wyja�nia on ano-
malie pojawiaj¹ce siê w rozmaitych komunikatach, ukazuj¹c intelektu-
alne i moralne nierówno�ci miêdzy Duchami. Musimy jednak zazna-
czyæ, ¿e Duchy nie zawsze nale¿¹ do takiej czy innej klasy; ich postêp
dokonuje siê stopniowo i czêsto bardziej w jednym kierunku ni¿ w in-
nym, mog¹ wiêc posiadaæ cechy charakterystyczne dla wielu kategorii,
co ³atwo jest stwierdziæ na podstawie ich s³ów i czynów.
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Rz¹d trzeci � Duchy niedoskona³e

101. Charakterystyka ogólna. Dominacja materii nad duchem.
Sk³onno�æ ku z³u. Brak wykszta³cenia, duma, egoizm i wszelkie wywo-
dz¹ce siê z nich z³e ¿¹dze.

Intuicyjnie wyczuwaj¹ Boga, lecz Go nie rozumiej¹.
Nie wszystkie s¹ z³e z natury; niektóre s¹ raczej lekkomy�lne, nie-

konsekwentne w postêpowaniu i podstêpne, ni¿ rzeczywi�cie z³e. Inne
nie czyni¹ ani dobra, ani z³a, lecz w³a�nie dlatego ¿e nie praktykuj¹ do-
bra, okazuj¹ swoj¹ ni¿szo�æ. Jeszcze inne � przeciwnie � czerpi¹
przyjemno�æ ze z³a i ciesz¹ siê, gdy maj¹ okazjê je czyniæ.

Mog¹ ³¹czyæ inteligencjê z przebieg³o�ci¹ lub z³o�liwo�ci¹; jednak
bez wzglêdu na to, jaki jest stopieñ ich rozwoju intelektualnego, nie ho³-
duj¹ wy¿szym ideom, lecz mniej lub bardziej odra¿aj¹cym uczuciom.

Ich wiedza o sprawach �wiata spirytystycznego jest bardzo w¹ska,
a i te nieliczne informacje, którymi dysponuj¹, mieszaj¹ siê im z osobi-
stymi wyobra¿eniami i przes¹dami z ¿ycia cielesnego. Potrafi¹ przeka-
zywaæ nam wy³¹cznie fa³szywe i niekompletne przes³anki; jednak
uwa¿ny obserwator czêsto znajduje w ich komunikatach potwierdzenie
wielkich prawd wyk³adanych przez Duchy wy¿sze.

Ich charakter przejawia siê w ich s³owach. Ka¿dego Ducha, który
wplata do swych komunikatów idee z³a, mo¿na zaklasyfikowaæ do trze-
ciego rzêdu; tak wiêc ka¿da z³a my�l, któr¹ z zewn¹trz inspirowany jest
cz³owiek, pochodzi od Duchów tej kategorii.

Duchy te widz¹ szczê�cie istot dobrych i jest to przyczyn¹ ich nie-
ustannej udrêki, gdy¿ odczuwaj¹ wszystkie niepokoje, jakich dostar-
czyæ mog¹ zawi�æ i zazdro�æ.

Zachowuj¹ w pamiêci i wci¹¿ odczuwaj¹ cierpienia ze swego ¿ycia
fizycznego, wra¿enie to jest jednak bardziej wydumane ni¿ rzeczywi-
ste. Naprawdê Duchy te cierpi¹ nie z powodu z³a zaznanego, lecz za
spraw¹ niegodziwo�ci wyrz¹dzonych innym; a poniewa¿ cierpienia te
s¹ d³ugotrwa³e, wydaj¹ im siê nieskoñczonymi; Bóg, aby ukaraæ te Du-
chy, chce, by my�la³y w ten sposób.

Mo¿na je podzieliæ na piêæ podstawowych klas.
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102. Klasa dziesi¹ta. DUCHY NIECZYSTE � sk³aniaj¹ siê ku z³u
i jest ono ich g³ównym zajêciem. Jako Duchy daj¹ zdradliwe rady, siej¹
niepokój i nieufno�æ; nak³adaj¹ wszelkie maski, by lepiej oszukiwaæ.
Zwi¹zuj¹ siê z lud�mi o wystarczaj¹co s³abych charakterach, by podda-
wali siê ich sugestiom, co prowadzi ich do zguby; ciesz¹ siê, opó�niw-
szy rozwój tych s³abych osób, sprawiaj¹c, ¿e ponosz¹ klêskê we wszel-
kiego rodzaju próbach ¿yciowych.

W czasie manifestacji rozpoznaje siê je na podstawie jêzyka; try-
wialno�æ i wulgarno�æ wyra¿eñ zawsze jest, zarówno w przypadku Du-
chów, jak i ludzi, oznak¹ moralnej czy nawet intelektualnej ni¿szo�ci.
W ich komunikatach przejawiaj¹ siê ich z³e sk³onno�ci, a nawet je�li
dla odmiany mówi¹ z sensem, to nie mog¹ odgrywaæ swej roli zbyt d³u-
go i koñczy siê to zawsze ujawnieniem ich pochodzenia.

Niektóre ludy uczyni³y z nich z³o�liwych bogów, inne nazywaj¹ je
demonami, z³ymi geniuszami, Duchami z³a.

¯ywe istoty, które animuj¹, wcieliwszy siê, maj¹ sk³onno�ci ku
wszelkim z³ym przywarom, rodz¹cym karygodne i prowadz¹ce do
upadku moralnego ¿¹dze: lubie¿no�æ, okrucieñstwo, oszustwa, hipo-
kryzjê, zach³anno�æ, sk¹pstwo. Ludzie ci praktykuj¹ z³o dla samej tylko
przyjemno�ci czynienia go, najczê�ciej bez przyczyny � a nienawidz¹c
dobra, szukaj¹ swoich ofiar zawsze w�ród ludzi uczciwych. S¹ plag¹
ludzko�ci, bez wzglêdu na zajmowan¹ pozycjê spo³eczn¹, a ich powierz-
chowne wychowanie nie zabezpiecza ich przed wstydem i nies³aw¹.

103. Klasa dziewi¹ta. DUCHY LEKKOMY�LNE � s¹ niewy-
kszta³cone, sk³onne do oszustw, niekonsekwentne i szyderczo nasta-
wione. Wtr¹caj¹ siê do wszystkiego, na wszystko maj¹ gotow¹ odpo-
wied�, zupe³nie nie przejmuj¹c siê prawd¹. Zabawiaj¹ siê, dostarczaj¹c
ma³o wa¿nych zmartwieñ i niewielkich rado�ci, spiêtrzaj¹c przeszkody
na ludzkiej drodze, wprowadzaj¹c w b³¹d swymi k³amstwami i ¿artami.
Do klasy tej nale¿¹ Duchy popularnie nazywane skrzatami, gnomami,
chochlikami. Podlegaj¹ Duchom wy¿szym, które daj¹ im zajêcie � tak
jak my korzystamy z pracy s³u¿¹cych.

W komunikacji z lud�mi ich wypowiedzi s¹ zwykle dowcipne
i ¿artobliwe, lecz prawie zawsze pozbawione g³êbszych tre�ci; w lot
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podchwytuj¹ wszelkie dziwactwa i �mieszne przywary ludzi, by
uszczypliwie i sarkastycznie wydobyæ je na �wiat³o dzienne. Je�li
przybieraj¹ wymy�lne imiona, to czyni¹ to zwykle raczej dla zabawy,
ni¿ ze z³o�liwo�ci.

104. Klasa ósma. DUCHY PSEUDO�WIAT£E � te posiadaj¹ sze-
rokie wiadomo�ci, lecz na pró¿no wierz¹, ¿e wiedz¹ wiêcej, ni¿ jest
w rzeczywisto�ci. Rozwin¹wszy siê pod pewnymi wzglêdami, nadaj¹
swym wypowiedziom pewien ton powagi, co mo¿e nas zwie�æ, gdy
chodzi o ich rzeczywiste zdolno�ci i wiedzê; jest to jednak najczê�ciej
nic innego, jak tylko odzwierciedlenie ich uprzedzeñ i teoretycznych
pogl¹dów z okresu ziemskiego ¿ycia; jest to mieszanka kilku prawd
i najabsurdalniejszych b³êdów, przez które przebija zarozumia³o�æ,
duma, zawi�æ i upór, od których jeszcze nie uda³o im siê uwolniæ.

105. Klasa siódma. DUCHY NEUTRALNE � nie s¹ ani wystar-
czaj¹co dobre, by czyniæ dobro, ani wystarczaj¹co z³e, by czyniæ z³o;
sk³aniaj¹ siê raz ku jednej, raz ku drugiej stronie i nie wznosz¹ siê po-
nad ludzk¹ przeciêtno�æ, ani pod wzglêdem moralno�ci, ani inteligen-
cji. Czuj¹ siê zwi¹zane ze sprawami �wiata materialnego, do którego
banalnych uciech stale têskni¹.

106. Klasa szósta. DUCHY STUKAJ¥CE I NIEPOKOJ¥CE �
w³a�ciwie Duchy te nie tworz¹ klasy wyodrêbnionej na podstawie cech
osobowo�ci; mog¹ nale¿eæ do jakiejkolwiek klasy trzeciego rzêdu. Ma-
nifestuj¹ sw¹ obecno�æ czêsto przy pomocy spektakularnych efektów
fizycznych, jak stukniêcia, ruchy i nienormalne przemieszczenia cia³
bezw³adnych, falowanie powietrza itp. Bardziej ni¿ pozosta³e, Duchy
te wykazuj¹ swe przywi¹zanie do materii; zdaj¹ siê byæ g³ównym czyn-
nikiem sprawczym zmian zachodz¹cych w poszczególnych elementach
naszego globu, gdy¿ wywieraj¹ wp³yw na powietrze, wodê, ogieñ, cia³a
sta³e i zjawiska zachodz¹ce w g³êbi Ziemi. Stwierdzono, ¿e zjawisk
tych nie zawdziêcza siê jakiej� przypadkowej i fizycznej przyczynie,
zw³aszcza gdy mo¿na w nich dostrzec dzia³anie bod�ców intencjonal-
nych i inteligentnych. Wszystkie Duchy potrafi¹ wywo³ywaæ zjawiska
tego typu, lecz Duchy wy¿sze zlecaj¹ ich wykonanie Duchom podrzêd-
nym, lepiej nadaj¹cym siê do spraw materialnych ni¿ intelektualnych.



124 Ksiêga Duchów

Uznawszy, ¿e manifestacje tego rodzaju s¹ po¿yteczne, pos³uguj¹ siê
Duchami tej klasy w charakterze pomocników.

Rz¹d drugi � Duchy dobre

107. Charakterystyka ogólna. Dominacja ducha nad materi¹, pra-
gnienie dobra. Ich cechy i zdolno�æ praktykowania dobra maj¹ zwi¹zek
ze stopniem rozwoju, który osi¹gnê³y: jedne posiadaj¹ wiedzê, inne
m¹dro�æ i dobroæ, a te najbardziej rozwiniête prócz wiedzy maj¹ tak¿e
zalety moralne. Poniewa¿ jeszcze niezupe³nie wyzby³y siê wp³ywu ma-
terii, zachowuj¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu � odpowiednio
do rangi � cechy bêd¹ce pozosta³o�ciami ¿ycia cielesnego, przejawia-
j¹ce siê czy to w s³owach, czy przyzwyczajeniach, w�ród których od-
najdujemy nawet swoiste manie; w przeciwnym razie by³yby to Duchy
doskona³e.

Rozumiej¹ Boga i nieskoñczono�æ i ju¿ korzystaj¹ ze szczê�cia istot
dobrych. S¹ szczê�liwe dziêki dobru, które czyni¹, i gdy uda im siê za-
pobiec z³u. Jednocz¹ca je mi³o�æ jest dla nich �ród³em niewys³owione-
go szczê�cia, którego nie przyæmiewa zawi�æ, wyrzuty sumienia czy ja-
ka� inna ze z³ych ¿¹dz drêcz¹cych Duchy niedoskona³e � jednak
wszystkie one musz¹ przej�æ próby, by osi¹gn¹æ absolutn¹ doskona³o�æ.

Jako Duchy, inspiruj¹ dobrymi my�lami, zawracaj¹ ludzi z drogi z³a;
chroni¹ tych, którzy na ich ochronê zas³uguj¹; neutralizuj¹ wp³yw Du-
chów niedoskona³ych na osoby, którym ten wp³yw nie odpowiada.

Ludzie, w których siê wcielaj¹, s¹ dobrzy i przychylni swoim bli-
skim; nie powoduje nimi pycha, egoizm, ambicja; nigdy nie kieruj¹ siê
nienawi�ci¹, chêci¹ odwetu, zawi�ci¹ czy zazdro�ci¹, a dobro czyni¹
z mi³o�ci do dobra.

Do tego rzêdu nale¿¹ Duchy okre�lane w popularnych wierzeniach
jako dobrzy geniusze, geniusze opiekuñczy, Duchy dobra. W czasach
przes¹dów i niewiedzy uwa¿ano je za przyjaznych bogów.

Mo¿emy je podzieliæ na cztery podstawowe grupy:
108. Klasa pi¹ta. DUCHY ̄ YCZLIWE � ich zasadnicz¹ cech¹ jest

dobroæ; czerpi¹ przyjemno�æ z czynienia ludziom dobra i chronienia ich,
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lecz ich wiedza jest ograniczona: ich postêp dokona³ siê bardziej
w kierunku moralnym ni¿ intelektualnym.

109. Klasa czwarta. DUCHY WYKSZTA£CONE � szczególnie
wyró¿nia je rozleg³o�æ ich wiedzy. Zajmuj¹ siê nie tyle zagadnienia-
mi moralnymi, co problemami naukowymi, do których wykazuj¹
wiêksze zdolno�ci; patrz¹ jednak na naukê przez pryzmat jej po¿y-
teczno�ci, nie ³¹cz¹c jej z ¿¹dzami w³a�ciwymi Duchom niedosko-
na³ym.

110. Klasa trzecia. DUCHY �WIAT£E � na ich znamienny cha-
rakter sk³adaj¹ siê najwy¿sze zalety moralne. Mimo ¿e nie posiadaj¹
nieskoñczonej wiedzy, obdarzone s¹ zdolno�ci¹ umys³u, która daje im
mo¿liwo�æ oceniania w sposób w³a�ciwy ludzi i rzeczy.

111. Klasa druga. DUCHY WY¯SZE � z wiedz¹ ³¹cz¹ m¹dro�æ
i dobroæ. Ich mowa wyra¿a wy³¹cznie ¿yczliwo�æ; jest zawsze godna,
wznios³a i niejednokrotnie przepiêkna. Ich wy¿szo�æ sprawia, ¿e lepiej
ni¿ inne Duchy s¹ w stanie przekazaæ prawid³owe wyobra¿enia o spra-
wach �wiata bezcielesnego w granicach tego, co wolno cz³owiekowi
wiedzieæ. Chêtnie komunikuj¹ siê z lud�mi, którzy szczerze szukaj¹
prawdy i których dusza jest dostatecznie uwolniona od ziemskich wiê-
zi, by byli w stanie prawdê tê poj¹æ; odwracaj¹ siê jednak od tych, któ-
rymi powoduje wy³¹cznie ciekawo�æ � b¹d� od tych, którzy pod wp³y-
wem materii odchodz¹ od czynienia dobra.

Kiedy w wyj¹tkowych przypadkach wcielaj¹ siê na Ziemi, przyby-
waj¹ pe³niæ jak¹� misjê postêpu i jawi¹ siê nam jako jednostki bêd¹ce
uosobieniem doskona³o�ci, do której ludzko�æ mo¿e tu aspirowaæ.

Rz¹d pierwszy � Duchy czyste

112. Charakterystyka ogólna. Ca³kowity brak wp³ywu materii na
sferê ducha. W porównaniu z Duchami innych rzêdów, wy¿szo�æ inte-
lektualna przy absolutnej moralno�ci.

113. Klasa pierwsza. Klasa jedyna � Duchy te przesz³y wszystkie
stopnie w hierarchii i wyzby³y siê wszelkich materialnych nieczysto�ci.
Osi¹gn¹wszy doskona³o�æ w³a�ciw¹ danemu stworzeniu, nie musz¹ ju¿
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do�wiadczaæ prób i cierpienia. Nie musz¹c wcielaæ siê w zniszczalne
cia³a, ¿yj¹ wiecznym ¿yciem w ³onie Boga.

Korzystaj¹ z niczym nie zm¹conego szczê�cia, bowiem nie drêcz¹ ich
ju¿ potrzeby i zmienno�ci ¿ycia materialnego; jednak szczê�cie to nie po-
lega bynajmniej na korzystaniu z monotonnej bezczynno�ci wype³nionej
jak¹� nieustann¹ kontemplacj¹. Duchy te s¹ wys³annikami i reprezentan-
tami Boga, którego polecenia wype³niaj¹ celem utrzymania uniwersalnej
harmonii. Panuj¹ nad Duchami ni¿szymi od nich, wspomagaj¹ ich dosko-
nalenie siê i okre�laj¹ zadania. Wspieranie ludzi w ich cierpieniach, na-
wracanie ku dobru czy odkupieniu b³êdów, które oddalaj¹ ich od najwy¿-
szego szczê�cia, jest dla tych Duchów przyjemnym zajêciem. Czasem
okre�la siê je mianem anio³ów, archanio³ów czy serafinów.

Ludzie mog¹ siê z nimi komunikowaæ, lecz by³by zarozumialcem
kto�, kto chcia³by je mieæ zawsze do swej dyspozycji.

Rozwój Duchów
114. Czy Duchy s¹ dobre lub z³e z natury, czy te¿ ich charakter ulega

stopniowej poprawie?
�Charakter Duchów ulega poprawie: w ten sposób przechodz¹ one

ze stopni ni¿szych na wy¿sze w hierarchii�.
115. Czy w�ród Duchów niektóre zosta³y stworzone dobre, inne

za� z³e?
�Bóg stworzy³ wszystkie Duchy prostymi i nie posiadaj¹cymi wie-

dzy. Ka¿demu z nich wyznaczy³ misjê, by móg³ siê uczyæ i krok po kro-
ku osi¹gaæ doskona³o�æ poprzez poznawanie prawdy i zbli¿anie siê do
Niego. Doskona³o�ci¹ t¹ jest dla nich wieczne szczê�cie bez ¿adnych
zak³óceñ. Duchy zdobywaj¹ wiedzê, do�wiadczaj¹c prób, które Bóg im
wyznacza. Jedne znosz¹ te próby pos³usznie i tym sposobem szybko osi¹-
gaj¹ swe przeznaczenie; inne za� sprzeciwiaj¹ siê im, i dlatego � z w³a-
snej winy � pozostaj¹ z dala od doskona³o�ci i obiecanego szczê�cia�.

� Wobec tego wydaje siê, ¿e u swego zarania Duchy s¹ jak dzieci,
pozbawione wiedzy i niedo�wiadczone, lecz stopniowo zdobywaj¹ bra-
kuj¹ce umiejêtno�ci w kolejnych fazach ¿ycia; czy tak?
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�Tak, w³a�ciwe porównanie; niepos³uszne dziecko pozostaje niewy-
kszta³cone i niedoskona³e; odpowiednio do swego pos³uszeñstwa osi¹-
ga coraz wiêcej; jednak ¿ycie cz³owieka ma kres, a ¿ycie Duchów trwa
nieskoñczenie�.

116. Czy s¹ Duchy, które wiecznie pozostan¹ na ni¿szych stopniach
rozwoju?

�Nie; wszystkie w koñcu bêd¹ doskona³e; Duchy te zmieniaj¹ siê,
lecz przemiany wymagaj¹ czasu; jak ju¿ bowiem powiedzieli�my, spra-
wiedliwy i mi³osierny ojciec nie mo¿e wiecznie trzymaæ swoich dzieci
na wygnaniu. Chcieliby�cie, ¿eby Bóg, tak wielki, tak dobry, tak spra-
wiedliwy, by³ gorszy ni¿ ludzie?!�

117. Czy przyspieszenie tempa doskonalenia siê zale¿y od Duchów?
�Oczywi�cie; osi¹gaj¹ doskona³o�æ w d³u¿szym lub krótszym cza-

sie, odpowiednio do ich chêci i podporz¹dkowania siê woli Boga. Czy¿
pos³uszne dziecko nie uczy siê szybciej ni¿ niepos³uszne?�

118. Czy Duchy mog¹ cofn¹æ siê w rozwoju?
�Nie; w miarê jak posuwaj¹ siê do przodu, zaczynaj¹ rozumieæ, co

utrzymywa³o je z dala od doskona³o�ci. Gdy jaki� Duch koñczy próbê,
posiada wiedzê, któr¹ z niej wyniós³, a której nigdy nie zatraca. Mo¿e
pozostaæ w tym samym miejscu, lecz nigdy cofn¹æ siê�.

119. Czy Bóg nie móg³by oszczêdziæ Duchom prób, które musz¹
przej�æ, by osi¹gn¹æ pierwszy rz¹d?

�Je�li Duchy zosta³yby stworzone doskona³ymi, to nie zas³ugiwa³y-
by na korzystanie z dobrodziejstw tej doskona³o�ci. Có¿ by to by³a bo-
wiem za zas³uga bez wysi³ku? Zreszt¹ istniej¹ce w�ród nich ró¿nice s¹
niezbêdne ich osobowo�ciom; zadania, które realizuj¹ na ró¿nych stop-
niach rozwoju, le¿¹ w planach Opatrzno�ci dotycz¹cych powszechnej
harmonii�.

Skoro w ¿yciu spo³ecznym ka¿dy cz³owiek mo¿e zdobyæ najwy¿sze stanowisko,

nale¿a³oby tak¿e zapytaæ, dlaczego w³adca jakiego� kraju nie awansuje do stopnia gene-

ra³a wszystkich swoich ¿o³nierzy; dlaczego podrzêdni urzêdnicy nie s¹ kierownikami;

dlaczego wszyscy uczniowie nie s¹ nauczycielami? Otó¿ miêdzy ¿yciem spo³ecznym

i spirytystycznym istnieje nastêpuj¹ca ró¿nica: to pierwsze jest ograniczone i nie zawsze
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wystarcza czasu, by mo¿na by³o przej�æ wszystkie stopnie; drugie za� jest nieskoñczone

i ka¿demu daje mo¿liwo�æ osi¹gniêcia najwy¿szej pozycji.

120. Czy wszystkie Duchy pokonuj¹ etap z³a, by osi¹gn¹æ dobro?
�Etap nie z³a, lecz niewiedzy�.
121. Dlaczego niektóre Duchy sz³y drog¹ dobra, inne za� drog¹ z³a?
�Czy¿ nie maj¹ wolnej woli? Bóg nie stworzy³ Duchów z³ymi; stwo-

rzy³ je prostymi i pozbawionymi wiedzy � to jest zdolnymi zarówno
do czynienia z³a, jak i dobra; te, które s¹ z³e, sta³y siê takimi z w³asnej
woli�.

122. W jaki sposób Duchy u swego zarania � to jest wtedy, gdy nie
maj¹ �wiadomo�ci � mog¹ swobodnie wybraæ miêdzy dobrem i z³em?
Czy posiadaj¹ jak¹� zasadê, jak¹� sk³onno�æ kieruj¹c¹ je na tak¹ czy
inn¹ drogê?

�Wolna wola rozwija siê, w miarê jak Duch uzyskuje samo�wiado-
mo�æ. Gdyby do dokonania wyboru sk³ania³a go przyczyna niezale¿na
od jego woli, to Duch nie by³by ju¿ wolny. Przyczyna ta le¿y nie w sa-
mym Duchu, lecz poza nim � to jest we wp³ywach, którym ulega lub
nie, dziêki swej wolnej woli. Oto wielka ilustracja upadku cz³owieka
i jego grzechu pierworodnego: jedni ulegli pokusie � inni siê jej prze-
ciwstawili�.

� Sk¹d pochodz¹ te wp³ywy?
�Od Duchów niedoskona³ych, które próbuj¹ zaw³adn¹æ cz³owie-

kiem i zdominowaæ go; które odczuwaj¹ przyjemno�æ, doprowadzaj¹c
ofiarê do upadku. To te Duchy chêtnie przedstawia siê pod postaci¹
szatana�.

� Czy takiego wp³ywu Duch do�wiadcza tylko na pocz¹tku swej
drogi?

�Towarzyszy mu on przez ca³e spirytystyczne ¿ycie, a¿ do momen-
tu, w którym osi¹gnie nad sob¹ tak¹ w³adzê, ¿e z³e Duchy zrezygnuj¹
z dalszych prze�ladowañ�.

123. Dlaczego Bóg pozwoli³, by Duchy sz³y drog¹ z³a?
�Jak �miecie wymagaæ od Boga, by t³umaczy³ siê ze swoich czy-

nów! My�licie, ¿e jeste�cie w stanie poj¹æ Jego intencje? Mo¿ecie



129Duchy

jednak sobie powiedzieæ: m¹dro�æ Boga tkwi w ofiarowywanej ka¿-
demu wolno�ci wyboru � ka¿dy bowiem ma zas³ugi odpowiednie do
swych czynów�.

124. Skoro istniej¹ Duchy, które z zasady id¹ drog¹ absolutnego do-
bra, a inne absolutnego z³a, to pewnie istniej¹ te¿ stopnie po�rednie
miêdzy tymi skrajno�ciami?

�Tak, oczywi�cie, i jest ich ogromna wiêkszo�æ�.
125. Czy Duchy, które sz³y drog¹ z³a, bêd¹ mog³y osi¹gn¹æ tak samo

wysoki stopieñ rozwoju jak te pozosta³e?
�Tak, lecz dla nich wieczno�ci bêd¹ o wiele d³u¿sze�.

Pod pojêciem wieczno�ci nale¿y rozumieæ wyobra¿enie, jakie Duchy ni¿sze posia-

daj¹ o czasie trwania ich cierpieñ � bowiem nie jest im dane przewidzieæ ich koñca;

wyobra¿enie to pojawia siê za� po ka¿dej próbie zakoñczonej fiaskiem.

126. Czy Duchy, które osi¹gnê³y wy¿szy stopieñ, przeszed³szy naj-
pierw przez z³o, s¹ w oczach Boga mniej zas³u¿one ni¿ pozosta³e?

�Bóg patrzy na zab³¹kanych w ten sam sposób i kocha wszystkich
tym samym sercem. Duchy te zosta³y nazwane z³ymi, bo upad³y: zanim
do tego dosz³o, by³y tylko prostymi�.

127. Czy tworzone Duchy maj¹ równe zdolno�ci intelektualne?
�S¹ tworzone równymi, lecz poniewa¿ nie wiedz¹, sk¹d pochodz¹,

trzeba, by dzia³a³a ich wolna wola. Rozwijaj¹ siê szybciej lub wolniej,
zarówno pod wzglêdem inteligencji, jak i moralno�ci�.

Duchy, które z zasady id¹ drog¹ dobra, niekoniecznie s¹ z tego powodu doskona³e;

je�li nawet nie maj¹ z³ych sk³onno�ci, to nie znaczy, ¿e nie potrzebuj¹ nabraæ do�wiad-

czenia i zdobyæ wiedzy koniecznej do doskona³o�ci. Mo¿emy je porównaæ z dzieæmi,

które bez wzglêdu na to, jak dobre s¹ ich naturalne sk³onno�ci, musz¹ siê jednak rozwi-

jaæ, kszta³ciæ, a nie przechodz¹ raptownie od dzieciñstwa do wieku dojrza³ego; tak samo

jednak jak istniej¹ ludzie dobrzy i �li od dziecka, podobnie istniej¹ dobre i z³e Duchy od

ich zarania; istotn¹ ró¿nic¹ jest natomiast fakt, ¿e dziecko ma sk³onno�ci ju¿ uformowa-

ne, natomiast Duch w swych pocz¹tkowych przemianach nie jest ani dobry, ani z³y;

posiada wszelkie sk³onno�ci i wybiera ten czy inny kierunek, wed³ug swej wolnej woli.
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Anio³y i demony
128. Czy istoty, które nazywa siê anio³ami, archanio³ami czy serafi-

nami, tworz¹ oddzieln¹ kategoriê Duchów o naturze odmiennej ni¿
u pozosta³ych?

�Nie; s¹ to Duchy czyste: te stoj¹ce najwy¿ej w hierarchii, posiada-
j¹ce wszelkie doskona³o�ci�.

Wyraz anio³ kojarzy nam siê zwykle z ide¹ moralnej doskona³o�ci; jest jednak czê-

sto u¿ywany tak¿e dla okre�lenia wszelkich dobrych lub z³ych istot, ¿yj¹cych poza ludz-

ko�ci¹. Mówi siê na przyk³ad: dobry i z³y anio³, anio³ �wiat³a i anio³ ciemno�ci; w tym

wypadku jest to synonim Ducha lub geniusza. Tutaj u¿ywamy tego wyrazu w jego do-

brym znaczeniu.

129. Czy anio³y przesz³y wszystkie stopnie w hierarchii?
�Przesz³y wszystkie stopnie w hierarchii, lecz � jak ju¿ powiedzie-

li�my � niektóre przyjê³y swoj¹ misjê bez sprzeciwu i szybciej osi¹-
gnê³y doskona³o�æ; inne, by osi¹gn¹æ doskona³o�æ, potrzebowa³y d³u¿-
szego lub krótszego czasu�.

130. Je�li b³êdn¹ jest koncepcja zak³adaj¹ca, ¿e pewne istoty zosta³y
stworzone jako doskona³e i wy¿sze od wszystkich pozosta³ych � to jak
mo¿na wyt³umaczyæ fakt, ¿e wystêpuje ona w tradycji prawie wszyst-
kich ludów?

�Wiedzcie, ¿e wasz �wiat nie istnieje od zawsze i ¿e na d³ugo przed
jego stworzeniem wiele Duchów ju¿ osi¹gnê³o doskona³o�æ; dlatego
ludzie wierzyli, ¿e Duchy te zawsze by³y takie�.

131. Czy istniej¹ demony, w powszechnym tego s³owa znaczeniu?
�Je�li by istnia³y, by³yby dzie³em Boga � a czy Bóg by³by dobry

i sprawiedliwy, tworz¹c istoty, które mia³yby byæ nieszczê�liwe i wiecz-
nie sk³aniaæ siê ku z³u? Demony � je�li istniej¹ � to zamieszkuj¹ wa-
sz¹ podrzêdn¹ planetê i inne jej podobne; to hipokryci czyni¹ z Boga
sprawiedliwego, Boga z³ego i m�ciwego, my�l¹c, ¿e podobaj¹ siê Mu
dziêki pod³o�ciom, które czyni¹ w Jego imieniu�.



131Duchy

Tylko wspó³czesne znaczenie wyrazu demon poci¹ga za sob¹ wyobra¿enie z³ych

Duchów, bowiem grecki wyraz daimon, od którego termin ów pochodzi, oznacza ge-

niusz, inteligencja � i stosowano go w odniesieniu do istot bezcielesnych, bez wzglêdu

na to, jakie by³y.

Demony, w powszechnym znaczeniu, kojarz¹ siê z istotami zasadniczo z³ymi, które

by³yby � jak wszystkie inne � stworzeniami Boga; jednak Bóg, w najwy¿szym stop-

niu sprawiedliwy i dobry, nie móg³by stworzyæ istot z natury sk³onnych ku z³u i skaza-

nych na wieczne potêpienie. Je�li nie by³yby dzie³em Boga, to istnia³yby jak On od

zawsze lub musia³oby byæ wiele niezale¿nych potêg.

Podstawowym warunkiem ka¿dej teorii jest jej logiczno�æ; tak wiêc ta o demonach

jest z gruntu fa³szywa, bo opiera siê na b³êdnych za³o¿eniach. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e

ludy prymitywne, nie znaj¹c atrybutów Boga, przyznaj¹ prawo istnienia z³o�liwym bo-

gom i tak¿e demonom; z tego wynika, ¿e je�li za g³ówny atrybut Boga uznaje siê dobroæ,

to nielogiczne i wewnêtrznie sprzeczne jest twierdzenie, i¿ Bóg stworzy³ istoty po�wiê-

caj¹ce siê z³u, których przeznaczeniem jest nieustanne czynienie go � by³oby to bo-

wiem zaprzeczeniem Jego dobroci. Zwolennicy demonów opieraj¹ siê na s³owach Chry-

stusa; nie nam z pewno�ci¹ zaprzeczaæ znaczeniu jego nauki, któr¹ pragnêliby�my widzieæ

raczej w sercach ni¿ tylko na ustach ludzi, lecz czy mo¿na byæ pewnym sensu, w jakim

Jezus u¿ywa³ wyrazu demon? Wiadomo przecie¿, ¿e alegoria by³a jedn¹ z podstawo-

wych cech jego wypowiedzi � czy wiêc wszystko, co mówi Ewangelia, nale¿y trakto-

waæ dos³ownie? Dowodem niech bêdzie nastêpuj¹cy ustêp:

�Zaraz po udrêce owych dni s³oñce siê zaæmi i ksiê¿yc nie zaja�nieje swoim bla-

skiem, a gwiazdy spadaæ bêd¹ z nieba i moce niebieskie bêd¹ poruszone. Zaprawdê

powiadam wam, ¿e nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie�
1
. Czy¿ nie

widzimy, ¿e forma tekstu biblijnego przeczy nauce, gdy chodzi o stworzenie �wiata i ruch

Ziemi? Tak samo mo¿e wszak byæ z pewnymi przeno�niami u¿ywanymi przez Chrystu-

sa, który musia³ mówiæ w sposób odpowiedni do czasu i miejsc. Chrystus nie móg³by

�wiadomie mówiæ nieprawdy; je�li tak, to w jego s³owach s¹ zwroty pozornie niezgodne

z rozumem, i albo ich nie rozumiemy, albo interpretujemy je niew³a�ciwie.

Ludzie post¹pili z demonami identycznie jak z anio³ami; wierzyli w istoty doskona-

³e od zawsze � i tak samo Duchy ni¿sze potraktowali jako istoty wiecznie z³e. Okre�le-

nie demon dotyczy wiêc Duchów nieczystych, z których wiele na nie zas³uguje � z t¹

1 Mateusz, XXIV, 29 i 34. (Przyp. t³umacza).
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jednak ró¿nic¹, ¿e stan taki jest dla nich tylko przej�ciowy. S¹ to Duchy niedoskona³e,

buntuj¹ce siê przeciw próbom, którym s¹ poddawane, i dlatego podlegaj¹ce im przez

d³u¿szy czas; w swoim czasie jednak osi¹gn¹ cel zgodnie z w³asn¹ wol¹. Mo¿na by wiêc

przyj¹æ okre�lenie demon z powy¿szym za³o¿eniem; jednak w dzisiejszym jego znacze-

niu mo¿e ono wprowadzaæ w b³¹d, ka¿¹c wierzyæ w istoty stworzone specjalnie dla z³a.

Je�li za� chodzi o szatana, to jest on oczywi�cie uosobieniem z³a w alegorycznej

formie; nie mo¿na bowiem zak³adaæ istnienia z³ej istoty, dotrzymuj¹cej pola w walce

z Bogiem, której jedynym zajêciem by³oby dzia³anie na przekór Jego decyzjom. Ponie-

wa¿ cz³owiek potrzebuje postaci i obrazów robi¹cych na nim wra¿enie, to wyobrazi³

sobie bezcielesne istoty o materialnych formach, z atrybutami wyra¿aj¹cymi ich zalety

i wady. Na przyk³ad staro¿ytni chc¹c przedstawiæ czas, opisywali go jako starca z kos¹

i klepsydr¹; postaæ m³odzieñca by³aby bezsensowna; to samo dotyczy alegorii bogac-

twa, prawdy itp. Wspó³cze�ni wyobrazili sobie anio³y, czy Duchy czyste, jako �wietliste

postaci z bia³ymi skrzyd³ami, symbolem czysto�ci; szatana � z rogami, pazurami i atry-

butami zwierzêcej natury, symbolami z³ych ¿¹dz. T³um, przyjmuj¹cy rzeczy dos³ownie,

widzia³ w tych wyobra¿eniach realne istoty, tak samo jak kiedy� postrzegano Saturna

w alegorii czasu.
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Rozdzia³ II

Wcielenia Duchów

1. Cel wcielenia � 2. O duszy � 3. Materializm

Cel wcielenia
132. Jaki jest cel wcieleñ Duchów?
�Bóg nakazuje Duchom wcielanie siê w celu osi¹gniêcia doskona³o-

�ci: dla jednych jest to kar¹, dla innych misj¹. Aby jednak osi¹gn¹æ do-
skona³o�æ, Duchy musz¹ znie�æ wszelkie koleje losu ¿ycia cielesnego:
na tym polega odkupienie win. Innym celem wcielenia jest tak¿e
umieszczenie Ducha w takich warunkach, aby zrealizowa³ sw¹ czê�æ
zadania w dziele Stworzenia; by wykonaæ tê pracê, przyjmuje on na ka¿-
dej planecie pow³okê odpowiadaj¹c¹ istocie tamtejszej materii; tym spo-
sobem, wspomagaj¹c powszechne dzie³o, jednocze�nie siê doskonali�.

Aktywno�æ posiadaj¹cych cia³o istot jest konieczna dla funkcjonowania wszech-

�wiata; jednak Bóg w swej m¹dro�ci chcia³, by w aktywno�ci tej znalaz³y �rodek dosko-

nalenia siê i zbli¿ania do Niego. Tym sposobem, wed³ug podziwu godnego prawa Jego

opatrzno�ci, wszystko tworzy ³añcuch, wszystko w naturze jest wspó³zale¿ne.

133. Czy Duchy, które z zasady id¹ drog¹ dobra, potrzebuj¹ wcieleñ?
�Wszystkie s¹ tworzone jako proste i bez wiedzy; ucz¹ siê w trakcie

zmagañ i k³opotów ¿ycia cielesnego. Bóg, który jest sprawiedliwy, nie
móg³by niektórych uczyniæ szczê�liwymi bez ich wysi³ku i pracy, a wiêc
tak¿e bez zas³ug�.
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� Co przychodzi Duchowi z tego, ¿e szed³ drog¹ dobra, je�li takie
postêpowanie nie oszczêdza mu cierpieñ ¿ycia cielesnego?

�Szybciej dojdzie do celu; zreszt¹ cierpienia za ¿ycia s¹ zwykle
nastêpstwami niedoskona³o�ci Ducha; im mniej niedoskona³o�ci
posiada, tym mniejsze s¹ jego udrêki; ten, kto nie jest zawistny, za-
zdrosny, chciwy czy pe³en pychy, nie do�wiadcza nastêpstw tych
przywar�.

O duszy
134. Czym jest dusza?
�Wcielonym Duchem�.
� Czym jest dusza, zanim po³¹czy siê z cia³em?
�Duchem�.
� Czy wobec tego dusze i Duchy to to samo?
�Tak; dusze nie s¹ niczym innym, jak Duchami. Zanim po³¹czy siê

z cia³em, dusza jest jedn¹ z inteligentnych istot zamieszkuj¹cych niewi-
dzialny �wiat, która tylko na pewien czas przyjmuje pow³okê material-
n¹, by siê oczy�ciæ i zdobyæ wiedzê�.

135. Czy w cz³owieku istnieje co� jeszcze, poza dusz¹ i cia³em?
�Istnieje ³¹cznik spajaj¹cy duszê z cia³em�.
� Jaki jest ten ³¹cznik?
�Pó³materialny, to jest o naturze po�redniej miêdzy Duchem i cia-

³em. Jest to niezbêdne, by mog³y siê one swobodnie komunikowaæ. To
w³a�nie dziêki temu ³¹cznikowi Duch wywiera wp³yw na materiê i od-
wrotnie�.

Cz³owieka wspó³tworz¹ wiêc trzy podstawowe elementy:

1
-o
: Cia³o lub istota materialna, podobna zwierzêtom i animowana tak¹ sam¹ zasad¹

¿yciow¹.

2
-o
: Dusza, wcielony Duch, którego siedzib¹ jest cia³o.

3
-o
: Zasada po�rednia lub cia³o duchowe, pó³materialna substancja, s³u¿¹ca jako

pierwotna pow³oka Ducha, ³¹cz¹ca duszê z cia³em materialnym. Podobne s¹ w owocu

zal¹¿ek, obielmo i ³upina.
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136. Czy dusza jest niezale¿na od zasady ¿yciowej?
�Cia³o jest tylko jej pow³ok¹, ci¹gle to powtarzamy�.
� Czy cia³o materialne mo¿e istnieæ bez duszy?
�Tak; lecz natychmiast, gdy tylko cia³o materialne przestaje ¿yæ, du-

sza je opuszcza. Przed narodzeniem nie istnieje jeszcze definitywne
zjednoczenie duszy z cia³em materialnym; gdy jednak po³¹czenie to siê
dokona³o, to �mieræ cia³a materialnego przerywa wiêzy ³¹cz¹ce je z du-
sz¹, a ona natychmiast je opuszcza. ¯ycie organiczne mo¿e o¿ywiaæ
pozbawione duszy cia³o materialne, lecz dusza nie mo¿e zamieszkiwaæ
w nim bez organicznego ¿ycia�.

� Czym by³oby nasze cia³o materialne, gdyby nie by³a z nim po³¹-
czona dusza?

�Pozbawion¹ inteligencji mas¹ miêsa � wszystkim, co tylko chce-
cie, ale nie cz³owiekiem�.

137. Czy jeden Duch mo¿e równocze�nie wcieliæ siê w dwóch ludzi?
�Nie, Duch jest niepodzielny i nie mo¿e animowaæ jednocze�nie

dwóch ró¿nych istot�. (Patrz: Ksiêga Mediów, rozdzia³: Dwucielesno�æ
i transfiguracja).

138. Co nale¿y s¹dziæ o koncepcji, w �wietle której dusza to zasada
¿ycia materialnego?

�To kwestia s³ów; nie przywi¹zujemy do tego wagi: najpierw sami
siê porozumcie�.

139. Niektóre Duchy, a przed nimi pewni filozofowie, okre�lili du-
szê jako iskrê animiczn¹ emanuj¹c¹ z wielkiej Ca³o�ci. Sk¹d pochodzi
ta rozbie¿no�æ?

�Nie ma tu ¿adnej rozbie¿no�ci; wszystko zale¿y od przyjêtego
s³ownictwa. Dlaczego nie macie tylko jednego okre�lenia dla ka¿dej
rzeczy?�

Okre�lenie dusza u¿ywane jest w odniesieniu do wielu bardzo ró¿nych spraw. Nie-

którzy nazywaj¹ w ten sposób zasadê ¿yciow¹ � i w tym sensie jest s³usznie twierdziæ

metaforycznie, ¿e dusza jest iskierk¹ animiczn¹ pochodz¹c¹ z wielkiej Ca³o�ci. Te ostat-

nie s³owa wskazuj¹ uniwersalne �ród³o pochodzenia zasady ¿yciowej, z którego ka¿-

da istota pobiera pewn¹ czê�æ i która powraca do powszechnej masy po �mierci. Idea
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ta w ¿aden sposób nie k³óci siê z teori¹ o wyodrêbnionej istocie umys³owej, niezale¿nej

od materii, zachowuj¹cej sw¹ indywidualno�æ. W³a�nie ta istota jest tak¿e nazywana

dusz¹ � i w tym sensie mo¿emy powiedzieæ, ¿e dusza jest wcielonym Duchem. Defi-

niuj¹c duszê w ró¿ny sposób, Duchy wypowiada³y siê w kontek�cie znaczenia, które

przypisywa³y temu wyrazowi � a tak¿e w odniesieniu do ziemskich idei, które jeszcze

mniej lub bardziej wywiera³y na nie wp³yw. Wynika to z niedoskona³o�ci ludzkiego

jêzyka, który dla ka¿dej idei posiada wiele okre�leñ, co jest �ród³em wielkiej liczby

nieporozumieñ i sporów: oto dlaczego Duchy wy¿sze mówi¹, by�my najpierw uzgodnili

znaczenie naszych s³ów
1
.

140. Co s¹dziæ o koncepcji duszy podzielonej na tyle czê�ci, ile jest
miê�ni � i w ten sposób kieruj¹cej wszystkimi funkcjami cia³a?

�To tak¿e zale¿y od znaczenia, jakie nadamy wyrazowi dusza; je�li
chodzi tu o zasadê ¿ycia, to koncepcja ta jest s³uszna; je�li za� o wcielo-
nego Ducha � b³êdna. Powiedzieli�my, ¿e Duch jest niepodzielny; ko-
munikuje ruch poszczególnym narz¹dom poprzez wewnêtrzny fluid,
nie dziel¹c siê jednak�.

� Mimo to niektóre Duchy poda³y tak¹ definicjê...
�Nie posiadaj¹ce wiedzy Duchy mog¹ uznawaæ skutek za przyczynê�.

Dusza dzia³a za po�rednictwem narz¹dów, te za� funkcjonuj¹ dziêki ¿yciowemu

fluidowi, który jest w nich rozlokowany, obficiej wystêpuj¹c w o�rodkach ruchu. Wyja-

�nienie to jednak nie mo¿e pasowaæ do duszy rozumianej jako Duch, który zamieszkuje

cia³o za ¿ycia i porzuca je w chwili �mierci.

141. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, ¿e dusza jest tworem ze-
wnêtrznym i otacza cia³o?

�Dusza nie jest zamkniêta w ciele jak ptak w klatce; promieniuje
i manifestuje siê na zewn¹trz jak �wiat³o przechodz¹ce przez szklan¹
kulê lub d�wiêk wokó³ swego �ród³a; tylko w takim sensie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e dusza jest zewnêtrzna � nigdy jednak traktuj¹c j¹ jako pow³o-
kê cia³a. Dusza posiada dwie pow³oki, z których jedna jest delikatna,

1 Patrz: wyja�nienia na temat okre�lenia dusza � Wprowadzenie, § II.
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lekka i nazywasz j¹ cia³em duchowym; druga za� niedelikatna, mate-
rialna, ciê¿ka: to cia³o materialne. Dusza jest centrum wszystkich tych
pow³ok, jak nasienie w skorupie; ju¿ to powiedzieli�my�.

142. Co s¹dziæ o innej teorii, wed³ug której dusza dziecka stopnio-
wo kompletuje siê w ka¿dej fazie ¿ycia?

�Duch jest tylko jeden; jest kompletnie ukszta³towany czy to
w dziecku, czy w cz³owieku dojrza³ym; to narz¹dy fizyczne lub �rodki
manifestowania siê duszy rozwijaj¹ siê i kompletuj¹. To tak¿e jest bra-
niem skutku za przyczynê�.

143. Dlaczego nie wszystkie Duchy definiuj¹ duszê w ten sam sposób?
�Nie wszystkie s¹ wystarczaj¹co wykszta³cone w tym wzglêdzie;

niektóre jeszcze za ma³o siê rozwinê³y, aby poj¹æ sprawy abstrakcyjne;
s¹ jak wasze dzieci; inne s¹ pseudo�wiat³e i mówi¹ byle co, by zaimpo-
nowaæ: podobnie jest w�ród was. Poza tym same Duchy �wiat³e mog¹
wyra¿aæ siê w kategoriach, które chocia¿ siê ró¿ni¹, to maj¹ jednak
identyczn¹ warto�æ � zw³aszcza gdy chodzi o sprawy, których wasz
jêzyk nie jest w stanie oddaæ w³a�ciwie; wtedy potrzeba przeno�ni i po-
równañ, które wy traktujecie dos³ownie�.

144. Co nale¿y rozumieæ pod pojêciem �dusza �wiata�?
�Jest to powszechna zasada ¿ycia i inteligencji, z której rodz¹ siê

jednostki. Jednak ludzie, którzy u¿ywaj¹ tych s³ów, czêsto sami siê nie
rozumiej¹. Okre�lenie dusza jest tak elastyczne, ¿e ka¿dy mo¿e je inter-
pretowaæ na swój sposób. Ju¿ kilkakrotnie s¹dzono, ¿e Ziemia ma du-
szê; nale¿y przez to rozumieæ zespó³ oddanych Duchów, które kieruj¹
waszymi czynami na dobrej drodze, gdy jeste�cie im pos³uszni, a które
s¹ jakby namiestnikami Boga na waszej planecie�.

145. Dlaczego tylu staro¿ytnych i wspó³czesnych filozofów tak d³u-
go dyskutowa³o o ludzkiej psychice, nie zbli¿ywszy siê do prawdy?

�Ludzie ci byli pionierami wiecznej idei spirytystycznej; przygoto-
wywali drogê. Byli lud�mi i mogli siê myliæ, bo swe w³asne idee uwa-
¿ali za �wiat³o; lecz ich b³êdy mo¿na wykorzystaæ do ustalenia prawdy,
gdy¿ ukazuj¹ one wszelkie za i przeciw; zreszt¹ pomiêdzy tymi b³êdami
znajduj¹ siê wielkie prawdy, które zostan¹ wykazane podczas studiów
porównawczych�.
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146. Czy dusza zajmuje w ciele jakie� okre�lone i ograniczone miejsce?
�Nie, jednak zasadza siê przede wszystkim w g³owach wielkich ge-

niuszy i tych wszystkich, którzy intensywnie my�l¹, oraz w sercach
tych, którzy mocno czuj¹, a których czyny dotycz¹ ca³ej ludzko�ci�.

� Co nale¿y s¹dziæ o opinii osób, które umieszczaj¹ duszê w tak
zwanym o�rodku ¿ycia?

�Znaczy to, ¿e Duch mieszka zw³aszcza w tej czê�ci waszego orga-
nizmu, bowiem w niej zbiegaj¹ siê wszystkie wasze odczucia. Osoby,
które umiejscawiaj¹ j¹ w punkcie okre�lanym jako o�rodek ¿ycia, myl¹
j¹ z fluidem lub zasad¹ ¿yciow¹. Mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e siedziba
duszy znajduje siê zw³aszcza w narz¹dach s³u¿¹cych manifestacjom in-
telektualnym i psychicznym�.

Materializm
147. Dlaczego anatomów, fizjologów i ogólnie tych, którzy zg³êbili

nauki naturalne, prawie zawsze wci¹ga materializm?
�Fizjolog wszystko przypisuje temu, co widzi. Pycha kieruje lud�-

mi, którzy w pró¿no�ci swej s¹dz¹, ¿e wiedz¹ wszystko i nic nie prze-
wy¿sza ich zdolno�ci pojmowania; ich wiedza pozwala im przypusz-
czaæ, ¿e Natura nie ma przed nimi ¿adnych tajemnic�.

148. Czy¿ nie jest przykre, ¿e materializm jest nastêpstwem badañ,
które � przeciwnie � powinny wykazaæ cz³owiekowi wy¿szo�æ inteli-
gencji rz¹dz¹cej �wiatem? Czy nie wynika z tego, ¿e s¹ one niebez-
pieczne?

�Nie jest prawd¹, ¿e materializm jest nastêpstwem tych badañ; to
cz³owiek wyci¹ga taki fa³szywy wniosek, bo potrafi zmarnotrawiæ na-
wet najlepsze rzeczy. Niebyt przera¿a ludzi bardziej, ni¿ to po sobie
pokazuj¹; wiêcej tu jest przechwa³ek ni¿ odwagi. Wiêkszo�æ nie jest
materialistami, bo nie znajduj¹ niczego, co mog³oby wype³niæ pustkê;
poka¿cie im deskê ratunku, a uchwyc¹ siê jej z ca³ych si³�.

Za spraw¹ dziwacznego skrzywienia intelektu, niektórzy widz¹ w istotach organicz-

nych wy³¹cznie dzia³anie materii i odnosz¹ to do naszych czynów. Widz¹ w ludzkim ciele
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tylko urz¹dzenie elektryczne; badali mechanizm ¿ycia wy³¹cznie jako grê narz¹dów;

widzieli, ¿e czêsto zamiera on tylko wskutek zerwania siê jakiej� nitki i nie zauwa¿ali

nic poza t¹ nitk¹; badali, czy pozostaje co� jeszcze, i napotykaj¹c tylko materiê, która

sta³a siê bezw³adna, nie widzieli, by ulatywa³a jaka� dusza; nie mog¹c dotkn¹æ duszy,

doszli do wniosku, i¿ wszystko opiera siê na w³a�ciwo�ciach materii i w zwi¹zku z tym,

¿e po �mierci pozostaje tylko niebyt my�li; gdyby tak by³o, skutki by³yby bardzo przy-

kre: bowiem zarówno dobro, jak i z³o nie mia³yby sensu; cz³owiek mia³by podstawê do

my�lenia tylko o sobie samym i do umieszczenia ponad wszystkim doznañ material-

nych; wszystkie wiêzi spo³eczne zosta³yby zerwane i bezpowrotnie przepad³yby naj-

�wiêtsze uczucia. Na szczê�cie idee takie nie s¹ powszechne; mo¿na nawet powiedzieæ,

¿e zakre�laj¹ niewielkie krêgi i s¹ tylko indywidualnymi opiniami, bo nigdzie nie z³o¿y-

³y siê na jak¹� teoriê. Spo³eczeñstwo stworzone na takiej bazie zawiera³oby zal¹¿ek

rozpadu, a jego cz³onkowie porozszarpywaliby siê jak dzikie zwierzêta.

Cz³owiek posiada pod�wiadome przekonanie, ¿e nie wszystko koñczy siê dla niego

wraz z ¿yciem; jest przera¿ony nico�ci¹; na pró¿no stara siê oprzeæ my�li o swej przy-

sz³o�ci, a do¿ywszy ostatniej godziny, niewielu jest takich, którzy nie pytaj¹, co siê

z nimi stanie; bowiem idea bezpowrotnej utraty ¿ycia jest czym� druzgoc¹cym. Komó¿

tak naprawdê obojêtne by³oby absolutne, wieczne wyzbycie siê wszystkiego, co kocha³?

Któ¿ bez lêku móg³by patrzeæ, jak otwiera siê przed nim bezdenna przepa�æ nico�ci,

gdzie by³yby pogrzebane wszystkie jego zdolno�ci wszystkie jego nadzieje, i móg³by

powiedzieæ sobie: Có¿! Po mnie nic ju¿ nie ma, poza pustk¹; wszystko bezpowrotnie siê

koñczy; za kilka dni pamiêæ o mojej osobie zniknie z pamiêci tych, którzy mnie prze¿yli;

nied³ugo nie zostanie nawet �lad moich stóp na Ziemi; nawet dobro, które rozda³em,

zostanie zapomniane przez niewdziêczników, którym pomaga³em; i nic tego nie zre-

kompensuje, nie ma innej perspektywy poza moim cia³em podgryzanym przez robaki!

Czy¿ obraz ten nie jest czym� okropnym, mro¿¹cym krew w ¿y³ach? Religia uczy, ¿e

tak byæ nie mo¿e, a rozum to potwierdza; jednak owo przysz³e istnienie, mgliste

i nieokre�lone, to w naszych oczach nic konkretnego; i dlatego wiele osób w nie w¹tpi.

Mamy duszê, lecz czym jest ta nasza dusza? Ma jaki� kszta³t, jaki� wygl¹d? Jest ograni-

czona czy nieokre�lona? Jedni mówi¹, ¿e jest to tchnienie Boga � inni, ¿e iskierka;

jeszcze kto�, ¿e to czê�æ wielkiej Ca³o�ci, zasada ¿ycia i inteligencji; lecz co z tego

wynika dla nas? Co nam to daje, ¿e mamy duszê, je�li po �mierci rozwiewa siê ona

w bezkresnej przestrzeni, jak kropelki wody w oceanie? Czy¿ utrata indywidualno�ci

nie równa siê dla nas nico�ci? Mówi siê tak¿e, ¿e dusza jest niematerialna; lecz co�



140 Ksiêga Duchów

niematerialnego nie mo¿e mieæ okre�lonych rozmiarów: dla nas jest to niczym. Religia

uczy, ¿e bêdziemy szczê�liwi b¹d� nieszczê�liwi, odpowiednio do dobra lub z³a, które

uczynili�my; lecz jakie jest to szczê�cie czekaj¹ce na nas w ³onie Boga? Czy jest to jaki�

b³ogostan, wieczna kontemplacja, w trakcie której nie robi siê nic innego poza wy�pie-

wywaniem chwa³y Stwórcy? Czy ognie piekielne s¹ prawdziwe, czy to tylko przeno-

�nia? Sam Ko�ció³ sk³ania siê ku temu drugiemu znaczeniu; jakie wiêc s¹ cierpienia?

Gdzie jest miejsce ka�ni? S³owem: co siê tam robi; co widaæ w tym �wiecie, który czeka

na nas wszystkich? Mówi siê, ¿e nikt stamt¹d nigdy nie powróci³, by o tym opowiedzieæ.

To b³¹d; a misj¹ spirytyzmu jest w³a�nie wyja�nienie nam tej przysz³o�ci; umo¿liwienie

do pewnego stopnia dotkniêcia jej palcem i ujrzenia na w³asne oczy � ju¿ nie w oparciu

o rozwa¿ania, lecz o fakty. Dziêki komunikatom spirytystycznym, przysz³o�æ ta nie jest

ju¿ tylko przypuszczeniem, prawdopodobieñstwem, które ka¿dy mo¿e sobie stworzyæ �

co poeci upiêkszaj¹ w swych opowie�ciach lub co zdobi siê myl¹cymi alegorycznymi

obrazami; jest to realna rzeczywisto�æ, bo to istoty zza grobu same przybywaj¹, opisaæ

nam sw¹ sytuacjê i powiedzieæ, co robi¹; tym sposobem umo¿liwiaj¹ nam � je�li mo¿na

tak powiedzieæ � uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach ich nowego ¿ycia i prze-

czucie naszego nieuniknionego losu, odpowiedniego do zas³ug lub wystêpków. Czy

jest w tym co� antyreligijnego? Przeciwnie � bowiem niedowiarkowie znajduj¹ tu wia-

rê, a boja�liwi nowe pok³ady zapa³u i ufno�ci. Spirytyzm jest wiêc najpotê¿niejszym

sprzymierzeñcem religii. Je�li istnieje, to dlatego, ¿e Bóg pozwala, aby o¿ywia³ nasze

chwiejne nadzieje i zaprowadzi³ nas z powrotem na drogê dobra, ukazuj¹c perspektywê

przysz³o�ci.
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Rozdzia³ III

Powrót z ¿ycia cielesnego
do ¿ycia spirytystycznego

1. Dusza po �mierci; jej indywidualno�æ. ¯ycie wieczne.

� 2. Rozdzia³ duszy od cia³a. � 3. Zaburzenia spirytystyczne.

Dusza po �mierci
149. Co dzieje siê z dusz¹ w chwili �mierci?
�Staje siê znowu Duchem, to jest powraca do �wiata Duchów, który

chwilowo opu�ci³a�.
150. Czy dusza po �mierci zachowuje sw¹ indywidualno�æ?
�Tak, nigdy jej nie traci. Czym by by³a, gdyby jej nie zachowywa³a?�
� W jaki sposób dusza zdaje sobie sprawê ze swej indywidualno-

�ci, skoro nie ma ju¿ swego cia³a materialnego?
�Dusza zachowuje jeszcze w³a�ciwy jej fluid, który czerpie z atmos-

fery swojej planety i który nadaje jej wygl¹d z ostatniego wcielenia: jej
cia³o duchowe�.

� Czy dusza nie zabiera nic z tego �wiata?
�Nic, poza pamiêci¹ i pragnieniem przej�cia do lepszego �wiata. Pa-

miêæ ta pe³na jest rado�ci lub cierpienia � w zale¿no�ci od tego, jak
dusza wykorzysta³a swoje ¿ycie; im dusza jest bardziej czysta, tym le-
piej rozumie marno�æ tego, co pozostawi³a na Ziemi�.

151. Co nale¿y s¹dziæ o teorii, która g³osi, ¿e dusza po �mierci po-
wraca do powszechnej ca³o�ci?

�Czy¿ ogó³ Duchów nie tworzy jednej ca³o�ci? Czy¿ nie jest to ca³y
�wiat?
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Gdy znajdujecie siê w jakim� zgromadzeniu, jeste�cie czê�ci¹ tej
grupy, a mimo to zachowujecie sw¹ indywidualno�æ�.

152. Jaki dowód mogliby�my otrzymaæ, gdy chodzi o indywidual-
no�æ duszy po �mierci?

�Czy¿ nie macie tego dowodu w komunikatach, które otrzymujecie?
Je�li nie jeste�cie �lepi � zobaczycie; je�li nie jeste�cie g³usi � us³y-
szycie, bo czêsto zwraca siê do was g³os, objawiaj¹cy wam obecno�æ
jakich� istot poza wami�.

Ludzie, którzy my�l¹, ¿e po �mierci dusza powraca do powszechnej ca³o�ci, s¹ w b³ê-

dzie, je�li rozumiej¹ przez to, ¿e podobna do kropli wody wpadaj¹cej do oceanu dusza zatra-

ca sw¹ indywidualno�æ; ich opinia jest jednak w³a�ciwa, je�li przez wielk¹ ca³o�æ rozumie

siê ogó³ bezcielesnych istot, bo jednym z elementów tego ogó³u jest ka¿da dusza czy Duch.

Je�li dusze rozp³ywa³yby siê w t³umie, posiada³yby wszystkie jego cechy i nic nie

odró¿nia³oby ich od pozosta³ych; nie mia³yby ani inteligencji, ani swoistych cech; tym-

czasem we wszystkich komunikatach wykazuj¹ �wiadomo�æ swego ja i odrêbn¹ wolê;

nieskoñczona ró¿norodno�æ, któr¹ demonstruj¹ pod ka¿dym wzglêdem, wynika wszak

z ich indywidualno�ci. Je�li po �mierci istania³aby tylko tak zwana wielka Ca³o�æ, która

poch³ania³aby indywidualno�ci, by³aby to Ca³o�æ jednolita, a komunikaty, które otrzy-

mywaliby�my ze �wiata niewidzialnego, by³yby w zwi¹zku z tym identyczne. Skoro

jednak manifestuj¹ siê nam istoty dobre, z³e, �wiat³e i nie posiadaj¹ce wiedzy, szczê�li-

we i nieszczê�liwe; ze wszystkimi cechami charakteru: weso³e i smutne, lekkomy�lne

i powa¿ne itp. � to jest oczywiste, ¿e s¹ to istoty ró¿ne. Indywidualno�æ staje siê jesz-

cze bardziej oczywista w momencie, gdy istoty te dowodz¹ swej to¿samo�ci za pomoc¹

nie podlegaj¹cych dyskusji znaków, osobistych szczegó³ów dotycz¹cych ich ¿ycia ziem-

skiego, które mo¿na sprawdziæ; nie mo¿e byæ ona poddawana w w¹tpliwo�æ zw³aszcza

wtedy, gdy prezentuj¹ siê nam w sposób widzialny. O indywidualno�ci duszy uczono

nas teoretycznie, w charakterze dogmatu; spirytyzm przywraca jej racjê bytu,

w sposób wrêcz materialny.

153. W jakim sensie nale¿y pojmowaæ ¿ycie wieczne?
�Jest to ¿ycie Ducha, który jest wieczny; ¿ycie cielesne jest przej�cio-

we i ulotne. Gdy cia³o umiera, to dusza powraca do ¿ycia wiecznego�.
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� Czy nie by³oby w³a�ciwiej nazwaæ ¿yciem wiecznym ¿ycie Du-
chów czystych, które osi¹gn¹wszy ju¿ doskona³o�æ, nie musz¹ do-
�wiadczaæ prób?

�By³oby to raczej wieczne szczê�cie; jest to jednak tylko pytanie
o s³owa; nazywajcie rzeczy, tak jak chcecie, byle by�cie siê zrozumieli�.

Rozdzia³ duszy od cia³a
154. Czy rozdzia³ duszy od cia³a jest bolesny?
�Nie; czêsto cia³o bardziej cierpi za ¿ycia, ni¿ w chwili �mierci; du-

sza w ¿aden sposób nie bierze w tym udzia³u. Cierpienia, których cza-
sem do�wiadcza siê w chwili �mierci, sprawiaj¹ Duchowi rado�æ, bo
widzi on, ¿e oto zbli¿a siê koniec jego tu³aczki�.

W przypadku �mierci naturalnej, do której dochodzi ze staro�ci, wskutek wyczerpa-

nia siê organów, cz³owiek porzuca ¿ycie, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy: jest jak lampa

gasn¹ca z braku oleju.

155. Jak przebiega od³¹czanie siê duszy od cia³a?
�Rozrywaj¹ siê wiêzy ³¹cz¹ce duszê z cia³em, a ona uwalnia siê�.
� Czy roz³¹czenie to nastêpuje gwa³townie? Czy istnieje jasno

okre�lona granica miêdzy ¿yciem i �mierci¹?
�Nie; dusza od³¹cza siê stopniowo i nie wyrywa siê jak wypuszczo-

ny z klatki ptak, któremu nagle zwrócono wolno�æ. Te dwa stany ³¹cz¹
siê i przenikaj¹; w ten sposób Duch stopniowo wypl¹tuje siê ze swych
wiêzów; one raczej rozlu�niaj¹ siê, ni¿ rozrywaj¹�.

Za ¿ycia Duch po³¹czony jest z dusz¹ za pomoc¹ swej pó³materialnej pow³oki, czyli

cia³a duchowego; �mieræ jest zniszczeniem tylko cia³a materialnego, a nie pow³oki Du-

cha, która od³¹cza siê od cia³a materialnego, gdy ustaje w nim ¿ycie organiczne. Obser-

wacja dowodzi, ¿e w chwili �mierci uwolnienie cia³a duchowego nie jest od razu kom-

pletne; zachodzi stopniowo z ró¿n¹ szybko�ci¹ w przypadku ka¿dej jednostki; u niektórych

dzieje siê to bardzo szybko i mo¿na powiedzieæ, ¿e do uwolnienia dochodzi w chwili
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�mierci, co w sumie trwa kilka godzin; u innych osób, zw³aszcza tych, których ¿ycie jest

bardzo materialne i zmys³owe, roz³¹czenie jest bardzo wolne i trwa czasem dni, tygo-

dnie, a nawet miesi¹ce; to jednak nie oznacza, ¿e w ciele pozostaje jeszcze jaka� ¿y-

ciowa si³a lub ¿e mo¿liwy jest powrót do ¿ycia; chodzi tu jedynie o wzajemn¹ zale¿-

no�æ cia³a i Ducha, która jest zawsze proporcjonalna do wagi, jak¹ za ¿ycia Duch

przywi¹zywa³ do materii. Istotnie, logiczne jest twierdzenie, ¿e im bardziej Duch uto¿-

samia siê z materi¹, tym trudniej j¹ porzuca; równie¿ intelektualna i moralna aktywno�æ,

szlachetno�æ my�li wp³ywaj¹ na pocz¹tek uwalniania siê jeszcze za ¿ycia cia³a material-

nego; w takim wypadku, gdy �mieræ przychodzi, to uwolnienie nastêpuje prawie natych-

miast. Do ustalenia tych faktów przyczyni³y siê badania wielu jednostek, obserwowa-

nych w chwili ich �mierci. Obserwacje te dowodz¹ tak¿e, ¿e u niektórych osobników

z³¹czenie duszy i cia³a materialnego jest czasem bardzo nieprzyjemne, a w obliczu roz-

³¹czenia Duch mo¿e odczuwaæ przera¿enie. Przypadki takie s¹ wyj¹tkowe i w³a�ciwe

przy pewnych stylach ¿ycia oraz sposobach umierania; wystêpuj¹ na przyk³ad u niektó-

rych samobójców.

156. Czy ostateczne roz³¹czenie duszy od cia³a mo¿e nast¹piæ przed
kompletnym ustaniem ¿ycia organicznego?

�W czasie agonii dusza niekiedy ju¿ opu�ci³a cia³o materialne: wte-
dy pozostaje tylko organiczne ¿ycie. Cz³owiek jest ju¿ nieprzytomny,
choæ tli siê w nim jeszcze iskierka ¿ycia. Cia³o materialne jest mechani-
zmem wprawianym w ruch przez serce; istnieje, dopóki serce pompuje
krew w ¿y³ach, a do tego nie potrzeba duszy�.

157. Czy w chwili �mierci dusza do�wiadcza jakiego� natchnienia
czy ekstazy, które sprawiaj¹, ¿e czê�ciowo widzi ju¿ �wiat, do którego
przechodzi?

�Czêsto dusza czuje, ¿e jakby rozrywaj¹ siê wiêzy utrzymuj¹ce j¹
przy ciele materialnym: stara siê wiêc jak najusilniej rozerwaæ je ca³-
kowicie. Ju¿ czê�ciowo oswobodzona z materii, widzi przysz³o�æ roz-
po�cieraj¹c¹ siê przed ni¹ i antycypuje stan Ducha�.

158. Czy przyk³ad g¹sienicy, która najpierw pe³za po ziemi, pó�niej
zamyka siê w kokonie w stanie pozornej �mierci i wreszcie odradza siê
do wspania³ego ¿ycia, oddaje ideê ¿ycia ziemskiego, grobu i � w koñ-
cu � nowego istnienia?
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�W niewielkim stopniu. Porównanie jest dobre, lecz nie traktujcie
go dos³ownie, jak czêsto to robicie�.

159. Jakiego wra¿enia doznaje dusza w chwili, gdy stwierdza, ¿e
jest ju¿ w �wiecie Duchów?

�To zale¿y; je�li dobrowolnie czyni³e� z³o, to w pierwszej chwili bar-
dzo siê tego wstydzisz. Inaczej jest z cz³owiekiem sprawiedliwym: jego
dusza odczuwa jakby wielk¹ ulgê, bo nie obawia siê ¿adnych krytyk�.

160. Czy Duch od razu rozpoznaje osoby, które zna³ na Ziemi, a któ-
re umar³y wcze�niej?

�Tak � odpowiednio do uczuæ, jakimi je darzy³; czêsto przybywaj¹
przywitaæ go u wej�cia do �wiata Duchów i pomagaj¹ mu pozbyæ siê
materialnych wiêzów; spotyka tak¿e wielu znajomych, których od daw-
na nie widzia³ w czasie swego ¿ycia na Ziemi; widzi tych, którzy siê
b³¹kaj¹, i idzie odwiedziæ tych, którzy s¹ jeszcze wcieleni�.

161. W przypadku gwa³townej �mierci wskutek wypadku, gdy orga-
ny jeszcze nie os³ab³y z powodu podesz³ego wieku lub chorób, czy
od³¹czenie siê duszy i ustanie ¿ycia s¹ jednoczesne?

�Zwykle tak jest; w ka¿dym razie czas miêdzy obydwoma wydarze-
niami jest bardzo krótki�.

162. Czy na przyk³ad po �ciêciu cz³owiek przez kilka chwil zacho-
wuje �wiadomo�æ?

�Czêsto zachowuje j¹ przez kilka minut, zanim organiczne ¿ycie
ca³kowicie nie wyga�nie. Lecz tak¿e czêsto strach przed �mierci¹ spra-
wia, ¿e traci �wiadomo�æ jeszcze przed egzekucj¹�.

Chodzi tu o �wiadomo�æ skazañca dotycz¹c¹ jego jako posiadaj¹cego odpowiednie

organy cz³owieka, nie za� jako Ducha. Je�li nie straci³ �wiadomo�ci przed egzekucj¹, to

mo¿e j¹ jednak zachowaæ przez ma³¹ chwilê, która nieuchronnie mija wraz z ustaniem

organicznego ¿ycia mózgu � co nie znaczy jednak, ¿e cia³o duchowe jest ca³kowicie

uwolnione od cia³a materialnego: przeciwnie � w ka¿dym wypadku nag³ej �mierci �

to jest, gdy �mieræ nie jest nastêpstwem stopniowego wyga�niêcia si³ ¿yciowych �

wiêzy ³¹cz¹ce cia³o materialne z cia³em duchowym s¹ mocniejsze, a kompletne uwol-

nienie nastêpuje wolniej.
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Zaburzenia spirytystyczne
163. Czy dusza, opu�ciwszy cia³o, od razu jest �wiadoma?
�Od razu � to niew³a�ciwe okre�lenie; przez pewien czas doznaje

zaburzeñ�.
164. Czy wszystkie Duchy odczuwaj¹ w równym stopniu i czasie

zaburzenia, bêd¹ce nastêpstwem od³¹czenia duszy od cia³a?
�Nie; to zale¿y od ich miejsca w hierarchii. Duch, który jest ju¿

oczyszczony, prawie natychmiast zdaje sobie sprawê ze swego stanu,
bo ju¿ uwolni³ siê od materii za ¿ycia; cz³owiek przywi¹zany do ziem-
skich dóbr, którego sumienie nie jest czyste � przeciwnie, zachowuje
przez d³u¿szy czas wra¿enie tego rodzaju�.

165. Czy znajomo�æ spirytyzmu wp³ywa w jaki� sposób na d³u¿szy
lub krótszy czas trwania tych zaburzeñ?

�Spirytyzm wywiera wp³yw bardzo silny, bowiem Duch ju¿ wcze-
�niej zrozumia³ sw¹ sytuacjê; jednak o wiele bardziej wp³ywa czynie-
nie dobra i czyste sumienie�.

W chwili �mierci wszystko z pocz¹tku jest bez³adne: dusza potrzebuje trochê czasu,

by siê odnale�æ; jest jakby zamroczona, jakby w stanie cz³owieka, który obudzi³by siê

z g³êbokiego snu i stara³ siê wyja�niæ sobie sytuacjê. Jasno�æ idei i wspomnienie prze-

sz³o�ci powracaj¹ do niej, w miarê jak zmniejsza siê wp³yw materii, któr¹ dusza w³a�nie

opu�ci³a, oraz w miarê jak rozwiewa siê jakby ob³ok przyæmiewaj¹cy jej my�li.

Czas zaburzeñ nastêpuj¹cych po �mierci jest bardzo ró¿ny: mog¹ one trwaæ kilka go-

dzin, wiele miesiêcy, a nawet wiele lat. Najkrótszy jest w przypadku Duchów, które za

¿ycia identyfikuj¹ siê ze swoim przysz³ym stanem, a wiêc od razu rozumiej¹ sw¹ sytuacjê.

Zaburzenia te s¹ ró¿ne, w zale¿no�ci od charakteru jednostek i przede wszystkim od

rodzaju ich �mierci. W przypadku �mierci gwa³townej, samobójstwa, egzekucji, wypad-

ku, apopleksji, ran itp. Duch jest zaskoczony, bardzo siê dziwi i nie wierzy we w³asn¹

�mieræ; uparcie trzyma siê tego z³udzenia; chocia¿ widzi swe cia³o, nie rozumie, dlacze-

go znajduje siê poza nim; szuka swoich bliskich, mówi do nich i nie rozumie, dlaczego

nie zwracaj¹ na niego uwagi. Z³udzenie to trwa a¿ do kompletnego oddzielenia siê cia³a

duchowego; dopiero wtedy Duch odzyskuje �wiadomo�æ i dowiaduje siê, ¿e nie nale¿y

ju¿ do ¿ywych. Zjawisko to mo¿na ³atwo wyt³umaczyæ. Dotkniêty nag³¹ �mierci¹ Duch
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jest wzburzony nag³¹ przemian¹, która siê w nim dokona³a; dla niego �mieræ jest jeszcze

synonimem zniszczenia, niebytu, a poniewa¿ nadal my�li, widzi i s³yszy � s¹dzi, ¿e nie

umar³; jego z³udzenie potêguje na dodatek fakt, ¿e widzi samego siebie w jakim� ciele,

które kszta³tem przypomina poprzednie, lecz którego eterycznej natury jeszcze nie mia³

czasu zbadaæ; uwa¿a to cia³o za masywne i zwarte, jak to pierwsze; i gdy zwraca mu siê

na to uwagê, jest zaskoczony, ¿e nie mo¿e siê dotkn¹æ. Zjawisko to jest analogiczne do

przydarzaj¹cego siê niedo�wiadczonym somnambulikom, którzy nie wierz¹, ¿e �pi¹.

Dla nich sen jest synonimem wstrzymania aktywno�ci; a skoro dowolnie widz¹ i my�l¹,

to s¹dz¹, ¿e nie �pi¹. Niektóre Duchy wykazuj¹ taki stan nawet wtedy, gdy �mieræ nie

by³a nag³a; jednak ten wyj¹tkowy przypadek najczê�ciej przydarza siê chorym, którzy

jeszcze nie my�leli o �mierci. Obserwuje siê wtedy dziwaczn¹ scenê, gdy Duch bierze

udzia³ we w³asnych ¿a³obnych ceremoniach, zupe³nie jakby dotyczy³y innej osoby

i opowiada o tym jak o sprawie, która zupe³nie go nie wzrusza, a¿ do chwili, gdy

w koñcu rozumie prawdê.

Zaburzenia w nastêpstwie �mierci nie s¹ nieprzyjemne dla cz³owieka dobrego: dla

niego stan ten jest spokojny i zupe³nie przypomina wra¿enie po zwyk³ym przebudzeniu.

Dla tych jednak, których sumienie nie jest czyste, okres zaburzeñ jest pe³en cierpieñ

i niepokoju, wzmagaj¹cych siê w miarê odzyskiwania �wiadomo�ci.

W przypadkach �mierci grupowej obserwuje siê, ¿e wszyscy zmarli w tym samym

momencie, nie widz¹ siê od razu. Podlegaj¹c zaburzeniom, ka¿dy zmierza w jakim�

kierunku i zwraca uwagê tylko na tych, którzy szczególnie go interesuj¹.

W przypadku �mierci naturalnej zaburzenia zaczynaj¹ siê, jeszcze zanim ustanie

organiczne ¿ycie, a Duch straci przytomno�æ w chwili �mierci; to dlatego nigdy nie jest

�wiadkiem swego ostatniego tchnienia; wystêpuj¹ce w agonii konwulsje s¹ efektem ner-

wowym, który prawie nigdy nie jest odczuwany; mówimy prawie, bowiem w pewnych

przypadkach cierpienia takie mog¹ byæ narzucone jako kara.
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Rozdzia³ IV

Wielo�æ istnieñ

1. O reinkarnacji � 2. Sprawiedliwo�æ reinkarnacji � 3. Wcielenia w ró¿nych �wiatach

� 4. Progresywna wêdrówka � 5. Los dzieci po �mierci � 6. P³eæ u Duchów

� 7. Pokrewieñstwo, pochodzenie � 8. Podobieñstwo fizyczne i psychiczne

� 9. Wrodzone idee

O reinkarnacji
166. W jaki sposób dusza, która nie osi¹gnê³a doskona³o�ci w ¿yciu

cielesnym, mo¿e dope³niæ swego oczyszczenia?
�Poddaj¹c siê próbie nowego istnienia�.
� W jaki sposób dusza wype³nia to nowe istnienie? Czy ewoluuj¹c

jako Duch?
�Dusza oczyszczaj¹c siê, niew¹tpliwie doznaje jakiego� przekszta³-

cenia, lecz w tym celu potrzebuje próby ¿ycia cielesnego�.
� Czy wiêc dusza ma wiele cielesnych istnieñ?
�Tak; wszyscy mamy wiele istnieñ. Ci, którzy mówi¹ wam co� innego,

chc¹ utrzymaæ was w niewiedzy, w której sami tkwi¹; na w³asne ¿yczenie�.
� Wynika z tego � jak siê zdaje � ¿e dusza opu�ciwszy cia³o,

przyjmuje inne; inaczej mówi¹c, wchodzi w nowe cia³o; czy tak mamy
rozumieæ tê zasadê?

�Oczywi�cie�.
167. Jaki jest cel reinkarnacji?
�Odkupienie win, stopniowa poprawa ludzko�ci; bez tego gdzie¿

by³aby sprawiedliwo�æ?�
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168. Czy liczba cielesnych istnieñ jest ograniczona, czy te¿ Duch
wciela siê nieskoñczenie?

�W ka¿dym nowym istnieniu Duch czyni jeden krok do przodu na
drodze postêpu; gdy za� wyzby³ siê ju¿ wszystkich nieczysto�ci, to nie
potrzebuje prób ¿ycia cielesnego�.

169. Czy liczba wcieleñ jest taka sama dla wszystkich Duchów?
�Nie; Duchy, które id¹ do przodu szybko, zaoszczêdzaj¹ sobie wielu

prób. Jednak kolejnych wcieleñ zawsze jest bardzo wiele, bo postêp
jest prawie nieskoñczony�.

170. Co siê dzieje z Duchem po ostatnim wcieleniu?
�Szczê�liwy Duch; jest to Duch czysty�.

Sprawiedliwo�æ reinkarnacji
171. Na czym opiera siê pewnik o reinkarnacji?
�Na sprawiedliwo�ci Bo¿ej i na objawieniu � bowiem, jak nie-

ustannie wam powtarzamy: dobry ojciec zawsze zostawia swym dzie-
ciom otwart¹ drogê do pokuty. Czy¿ rozum nie podpowiada wam, ¿e
by³oby niesprawiedliwie, odmówiæ na zawsze wiecznego szczê�cia
tym, od których nie zale¿a³a ich poprawa? Czy¿ wszyscy ludzie nie s¹
dzieæmi Bo¿ymi? Tylko u egoistów ma siê do czynienia z niesprawie-
dliwo�ci¹, uporczyw¹ nienawi�ci¹ i niewybaczalnymi zbrodniami�.

Wszystkie Duchy d¹¿¹ do doskona³o�ci, a Bóg obdarza je mo¿liwo�ci¹ osi¹gniêcia

jej dziêki próbom ¿ycia cielesnego; jednak � w swej sprawiedliwo�ci � daje im te¿

mo¿liwo�æ dokonania w nowych istnieniach tego, czego nie mog³y uczyniæ lub dokoñ-

czyæ za pierwszym razem.

Nie odpowiada³oby sprawiedliwo�ci ani dobroci Boga odrzucenie na zawsze tych,

których poprawa mog³a napotkaæ przeszkody, niezale¿ne od ich woli i pochodz¹ce ze

�rodowiska, w którym siê znajdowali. Je�li los cz³owieka by³by ostatecznie okre�lony

po �mierci, to by znaczy³o, ¿e Bóg nie ocenia³by czynów ka¿dego t¹ sam¹ miar¹ i nie

traktowa³ wszystkich obiektywnie.

Koncepcja reinkarnacji, czyli ta, wed³ug której cz³owiekowi daje siê wiele istnieñ, jest

jedyn¹, która odpowiada naszym wyobra¿eniom o Boskiej sprawiedliwo�ci w odniesieniu
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do ludzi stoj¹cych na ni¿szym poziomie moralnym; jedyn¹, która mo¿e wyja�niæ nam

przysz³o�æ i utwierdziæ nasze nadzieje; g³osi bowiem istnienie mo¿liwo�ci naprawie-

nia naszych b³êdów dziêki nowym próbom. Rozum nam to podpowiada, a i Duchy

tego nas ucz¹.

Cz³owiek �wiadomy swej ni¿szo�ci znajduje w koncepcji reinkarnacji nios¹c¹ po-

ciechê nadziejê. Je�li wierzy w Bosk¹ sprawiedliwo�æ, to nie mo¿e mieæ nadziei, ¿e Bóg

da mu pozycjê równ¹ pozycji ludzi, którzy zrobili wiêcej ni¿ on; tymczasem �wiado-

mo�æ, ¿e ta ni¿szo�æ nie na zawsze uniemo¿liwia mu otrzymanie najwy¿szego dobra,

wspiera go i dodaje mu odwagi. Któ¿ bowiem przy koñcu swej drogi nie ¿a³uje, ¿e zbyt

pó�no osi¹gn¹³ do�wiadczenie, z którego nie bêdzie ju¿ móg³ skorzystaæ? To zbyt pó�ne

do�wiadczenie nie jest jednak stracone: wykorzysta je w nowym ¿yciu.

Wcielenia w ró¿nych �wiatach
172. Czy nasze kolejne cielesne istnienia maj¹ miejsce na Ziemi?
�Nie wszystkie; dochodzi do nich w ró¿nych �wiatach: to tutaj nie

jest ani pierwsze, ani ostatnie � i jest jednym z najbardziej material-
nych oraz najbardziej oddalonych od doskona³o�ci�.

173. Czy dusza w ka¿dym nowym istnieniu cielesnym przechodzi
z jednego do drugiego �wiata � czy te¿ mo¿e mieæ wiele istnieñ w tym
samym �wiecie?

�Mo¿e odrodziæ siê wielokrotnie w tym samym �wiecie, je�li nie
bêdzie wystarczaj¹co rozwiniêta, by przej�æ do jakiego� wy¿szego�.

� Czy wiêc mo¿emy pojawiaæ siê na Ziemi wiele razy?
�Oczywi�cie�.
� Czy mo¿emy powróciæ na Ziemiê po istnieniach w innych �wiatach?
�Niew¹tpliwie; byæ mo¿e ¿yli�cie ju¿ w innych �wiatach, tak jak i na

Ziemi�.
174. Czy odrodzenie siê na Ziemi jest czym� niezbêdnym?
�Nie; lecz je�li nie rozwiniecie siê, to mo¿ecie pój�æ do innego �wia-

ta � nie lepszego, a nawet gorszego�.
175. Czy powrót na Ziemiê przynosi jaki� po¿ytek?
�Szczególnego po¿ytku nie, chyba ¿e ma siê jak¹� misjê; rozwija siê

tu tak samo, jak w jakimkolwiek innym �wiecie�.
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� Czy nie by³oby siê szczê�liwszym, egzystuj¹c jako Duch?
�Nie, wcale nie; pozostawa³oby siê na tym samym poziomie, a prze-

cie¿ wszyscy chc¹ zmierzaæ ku Bogu�.
176. Czy po wcieleniach w innych �wiatach Duchy mog¹ reinkarno-

waæ siê na Ziemi, chocia¿ nie ¿y³y tutaj wcze�niej?
�Tak; tak na Ziemi, jak i w innych �wiatach. Wszystkie �wiaty s¹

wspó³zale¿ne: co siê nie dzieje w jednym, zdarza siê w drugim�.
� Czy wobec tego istniej¹ ludzie ¿yj¹cy na Ziemi po raz pierwszy?
�Jest ich wielu i to na ró¿nych poziomach rozwoju�.
� Czy dziêki jakiej� oznace mogliby�my siê dowiedzieæ, ¿e jaki�

Duch pojawia siê na Ziemi po raz pierwszy?
�Do niczego by siê to nie przyda³o�.
177. Czy aby osi¹gn¹æ doskona³o�æ i najwy¿sze szczê�cie, które jest

celem wszystkich ludzi, Duch musi przej�æ kolejno przez wszystkie
�wiaty wszech�wiata?

�Nie, bowiem wiele �wiatów znajduje siê na tym samym stopniu
rozwoju, tak wiêc Duch niczego by siê nie nauczy³�.

� Jak wiêc nale¿y t³umaczyæ wiele istnieñ jednej istoty w tym sa-
mym �wiecie?

�Za ka¿dym razem, gdy jest tutaj, Duch mo¿e znale�æ siê w odmien-
nych sytuacjach, które bêd¹ dla niego okazjami do zdobycia nowych
do�wiadczeñ�.

178. Czy Duchy mog¹ ¿yæ ciele�nie w �wiatach ni¿szych od tych,
w których ju¿ ¿y³y?

�Tak, gdy id¹ tam z jak¹� misj¹ postêpu; w takim wypadku z przy-
jemno�ci¹ akceptuj¹ cierpienia tego istnienia, bo cierpienia te dostar-
czaj¹ im �rodków do w³asnego rozwoju�.

� Czy ¿ycie w ni¿szym �wiecie nie mog³oby byæ czasami kar¹ i czy
Bóg nie mo¿e wys³aæ zbuntowanych Duchów do ni¿szych �wiatów?

�Duchy mog¹ pozostaæ na tym samym poziomie rozwoju, lecz nigdy
nie czyni¹ kroków w ty³; ich kar¹ jest, ¿e nie posuwaj¹ siê do przodu
i musz¹ rozpocz¹æ od nowa �le wykorzystane istnienia, w �rodowisku
odpowiadaj¹cym ich naturze�.

� Które z nich musz¹ rozpoczynaæ od nowa to samo istnienie?
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�Te, którym nie powiod³a siê ich misja lub próby�.
179. Czy istoty zamieszkuj¹ce inne �wiaty osi¹gnê³y ten sam sto-

pieñ rozwoju?
�Nie; podobnie jak na Ziemi: jedne s¹ mniej, a inne bardziej rozwi-

niête�.
180. Czy przechodz¹c z jednego do drugiego �wiata, Duch zacho-

wuje inteligencjê, któr¹ posiad³?
�Oczywi�cie; inteligencja nie przepada, lecz Duch nie zawsze dyspo-

nuje takimi samymi mo¿liwo�ciami, by j¹ okazaæ; zale¿y to od jego miej-
sca w hierarchii i cia³a, które przybiera�. (Patrz: Wp³yw organizmu).

181. Czy istoty zamieszkuj¹ce inne �wiaty maj¹ cia³a podobne do
naszych?

�Niew¹tpliwie posiadaj¹ cia³a, bo jest konieczne, by dzia³aj¹c na
materiê, Duch by³ w ni¹ przyobleczony; pow³oka ta jest jednak mniej
lub bardziej materialna, odpowiednio do stopnia oczyszczenia Duchów
� i to stanowi ró¿nicê miêdzy �wiatami, które musimy zamieszkiwaæ; bo
w domu naszego Ojca jest wiele mieszkañ, odpowiednio do stopni roz-
woju. Niektórzy o tym wiedz¹ i s¹ tego �wiadomi na Ziemi � inni nie�.

182. Czy mogliby�my poznaæ dok³adnie stan fizyczny i moralny in-
nych �wiatów?

�My, Duchy, nie mo¿emy powiedzieæ o niczym wiêcej, jak tylko
o sprawach zwi¹zanych ze stopniem rozwoju, który posiadacie. Znaczy
to, ¿e nie mo¿na objawiaæ wszystkich rzeczy wszystkim, bo nie ka¿dy
jest w stanie je poj¹æ, a to wprowadza³oby zamieszanie�.

W miarê jak Duch siê oczyszcza, to cia³o, które przybiera, odpowiada jednocze�nie

jego spirytystycznej naturze. Materia jest mniej gêsta, z mniejszym wysi³kiem porusza

siê na powierzchni Ziemi, potrzeby fizyczne s¹ mniej surowe, a istoty ¿ywe nie potrze-

buj¹ ju¿ wzajemnie siê zabijaæ celem zdobycia po¿ywienia. Ducha charakteryzuje wiêk-

sza wolno�æ i posiada on ogl¹d spraw wykraczaj¹cych poza znajomo�æ rzeczy; widzi

oczami cia³a to, czego my nie widzimy nawet oczami duszy.

Oczyszczanie siê Duchów prowadzi u istot, w które siê wcieli³y, do moralnego dosko-

nalenia. Zwierzêce ¿¹dze s³abn¹, egoizm ustêpuje miejsca braterskim uczuciom. To dlate-

go w �wiatach wy¿szych od Ziemi wojny s¹ nieznane; nie ma podstaw do nienawi�ci
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i niezgody, poniewa¿ nikt nie my�li o wyrz¹dzeniu krzywdy bli�niemu. Intuicyjne prze-

czucie swojej przysz³o�ci, poczucie bezpieczeñstwa, do którego wiedzie brak wyrzutów

sumienia, sprawiaj¹, ¿e do �mierci nie przywi¹zuje siê tam wiêkszej wagi; postrzega siê j¹

bez strachu, jako co� nieuniknionego, co jest wy³¹cznie prostym przeobra¿eniem.

D³ugo�æ ¿ycia w ró¿nych �wiatach wydaje siê byæ proporcjonalna do panuj¹cego

w nich stopnia rozwoju fizycznego i moralnego � i jest to wszak logiczne. Im cia³o jest

mniej materialne, tym s³abiej odbiera szkodliwe bod�ce; im czystszy jest Duch, tym

mniej ¿¹dz nim targa. Jest to jeszcze jedno dobrodziejstwo Opatrzno�ci, która pragnie

oszczêdziæ Duchowi cierpieñ.

183. Czy przechodz¹c z jednego �wiata do drugiego, Duch prze¿y-
wa po raz kolejny stan dzieciñstwa?

�Dzieciñstwo wszêdzie jest stanem niezbêdnym, lecz nie wszêdzie
ma formê tak ograniczon¹ jak u was�.

184. Czy Duch ma mo¿liwo�æ wyboru �wiata, w którym ma za-
mieszkaæ?

�Nie zawsze; lecz mo¿e o to prosiæ i zostaæ wys³uchanym, je�li na to
zas³u¿y³; Duchom bowiem dostêpne s¹ tylko te �wiaty, które odpowia-
daj¹ ich stopniowi rozwoju�.

185. Czy fizyczny i moralny stan istot ¿ywych jest zawsze ten sam
w ró¿nych �wiatach?

�Nie, �wiaty równie¿ podlegaj¹ prawu postêpu. Ka¿dy z nich zaczy-
na³ jak wasz, od stanu ni¿szego, i dlatego sama Ziemia te¿ bêdzie ule-
gaæ podobnej transformacji; stanie siê swoistym rajem, gdy ludzie sta-
n¹ siê dobrzy�.

W podobny sposób pewnego dnia znikn¹ przedstawiciele ras zamieszkuj¹cych dzi�

Ziemiê i bêd¹ ich zastêpowaæ istoty coraz doskonalsze; rasy bardziej rozwiniête zajm¹

miejsce ras obecnych, tak jak kiedy� one same wypar³y ludy jeszcze s³abiej rozwiniête.

186. Czy istniej¹ �wiaty, w których Duch przestaj¹c przybieraæ cia³o
materialne, jest otoczony tylko cia³em duchowym?

�Tak � i nawet ta pow³oka staje siê coraz bardziej eteryczna, w wa-
szym rozumieniu jakby zanikaj¹c; jest to stan Duchów czystych�.
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� Wynika z tego � jak siê zdaje � fakt nieistnienia ¿adnej okre-
�lonej granicy miêdzy stanem w okresie ostatnich wcieleñ i stanem Du-
cha czystego?

�Taka granica nie istnieje; ró¿nica staje siê coraz bardziej niepo-
strzegalna, jak miêdzy noc¹ umykaj¹c¹ przed pierwszymi promieniami
s³oñca i dniem�.

187. Czy substancja cia³a duchowego jest taka sama we wszystkich
�wiatach?

�Nie; jest mniej lub bardziej eteryczna. Przechodz¹c z jednego
�wiata do drugiego, Duch w okamgnieniu otacza siê materi¹ odpowia-
daj¹c¹ ka¿demu z nich�.

188. Czy Duchy czyste zamieszkuj¹ jakie� specjalne �wiaty, czy te¿
przebywaj¹ w powszechnej przestrzeni, nie przywi¹zuj¹c siê do takie-
go czy innego �wiata?

�Duchy czyste zamieszkuj¹ pewne �wiaty, lecz nie obowi¹zuj¹ ich
granice, jak ludzi na Ziemi; mog¹ one, w przeciwieñstwie do innych,
przebywaæ wszêdzie�1.

1 Wed³ug Duchów, spo�ród wszystkich cia³ niebieskich sk³adaj¹cych siê na nasz sys-
tem planetarny Ziemia jest zamieszkana przez istoty najs³abiej rozwiniête pod wzglê-
dem fizycznym i moralnym; Mars jest jednym ze �wiatów ni¿szych, a Jowisz jest pod
ka¿dym wzglêdem najlepiej rozwiniêty. S³oñce nie jest �wiatem zamieszkanym przez
istoty cielesne, lecz miejscem spotkañ Duchów wy¿szych, których my�li promieniuj¹
stamt¹d na inne �wiaty, zarz¹dzane przez nie za po�rednictwem Duchów mniej rozwi-
niêtych, z którymi komunikuj¹ siê poprzez powszechny fluid. Jako cia³o fizyczne, S³oñ-
ce jest �ród³em energii. Jak siê wydaje, podobn¹ funkcjê pe³ni¹ tak¿e inne s³oñca.

Wielko�æ i odleg³o�æ od S³oñca najwyra�niej nie maj¹ ¿adnego zwi¹zku ze stopniem
rozwoju �wiatów, w przeciwnym bowiem wypadku Wenus by³aby lepiej rozwiniêta ni¿
Ziemia, a Saturn s³abiej ni¿ Jowisz.

Wiele Duchów, które animowa³y znane na Ziemi osoby, twierdzi, ¿e reinkarnowa³y
siê na Jowiszu, w jednym ze �wiatów najbardziej zbli¿onych do doskona³o�ci � i mo¿-
na by³o siê dziwiæ, widz¹c w tym tak rozwiniêtym �wiecie osoby, do opinii których nie
przywi¹zywano u nas wiêkszego znaczenia. Nie ma w tym nic zaskakuj¹cego, gdy przyj-
mie siê, ¿e niektóre Duchy zamieszkuj¹ce tê planetê mog³y zostaæ wys³ane na Ziemiê,
by wype³niæ tu jak¹� misjê i w naszych oczach wcale nie musia³y uchodziæ za istoty
pierwszego rzêdu; po drugie, ¿e pomiêdzy ich ziemskim istnieniem a tym na Jowiszu
mog³y byæ przecie¿ istnienia po�rednie, w trakcie których istoty te rozwinê³y siê; wreszcie
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Progresywna wêdrówka
189. Czy Duchy od pocz¹tku korzystaj¹ ze swych wszystkich mo¿li-

wo�ci?
�Nie, poniewa¿ Duch � jak cz³owiek � równie¿ posiada swe dzie-

ciñstwo. Pocz¹tkowo Duchy ¿yj¹ jedynie instynktownie i ledwie s¹
�wiadome samych siebie oraz swoich czynów; dopiero stopniowo za-
czyna siê rozwijaæ ich inteligencja�.

190. Jaki jest stan duszy w czasie jej pierwszego wcielenia?
�To stan dzieciñstwa w ¿yciu cielesnym; jej inteligencja ledwo siê

rozwija: dusza dopiero próbuje, jak siê ¿yje�.
191. Czy dusze ludzi prymitywnych, to dusze w stanie dzieciñstwa?
�Wzglêdnego dzieciñstwa; s¹ to mimo wszystko dusze rozwiniête;

ich problemem jest posiadanie ¿¹dz�.
� Posiadanie ¿¹dz �wiadczy wiêc o stopniu rozwoju?
�Rozwoju tak � ale nie doskona³o�ci; s¹ one oznak¹ aktywno�ci

i �wiadomo�ci ja; u prymitywnej duszy inteligencja i ¿ycie dopiero siê
kszta³tuj¹�.

po trzecie, ¿e w tamtym �wiecie, podobnie jak w naszym, istniej¹ ró¿ne stopnie rozwoju,
a miêdzy nimi mo¿e wystêpowaæ dystans, który u nas dzieli³by cz³owieka pierwotnego
od cywilizowanego. Zreszt¹ fakt zamieszkiwania Jowisza wcale nie �wiadczy o przyna-
le¿no�ci do istot najbardziej rozwiniêtych, podobnie jak zamieszkiwanie w Pary¿u nie
oznacza, ¿e jest siê na intelektualnym poziomie akademickiego naukowca.

Tym bardziej warunki d³ugo�ci ¿ycia nie s¹ gdzie indziej takie same jak na Ziemi,
a wieku nie mo¿na porównywaæ. Gdy wywo³ano pewn¹ zmar³¹ kilka lat temu osobê,
twierdzi³a, ¿e od sze�ciu miesiêcy jest wcielona w �wiecie, którego nazwy nie znamy.
Pytana o wiek, który tam posiada, odpowiedzia³a: �Jest mi to trudno okre�liæ, bo nie
liczymy go tak jak wy; nie ¿yje siê tu ju¿ tak samo; rozwija siê szybciej; chocia¿ przeby-
wam tu waszych sze�æ miesiêcy, to mogê powiedzieæ, ¿e posiadam inteligencjê, któr¹ na
Ziemi mia³abym w wieku trzydziestu lat�.

Inne Duchy da³y wiele podobnych odpowiedzi i nie ma w tym nic nieprawdopodobne-
go. Czy¿ nie widzimy na Ziemi, jak wiele zwierz¹t osi¹ga dojrza³o�æ w ci¹gu kilku miesiê-
cy? Dlaczego w innych sferach nie mog³oby tak byæ z cz³owiekiem? Zauwa¿my poza tym,
¿e poziom rozwoju osi¹gniêty na Ziemi przez cz³owieka w wieku trzydziestu lat mo¿e byæ
traktowany jako dzieciêcy w odniesieniu do tego, co go jeszcze czeka. Porównywanie
wszystkich innych stworzeñ do cz³owieka by³oby zbyt krótkowzroczne i stanowi³oby ujmê
dla Bosko�ci, bowiem równa³oby siê twierdzeniu, ¿e nie ma ju¿ nic lepszego od nas.
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Ca³e ¿ycie Ducha mo¿na podzieliæ na fazy, które dostrzegamy w ¿yciu cielesnym;

przechodzi on stopniowo od stanu zarodka, poprzez dzieciñstwo, by w koñcu osi¹gn¹æ

stan doros³o�ci, którym jest doskona³o�æ � z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e nie ma tu staro�ci

i niedo³êstwa, tak jak w ¿yciu cielesnym; tu ¿ycie, które mia³o swój pocz¹tek, nie bêdzie

mia³o koñca; aby przej�æ od stanu spirytystycznego dzieciñstwa do stanu kompletnego

rozwoju, trzeba niesamowicie d³ugiego w naszym rozumieniu czasu, a proces ten dokonu-

je siê nie tylko w ramach jednej sfery, lecz dziêki przej�ciom przez rozmaite �wiaty. ̄ ycie

Ducha sk³ada siê z serii cielesnych istnieñ, z których ka¿de jest dla niego okazj¹ do rozwi-

niêcia siê � tak samo, jak ka¿de istnienie cielesne sk³ada siê z serii dni, w czasie których

cz³owiek zdobywa pewien zasób do�wiadczenia i wiedzy. Jednak podobnie jak w ludz-

kim ¿yciu zdarzaj¹ siê dni nie przynosz¹ce ¿adnych owoców, tak i w ¿yciu Ducha bywa-

j¹ istnienia nie prowadz¹ce do niczego, bowiem nie osi¹gn¹³ w nich ¿adnych korzy�ci.

192. Czy w czasie jednego ¿ycia, dziêki doskona³emu zachowaniu,
mo¿na przej�æ wszystkie stopnie w hierarchii i staæ siê Duchem czy-
stym, bez przechodzenia przez stany po�rednie?

�Nie, bowiem to, co cz³owiek uznaje za doskona³e, jest jeszcze od-
leg³e od doskona³o�ci; istniej¹ cechy mu nieznane, których nie móg³by
zrozumieæ. Móg³by byæ doskona³y w ramach jego ziemskiej natury,
lecz nie jest to doskona³o�æ absolutna. Podobnie bêd¹ce wcze�niakiem
dziecko musi przej�æ poszczególne fazy, by osi¹gn¹æ odpowiedni sto-
pieñ rozwoju; tak samo chory musi przej�æ okres rekonwalescencji, za-
nim zupe³nie odzyska zdrowie. Duch musi wiêc rozwijaæ siê pod
wzglêdem wiedzy i moralno�ci; je�li rozwój zachodzi tylko w jednym
kierunku, to celem osi¹gniêcia wy¿szego stopnia w hierarchii nale¿y
nadrobiæ wszystko; jednak im bardziej cz³owiek rozwija siê w obecnym
¿yciu, tym krótsze i l¿ejsze bêd¹ próby czekaj¹ce go w przysz³o�ci�.

� Czy jednak przynajmniej cz³owiek mo¿e zapewniæ sobie w obec-
nym ¿yciu przysz³e istnienie mniej wype³nione rozterkami?

�Tak, oczywi�cie; mo¿e skróciæ sw¹ drogê i zmniejszyæ ilo�æ prze-
szkód. Tylko lekkoduch tkwi ci¹gle w tym samym miejscu�.

193. Czy cz³owiek w swych kolejnych istnieniach mo¿e zej�æ na
poziom ni¿szy od zajmowanego obecnie?

�Gdy chodzi o pozycjê spo³eczn¹ � tak; jako Duch � nie�.
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194. Czy dusza dobrego cz³owieka mo¿e w nowym istnieniu animo-
waæ cia³o zbrodniarza?

�Nie, bo nie ulega degeneracji�.
� Czy dusza niegodziwca mo¿e staæ siê dusz¹ cz³owieka dobrego?
�Tak, je�li siê poprawi � i to bêdzie jej nagrod¹�.

Marsz Duchów jest progresywny � nigdy za� wsteczny; stopniowo osi¹gaj¹ wy-

¿sz¹ pozycjê w hierarchii i nie zni¿aj¹ siê do szczebli, które ju¿ pokona³y. W swych

ró¿nych istnieniach cielesnych mog¹ zni¿yæ siê jako ludzie, lecz nie jako Duchy. Podob-

nie dusza kogo� potê¿nego na Ziemi mo¿e pó�niej animowaæ kogo� najpokorniejszego

� i vice versa; czêsto bowiem zajmowane przez ludzi pozycje pozostaj¹ w sprzeczno�ci

z ich poziomem rozwoju moralnego. Herod
1 
by³ królem, a Jezus cie�l¹.

195. Czy my�l o mo¿liwo�ci poprawienia siê w innym istnieniu nie
mo¿e sk³aniaæ pewnych ludzi do trwania w z³u, które zawsze bêdzie
mo¿na naprawiæ pó�niej?

�Ten, kto tak my�li, nie wierzy w nic, a idea wiecznej kary nic mu
nie daje, bowiem jego rozum j¹ odrzuca � to za� prowadzi do niewiary
w cokolwiek. Gdyby do prowadzenia ludzi wykorzystywa³o siê tylko
�rodki racjonalne, nie by³oby tylu sceptyków. Niedoskona³y Duch za
¿ycia cielesnego rzeczywi�cie mo¿e my�leæ, jak powiedzia³e�; wystar-
czy jednak, ¿e raz uwolni siê od materii, a ju¿ my�li inaczej, szybko
orientuj¹c siê, i¿ siê przeliczy³ � i dziêki temu, w nowe istnienie wniesie
uczucie zupe³nie przeciwne. To wskutek tego dokonuje siê postêp, i dlate-
go istniej¹ na Ziemi ludzie bardziej rozwiniêci od innych; jedni maj¹ ju¿
do�wiadczenie � inni jeszcze nie, lecz stopniowo je zdobêd¹. Tylko od
nich zale¿y ich postêp lub jego nieokre�lone w czasie opó�nienie�.

Cz³owiek znajduj¹cy siê w z³ym po³o¿eniu chce to jak najszybciej zmieniæ. Ten, kto

jest przekonany, ¿e k³opoty w obecnym ¿yciu s¹ nastêpstwami jego niedoskona³o�ci,

1 Herod I Wielki (ok. 73-4 p.n.e.) � król Judei mianowany przez Rzym; doprowadzi³
do ekonomicznego rozkwitu Judei; poleci³ wznie�æ liczne budowle. Wed³ug �Nowego
Testamentu�, by³ winien �rzezi niewini¹tek� zwi¹zanej z narodzinami Chrystusa.
(Przyp. t³umacza).
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bêdzie siê stara³ zapewniæ sobie istnienie mniej k³opotliwe; taka my�l prêdzej zawróci

go z drogi z³a, ni¿ my�l o ogniu piekielnym, w który i tak nie wierzy.

196. Je�li Duchy mog¹ siê poprawiæ, tylko do�wiadczaj¹c trudno�ci
w istnieniu cielesnym, to czy z tego wynika, ¿e ¿ycie materialne jest
czym� w rodzaju sita lub czy�æca, przez który musz¹ przej�æ istoty ze
�wiata spirytystycznego, by osi¹gn¹æ doskona³o�æ?

�Tak, istotnie. Poprawiaj¹ siê w ramach prób, unikaj¹c czynienia z³a
i praktykuj¹c dobro. Jednak dopiero po wielu wcieleniach i sukcesyw-
nym oczyszczaniu, co trwa d³u¿ej lub krócej odpowiednio do ich wysi³-
ku, osi¹gaj¹ cel, do którego d¹¿¹�.

� Czy to cia³o materialne wp³ywa na Ducha w celu poprawy, czy
te¿ Duch na cia³o?

�Twój Duch jest wszystkim; twe cia³o materialne jest pow³ok¹, któ-
ra ulega zniszczeniu � to wszystko�.

Ró¿ne stopnie oczyszczenia duszy mo¿na przyrównaæ w sposób materialny do soku

z winogron. Zawiera on ciecz nazywan¹ duchem lub alkoholem, rozcieñczon¹ mnó-

stwem obcych substancji, które nadaj¹ smak; uzyskuje ca³kowit¹ czysto�æ tylko dziêki

wielu destylacjom, z których ka¿da usuwa kilka nieczysto�ci. Destylator to cia³o mate-

rialne, do którego Duch musi trafiæ, by ulec oczyszczeniu; obce substancje s¹ jak cia³o

duchowe, które oczyszcza siê, w miarê jak Duch zbli¿a siê do doskona³o�ci.

Los dzieci po �mierci
197. Czy Duch dziecka umieraj¹cego w m³odym wieku jest tak

samo rozwiniêty jak doros³ego?
�Czasem nawet bardziej, byæ mo¿e bowiem prze¿y³ wiêcej i zdoby³

wiêcej do�wiadczenia � a zw³aszcza je�li siê rozwin¹³�.
� Duch dziecka mo¿e wiêc byæ lepiej rozwiniêty od Ducha swego

ojca?
�Tak jest bardzo czêsto; czy¿ sami nie dostrzegacie tego na Ziemi?�
198. Czy Duch dziecka, które umiera w m³odym wieku i nie mog³o

uczyniæ z³a, nale¿y do wy¿szych kategorii?
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�Je�li nie czyni³ z³a lub nie uczyni³ dobra, to Bóg nie zalicza prób,
które mia³ przej�æ. Je¿eli jest czysty, to nie dlatego, ¿e jest dzieckiem,
lecz dlatego, ¿e ju¿ by³ lepiej rozwiniêty�.

199. Dlaczego czêsto ¿ycie jest przerywane w dzieciñstwie?
�D³ugo�æ ¿ycia dziecka mo¿e byæ dla Ducha, który siê w nie wcieli³,

dope³nieniem istnienia przerwanego przed postulowanym przez niego
czasem, a jego �mieræ jest czêsto prób¹ lub kar¹ dla rodziców�.

� Co dzieje siê z Duchem dziecka umieraj¹cego w m³odym wieku?
�Zaczyna nowe istnienie�.

Je¿eli cz³owiek mia³by tylko jedno istnienie i je�li po tym istnieniu ca³y jego przy-

sz³y los mia³by byæ okre�lony na wieki, to jaka¿ by³aby zas³uga po³owy rodzaju ludzkie-

go, która umiera w m³odym wieku i teraz mia³aby do�wiadczaæ wiecznego szczê�cia �

jak równie¿ jakim prawem narzucano by niekiedy bardzo trudne warunki tej drugiej

po³owie? Taki porz¹dek rzeczy nie odpowiada³by Boskiej sprawiedliwo�ci. Dziêki rein-

karnacji wszyscy s¹ równi; przysz³o�æ ma ka¿dy bez wyj¹tku i bez faworyzowania kogo-

kolwiek; ci, którzy przybêd¹ ostatni, mog¹ to zawdziêczaæ tylko sobie samym. Cz³owiek

musi zas³u¿yæ na wszystko swymi czynami i musi byæ za to odpowiedzialny.

Nie jest równie¿ rozs¹dne uwa¿aæ dzieciñstwo za normalny stan niewinno�ci. Czy¿

nie spotyka siê dzieci obdarzonych najgorszymi instynktami w wieku, gdy wychowanie

jeszcze nie mog³o wywrzeæ swego wp³ywu? Czy¿ nie spotyka siê takich, które posiadaj¹

jakby wrodzon¹ przebieg³o�æ, fa³sz, perfidiê, nawet instynkty sk³aniaj¹ce do kradzie¿y

czy morderstw � a wszystko to pomimo dobrych przyk³adów, które je otaczaj¹? Prawo

cywilne nie karze ich za wystêpki, poniewa¿ � jak g³osi � dzieci nie potrafi¹ rozró¿-

niaæ dobra od z³a; to prawda, bowiem dzia³aj¹ one raczej instynktownie, ni¿ wskutek

przemy�leñ; lecz sk¹d mog³yby siê wzi¹æ owe tak ró¿ne instynkty u dzieci w tym samym

wieku, wychowanych w tych samych warunkach i podlegaj¹cych takim samym wp³y-

wom? Sk¹d bierze siê to wczesne zepsucie, je�li nie z ni¿szo�ci Ducha, gdy nie mo¿na

mówiæ o wychowaniu? Je�li kto� jest zepsuty, to znaczy, ¿e jego Duch s³abiej siê rozwi-

n¹³ � co prowadzi do odpowiednich nastêpstw; nie s¹ wiêc one rezultatem dziecinnej

aktywno�ci, lecz poprzednich istnieñ; dlatego te¿ prawo jest takie samo dla wszystkich,

a Boska sprawiedliwo�æ czeka ka¿dego.
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P³eæ Duchów
200. Czy Duchy maj¹ p³eæ?
�Nie w takim sensie, jak by�cie tego oczekiwali, poniewa¿ p³eæ za-

le¿y od ustroju organizmu. Wystêpuje w�ród nich mi³o�æ i przyja�ñ,
lecz opieraj¹ siê one na podobieñstwie uczuæ�.

201. Czy Duch, który animowa³ cia³o mê¿czyzny, mo¿e w nowym
istnieniu animowaæ cia³o kobiety � i odwrotnie?

�Tak, te same Duchy animuj¹ kobiety i mê¿czyzn�.
202. Gdy jest siê Duchem, to czy woli siê byæ wcielonym w ciele

mê¿czyzny, czy kobiety?
�Dla Ducha nie ma to znaczenia; wszystko zale¿y od prób, które

musi przej�æ�.

Duchy wcielaj¹ siê jako kobiety lub mê¿czy�ni, poniewa¿ nie maj¹ p³ci; a skoro

musz¹ rozwin¹æ siê we wszystkich kierunkach, to ka¿da p³eæ � podobnie jak ka¿da

pozycja spo³eczna � dostarcza im specjalnych prób i obowi¹zków daj¹cych okazjê do

zdobycia do�wiadczenia. Ten, kto zawsze by³by mê¿czyzn¹, wiedzia³by tylko to, co wie-

dz¹ mê¿czy�ni.

Pokrewieñstwo, pochodzenie
203. Czy rodzice przekazuj¹ swoim dzieciom czê�æ swej duszy, czy

te¿ daj¹ im tylko ¿ycie fizyczne, do którego pó�niej dusza wnosi ¿ycie
psychiczne?

�Tylko ¿ycie fizyczne, dusza bowiem jest niepodzielna. Ograniczo-
ny ojciec mo¿e mieæ m¹dre dzieci i vice versa�.

204. Skoro mieli�my wiele istnieñ, to czy pokrewieñstwo przecho-
dzi z nich do naszego obecnego ¿ycia?

�Nie mo¿e byæ inaczej. Nastêpowanie po sobie cielesnych istnieñ
kszta³tuje pomiêdzy Duchami wiêzi, które w waszych kolejnych istnie-
niach trwaj¹; to st¹d bior¹ siê czêsto uczucia przyja�ni miêdzy wami,
a pewne Duchy wydaj¹ siê wam obce�.
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205. Wed³ug niektórych osób, teoria reinkarnacji zdaje siê przeczyæ
istnieniu wiêzów pokrewieñstwa, poniewa¿ usuwa je poza obecne ist-
nienie; czy to prawda?

�Rozbudowuje ich pojêcie, ale nie przeczy ich istnieniu. Je�li pokre-
wieñstwo opiera siê na wcze�niejszych uczuciach, to przecie¿ wiêzi
jednocz¹ce cz³onków jakiej� rodziny s¹ jeszcze trwalsze. Teoria ta
wrêcz wzmacnia braterskie zobowi¹zania, albowiem w waszym s¹sie-
dzie czy s³u¿¹cym mo¿e wszak znajdowaæ siê Duch, z którym ³¹czy³y
was wiêzy krwi�.

� Teoria umniejsza jednak wagê, któr¹ pewne osoby przywi¹zuj¹
do ich pochodzenia; wynika z niej bowiem, ¿e mo¿na mieæ za ojca Du-
cha, który nale¿a³ na przyk³ad do zupe³nie innej rasy albo urodzi³ siê
w ca³kowicie odmiennych warunkach.

�To prawda, lecz przywi¹zywanie wagi do pochodzenia wynika
z pychy; wiêkszo�æ ludzi uznaje u swoich przodków tylko tytu³y, pozy-
cjê, fortunê. Jeden wstydzi³by siê, maj¹c za przodka uczciwego szewca,
a inny che³pi³by siê pochodzeniem od rozwi¹z³ego szlachcica. Jednak
bez wzglêdu na to, co mówi¹ lub czyni¹, ludzie nie s¹ w stanie zmieniæ
rzeczywisto�ci, jaka by ona nie by³a; Bóg bowiem nie opar³ praw natu-
ry na pró¿no�ci tych osób�.

206. Skoro nie istnieje pokrewieñstwo miêdzy nastêpuj¹cymi po so-
bie cz³onkami jednej rodziny, to czy w zwi¹zku z tym kult przodków
nie wydaje siê czym� �miesznym?

�Oczywi�cie, ¿e nie; nale¿y bowiem siê cieszyæ z przynale¿no�ci do
rodziny, w której wcieli³y siê wysoko rozwiniête Duchy. Nawet je�li Du-
chy nie wywodz¹ siê jedne od drugich, to wcale nie znaczy, ¿e darz¹
mniejszym uczuciem tych, z którymi ³¹cz¹ je wiêzy rodzinne; Duchy bo-
wiem czêsto poci¹ga taka lub inna rodzina, czy to dziêki przyja�ni, czy
dziêki innym wewnêtrznym czynnikom; wiedzcie jednak, ¿e Duchom
waszych przodków wcale nie dodaje splendoru kult, którym z dum¹ je
obdarzacie; ich zas³ugi maj¹ zwi¹zek z wami tylko wtedy, gdy podejmuje-
cie wysi³ki, by korzystaæ z dobrego przyk³adu, który wam da³y; tak wiêc
wasza pamiêæ mo¿e byæ nie tylko mi³a dla nich, ale tak¿e po¿yteczna�.
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Podobieñstwo fizyczne i moralne
207. Rodzice przekazuj¹ czêsto swoim dzieciom fizyczne podobieñ-

stwo. Czy przekazuj¹ te¿ podobieñstwo moralne?
�Nie, poniewa¿ s¹ to ró¿ne dusze czy Duchy. Cia³o wywodzi siê od

cia³a, lecz Duch nie wywodzi siê od Ducha. Pomiêdzy nastêpuj¹cymi
po sobie pokoleniami istniej¹ tylko wiêzy krwi�.

� Sk¹d wiêc siê bior¹ podobieñstwa moralne, które niekiedy istnie-
j¹ miêdzy rodzicami i ich dzieæmi?

�S¹ to Duchy zaprzyja�nione ze sob¹, z³¹czone podobieñstwem po-
gl¹dów�.

208. Czy Duch rodzica nie ma wp³ywu na Ducha dziecka po jego
narodzinach?

�Ma, i to bardzo du¿y; jak ju¿ powiedzieli�my, Duchy musz¹ rozwi-
jaæ siê w�ród innych. Co wiêcej! Misj¹ Ducha rodzica jest wspomaga-
nie rozwoju jego dzieci poprzez edukacjê; stanowi to jego zadanie, je�li
siê z niego nie wywi¹¿e, jest winien�.

209. Dlaczego z dobrych i pe³nych cnót rodziców rodz¹ siê dzieci
o z³ej naturze? Inaczej mówi¹c � dlaczego dobre cechy rodziców nie
przyci¹gaj¹ dobrego Ducha, by animowa³ ich dziecko?

�Z³y Duch mo¿e poprosiæ o dobrych rodziców w nadziei, ¿e ich rady
poprowadz¹ go lepsz¹ drog¹ � i czêsto Bóg takim go powierza�.

210. Czy rodzice mog¹, na skutek swych my�li czy modlitw, przy-
ci¹gn¹æ do cia³a Ducha dobrego zamiast ni¿szego?

�Nie; mog¹ jednak przywie�æ do poprawy Ducha dziecka, do które-
go narodzin doprowadzili, a które im zosta³o powierzone: to ich obo-
wi¹zek; z³e dzieci s¹ dla rodziców prób¹�.

211. Sk¹d pochodzi podobieñstwo charakterów, które istnieje czêsto
miêdzy rodzeñstwem, a zw³aszcza miêdzy bli�niêtami?

�Zaprzyja�nione Duchy zbli¿a do siebie podobieñstwo pogl¹dów
i s¹ one szczê�liwe, bêd¹c razem�.

212. Czy w dzieciach, których cia³a s¹ zro�niête i które maj¹ pewne
wspólne organy, znajduj¹ siê dwa Duchy lub, inaczej mówi¹c, dwie dusze?

�Tak, lecz czêsto s¹ one do siebie podobne tylko w waszych oczach�.
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213. Skoro Duchy wcielaj¹ siê jako bli�niêta wskutek sympatii, to
sk¹d pochodzi wzajemna niechêæ, wystêpuj¹ca niekiedy miêdzy nimi?

�Nie jest regu³¹ wcielanie siê zaprzyja�nionych Duchów jako bli�-
niêta; Duchy z³o�liwe te¿ mog¹ chcieæ zmagaæ siê w teatrze ¿ycia w to-
warzystwie�.

214. Co nale¿y s¹dziæ o opowie�ciach o dzieciach walcz¹cych ze
sob¹ w ³onie matki?

�To tylko opowie�ci! Aby wykazaæ, ¿e czyja� nienawi�æ jest g³êbo-
ko zakorzeniona, przeniesiono j¹ na czasy sprzed urodzenia. Przewa¿-
nie nie przywi¹zujecie wiêkszego znaczenia do poetyckich przeno�ni�.

215. Sk¹d siê bior¹ ró¿nice charakterów, które mo¿na zauwa¿yæ
u poszczególnych narodów?

�Duchy tak¿e wspó³tworz¹ rodziny zawi¹zane na zasadzie podo-
bieñstw ich pogl¹dów i odpowiadaj¹cego im mniej wiêcej stopnia
oczyszczenia. Naród jest wiêc jakby wielk¹ rodzin¹, obejmuj¹c¹ za-
przyja�nione Duchy. Wykazywana przez cz³onków tej rodziny tenden-
cja do jednoczenia siê jest �ród³em podobieñstw, które sk³adaj¹ siê na
szczególny charakter ka¿dego narodu. Czy s¹dzisz, ¿e Duchy dobre
i ludzkie szuka³yby wiêzi z narodem osób surowych i prostackich? Nie;
podobnie jak jednostki, Duchy darz¹ sympati¹ masy, czuj¹c siê w�ród
nich w swoim �rodowisku�.

216. Czy cz³owiek w swych nowych istnieniach zachowuje cechy
charakteru z poprzednich istnieñ?

�Tak, to mo¿e siê zdarzyæ; jednak w miarê jak siê rozwija, ulegaj¹
one przemianom. Jego pozycja spo³eczna równie¿ nie musi byæ taka
sama; je�li z pana stanie siê niewolnikiem, to jego upodobania bêd¹ zu-
pe³nie inne i tych dawnych bêdzie wam siê trudno doszukaæ. Wprawdzie
Duch w poszczególnych wcieleniach jest zawsze ten sam, i jego manife-
stacje mog¹ byæ podobne � jednak zwyczaje zwi¹zane z jego now¹
pozycj¹ prowadz¹ do ich modyfikacji, a¿ do momentu, w którym do-
skonal¹c siê, zmieni swój charakter. Istota pe³na pychy i z³o�liwa mo¿e
staæ siê pokorna i ludzka, je�li odkupi swoje b³êdy�.

217. Czy cz³owiek w swych ró¿nych istnieniach zachowuje cechy
fizyczne z istnieñ poprzednich?
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�Cia³o ulega zniszczeniu, wiêc to nowe nie ma nic wspólnego z po-
przednim. Jednocze�nie jednak Duch wywiera wp³yw na cia³o; wpraw-
dzie cia³o jest tylko materi¹, jednak mimo to jest modelowane odpo-
wiednio do mo¿liwo�ci Ducha, który nadaje mu pewien charakter,
zw³aszcza w przypadku twarzy � tak wiêc to prawda, gdy mówi siê, ¿e
oczy s¹ zwierciad³em duszy; s³owem, twarz w sposób szczególny od-
zwierciedla duszê; tak wiêc nawet osoba wyj¹tkowo nie³adna fizycz-
nie, gdy animuje j¹ Duch dobry, oczyszczony i pe³en ludzkich uczuæ,
mo¿e jednak mieæ w sobie co�, co sprawia, ¿e darzy siê j¹ sympati¹ �
a jednocze�nie istniej¹ te¿ jednostki bardzo ³adne, które, choæ nic tego
nie uzasadnia, wzbudzaj¹ niechêæ. My�lisz pewnie, ¿e tylko piêkne cia-
³a stanowi¹ pow³okê najdoskonalszych Duchów; zauwa¿ jednak, ¿e
ka¿dego dnia spotyka siê dobrych ludzi dotkniêtych zewnêtrznymi de-
formacjami. Nawet wtedy gdy nie istnieje zewnêtrzne podobieñstwo,
jedno�æ upodobañ i pogl¹dów sprawia, ¿e kogo� traktuje siê jak cz³on-
ka rodziny�.

Cia³o materialne spowijaj¹ce duszê w nowym istnieniu wcale nie musi mieæ zwi¹z-

ku z tym, które wcze�niej porzuci³a, bowiem mog³a je uzyskaæ z zupe³nie innej ga³êzi

rodowej; by³oby wiêc absurdem mówienie o dziedziczeniu z poprzednich istnieñ wygl¹-

du zewnêtrznego, który jest tylko spraw¹ drugorzêdn¹. Jednak w³a�ciwo�ci Ducha czê-

sto prowadz¹ do modyfikacji organów s³u¿¹cych jego manifestacjom, co szczególnie

uwidacznia siê w twarzy, a nawet w sposobie bycia. W zwi¹zku z tym nawet pod naj-

skromniejsz¹ pow³ok¹ mo¿na znale�æ przejawy wielko�ci i godno�ci � podobnie jak

u wielkiego pana zauwa¿a siê niekiedy oznaki prostactwa i hañby. Niektóre osoby wy-

wodz¹ce siê z ni¿szych warstw bez wysi³ku nabywaj¹ �wiatowych nawyków oraz ma-

nier i wydaje siê, jakby odnajdywa³y swój �wiat � tymczasem inni, mimo urodzenia

i otrzymanego wychowania, zawsze wykraczaj¹ poza margines. Jak inaczej wyja�niæ ten

fakt, je�li nie przejawami dzia³alno�ci Ducha?

Wrodzone idee
218. Czy wcielony Duch zachowuje jaki� �lad spostrze¿eñ i wiedzy

nabytych w poprzednich istnieniach?
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�Pozostaj¹ mu obfite wspomnienia, które daj¹ mu to, co nazywa siê
wrodzonymi ideami�.

� Teoria o wrodzonych ideach nie jest wiêc wymys³em?
�Nie; wiedza zdobyta w ka¿dym z istnieñ nie ginie; wyzwolony z ma-

terii Duch zawsze j¹ sobie przypomina. W czasie wcielenia mo¿e j¹ czê-
�ciowo zapomnieæ, lecz intuicja, która mu pozostaje, pozwala mu j¹ pog³ê-
biaæ; inaczej zawsze trzeba by by³o zaczynaæ od pocz¹tku. Ka¿de nowe
istnienie Duch rozpoczyna od punktu, w którym zakoñczy³ poprzednie�.

� Musi wiêc istnieæ �cis³y zwi¹zek miêdzy kolejnymi istnieniami?
�Nie zawsze tak du¿y, jak móg³by� sobie wyobra¿aæ, bowiem punk-

ty wyj�cia s¹ czasem bardzo ró¿ne � a poza tym w czasie przerwy miê-
dzy wcieleniami Duch te¿ mo¿e siê rozwin¹æ�. (216)

219. Co jest �ród³em nadzwyczajnych zdolno�ci jednostek, które bez
uprzednich studiów zdaj¹ siê intuicyjnie �wietnie radziæ sobie z niektóry-
mi dziedzinami wiedzy, na przyk³ad z jêzykami, rachunkami itp.?

�Wspomnienia z przesz³o�ci; uprzedni postêp duszy, którego jednak
sam cz³owiek sobie nie u�wiadamia. A sk¹d wed³ug ciebie mia³yby po-
chodziæ? To cia³o ulega przemianom, za� Duch wci¹¿ jest ten sam, choæ
wymienia swe pow³oki�.

220. Czy zmieniaj¹c cia³o materialne, mo¿na utraciæ niektóre zdolno-
�ci intelektualne i nie mieæ ju¿ � na przyk³ad � talentu artystycznego?

�Tak; je�li zhañbi³o siê rozum nieodpowiednim zachowaniem lub
zrobi³o siê zeñ niew³a�ciwy u¿ytek. Pewne zdolno�ci mog¹ tak¿e nie
ujawniaæ siê w czasie którego� istnienia, bowiem Duch mo¿e chcieæ
rozwijaæ jakie� inne, nie maj¹ce z nimi zwi¹zku; pozostaj¹ wiêc one
w stanie u�pienia, aby zamanifestowaæ siê pó�niej�.

221. Czy jakie� odleg³e wspomnienie daje cz³owiekowi, nawet znaj-
duj¹cemu siê w stanie dzikim, pod�wiadome poczucie istnienia Boga
oraz przeczucie przysz³ego ¿ycia?

�Jest to wspomnienie, które cz³owiek zachowa³ z czasów, gdy jako
Duch jeszcze nie by³ wcielony; jednak pycha czêsto zag³usza to uczucie�.

� Czy na tych samych wspomnieniach oparte s¹ pewne wierzenia
odpowiadaj¹ce w tym wzglêdzie teorii spirytystycznej, które spotyka
siê u wszystkich ludów?
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�Teoria ta jest stara jak �wiat; to dlatego spotyka siê j¹ wszêdzie �
co dowodzi, ¿e jest prawdziwa. Wcielony Duch, zachowuj¹c intuicyj-
nie �wiadomo�æ swego stanu jako Ducha, pod�wiadomie wyczuwa tak-
¿e �wiat niewidzialny, lecz czêsto obraz ten zaciemniaj¹ mu przes¹dy,
a niewiedza miesza siê z zabobonem�.



167Rozwa¿ania o wielo�ci istnieñ

Rozdzia³ V

Rozwa¿ania o wielo�ci istnieñ

222. Pewnik o reinkarnacji, jak twierdz¹ niektóre osoby, nie jest ni-
czym nowym; przywróci³ go do ¿ycia Pitagoras1. Nigdy nie twierdzili-
�my, ¿e teoria spirytystyczna jest nowoczesnym wynalazkiem; spiry-
tyzm stanowi¹c prawo natury, musia³ istnieæ od zarania dziejów, a my
nieustannie staramy siê dowie�æ, ¿e jego �lady odnajduje siê w najdaw-
niejszych czasach staro¿ytnych. Pitagoras, jak wiadomo, nie jest twórc¹
systemu metempsychozy2; zaczerpn¹³ go od filozofów hinduskich i od
Egipcjan, w�ród których funkcjonowa³ on od niepamiêtnych czasów.
Idea transmigracji dusz by³a wiêc popularnym wierzeniem, uznawa-
nym przez najbardziej szanowane osoby. W jaki sposób siê pojawi³a?
Dziêki objawieniu czy intuicji? Tego nie wiemy, lecz jak by nie by³o,
¿adna idea nie trwa przez wieki i nie jest akceptowana przez inteligent-
ne elity, je¿eli nie opiera siê na powa¿nych podstawach. Staro¿ytno�æ
tej teorii by³aby wiêc raczej dowodem przemawiaj¹cym na korzy�æ, ni¿
zarzutem. Jakkolwiek � co dobrze wiadomo � miêdzy metempsycho-
z¹ a nowoczesn¹ teori¹ reinkarnacji istnieje ta ogromna ró¿nica, ¿e Du-
chy stanowczo odrzucaj¹ mo¿liwo�æ transmigracji duszy ludzkiej w cia³a
zwierz¹t i odwrotnie.

1 Pitagoras (ok. 572-497) � grecki matematyk i filozof. Przypisuje mu siê m.in. au-
torstwo pocz¹tków teorii liczb, sformu³owanie tak zwanego twierdzenia Pitagorasa
oraz stworzenie kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizmem. (Przyp. t³umacza).
2 Metempsychoza � oparta na koncepcji dualizmu cia³a i duszy wiara w wêdrówkê
dusz wcielaj¹cych siê po �mierci cz³owieka w cia³o zwierzêcia lub ro�liny. Stanowi ele-
ment wielu religii, np. hinduizmu. (Przyp. t³umacza).
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Duchy, wyk³adaj¹c teoriê o wielo�ci istnieñ cielesnych, powracaj¹
wiêc do koncepcji zrodzonej w pierwszych wiekach istnienia �wiata,
która przetrwa³a do naszych dni, jako wewnêtrzne przekonanie wielu
osób; ukazuj¹ j¹ jednak z racjonalniejszego punktu widzenia, w sposób
bardziej odpowiadaj¹cy ewolucyjnemu prawu natury, pozostaj¹cy
w wiêkszej harmonii z m¹dro�ci¹ Stwórcy, pozbawiaj¹c j¹ wszelkich
elementów przes¹du. Wypada zauwa¿yæ, ¿e w ostatnim czasie nie tylko
ta ksi¹¿ka mówi na ten temat: jeszcze przed jej opublikowaniem, w ró¿-
nych miejscach otrzymano wiele komunikatów o tej samej wymowie,
a ich liczba od tej pory znacz¹co wzros³a. Natomiast, byæ mo¿e, warto
by³oby zbadaæ, dlaczego nie wszystkie Duchy zgadzaj¹ siê w tym wzglê-
dzie; powrócimy do tego pó�niej.

Rozpatrzmy tê sprawê z innego punktu widzenia, abstrahuj¹c od ja-
kiejkolwiek interwencji Duchów; odsuñmy je na chwilê na bok; za³ó¿-
my, ¿e teoria ta nie zosta³a przez nie stworzona; przyjmijmy nawet, ¿e
nigdy nie wyst¹pi³ problem Duchów. Pozostañmy przez chwilê na neu-
tralnym gruncie, przyjmuj¹c w tym samym stopniu prawdopodobieñ-
stwo s³uszno�ci jednej i drugiej koncepcji: tej o wielo�ci oraz tej o jedy-
no�ci istnieñ cielesnych � i rozwa¿my, w kierunku której doprowadzi
nas rozum i nasze w³asne dobro.

Niektóre osoby odrzucaj¹ ideê reinkarnacji tylko z tego jedynego
powodu, ¿e wystarczaj¹co dosyæ maj¹ jednego istnienia i nie chcia³yby
rozpoczynaæ podobnego; ju¿ sama my�l o ponownym pojawieniu siê na
Ziemi doprowadza je do furii. Mo¿emy wiêc je tylko zapytaæ, czy uwa-
¿aj¹, ¿e Bóg porz¹dkuj¹c wszech�wiat, bra³ pod uwagê ich punkt wi-
dzenia i rady. Pozostaje wiêc alternatywa � albo reinkarnacja istnieje,
albo nie; je�li istnieje, nie ma co siê jej sprzeciwiaæ, nale¿y siê tylko
podporz¹dkowaæ � Bóg bowiem nikogo nie bêdzie prosiæ o pozwole-
nie. Podobnie by by³o, gdyby chory powiedzia³: �Dzi� cierpia³em ju¿
wystarczaj¹co, jutro ju¿ nie chcê cierpieæ�. I choæby nie wiadomo jak
kiepski mia³ nastrój, to nastêpnego dnia oraz pó�niej i tak przyjdzie mu
cierpieæ tak d³ugo, a¿ wyzdrowieje; tak wiêc, je�li ludzie ci bêd¹ musie-
li odrodziæ siê do ¿ycia cielesnego, to siê odrodz¹, wciel¹ siê ponownie;
bêd¹ musieli siê podporz¹dkowaæ, jak dziecko, które nie chce i�æ do
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szko³y, lub jak przestêpca skazany na karê wiêzienia � po prostu bêd¹
musieli przez to przej�æ. Tego typu zarzuty s¹ zbyt naiwne, by powa¿-
nie je analizowaæ. Przy okazji jednak powiemy tym osobom, aby je
uspokoiæ, ¿e spirytystyczna teoria reinkarnacji wcale nie jest taka
straszna, jak im siê wydaje, i je�li zbada³yby j¹ dog³êbnie, to wcale nie
by³yby takie przera¿one; osoby te dowiedzia³yby siê, ¿e warunki nowe-
go istnienia zale¿¹ od nich: bêdzie ono szczê�liwe lub nieszczê�liwe
w zale¿no�ci od tego, co tutaj uczyni¹, i ¿e bêd¹ mog³y wznie�æ siê po-
nad dotychczasowe ¿ycie tak wysoko, ¿e ju¿ nie bêd¹ musia³y siê oba-
wiaæ ponownego zanurzenia w bagnie.

Przypu�æmy teraz, ¿e rozmawiamy z osobami, które wierz¹ w jak¹-
kolwiek przysz³o�æ po �mierci, nie za� z tymi, dla których perspektyw¹
jest nico�æ lub które chcia³yby rozsiaæ swe dusze po ca³ym wszech-
�wiecie, bez indywidualno�ci, jak krople deszczu w oceanie � co zna-
czy³oby mniej wiêcej to samo. Je�li wierzycie w jak¹kolwiek przy-
sz³o�æ, nie s¹dzicie z pewno�ci¹, ¿e bêdzie ona jednakowa dla
wszystkich; w przeciwnym bowiem wypadku czemu mia³aby s³u¿yæ?
Po co siê w takim razie ograniczaæ? Dlaczego by nie zaspokoiæ wszyst-
kich ¿¹dz, zachcianek, nawet kosztem innych, je�li nie mia³oby byæ
nam pó�niej ani lepiej, ani gorzej? Mo¿e jednak s¹dzicie, ¿e przysz³o�æ
ta bêdzie mniej lub bardziej szczê�liwa lub nieszczê�liwa, w zale¿no�ci
od tego, co uczynimy za ¿ycia; pragniecie wiêc byæ szczê�liwymi
w najwy¿szym z mo¿liwych stopniu � tym bardziej ¿e mia³oby to
trwaæ wiecznie? Czy przypadkiem nie pretendujecie, by byæ lud�mi
najdoskonalszymi, jacy kiedykolwiek istnieli na Ziemi, którzy uzyskali
prawo do najwy¿szego szczê�cia wybranych? Nie. Twierdzicie jednak,
¿e istniej¹ ludzie, którzy znacz¹ wiêcej od was i którzy maj¹ prawo do
lepszego miejsca, choæ i wy bêdziecie w�ród wyró¿nionych. Otó¿ to!
Proszê w my�lach na chwilê postawiæ siê w sytuacji przeciêtnej osoby
� jakby to was dotyczy³o � i wyobraziæ sobie, ¿e kto� mówi wam:
�Cierpicie, nie jeste�cie tak szczê�liwi, jak mogliby�cie byæ, podczas
gdy obok was s¹ osoby, którym nic nie zak³óca szczê�cia � czy chcieli-
by�cie siê z nimi zamieniæ?� Oczywi�cie � odpowiecie � co nale¿y
zrobiæ? Bardzo niewiele; zacznijcie od pocz¹tku to, co zrobili�cie �le,



170 Ksiêga Duchów

i postarajcie siê o lepsze rozwi¹zanie. Czy wahaliby�cie siê zgodziæ,
nawet za cenê wielu istnieñ pe³nych prób? Dokonajmy bardziej proza-
icznego porównania. Je�li cz³owiekowi, który wprawdzie nie ¿yje w ca³-
kowitej nêdzy, lecz odczuwa brak �rodków do ¿ycia, powiedziano by:
�Oto niezmierne bogactwo, mo¿esz z niego skorzystaæ, ale w tym celu
trzeba ciê¿ko pracowaæ przez minutê�. Nawet je�li by³by najbardziej
leniw¹ osob¹ na ca³ym �wiecie, bez wahania by odpar³: �Popracujmy
minutê, dwie minuty, nawet godzinê, je�li trzeba; czym bowiem one s¹,
je�li dziêki temu mam do koñca ¿ycia op³ywaæ w dostatki?� Podobnie,
czym¿e jest czas cielesnego istnienia wobec wieczno�ci? Nie minut¹
i nawet nie sekund¹.

S³yszeli�my tak¿e o takim rozumowaniu: Bóg, który jest nieskoñ-
czenie dobry, nie mo¿e narzucaæ cz³owiekowi powtórnego prze¿ywa-
nia serii nieszczê�æ i k³opotów. Czy przypadkiem nie wynika z tego,
¿e skazywanie cz³owieka na wieczne potêpienie za kilka chwil b³ê-
dów mia³oby byæ mniej okrutne, ni¿ danie mu mo¿liwo�ci ich napra-
wienia? �Dwóch przedsiêbiorców mia³o po jednym pracowniku, któ-
rzy mogliby ubiegaæ siê o status partnera. Pewnego razu jednak obaj
pope³nili jaki� b³¹d, za co zas³u¿yli, by zwolniono ich z pracy. Jeden
z przedsiêbiorców wyrzuci³ swego pracownika, mimo jego pró�b, i ten
nie znalaz³szy �rodków do ¿ycia, umar³ z nêdzy. Drugi powiedzia³
swojemu: Dzi� doprowadzi³e� do straty, jeste� mi winien odszkodo-
wanie; pozwalam ci jednak rozpocz¹æ wszystko od pocz¹tku; postaraj
siê wszystko naprawiæ, a nie zwolniê ciê i nadal bêdziesz móg³ ubie-
gaæ siê o status, który ci obieca³em�. Czy trzeba jeszcze pytaæ, który
z tych dwóch przedsiêbiorców by³ bardziej ludzki? Czy Bóg � uoso-
bienie mi³osierdzia � móg³by byæ bardziej nieprzejednany ni¿ cz³o-
wiek? Sama my�l, ¿e nasz los jest na wieczno�æ okre�lony przez kilka
lat prób � i podobnie, ¿e nigdy nie doczekamy siê osi¹gniêcia dosko-
na³o�ci na Ziemi, jest rozpaczliwa; podczas gdy idea o przeciwnej
wymowie niesie pociechê: daje nam nadziejê. Tak wiêc nie opowia-
daj¹c siê za ani przeciw istnieniu wielo�ci istnieñ, bez uznawania tej
czy innej hipotezy, twierdzimy po prostu, ¿e gdyby�my mieli wybór,
to nie znalaz³aby siê ani jedna osoba, która wola³aby wyrok bez mo¿-
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liwo�ci apelacji. Pewien filozof powiedzia³, ¿e je�li Bóg by nie ist-
nia³, to nale¿a³oby go wymy�leæ dla dobra ludzko�ci1; to samo mo¿na
by powiedzieæ o wielo�ci istnieñ. Jednak � jak ju¿ stwierdzili�my �
Bóg nie pyta nas o pozwolenie; nie bierze pod uwagê naszego widzi-
misiê; a wiêc jest tak albo inaczej; rozwa¿my wobec tego, jakie s¹
mo¿liwo�ci, i podejd�my do sprawy z innego punktu widzenia, wy-
³¹cznie w kontek�cie rozwa¿añ filozoficznych, nadal abstrahuj¹c od
nauk Duchów.

Je�li nie ma reinkarnacji, to istnieje tylko jedno ¿ycie cielesne � to
oczywiste; je�li nasze obecne cielesne istnienie jest jedynym, to dusza
ka¿dego cz³owieka jest tworzona w momencie jego powstania � chyba
¿e przyjmie siê, i¿ istnia³a wcze�niej, chocia¿ i ten jej stan by³by ju¿
wszak jak¹� form¹ bytu. Nie ma innej mo¿liwo�ci: albo dusza istnia³a,
albo nie istnia³a przed cia³em; a je¿eli istnia³a, to w jakim stanie? Czy
by³a �wiadoma samej siebie, czy te¿ nie? Je�li nie by³a �wiadoma, to
prawie tak, jakby nie istnia³a; je�li mia³a sw¹ indywidualno�æ, to czy
mog³a ulegaæ przemianom, czy te¿ nie? W jednym i w drugim przypad-
ku: w jakim stanie by³a, gdy dosta³a siê do cia³a? Zak³adaj¹c w oparciu
o potoczne wierzenia, ¿e dusza rodzi siê wraz z cia³em lub � co spro-
wadza siê do tego samego � i¿ przed wcieleniem charakteryzuj¹ j¹ tyl-
ko negatywne cechy, postawmy nastêpuj¹ce pytania:

1. Dlaczego dusza przejawia tak ró¿ne zdolno�ci i tak niezale¿ne
idee od tych przekazywanych w ramach wychowania?

2. Sk¹d u niektórych ma³ych dzieci bior¹ siê nadzwyczajne uzdol-
nienia w dziedzinie sztuki lub jakiej� dyscypliny naukowej, podczas
gdy u innych s¹ one ¿adne lub przeciêtne przez ca³e ¿ycie?

3. Sk¹d bior¹ siê u jednych wrodzone idee, podczas gdy u innych ich
brak?

1 My�l tak¹ sformu³owa³ w 1769 roku Wolter, opieraj¹c siê na dziewiêædziesi¹tym
trzecim kazaniu arcybiskupa Canterbury Johna Tillotsona, ze zbioru wydanego w 1712
roku. Wolter (1694-1778) � (w³a�ciwie: François Marie Arouet) francuski pisarz, filo-
zof i historyk, czo³owa postaæ o�wiecenia, cz³onek Akademii Francuskiej. Jego dzie³a
przepojone s¹ ideami tolerancji i poszanowania cz³owieka. Wystêpowa³ przeciwko fa-
natyzmowi religijnemu, dogmatom i wszelkiemu uciskowi. Jedn¹ z jego najs³ynniej-
szych prac jest �Traktat o tolerancji�. (Przyp. t³umacza).
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4. Sk¹d bior¹ siê u niektórych dzieci te pod�wiadome sk³onno�ci do
z³a lub dobra, to przyrodzone poczucie w³asnej warto�ci lub ni¿szo�ci,
kontrastuj¹ce ze �rodowiskiem, w którym siê urodzi³y?

5. Dlaczego w�ród ludzi, mimo podobnego wychowania, jedni s¹
lepiej rozwiniêci, a inni gorzej?

6. Dlaczego istniej¹ ludzie prymitywni i cywilizowani? Dlaczego
je�li we�miecie hotentockiego noworodka i wykszta³cicie go w naszych
najbardziej renomowanych liceach, to nigdy nie zrobicie z niego osoby
pokroju Laplace�a1, czy Newtona2?

Pytamy, czy jest jaka� filozofia lub teozofia, która mog³aby wyja-
�niæ te problemy? Albo dusze w chwili swych narodzin s¹ równe, albo
nie s¹ równe � w to nie mo¿emy w¹tpiæ. Je�li s¹ równe, to sk¹d bior¹
siê tak ró¿ne zdolno�ci? Padnie odpowied�, ¿e to zale¿y od organizmu?
Lecz by³aby to koncepcja najpotworniejsza i najbardziej niemoralna.
Cz³owiek mia³by byæ tylko machin¹3,  zabawk¹ uczynion¹ z materii;
nie odpowiada³by za swoje czyny; móg³by wszystko zrzuciæ na swe

1 Pierre Simon de Laplace (1749-1827) � francuski astronom, matematyk, fizyk;
cz³onek francuskiej Akademii Nauk; sprawowa³ liczne funkcje pañstwowe. By³ jednym
z twórców wspó³czesnego rachunku prawdopodobieñstwa oraz podstawowych prac z za-
kresu równañ ró¿niczkowych fizyki matematycznej. (Przyp. t³umacza).
2 Sir Isaac Newton (1642-1727) � angielski fizyk, matematyk i teolog; profesor uni-
wersytetu w Cambridge; cz³onek i prezes angielskiego Towarzystwa Królewskiego,
oraz francuskiej Akademii Nauk. Odkry³ m.in. prawo powszechnego ci¹¿enia; stworzy³
mechanikê klasyczn¹ i rozszczepiaj¹c pryzmatem �wiat³o, uzyska³ widmo �wietlne, wy-
suwaj¹c koncepcjê korpuskularnej budowy �wiat³a. By³ tak¿e wspó³twórc¹ rachunku
ró¿niczkowego i ca³kowego. (Przyp. t³umacza).
3 Kartezjusz (1596-1650) � (w³a�ciwie: René Descartes) francuski filozof i matema-
tyk; przedstawiciel racjonalizmu i sceptycyzmu metodologicznego. Postulowa³ metodê
my�lenia opart¹ na wzorach matematycznych rozumowañ, a w ontologii g³osi³ mecha-
nistyczny determinizm. Zawarte w odpowiedzi na pytanie okre�lenie stanowi aluzjê
w³a�nie do jego tezy wynikaj¹cej z pogl¹du, ¿e organizm ludzki i zwierzêcy to zwyk³e
automaty. O ile cz³owiek dziêki duszy mia³by posiadaæ �wiadomo�æ i czucie, to mecha-
nizm zwierzêcy jest czucia pozbawiony. Wychodz¹c z tego za³o¿enia, Kartezjusz i jego
uczniowie bez skrupu³ów poddawali wiwisekcji zwierzêta w ramach badañ i do�wiad-
czeñ fizjologicznych. Ta popularna we Francji teza �wiadczy o ograniczeniach mate-
rializmu mechanistycznego i �wiadczy o sprzeczno�ciach wynikaj¹cych z dualistyczne-
go charakteru filozofii kartezjañskiej. Patrz tak¿e: odpowied� na pytanie nr 595.
(Przyp. t³umacza).
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niedostatki fizyczne. Je�li za� dusze nie s¹ równe, to dlatego, ¿e Bóg je
takimi stworzy³; dlaczego jednak niektórym mia³by przyznawaæ od uro-
dzenia lepsz¹ pozycjê? Czy takie stronnicze postêpowanie jest zgodne
z Jego sprawiedliwo�ci¹ i mi³o�ci¹, któr¹ obdarza wszystkie swoje
stworzenia?

Przeciwstawmy natomiast powy¿szemu mo¿liwo�æ nastêpowania
po sobie kolejnych progresywnych istnieñ, a wszystko siê rozja�ni. Ro-
dz¹cy siê ludzie przynosz¹ na �wiat intuicyjne wspomnienie tego, co
ju¿ osi¹gnêli; jedni s¹ s³abiej, inni lepiej rozwiniêci, w zale¿no�ci od
tego, czy s¹ mniej lub bardziej oddaleni od punktu wyj�cia: to zupe³nie
tak samo, jak podczas zebrania osób w ró¿nym wieku � ka¿d¹ z nich
charakteryzuje stopieñ rozwoju proporcjonalny do wieku; poszczegól-
ne istnienia za� bêd¹ dla duszy tym, czym s¹ kolejne lata w ¿yciu ciele-
snym. Zgromad�cie jednego dnia tysi¹c osób w wieku od roku do
osiemdziesiêciu lat; wyobra�cie sobie, ¿e na dni, które up³ynê³y, opad³a
jaka� zas³ona, a wy w waszej niewiedzy s¹dzicie, ¿e wszyscy oni uro-
dzili siê tego samego dnia: i wtedy naturalnie zapytacie siê, jak to jest,
¿e jedni s¹ duzi, a drudzy mali; jedni s¹ starzy, a drudzy m³odzi; jedni
posiadaj¹ wiedzê, drudzy za� nie wiedz¹ nic. Jednak gdy zakrywaj¹ca
wszystko zas³ona uniesie siê, gdy dowiecie siê, ¿e ka¿dy z nich urodzi³
siê odpowiednio wcze�nie, wszystko wam siê rozja�ni. Bóg w swej
sprawiedliwo�ci nie móg³ stworzyæ dusz mniej i bardziej doskona³ych;
jednak dziêki stwierdzeniu wielo�ci istnieñ, zauwa¿ane przez nas ró¿ni-
ce w ¿aden sposób nie k³óc¹ siê z zasad¹ sprawiedliwo�ci: po prostu my
widzimy to, co jest teraz, a nie widzimy przesz³o�ci. Czy to rozumowa-
nie opiera siê na jakiej� teorii, czy bezpodstawnym przypuszczeniu?
Nie; wychodzimy tu od oczywistego, niepodwa¿alnego faktu: ró¿no-
rodno�ci uzdolnieñ oraz stopni rozwoju intelektualnego i moralnego �
i uwa¿amy, ¿e faktu tego nie wyja�nia ¿adna z dotychczas znanych teo-
rii; tymczasem inna teoria pozwala to wyja�niæ w sposób prosty, natu-
ralny i logiczny. Czy wobec tego rozs¹dniej jest preferowaæ teorie, któ-
re nie wyja�niaj¹, od tej, która problem wyja�nia?

W przypadku pytania szóstego, padnie z pewno�ci¹ stwierdzenie, ¿e
Hotentoci to rasa prymitywna: wobec tego mo¿e lepiej zapytaæ, czy
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Hotentot jest cz³owiekiem, czy te¿ nie? Je�li jest cz³owiekiem, to dla-
czego Bóg wydziedziczy³ jego i jego wspó³plemieñców z przywilejów
przyznanych rasie kaukaskiej? A je�li nie jest cz³owiekiem, to dlaczego
chce siê z niego zrobiæ chrze�cijanina? Teoria spirytystyczna wykracza
poza to wszystko; w jej �wietle nie ma ró¿nych rodzajów ludzi � s¹
tylko ludzie, których dusze s¹ mniej lub wiêcej rozwiniête, lecz wszyst-
kie mog¹ siê rozwijaæ: czy¿ nie jest to bardziej zgodne z Bo¿¹ sprawie-
dliwo�ci¹?

Rozpatrzyli�my sytuacjê duszy w przesz³o�ci i w jej stanie obec-
nym; je�li zastanawialiby�my siê nad jej przysz³o�ci¹, to napotkaliby-
�my podobne problemy.

1. Je�li wy³¹cznie nasze obecne istnienie mia³oby decydowaæ o na-
szym losie w przysz³o�ci, to jaka w tym kontek�cie by³aby pozycja
cz³owieka dzikiego w porównaniu z pozycj¹ osoby cywilizowanej?
Czy byliby na tym samym poziomie, czy te¿ od wiecznego szczê�cia
dzieli³yby ich ró¿ne dystansy?

2. Czy cz³owiek, który pracowa³ nad sob¹ przez ca³e swoje ¿ycie, by siê
poprawiæ, ma byæ traktowany tak samo jak kto�, kto w ogóle siê nie rozwi-
n¹³ � nie z w³asnej winy, lecz z braku czasu i mo¿liwo�ci do rozwoju?

3. Czy cz³owiek, który uczyni³ z³o, bo nie by³ w stanie siê wykszta³-
ciæ, ma zostaæ postawiony przed faktem dokonanym wskutek spraw od
niego niezale¿nych?

4. Pracuje siê, by ludzi wykszta³ciæ, wychowaæ, ucywilizowaæ; lecz
na jednego, którego siê wyuczy, przypadaj¹ miliony takich, którzy
umieraj¹ ka¿dego dnia, zanim jeszcze �wiat³o wiedzy do nich dotrze;
jaki bêdzie ich los? Czy zostan¹ potêpieni? A je�li nie, to có¿ takiego
uczynili, by przyznaæ im tê sam¹ pozycjê, co pozosta³ym?

5. Jaki jest los dzieci, które umieraj¹ w m³odym wieku, nie dost¹piw-
szy okazji czynienia ani dobra, ani z³a? Je�li s¹ w�ród wybranych, to dla-
czego dostêpuj¹ tego przywileju, je�li nie zrobi³y nic, by nañ zas³u¿yæ?
Dziêki jakiemu przywilejowi wyzwolono je od ¿yciowych rozterek?

Czy istnieje teoria, która mog³aby daæ odpowiedzi na te pytania?
Tymczasem ujmijcie je w kontek�cie kolejnych istnieñ, a wszystko

wyja�ni siê zgodnie z Bo¿¹ sprawiedliwo�ci¹. To, czego nie mo¿na by³o
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uczyniæ w jednym ¿yciu, zrobi siê w drugim; w ten sposób nikt nie wy-
mknie siê prawu rozwoju, ka¿dy uzyska nagrodê odpowiednio do jego
rzeczywistej zas³ugi i nikt nie zostanie pozbawiony mo¿liwo�ci dost¹pie-
nia najwy¿szego szczê�cia, do którego mo¿e stopniowo zd¹¿aæ � bez
wzglêdu na to, jak powa¿ne by³yby napotykane na drodze przeszkody.

Podobne pytania mo¿na by mno¿yæ w nieskoñczono�æ, bowiem pro-
blemy natury psychologicznej czy moralnej, które nie znajduj¹ swego
rozwi¹zania poza teori¹ o wielo�ci istnieñ, s¹ niezliczone; my ograni-
czyli�my siê tylko do tych najogólniejszych. Jakby jednak nie by³o,
rzec mo¿na, ¿e teoria o reinkarnacji w ¿aden sposób nie mo¿e byæ zaak-
ceptowana przez Ko�ció³; by³by to bowiem przewrót w religii. Ale nie
ten problem nas teraz interesuje; wystarczy, ¿e okaza³o siê, i¿ teoria ta
jest w najwy¿szym stopniu moralna i racjonalna. A jako moralna i ra-
cjonalna nie mo¿e k³óciæ siê z religi¹ proklamowan¹ przez Boga bêd¹-
cego par excellence dobroci¹ i rozs¹dkiem. Có¿ sta³oby siê z religi¹,
gdyby mimo powszechnego przekonania i dowodów naukowych, prze-
czy³a faktom i wyklucza³a z grona wyznawców osoby nie wierz¹ce
w ruchy S³oñca i sze�æ dni stworzenia? Na jakie zaufanie by zas³ugiwa-
³a i jakim powa¿aniem w�ród wykszta³conych spo³eczeñstw cieszy³aby
siê religia oparta na jawnych b³êdach, prezentowanych jako prawdy
wiary? Gdy wiêc odpowiednie fakty zosta³y ujawnione, Ko�ció³ m¹-
drze ust¹pi³ wobec ich oczywisto�ci. Je�li by wiêc zosta³o dowiedzione,
¿e niektóre istniej¹ce rzeczy nie s¹ mo¿liwe bez reinkarnacji, je�li nie-
które elementy dogmatu nie mog¹ byæ wyt³umaczone inaczej jak tylko
w ten sposób � to trzeba bêdzie przyznaæ racjê i uznaæ, ¿e sprzeczno�æ
miêdzy t¹ teori¹ a dogmatami jest tylko pozorna. Nieco dalej wyka¿e-
my, ¿e religia jest tej koncepcji bli¿sza, ni¿ by siê to mog³o wydawaæ,
i ¿e nie ucierpi bardziej, ni¿ gdy odkryto ruch Ziemi i okresy geologicz-
ne, co na pierwszy rzut oka zdawa³o siê przeczyæ �wiêtym pismom.
Poza tym istota reinkarnacji przewija siê w wielu ustêpach Pisma �wiê-
tego, a ju¿ szczególnie jasno zosta³a ujêta w nastêpuj¹cym fragmencie
Ewangelii:

�A gdy schodzili z góry, przykaza³ im Jezus, mówi¹c: Nikomu nie
mówcie o tym widzeniu, a¿ Syn Cz³owieczy zostanie wskrzeszony
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z martwych. I pytali go uczniowie, mówi¹c: Czemu wiêc uczeni w Pi-
�mie powiadaj¹, ¿e wpierw ma przyj�æ Eliasz? A On, odpowiadaj¹c,
rzek³: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, ¿e
Eliasz ju¿ przyszed³ i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak
i Syn Cz³owieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, ¿e mówi³
do nich o Janie Chrzcicielu�. (Ewangelia �w. Mateusza, rozdz. XVII).

Skoro Jan Chrzciciel1 by³ Eliaszem2, mia³a wiêc miejsce reinkarna-
cja Ducha lub duszy Eliasza w cia³o Jana Chrzciciela.

Zreszt¹ bez wzglêdu na to, co s¹dzi siê o reinkarnacji � czy teoriê
tê akceptuje siê, czy odrzuca, wypada siê jej podporz¹dkowaæ, skoro
jest s³uszna � nawet je�li k³óci siê z powszechn¹ wiar¹; najwa¿niejsze
jest jednak, ¿e ca³e nauczanie Duchów jest idealnie utrzymane w duchu
chrze�cijañskim; opiera siê na nie�miertelno�ci duszy, na grzechach
i przysz³ej nagrodzie, na Bo¿ej sprawiedliwo�ci, wolnej woli cz³owie-
ka, moralno�ci Chrystusa; nie ma w nim wiêc nic antyreligijnego.

Rozumowali�my dot¹d � jak to ju¿ stwierdzili�my � abstrahuj¹c
od teorii spirytystycznej, która dla niektórych osób nie ma warto�ci. Je-
�li jednak, podobnie jak wiele osób, przyjêli�my teoriê o wielo�ci ist-
nieñ, to nie dlatego, ¿e pochodzi od Duchów, lecz dlatego, ¿e wyda³a
siê nam najbardziej logiczna � i tylko ona rozwi¹zuje jak dot¹d nie
rozwi¹zane problemy. Podobnie zaakceptowaliby�my j¹ i nie zawahali-
by�my siê przed rezygnacj¹ z w³asnych pogl¹dów w przypadku, gdyby
pochodzi³a od jakiego� zwyk³ego �miertelnika; od chwili, gdy zosta³
wykazany b³¹d, nasza ambicja mo¿e wiêcej straciæ ni¿ zyskaæ, gdy
uporczywie wypowiadamy siê na jego korzy�æ. Gdyby jednak teoria ta
wydawa³a siê nam sprzeczna ze zdrowym rozs¹dkiem, to odrzuciliby-
�my j¹ podobnie jak wiele innych fa³szywych teorii, nawet je�li pocho-
dzi³aby od Duchów; z do�wiadczenia bowiem wiemy, ¿e nie nale¿y �le-
po przyjmowaæ wszystkiego, co od nich pochodzi � podobnie jak nie

1 Jan Chrzciciel (?-ok. 27) � �wiêty; wed³ug �Nowego Testamentu� pustelnik, pro-
rok zapowiadaj¹cy Jezusa jako Mesjasza, który nastêpnie ochrzci³ go w Jordanie.
(Przyp. t³umacza).
2 Eliasz z Tiszbe w Gilead (1 po³. IX w. p.n.e.) � izraelski prorok, jedna z g³ównych
postaci �Starego Testamentu�. (Przyp. t³umacza).
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przyjmuje siê wszystkiego, co pochodzi od ludzi. Jej pierwsza wa¿na
cecha to wed³ug nas logiczno�æ; druga to oparcie w faktach; faktach
sprawdzalnych i � mo¿na by rzec � namacalnych, których uwa¿ne
i przemy�lane zbadanie mo¿e przekonaæ kogokolwiek, kto zada sobie
trud cierpliwej i stanowczej obserwacji � w faktach, których oczywi-
sto�æ jest niezaprzeczalna. Gdy fakty te zostan¹ upowszechnione � jak
na przyk³ad te o powstaniu i ruchach Ziemi � to trzeba bêdzie ust¹piæ
przed ich oczywisto�ci¹, a ich przeciwnicy bêd¹ musieli uznaæ s³abo�æ
swych zarzutów.

Podsumowuj¹c � uwa¿amy wiêc, ¿e tylko teoria o wielo�ci istnieñ
wyja�nia to, czego bez niej wyja�niæ siê nie da; ¿e zawiera ona potê¿ny
³adunek pociechy i jest zgodna z najbardziej rygorystyczn¹ sprawiedli-
wo�ci¹; dla cz³owieka za� stanowi symboliczn¹ pomocn¹ d³oñ, któr¹
Bóg wyci¹ga do niego w swym mi³osierdziu.

Nawet s³owa Jezusa nie dopuszczaj¹ w tym wzglêdzie w¹tpliwo-
�ci. Oto, co mo¿na przeczytaæ w Ewangelii wed³ug �wiêtego Jana,
rozdzia³ III:

�Odpowiadaj¹c, Jezus rzek³ mu: Zaprawdê, zaprawdê powiadam ci,
je�li siê kto nie narodzi na nowo, nie mo¿e ujrzeæ Królestwa Bo¿ego.
Rzek³ mu Nikodem: Jak¿e siê mo¿e cz³owiek narodziæ, gdy jest stary?
Czy¿ mo¿e powtórnie wej�æ do ³ona matki swojej i urodziæ siê? Odpo-
wiedzia³ Jezus: Zaprawdê, powiadam ci, je�li siê kto nie narodzi z wody
i z Ducha, nie mo¿e wej�æ do Królestwa Bo¿ego. Co siê narodzi³o z cia-
³a, cia³em jest, a co siê narodzi³o z Ducha, duchem jest. Nie dziw siê, ¿e
ci powiedzia³em: Musicie siê na nowo narodziæ�. (Patrz: ni¿ej � arty-
ku³ Zmartwychwstanie cia³a, nr 1010).



178 Ksiêga Duchów

Rozdzia³ VI

¯ycie spirytystyczne

1. Duchy b³¹kaj¹ce siê � 2. �wiaty przej�ciowe

� 3. Percepcja, doznania i cierpienia Duchów � 4. Zarys teorii o odczuciach Duchów

� 5. Wybór prób � 6. Relacje w za�wiatach

� 7. Zwi¹zki sympatii i antypatii miêdzy Duchami

� 8. Wspomnienia z istnienia cielesnego � 9. Oddawanie czci zmar³ym. Pogrzeby

Duchy b³¹kaj¹ce siê
223. Czy dusza wciela siê powtórnie natychmiast po od³¹czeniu siê

od cia³a?
�Czasem natychmiast, lecz najczê�ciej po krótszej lub d³u¿szej przer-

wie. W �wiatach wy¿szych reinkarnacja jest prawie zawsze natychmia-
stowa; materia cielesna jest mniej prymitywna, a wcielony Duch korzy-
sta tam z prawie wszystkich zdolno�ci Ducha; jego normalny stan
odpowiada stanowi waszych jasnowidz¹cych somnambulików�.

224. Czym staje siê dusza w przerwie miêdzy wcieleniami?
�B³¹kaj¹cym siê Duchem, który zd¹¿a w kierunku nowego ¿ycia; po

prostu czeka�.
� Jak d³ugo mog¹ trwaæ takie przerwy?
�Od kilku godzin, do paru tysiêcy wieków. Zreszt¹ w³a�ciwie nie ma

okre�lonej granicy stanu b³¹kania siê, który mo¿e siê nawet bardzo
przed³u¿aæ, lecz nigdy nie jest wieczny; prêdzej czy pó�niej Duch musi
rozpocz¹æ ¿ycie, które s³u¿y mu do oczyszczenia jego wcze�niejszych
istnieñ�.
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� Czy czas ten zale¿y od woli Ducha � czy te¿ mo¿e byæ narzuco-
ny jako kara?

�Jest konsekwencj¹ wolnej woli; Duchy doskonale wiedz¹, co ro-
bi¹, choæ s¹ te¿ i takie, dla których jest to kara wyznaczona przez Boga;
jeszcze inne prosz¹ o jego wyd³u¿enie, by uczyæ siê tego, czego mo¿na
siê nauczyæ, tylko bêd¹c w stanie Ducha�.

225. Czy b³¹kanie siê jest samo w sobie oznak¹ ni¿szo�ci Ducha?
�Nie; istniej¹ bowiem Duchy b³¹kaj¹ce siê wszelkich rzêdów. Jak

ju¿ powiedzieli�my, wcielenie jest stanem przej�ciowym, w swym nor-
malnym stanie, Duch jest od³¹czony od materii�.

226. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e wszystkie Duchy, które nie s¹ wcie-
lone, b³¹kaj¹ siê?

�Te, które musz¹ siê wcieliæ � tak; jednak Duchy czyste, które
osi¹gnê³y doskona³o�æ, nie b³¹kaj¹ siê: ich stan jest ostateczny�.

Bior¹c pod uwagê cechy jednostkowe, Duchy nale¿¹ do ró¿nych rzêdów lub katego-

rii, które osi¹gaj¹ stopniowo w miarê oczyszczania siê. Gdy za� chodzi o stan, to mog¹

byæ one: wcielone, to jest z³¹czone z cia³em, b³¹kaj¹ce siê, czyli od³¹czone od cia³a

materialnego i oczekuj¹ce nowego wcielenia, by siê rozwin¹æ; mog¹ byæ te¿ Duchami

czystymi, czyli doskona³ymi, które nie maj¹ ju¿ potrzeby wcielania siê. W�ród Duchów

nie wcielonych jedne wype³niaj¹ jak¹� misjê, zajmuj¹ siê czym� aktywnie, korzystaj¹c

ze wzglêdnego szczê�cia; inne poruszaj¹ siê w przestrzeni pe³ne niepewno�ci; te ostat-

nie w³a�nie b³¹kaj¹ siê w dos³ownym znaczeniu tego s³owa, i s¹ to w³a�ciwie istoty,

które nazywamy duszami cierpi¹cymi. Te pierwsze nie zawsze okre�laj¹ siê jako b³¹ka-

j¹ce siê, poniewa¿ widz¹ ró¿nicê miêdzy sytuacj¹ w³asn¹ a sytuacj¹ tych drugich (1015).

227. W jaki sposób b³¹kaj¹ce siê Duchy ucz¹ siê; zapewne nie robi¹
tego tak jak my?

�Studiuj¹ w³asn¹ przesz³o�æ i szukaj¹ sposobów, by siê rozwin¹æ.
Widz¹ i obserwuj¹ to, co dzieje siê w miejscach, które odwiedzaj¹;
s³uchaj¹ s³ów wykszta³conych ludzi oraz opinii Duchów lepiej rozwi-
niêtych od nich � a to inspiruje je ideami, których dotychczas nie
mia³y�.

228. Czy niektóre Duchy zachowuj¹ ludzkie uczucia?
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�Duchy wysoko rozwiniête, gubi¹c sw¹ pow³okê, wyzbywaj¹ siê
z³ych uczuæ i zachowuj¹ tylko dobre; jednak Duchy ni¿sze pozostaj¹
przy tych pierwszych; inaczej nale¿a³yby do pierwszego rzêdu�.

229. Dlaczego Duchy opuszczaj¹c Ziemiê, nie pozostawiaj¹ tam
swych z³ych uczuæ, mimo ¿e uwa¿aj¹ je za nieodpowiednie?

�S¹ na tym �wiecie ludzie wyj¹tkowo zawistni; czy s¹dzisz, ¿e
opuszczaj¹c go, wyzbêd¹ siê tej przywary? Po odej�ciu st¹d, zw³aszcza
tym, których charakteryzowa³y uczucia dobrze ugruntowane, towarzy-
szy co� w rodzaju atmosfery, która ich otacza i pozostawia w nich te
wszystkie z³e rzeczy, bowiem Duch nie od³¹cza siê ca³kowicie; tylko
chwilami dostrzega prawdê, co pozwala mu odnale�æ dobr¹ drogê�.

230. Czy b³¹kaj¹cy siê Duch rozwija siê?
�Bardzo siê poprawia, zawsze odpowiednio do swych chêci i woli;

jednak dopiero w istnieniu cielesnym praktykuje nowe idee, które po-
siad³�.

231. Czy Duchy b³¹kaj¹ce siê s¹ szczê�liwe, czy nieszczê�liwe?
�To zale¿y od ich zas³ug. Cierpi¹ g³ównie z powodu zachowywa-

nych z³ych ¿¹dz � albo s¹ szczê�liwe, bo s¹ mniej lub bardziej zdema-
terializowane. B³¹kaj¹c siê, Duch odkrywa, czego mu brakuje, aby byæ
bardziej szczê�liwym; to dlatego szuka sposobów, by to szczê�cie osi¹-
gn¹æ; jednak nie zawsze zezwala siê mu wcieliæ odpowiednio do
upodobañ � i to stanowi jego karê�.

232. Czy b³¹kaj¹c siê, Duchy mog¹ odwiedzaæ wszystkie �wiaty?
�To zale¿y; mimo ¿e Duch opu�ci³ cia³o, to nie jest kompletnie od³¹-

czony od materii i wci¹¿ nale¿y do �wiata, w którym ¿y³, b¹d� do �wiata
o tym samym stopniu rozwoju � tym bardziej je�li za ¿ycia nie rozwi-
n¹³ siê; i to jest cel, który musi osi¹gn¹æ, bo inaczej nigdy nie bêdzie
doskona³y. Jednocze�nie jednak mo¿e odwiedzaæ niektóre �wiaty wy¿-
sze, lecz jest tam traktowany jako kto� obcy; robi to tylko po to, by �
¿e tak powiem � rozeznaæ siê w sytuacji, co wzmaga w nim chêæ roz-
winiêcia siê, by byæ godnym szczê�cia, z którego tam siê korzysta, i by
móc tam zamieszkaæ w przysz³o�ci�.

233. Czy Duchy, które przesz³y ju¿ próby, przybywaj¹ do �wiatów
ni¿szych?
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�Pojawiaj¹ siê tam czêsto, by pomagaæ siê rozwijaæ; bez nich bo-
wiem �wiaty te by³yby pozostawione samym sobie, bez kieruj¹cych
nimi przewodników�.

�wiaty przej�ciowe
234. Czy istniej¹ � jak to zosta³o powiedziane � �wiaty s³u¿¹ce

b³¹kaj¹cym siê Duchom za przystanki czy miejsca odpoczynku?
�Tak; s¹ �wiaty przeznaczone szczególnie dla istot b³¹kaj¹cych

siê, w których mog¹ one przej�ciowo zamieszkiwaæ; to jakby schro-
niska, miejsca umo¿liwiaj¹ce wypoczynek po zbyt d³ugim b³¹kaniu
siê, co zawsze jest nieco mêcz¹ce. S¹ to miejsca po�rednie pomiê-
dzy pozosta³ymi �wiatami, stopniem rozwoju odpowiadaj¹ce naturze
Duchów, które mog¹ tam dotrzeæ i które czuj¹ siê tam mniej wiêcej
dobrze�.

� Czy mieszkaj¹ce w tych �wiatach Duchy mog¹ je opuszczaæ, kie-
dy chc¹?

�Tak, znajduj¹ce siê w tych �wiatach Duchy mog¹ je porzucaæ, by
udaæ siê tam, dok¹d maj¹ i�æ. Wyobra�cie sobie ptaki wêdrowne l¹duj¹-
ce na wyspie, które czekaj¹ na powrót si³, by pod¹¿yæ w dalsz¹ drogê�.

235. Czy podczas pobytu w �wiatach przej�ciowych Duchy rozwija-
j¹ siê?

�Oczywi�cie; celem tych, które siê tu gromadz¹, jest zdobycie wie-
dzy, by pó�niej móc ³atwiej otrzymaæ pozwolenie udania siê do lep-
szych miejsc i osi¹gn¹æ pozycjê, której do�wiadczaj¹ wybrani�.

236. Czy �wiaty przej�ciowe, wskutek swej specjalnej natury,
wiecznie s¹ przeznaczone dla tego rodzaju Duchów?

�Nie, status ich jest przej�ciowy�.
� Czy jednocze�nie zamieszkuj¹ tam istoty cielesne?
�Nie, ich powierzchnia jest ja³owa. Ci, którzy je zamieszkuj¹, nie

potrzebuj¹ niczego�.
� Czy ta ja³owo�æ jest sta³a i wynika z ich natury?
�Nie, s¹ ja³owe przej�ciowo�.
� �wiaty te wiêc musz¹ byæ pozbawione naturalnego piêkna?
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�Piêkno natury mo¿e przejawiaæ siê na wiele ró¿nych sposobów, nie
tylko tak, jak wy to wyra¿acie�.

� Czy nasza Ziemia te¿ bêdzie kiedy� jednym z takich �wiatów?
�Ju¿ nim by³a�.
� Kiedy?
�W fazie kszta³towania siê�.

W naturze nie ma nic zbêdnego; ka¿da rzecz ma swój cel, swoje przeznaczenie;

nic nie jest puste, wszystko jest zamieszkane, ¿ycie jest wszêdzie. Tak¿e przez d³ugie

wieki, zanim jeszcze na Ziemi pojawi³ siê cz³owiek, w czasie gdy powolnie formowa-

³y siê warstwy geologiczne, nawet jeszcze przed powstaniem istot organicznych, na

bezkszta³tnej masie w�ród chaosu pomieszanych elementów by³o obecne ¿ycie; istoty,

które nie mia³y ani naszych potrzeb, ani fizycznych odczuæ, znajdowa³y tu schronie-

nie. Bóg chcia³, by nawet w tym niedoskona³ym stanie Ziemia do czego� s³u¿y³a. Czy

wiêc jest kto�, kto o�mieli³by siê stwierdziæ, ¿e po�ród miliardów �wiatów, które kr¹¿¹

w bezkresie, tylko jeden � jeden z najmniejszych, zagubiony w t³umie � mia³by

wy³¹czny przywilej bycia zamieszkanym? Czemu wiêc mia³yby s³u¿yæ pozosta³e? Czy¿-

by Bóg stworzy³ je tylko po to, by ucieszyæ nasze oczy? To przypuszczenie absurdalne,

nie odpowiadaj¹ce m¹dro�ci, która przejawia siê we wszystkich Jego dzie³ach � i nie-

dopuszczalne, gdy próbujemy wyobraziæ sobie to wszystko, czego nie mo¿na dostrzec.

Nikt nie zaprzeczy, ¿e w owej teorii o �wiatach jeszcze nie dostosowanych do ¿ycia

materialnego, a mimo to zamieszkiwanych przez ¿ywe istoty przystosowane do ich

�rodowiska, jest co� wielkiego i wznios³ego � i tu byæ mo¿e tkwi rozwi¹zanie wiêcej

ni¿ jednego problemu.

Percepcja, doznania i cierpienia Duchów
237. Czy dusza znalaz³szy siê w �wiecie Duchów, ma podobne od-

czucia jak za ¿ycia w materii?
�Tak; i ma te¿ wiele innych, których wtedy nie mia³a, bowiem jej cia-

³o by³o czym� w rodzaju zas³ony, która ogranicza³a j¹. Inteligencja jest
atrybutem Ducha, lecz przejawia siê, zw³aszcza gdy nic jej nie krêpuje�.

238. Czy doznania i wiedza Duchów s¹ nieskoñczone � to jest, czy
wiedz¹ one wszystko?
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�Wiedz¹ wiêcej, im bardziej zbli¿aj¹ siê do doskona³o�ci; gdy s¹
wy¿sze, wiedz¹ du¿o; Duchy ni¿sze maj¹ mniejsze lub wiêksze pojêcie
o wszystkim�.

239. Czy Duchy znaj¹ istotê wszechrzeczy?
�To zale¿y od stopnia ich rozwoju i oczyszczenia; Duchy ni¿sze

wiedz¹ tylko tyle co ludzie�.
240. Czy Duchy pojmuj¹ up³yw czasu tak jak my?
�Nie; i to dlatego czêsto nie rozumiemy siê, gdy chodzi o uzgodnie-

nie dat lub epok�.

Duchy ¿yj¹ poza czasem w naszym rozumieniu; jego up³yw � mo¿na powiedzieæ �

jest dla nich niczym; w ten sposób wieki � tak d³ugie dla nas � s¹ w ich rozumieniu tylko

chwilami, które zacieraj¹ siê w wieczno�ci; podobnie jak ró¿nice w ukszta³towaniu po-

wierzchni zamazuj¹ siê i znikaj¹ w oczach kogo�, kto unosi siê coraz wy¿ej.

241. Czy Duchy posiadaj¹ dok³adniejszy i sprawiedliwszy ogl¹d
rzeczywisto�ci ni¿ my?

�Postrzegaj¹ j¹ tak, jak wy widzicie �wiat, którego nie zauwa¿a nie-
widomy. Duchy widz¹ rzeczy, których wy nie widzicie; maj¹ wiêc inny
ogl¹d rzeczy ni¿ wy; lecz raz jeszcze podkre�lam, ¿e zale¿y to od ich
stopnia rozwoju�.

242. W jaki sposób Duchy postrzegaj¹ przesz³o�æ i czy wiedza ta ma
dla nich jakie� granice?

�Przesz³o�æ, gdy siê ni¹ zajmujemy, jest tera�niejszo�ci¹; podobnie
jak ty pamiêtasz co�, co ciê drêczy³o kiedy�. Ró¿nica jednak le¿y
w tym, ¿e my nie posiadamy ju¿ materialnej otoczki, która przes³ania
umys³, a wiêc przypominamy sobie rzeczy, które dla ciebie zatar³y siê;
nie wszystko jednak jest Duchom znane: na przyk³ad ich stworzenie�.

243. Czy Duchy znaj¹ przysz³o�æ?
�To zale¿y od stopnia ich doskona³o�ci; czêsto tylko j¹ przeczuwa-

j¹, ale nie zawsze pozwala siê im j¹ ujawniæ; gdy j¹ widz¹, wydaje im
siê tera�niejszo�ci¹. Duch widzi przysz³o�æ ja�niej, w miarê jak przy-
bli¿a siê do Boga. Po �mierci dusza widzi i obejmuje jednym rzutem
oka swe dawne wêdrówki, jednak nie mo¿e ujrzeæ tego, co Bóg dla
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niej przygotowuje; do tego potrzeba, by ca³a zanurzy³a siê w Nim po
wielu, wielu istnieniach�.

� Czy Duchy osi¹gn¹wszy absolutn¹ doskona³o�æ, dysponuj¹ kom-
pletn¹ wiedz¹ o przysz³o�ci?

�Kompletn¹ � to z³e wyra¿enie, bowiem tylko Bóg jest nadrzêd-
nym w³adc¹ i nikt nie mo¿e Mu dorównaæ�.

244. Czy Duchy widz¹ Boga?
�Tylko Duchy wy¿sze widz¹ Go i rozumiej¹; Duchy ni¿sze wyczu-

waj¹ Go i domy�laj¹ siê�.
� Gdy Duch ni¿szy mówi, ¿e Bóg zabrania mu czego� lub na co�

pozwala � to sk¹d wie, ¿e pochodzi to od Niego?
�Nie widzi on Boga, lecz czuje Jego nadrzêdno�æ, i zanim co� powie

lub zrobi, to intuicyjnie wyczuwa co� w rodzaju ostrze¿enia, które po-
wstrzymuje go. Czy¿ wy sami nie miewacie przeczuæ, które s¹ dla was
jakby tajemniczymi ostrze¿eniami przed zrobieniem takiej czy innej
rzeczy? Podobnie jest z nami, choæ w wy¿szym stopniu, bowiem � jak
rozumiesz � istota Duchów jest bardziej subtelna ni¿ wasza, wiêc
mog¹ one lepiej wyczuwaæ Bo¿e ostrze¿enia�.

� Czy polecenia s¹ przekazywane bezpo�rednio przez Boga, czy za
po�rednictwem innych Duchów?

�Nie przychodz¹ bezpo�rednio od Boga; aby komunikowaæ siê
z Nim, trzeba byæ tego godnym. Bóg przekazuje swe polecenia za po-
�rednictwem Duchów zajmuj¹cych najwy¿sze miejsce w hierarchii pod
wzglêdem doskona³o�ci i wiedzy�.

245. Czy zdolno�æ widzenia jest u Duchów ograniczona, jak to ma
miejsce w przypadku istot cielesnych?

�Nie, zdolno�æ ta le¿y w ich istocie�.
246. Czy Duchy potrzebuj¹ �wiat³a, by widzieæ?
�Nie, widz¹ samoistnie i nie potrzebuj¹ zewnêtrznego o�wietlenia;

dla nich nic nie jest okryte ciemno�ci¹ � chyba ¿e dla tych, które zo-
sta³y w ten sposób ukarane�.

247. Czy Duchy musz¹ siê przemieszczaæ, by widzieæ z ró¿nych
stron? Czy mog¹, na przyk³ad, postrzegaæ jednocze�nie obie pó³kule
Ziemi?
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�Skoro Duch przemieszcza siê z szybko�ci¹ my�li, to mo¿na powie-
dzieæ, ¿e widzi wszystko jednocze�nie; jego my�l mo¿e promieniowaæ
i znajdowaæ siê jednocze�nie w wielu ró¿nych miejscach � jednak za-
le¿y to od stopnia oczyszczenia Ducha: im s³abiej jest oczyszczony, tym
bardziej jego wzrok jest ograniczony; tylko Duchy wy¿sze s¹ w stanie
ogarn¹æ wszystko�.

Zdolno�æ widzenia jest u Duchów w³a�ciwo�ci¹ przyrodzon¹ ich naturze, która za-

sadza siê w ca³ej ich istocie, podobnie jak �wiat³o znajduje siê we wszystkich czê�ciach

ich �wietlistego cia³a; mo¿na tu mówiæ o czym� w rodzaju powszechnej przejrzysto�ci,

która ogarnia wszystko, obejmuj¹c jednocze�nie przestrzeñ, czasy i przedmioty; w któ-

rej nie ma ani ciemno�ci, ani materialnych przeszkód. To zrozumia³e, ¿e tak musi byæ;

w przypadku cz³owieka widzenie opiera siê na dzia³aniu rejestruj¹cego �wiat³o organu

� bez �wiat³a otaczaj¹ go ciemno�ci; w przypadku Duchów zdolno�æ widzenia jest

cech¹ sam¹ w sobie, czym� niezale¿nym od jakichkolwiek czynników zewnêtrznych

i niezale¿nym od �wiat³a. (Patrz: Wszechobecno�æ, nr 92).

248. Czy Duch widzi wszystko tak dok³adnie jak my?
�Jeszcze dok³adniej, poniewa¿ jego wzrok penetruje to, czego wy

nie mo¿ecie spenetrowaæ; nic go nie ogranicza�.
249. Czy Duchy postrzegaj¹ d�wiêki?
�Tak, s³ysz¹ nawet to, czego wy nie mo¿ecie us³yszeæ�.
� Czy zdolno�æ s³yszenia równie¿ stanowi cechê ich natury, podob-

nie jak widzenie?
�Wszystkie zmys³y s¹ atrybutami Ducha i stanowi¹ czê�æ jego isto-

ty; dopiero gdy przyobleka siê on w fizyczn¹ pow³okê, zaczyna korzy-
staæ z organów materialnych; jednak w stanie wolnym zmys³y te znów
s¹ nieograniczone�.

250. Skoro zmys³y s¹ atrybutami Ducha, to czy on sam mo¿e je
ograniczaæ?

�Duch widzi i s³yszy tylko to, co chce. Tak jest przewa¿nie i doty-
czy to zw³aszcza Duchów rozwiniêtych � te bowiem, które s¹ niedo-
skona³e, widz¹ i s³ysz¹ mimowolnie, co ma byæ po¿yteczne dla ich
rozwoju�.
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251. Czy Duchy s¹ wra¿liwe na muzykê?
�Czy mówisz o waszej muzyce? Czym¿e ona jest w porównaniu

z muzyk¹ niebios; z harmoni¹, której nic na Ziemi nie jest w stanie wy-
raziæ? Jedna w porównaniu z drug¹ jest jak pie�ñ cz³owieka pierwotne-
go i przepiêkna melodia. Oczywi�cie pospolite Duchy mog¹ odczuwaæ
pewn¹ przyjemno�æ, s³uchaj¹c waszej muzyki, bo jeszcze nie jest im
dane rozumieæ rzeczy bardziej subtelnych. Muzyka jest dla Duchów
nieskoñczonym piêknem, zw³aszcza gdy ich zdolno�ci postrzegania
s¹ bardzo rozwiniête; s³ysz¹ niebiañsk¹ muzykê, która jest wszyst-
kim, co duchowa wyobra�nia mo¿e stworzyæ najpiêkniejszego i naj-
delikatniejszego�.

252. Czy Duchy s¹ wra¿liwe na piêkno natury?
�Uroki natury poszczególnych planet s¹ tak ró¿ne, ¿e nie sposób ich

wszystkich poznaæ. Tak, s¹ na nie wra¿liwe, odpowiednio do stopnia
ich zdolno�ci postrzegania i rozumienia; Duchy wysoko rozwiniête do-
strzegaj¹ raczej piêkno ogólne, ni¿ piêkno szczegó³u�.

253. Czy Duchy do�wiadczaj¹ naszych potrzeb i cierpieñ fizycznych?
�Znaj¹ je, bowiem by³y one ich udzia³em, lecz nie do�wiadczaj¹ ich

tak jak wy � materialnie: s¹ przecie¿ Duchami�.
254. Czy Duchy odczuwaj¹ zmêczenie i maj¹ potrzebê odpoczynku?
�Nie mog¹ odczuwaæ zmêczenia w sposób taki, jaki wy je odczuwa-

cie, i w konsekwencji nie maj¹ potrzeby cielesnego odpoczynku, bo-
wiem nie posiadaj¹ organów, których si³y musz¹ siê zregenerowaæ;
Duch jednak odpoczywa w takim sensie, ¿e nie jest stale aktywny; nie
oddzia³uje w sposób materialny; jego dzia³anie jest intelektualne, a od-
poczynek wy³¹cznie psychiczny; znaczy to, ¿e s¹ chwile, gdy jego my�l
przestaje byæ aktywna i nie koncentruje siê na okre�lonym przedmio-
cie; jest to prawdziwy odpoczynek, którego jednak nie mo¿na porów-
nywaæ z odpoczynkiem cielesnym. Rodzaj zmêczenia, którego mog¹
do�wiadczaæ Duchy, wynika z ich ni¿szo�ci; bowiem im bardziej s¹
rozwiniête, tym mniej potrzebuj¹ odpoczynku�.

255. Gdy Duch mówi, ¿e cierpi � to jaka jest natura tych cierpieñ?
�Rozterki moralne, które go ogarniaj¹, s¹ bardziej bolesne ni¿ cier-

pienia fizyczne�.
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256. Sk¹d wiêc bior¹ siê Duchy uskar¿aj¹ce siê na zimno lub gor¹co?
�Jest to wspomnienie tego, co musia³y znosiæ za ¿ycia, niekiedy po-

dobnie dotkliwe jak w rzeczywisto�ci; to czêsto tak¿e przeno�nia, przy
pomocy której mniej lub bardziej trafnie wyra¿aj¹ sw¹ sytuacjê. Skoro
maj¹ w pamiêci swe cia³a, odczuwaj¹ co� w rodzaju wra¿enia osoby, któ-
ra w³a�nie zdjê³a p³aszcz i czuje, jakby nadal mia³a co� na ramionach�.

Zarys teorii o odczuciach Duchów
257. Cia³o jest narzêdziem cierpienia; je�li nie jego pierwotn¹ przy-

czyn¹, to przynajmniej przyczyn¹ natychmiastow¹. Dusza postrzega
ten ból: a owo postrzeganie jest skutkiem. Zachowywana pamiêæ o tym
wydarzeniu mo¿e byæ bardzo k³opotliwa � nie mo¿e jednak powodo-
waæ skutków fizycznych. W zwi¹zku z tym, ani ch³ód, ani gor¹co nie
mog¹ zdezorganizowaæ struktury duszy; dusza nie mo¿e ani zmarzn¹æ,
ani siê sparzyæ. Czy¿ nie widzimy ka¿dego dnia, jak wspomnienie z³a
fizycznego, lub obawa przed nim, w rzeczywisto�ci prowadz¹ do ró¿-
nych nastêpstw � niekiedy nawet do �mierci? Ka¿dy wie, ¿e osoby,
którym amputowano jak¹� czê�æ cia³a, odczuwaj¹ jej ból, mimo ¿e ona
ju¿ nie istnieje. Oczywi�cie to nie ta czê�æ cia³a jest jego o�rodkiem ani
te¿ przyczyn¹ bólu; po prostu mózg zachowa³ pewne wra¿enie � to
wszystko. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e w cierpieniach Duchów po �mier-
ci jest co� analogicznego. G³êbsza analiza cia³a duchowego, które od-
grywa tak wielk¹ rolê we wszystkich zjawiskach spirytystycznych;
mgliste lub dotykalne zjawy; stan Ducha w chwili �mierci i jego czêste
wra¿enie, ¿e nadal ¿yje; przejmuj¹ce rewelacje samobójców, torturo-
wanych; ludzi, których absorbowa³y materialne uciechy; wreszcie ca³a
masa innych faktów � wszystko to rzuci³o wiele �wiat³a na ten pro-
blem i pozwoli³o uzyskaæ wyt³umaczenie, które tutaj w skrócie prezen-
tujemy.

Cia³o duchowe jest ³¹cznikiem, który wi¹¿e Ducha z materi¹; wy-
wodzi siê ono z otoczenia, z powszechnego fluidu; ma w³a�ciwo�ci zbli-
¿one do elektrycznych, do fluidu magnetycznego i � do pewnego stop-
nia � do bezw³adnej materii. Mo¿na by rzec, ¿e stanowi kwintesencjê
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materii; jest zasad¹ ¿ycia organicznego, nie bêd¹c jednak zasad¹ ¿ycia
intelektualnego: ¿ycie intelektualne to domena Ducha. Inaczej mówi¹c,
jest to czynnik bod�ców zewnêtrznych. W przypadku cia³a materialne-
go bod�ce te s¹ lokalizowane przez organy, które s³u¿¹ mu jako kana³y.
Gdy cia³o materialne ulega zniszczeniu, to bod�ce s¹ rejestrowane w ka¿-
dym miejscu. To dlatego Duch nie mówi, ¿e boli go g³owa czy nogi.
Trzeba uwa¿aæ, by nie pomyliæ odczuæ cia³a duchowego, które jest nie-
zale¿ne, z odczuciami cia³a materialnego: mo¿na je rozpatrywaæ na za-
sadzie porównania, lecz nigdy analogii. Od³¹czony od cia³a Duch mo¿e
cierpieæ, lecz cierpienie to nie jest cierpieniem cia³a materialnego: jed-
nocze�nie nie jest to te¿ wy³¹cznie cierpienie moralne, jak na przyk³ad
wyrzuty sumienia � Duch bowiem skar¿y siê na ch³ód lub gor¹co; nie
cierpi te¿ bardziej zim¹ ni¿ latem: widzieli�my, jak Duchy przechodz¹
przez p³omienie, nie skar¿¹c siê; temperatura nie robi wiêc na nich ¿ad-
nego wra¿enia. Ból, który odczuwaj¹, nie jest wiêc bólem fizycznym
we w³a�ciwym tego s³owa znaczeniu: jest to rozleg³e wra¿enie we-
wnêtrzne, z którego Duch nie zawsze dobrze zdaje sobie sprawê �
g³ównie dlatego, ¿e ból nie jest umiejscowiony i nie stanowi wyniku
dzia³ania czynników zewnêtrznych; jest to raczej wspomnienie ni¿ co�
realnego � chocia¿ wspomnienie bardzo k³opotliwe. Czasem jednak �
jak siê za chwilê zorientujemy � jest tak¿e czym� wiêcej ni¿ tylko
wspomnieniem.

Do�wiadczenie uczy nas, ¿e w chwili �mierci cia³o duchowe od³¹cza
siê od cia³a materialnego szybciej lub wolniej; w pierwszych momen-
tach Duch nie jest w stanie wyja�niæ sobie tej sytuacji; uwa¿a, ¿e nie
umar³; czuje siê ¿ywym; widzi obok swoje cia³o i wie, ¿e nale¿y ono do
niego, choæ nie rozumie, dlaczego s¹ roz³¹czeni; stan ten trwa tak d³u-
go, jak istnieje wiê� miêdzy cia³em materialnym i cia³em duchowym.
Pewien samobójca powiedzia³ nam: �Nie, nie jest martwy� � i dorzu-
ci³: �ale jednocze�nie czujê, jak zjadaj¹ mnie robaki�. Oczywi�cie, ro-
baki nie zjada³y cia³a duchowego ani tym bardziej Ducha � mog³y zja-
daæ tylko cia³o materialne. Jednak separacja cia³a materialnego od cia³a
duchowego nie by³a kompletna, co prowadzi³o do swego rodzaju na-
stêpstw natury psychicznej, które dostarcza³y Duchowi wra¿enia, jakby
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co� dzia³o siê z jego cia³em materialnym. Wra¿enie to mo¿e nie najlep-
sze okre�lenie, on bowiem móg³by byæ przekonany o wyst¹pieniu efek-
tu bardzo materialnego; ponadto dochodzi jeszcze widok tego, co dzie-
je siê z cia³em materialnym, z którym nadal zwi¹zane jest cia³o
duchowe � co prowadzi do z³udzenia, traktowanego przez Ducha jako
rzeczywisto�æ. Tak wiêc nie by³o to wspomnienie � tym bardziej ¿e
przecie¿ za ¿ycia Duch ten nie móg³ byæ zjadanym przez robaki: by³o to
odczucie tera�niejsze. Wynika to z analizy faktów, je�li dokonuje siê jej
uwa¿nie. Za ¿ycia cia³o materialne odbiera zewnêtrzne wra¿enia i prze-
kazuje je Duchowi za po�rednictwem cia³a duchowego, które prawdo-
podobnie konstytuuje to, co nazywa siê fluidem nerwowym. Martwe
cia³o materialne nie czuje ju¿ nic, poniewa¿ nie ma w nim ani Ducha,
ani cia³a duchowego. Cia³o duchowe od³¹czone od cia³a materialnego
przejmuje wra¿enie, lecz to nie dociera ju¿ do niego poprzez ograniczo-
ny kana³, lecz jest wra¿eniem ogólnym. Tak wiêc w rzeczywisto�ci cia-
³o duchowe jest tylko pewnym czynnikiem po�rednicz¹cym i podobnie
jak martwe cia³o materialne nie odczuwa nic, bowiem to Duch dyspo-
nuje �wiadomo�ci¹; tym sposobem wszelkie uci¹¿liwe odczucia bêd¹
niedostêpne dla Ducha nie posiadaj¹cego cia³a duchowego; zjawisko
takie ma miejsce w przypadku Duchów ca³kowicie oczyszczonych.
Wiemy, ¿e im lepiej Duchy siê oczyszczaj¹, tym ich cia³o duchowe sta-
je siê bardziej eteryczne; �wiadczy to o tym, ¿e bod�ce materialne do-
minuj¹ nad Duchem odpowiednio do stopnia jego rozwoju, za� cia³o
duchowe stopniowo staje siê na nie mniej wra¿liwe.

Jednak kto� móg³by powiedzieæ, ¿e poprzez cia³o duchowe, podobnie
jak doznania nieprzyjemne, Duchowi przekazywane s¹ równie¿ wra¿enia
przyjemne; w zwi¹zku z tym, je�li Duchowi oczyszczonemu s¹ niedo-
stêpne te pierwsze, to tak samo powinno byæ tak¿e z tymi drugimi. Tak
jest niew¹tpliwie w przypadku istot zale¿nych od wy³¹cznie takiego
wp³ywu materii, jaki my znamy; d�wiêk naszych instrumentów, zapach
naszych kwiatów nie robi¹ na nich ¿adnego wra¿enia � jednocze�nie
jednak w �wiecie Duchów wystêpuj¹ g³êbokie wra¿enia pe³ne uroku nie-
mo¿liwego do opisania naszym jêzykiem, o których tym razem to my
nie mo¿emy mieæ pojêcia, bo wobec nich jeste�my jak niewidomi od
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urodzenia usi³uj¹cy wyobraziæ sobie �wiat³o; wiemy, ¿e taka rzecz istnie-
je; jednak jak j¹ ogarn¹æ? Tu nasza nauka pozostaje bezradna. Wiemy, ¿e
w �wiecie Duchów wystêpuje postrzeganie, do�wiadczanie, s³yszenie,
widzenie; ¿e zdolno�ci te s¹ w³a�ciwe ka¿demu stworzeniu, a nie � jak
jest to w przypadku ludzi � tylko niektórym jednostkom; lecz zapytajmy
raz jeszcze: na jakich zasadach? W³a�nie tego nie wiemy. Same Duchy
nie mog¹ tu pomóc, bowiem nasz jêzyk nie jest w stanie wyraziæ spraw,
których nie ogarniamy � podobnie jak w jêzyku ludzi prymitywnych nie
ma wyra¿eñ, by opisaæ nasz¹ sztukê, naukê czy teorie filozoficzne.

Mówi¹c, ¿e Duchy wymykaj¹ siê wra¿eniom naszej miary, mamy na
my�li Duchy bardzo rozwiniête, których eteryczna pow³oka nie ma
w naszym �wiecie odpowiednika. Inaczej jest w przypadku tych, któ-
rych cia³o duchowe jest bardziej gêste; Duchy te postrzegaj¹ nasze
d�wiêki i zapachy, lecz tylko w zakresie charakterystycznym dla ka¿dej
jednostki, zupe³nie jak w ¿yciu cielesnym. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
odczuwaj¹ wibracje molekularne ca³¹ sw¹ istot¹, a zd¹¿aj¹ one w kie-
runku ich ogólnego zmys³u, którym jest sam Duch, choæ ka¿dy w inny
sposób � byæ mo¿e nawet ró¿ne s¹ tak¿e odbierane wra¿enia, co wi¹¿e
siê wszak z ró¿nymi sposobami postrzegania. Duchy te s³ysz¹ d�wiêk
naszego g³osu, a nawet rozumiej¹ nas dziêki transmisji my�li, nie mu-
sz¹c uciekaæ siê do pomocy mowy; i na potwierdzenie tego, co zosta³o
ju¿ powiedziane, mo¿na dodaæ, ¿e porozumiewanie to jest tym ³atwiej-
sze, im Duch jest bardziej zdematerializowany. Je�li za� chodzi o wi-
dzenie, to u Duchów jest ono niezale¿ne od naszego �wiat³a. Zdolno�æ
widzenia jest jedn¹ z cech istoty duszy: dla niej nie ma ciemno�ci; jej
wzrok jest jednak tym silniejszy i bardziej przenikliwy, im bardziej jest
oczyszczona. Dusza czy Duch posiadaj¹ wiêc w swej istocie zdolno�æ
postrzegania przy pomocy wszelkiego rodzaju zmys³ów; w ¿yciu ciele-
snym zdolno�æ ta jest ograniczona mo¿liwo�ciami cielesnych organów;
w ¿yciu pozacielesnym zdolno�æ ta jest dostêpna mniej lub bardziej,
w zale¿no�ci od pó³materialnej pow³oki cia³a duchowego.

Pow³oka ta, powsta³a z elementów otaczaj¹cego �rodowiska, przybie-
ra rozmaite formy, odpowiednio do natury poszczególnych �wiatów.
Przechodz¹c z jednego �wiata do drugiego, Duchy zmieniaj¹ tê pow³okê,
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tak jak my zmieniamy okrycia zim¹ lub latem czy podró¿uj¹c w ró¿-
nych strefach klimatycznych. Tak wiêc Duchy najlepiej rozwiniête, gdy
przybywaj¹ do nas z wizyt¹, przybieraj¹ ziemskie cia³a duchowe, a wte-
dy ich zdolno�ci postrzegania staj¹ siê takie jak u naszych pospolitych
Duchów; jednak wszystkie one � zarówno ni¿sze, jak i wy¿sze w hie-
rarchii � czuj¹ i s³ysz¹ tylko to, co chc¹ poczuæ lub us³yszeæ. Nie po-
siadaj¹c organów zmys³owych, mog¹ dowolnie uaktywniaæ lub wy³¹-
czaæ swe postrzeganie; jedyn¹ rzecz¹, której s³uchanie mo¿na im
narzuciæ, s¹ rady dobrych Duchów. Wzrok aktywny jest stale, Duchy
jednak mog¹ stawaæ siê dla siebie niewidzialne. W zale¿no�ci od swej
rangi, mog¹ ukrywaæ siê przed Duchami ni¿szymi, lecz nie przed tymi,
które je przewy¿szaj¹. W pierwszych chwilach nastêpuj¹cych po �mierci,
wzrok Ducha jest zawsze os³abiony i zatarty; w miarê od³¹czania siê Du-
cha od materii rozja�nia siê i mo¿e osi¹gn¹æ tak¹ jasno�æ jak za ¿ycia ma-
terialnego � jak równie¿ uzyskaæ mo¿liwo�æ penetrowania przedmio-
tów, które dla nas s¹ nieprzezroczyste. Je�li za� chodzi o mo¿liwo�æ
wgl¹dania w nieskoñczon¹ przestrzeñ, w przysz³o�æ, jak i w przesz³o�æ,
to zdolno�æ ta zale¿y od stopnia oczyszczenia i rozwiniêcia Ducha.

Ca³a ta teoria � kto� móg³by powiedzieæ � nie jest jednak zbyt pocie-
szaj¹ca. My�limy zwykle, ¿e w koñcu pozbywamy siê naszej grubej po-
w³oki, �ród³a naszego bólu, ¿e nie bêdziemy ju¿ wiêcej cierpieæ � a oto
dowiadujemy siê, ¿e cierpieæ bêdziemy w dalszym ci¹gu; tak czy inaczej,
wcale nie bêdziemy cierpieæ mniej. Niestety! Istotnie, mo¿emy nadal
cierpieæ, nawet d³ugo i ciê¿ko � mo¿emy jednak równie¿ nie cierpieæ
ju¿ wiêcej, i to ju¿ w momencie, gdy ¿egnamy siê z ¿yciem cielesnym.

Ziemskie cierpienia s¹ niekiedy od nas niezale¿ne, lecz wiele z nich
jest konsekwencj¹ naszej woli. Siêgaj¹c do �ród³a, mo¿na zorientowaæ
siê, ¿e wiêkszo�æ z nich jest nastêpstwami przyczyn, których mogli�my
unikn¹æ. Ile¿ chorób i u³omno�ci wynika z ludzkich wybryków, ambicji
i ¿¹dz! Cz³owiek, który zawsze ¿y³ trze�wo, niczego nie nadu¿ywa³ i za-
wsze kierowa³ siê prostot¹ oraz skromno�ci¹ w swych wymaganiach,
dobrze zabezpieczy³ siê przed tymi utrudnieniami. Podobnie jest z Du-
chem; cierpienia, których do�wiadcza, zawsze s¹ konsekwencj¹ sposo-
bu, w jaki wiód³ ¿ycie na Ziemi; niew¹tpliwie nie bêdzie siê skar¿yæ na
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podagrê czy reumatyzm, jednak do�wiadczy cierpieñ niemniej uci¹¿li-
wych. Zorientowali�my siê, ¿e cierpienia te wynikaj¹ ze zwi¹zków ³¹-
cz¹cych Ducha z materi¹; im bardziej jest uwolniony od wp³ywu mate-
rii � lub inaczej mówi¹c: im bardziej jest zdematerializowany, tym te
odczucia s¹ mniej uci¹¿liwe; s³owem, wszystko zale¿y od tego, czy uwol-
ni siê od owego wp³ywu za ¿ycia; Duch ma swoj¹ woln¹ wolê i w konse-
kwencji wybór: czy co� zrobiæ � czy te¿ nie. Niech wyzbêdzie siê nie-
nawi�ci, zazdro�ci, zawi�ci, pychy; niech nie dominuje nad nim
egoizm; niech oczy�ci sw¹ duszê dobrymi uczuciami; niech czyni do-
bro; niech nie przywi¹zuje do spraw tego �wiata wiêkszej wagi, ni¿ na
to zas³uguj¹ � a jeszcze nawet w cielesnej pow³oce bêdzie oczyszczo-
ny, od³¹czony od materii, nie bêdzie siê znajdowaæ pod jej wp³ywem;
cierpienia fizyczne, których do�wiadcza, nie pozostawi¹ mu ¿adnych
przykrych wspomnieñ; nie zostan¹ mu ¿adne nieprzyjemne wra¿enia,
bowiem s¹ one do�wiadczeniem cia³a, a nie Ducha; bêdzie szczê�liwy,
uwalniaj¹c siê od nich, a spokojne sumienie nie dostarczy mu ¿adnych
cierpieñ moralnych. Pytali�my o to tysi¹ce Duchów, znajduj¹cych siê
na ró¿nych stopniach rozwoju, we wszystkich spo³ecznych pozycjach;
przestudiowali�my wszelkie okresy ich ¿ycia spirytystycznego, od mo-
mentu, gdy od³¹czy³y siê od cia³a materialnego; �ledzili�my je krok po
kroku w ich ¿yciu w za�wiatach, by obserwowaæ dokonuj¹ce siê w nich
przemiany, przemiany ich wyobra¿eñ, odczuæ � i je�li o to chodzi, to
ludzie dostarczyli nam nie mniej cennych przedmiotów do badania. S³o-
wem, zawsze dostrzegali�my, ¿e cierpienia pozostaj¹ w zwi¹zku z postê-
powaniem, którego s¹ nastêpstwami, za� nowe istnienie jest �ród³em
szczê�cia dla tych wszystkich, którzy szli dobr¹ drog¹; podobnie te¿
cierpi¹ ci, którzy tego chcieli � zawdziêczaj¹ cierpienia tylko sobie,
zarówno w tamtym, jak i w tym �wiecie.

Wybór prób
258. Czy b³¹kaj¹c siê oraz przed rozpoczêciem nowego istnienia

cielesnego Duch ma �wiadomo�æ i przeczuwa rzeczy, które przydarz¹
mu siê za ¿ycia?
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�To on sam wybiera rodzaj prób, które chce przej�æ, i to w³a�nie sta-
nowi o jego wolnej woli�.

� Tak wiêc to nie Bóg narzuca mu ¿yciowe k³opoty jako karê?
�Nic nie dzieje siê bez pozwolenia Boga, bowiem to On ustali³

wszystkie prawa rz¹dz¹ce wszech�wiatem. Teraz pewnie spytacie, dla-
czego ustali³ prawa w³a�nie takie, a nie inne! Daj¹c Duchowi wolno�æ
wyboru, pozostawi³ mu ca³¹ odpowiedzialno�æ za czyny i ich skutki;
jego przysz³o�ci nic nie krêpuje; mo¿e wybraæ drogê dobra lub drogê
z³a. Je�li za� upadnie, pozostaje mu jednak pociecha, ¿e nie wszystko
siê dla niego skoñczy³o oraz ¿e Bóg w swej dobroci pozwoli mu do-
wolnie rozpocz¹æ wszystko od nowa i naprawiæ to, co zrobi³ �le. Na-
le¿y wobec tego rozró¿niæ, co jest skutkiem woli Boga, a co cz³owie-
ka. Je�li zagra¿a wam niebezpieczeñstwo, to nie wy je wywo³ali�cie,
lecz Bóg; dysponujecie jednak woln¹ wol¹ wystawienia siê na nie,
poniewa¿ otrzymali�cie �rodki, by i�æ do przodu, a Bóg wam na to
pozwoli³�.

259. Je�li Duch ma mo¿liwo�æ wyboru rodzaju prób, które musi
przej�æ � czy znaczy to, ¿e wszystkie k³opoty, których do�wiadczamy,
zosta³y przewidziane i wybrane przez nas samych?

�Wszystkie � to niew³a�ciwe okre�lenie, bowiem nie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e to wy wybrali�cie i przewidzieli�cie wszystko na �wiecie,
wrêcz w najdrobniejszych szczegó³ach; wybrali�cie rodzaj próby, za�
jej poszczególne elementy s¹ nastêpstwem okoliczno�ci i czêsto wa-
szych w³asnych dzia³añ. Je�li Duch chcia³ siê urodziæ na przyk³ad
w�ród z³oczyñców, to wiedzia³, na co siê porywa, lecz nie móg³ przewi-
dzieæ wszystkiego, co bêdzie robiæ; jego czyny wynikaj¹ z jego chêci
czy wolnej woli. Duch wie, ¿e wybrawszy tak¹ w³a�nie drogê, przyj-
dzie mu zmagaæ siê w ten czy inny sposób; zna wiêc naturê problemów,
które napotka, lecz nie wie o tym czy innym wydarzeniu. Poszczególne
zdarzenia rodz¹ siê odpowiednio do okoliczno�ci i si³¹ rzeczy. Tylko
donios³e wydarzenia, maj¹ce wp³yw na przeznaczenie, s¹ przewidzia-
ne. Je�li wybierasz drogê wyboist¹, to wiesz ju¿, ¿e musisz uwa¿aæ, bo
w przeciwnym razie mo¿esz siê przewróciæ; nie wiesz jednak, w któ-
rym miejscu siê to stanie; jednak gdy bêdziesz i�æ ostro¿nie, zapewne



194 Ksiêga Duchów

nie upadniesz. Je�li idziesz ulic¹ i spadnie ci na g³owê dachówka, to nie
my�l zaraz � jak to siê zwykle mówi � ¿e tak ci by³o pisane�.

260. Dlaczego Duch mo¿e chcieæ narodziæ siê w�ród ludzi wiod¹-
cych nêdzny tryb ¿ycia?

�Byæ mo¿e ma byæ wys³any w takie �rodowisko albo sam poprosi³
o tak¹ próbê. Mo¿na tu odwo³aæ siê do analogii; chc¹c zwalczaæ in-
stynkt bandyty, trzeba znale�æ siê w�ród ludzi wiod¹cych w³a�nie taki
tryb ¿ycia�.

� A je�li nie by³oby na Ziemi z³ych ludzi, a Duch nie móg³by zna-
le�æ �rodowiska do zrealizowania niektórych prób?

�Czy to by³by powód do narzekania? Je�li istniej¹ wy¿sze �wiaty, do
których z³o nie ma dostêpu, to w³a�nie dlatego, ¿e s¹ tam tylko dobre
Duchy. Postarajcie siê, a tak samo bêdzie ju¿ nied³ugo na waszej Ziemi�.

261. Czy Duch w czasie prób, których musi do�wiadczyæ, by osi¹-
gn¹æ doskona³o�æ, ma obowi¹zek przeciwstawiaæ siê ka¿dego rodzaju
pokusom? Czy musi znale�æ siê we wszelkich okoliczno�ciach mog¹-
cych wzbudziæ w nim pychê, zawi�æ, chciwo�æ, namiêtno�æ itp.?

�Oczywi�cie, ¿e nie; bowiem ju¿ przecie¿ wiecie, ¿e s¹ i takie Duchy,
które od pocz¹tku wybieraj¹ drogê pozwalaj¹c¹ im unikn¹æ wielu prób;
te jednak, które daj¹ siê sprowadziæ na z³¹ drogê, napotykaj¹ wszelkie
czyhaj¹ce tam niebezpieczeñstwa. Na przyk³ad jaki� Duch mo¿e popro-
siæ o bogactwo i mo¿e takowe otrzymaæ; wtedy jednak � w zale¿no�ci
od jego charakteru � mo¿e siê staæ chciwy lub szczodry, samolubny lub
hojny, albo pogr¹¿y siê w �wiatowych rozkoszach; nie znaczy to jednak,
¿e koniecznie bêdzie musia³ doznawaæ tych wszystkich rozterek�.

262. W jaki sposób Duch, który u swego zarania jest prosty i nie
posiada wiedzy ani do�wiadczenia, mo¿e wybraæ odpowiednie istnie-
nie oraz wzi¹æ za ten wybór odpowiedzialno�æ?

�Wobec jego braku do�wiadczenia, Bóg pomaga mu, wskazuj¹c dro-
gê, któr¹ trzeba przej�æ � zupe³nie tak samo jak robi siê to z niemowlê-
ciem; stopniowo jednak pozwala mu dokonywaæ wyborów, w miarê jak
rozwija siê jego wolna wola, i to wtedy czêsto Duch ten oddala siê,
schodz¹c na z³¹ drogê i nie s³uchaj¹c rad dobrych Duchów; i to w³a�nie
mo¿na nazwaæ upadkiem cz³owieka�.
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� Gdy Duch ju¿ korzysta ze swej wolnej woli, to czy wybór ciele-
snego istnienia zale¿y tylko od jego woli, czy te¿ istnienie to mo¿e zo-
staæ narzucone przez Boga, jako forma odkupienia win?

�Bóg potrafi czekaæ: nie narzuca odkupienia win; mo¿e jednak na-
rzuciæ Duchowi jakie� istnienie, je�li ten, wskutek swej ni¿szo�ci lub
z³ej woli, nie jest w stanie poj¹æ, co jest dla niego korzystniejsze, oraz
gdy istnienie to mo¿e przyczyniæ siê do jego oczyszczenia i uczynienia
kroku naprzód; w tym samym czasie Duch ten mo¿e te¿ odpokutowaæ
swe winy�.

263. Czy Duch dokonuje tego wyboru bezpo�rednio po �mierci?
�Nie, wiele z Duchów wierzy w wieczno�æ kar; a jak ju¿ wam po-

wiedzieli�my: to te¿ jest kara�.
264. Czym kieruje siê Duch, dokonuj¹c wyboru prób, które musi

przej�æ?
�Wybiera te, które, odpowiednio do natury jego przewinieñ, mog¹

stanowiæ dla niego pewien rodzaj pokuty oraz pozwol¹ mu i�æ szybciej
do przodu. Tak wiêc jedni mog¹ narzucaæ sobie pe³ne wyrzeczeñ ¿ycie
w nêdzy i staraæ siê odwa¿nie je znosiæ; inni za� chc¹ siê sprawdziæ
w�ród pokus fortuny i w³adzy � co jest jeszcze bardziej niebezpieczne,
bo mo¿na ich nadu¿ywaæ i wykorzystywaæ w z³ej sprawie; jeszcze inni
pragn¹ sprawdziæ siê w walce z u³omno�ci¹�.

265. Skoro niektóre Duchy wybieraj¹ próbê w postaci kontaktu
z wystêpkiem, a inne, wchodz¹c w bezpo�redni kontakt z dobrami ma-
terialnymi, czyni¹ to, bo chc¹ ¿yæ w �rodowisku odpowiadaj¹cym ich
gustom � to czy robi¹ tak dlatego, ¿e chc¹ siê wystawiæ na materialne
pokusy?

�Niektóre tak czyni¹ � zw³aszcza te, u których poczucie moralno-
�ci jest jeszcze bardzo s³abo rozwiniête; jednak do prób dochodzi tak¿e
niezale¿nie i trwaj¹ one d³ugo. Prêdzej czy pó�niej Duchy te rozumiej¹,
¿e zaspokajanie prymitywnych pragnieñ przynosi op³akane skutki, któ-
re trwaæ bêd¹ tak d³ugo, ¿e im wydawaæ siê to bêdzie wieczno�ci¹; Bóg
za� bêdzie móg³ pozostawiæ je w takim stanie a¿ do momentu, w któ-
rym zrozumiej¹ swój b³¹d i same poprosz¹ o mo¿liwo�æ odkupienia
win w ramach prób przynosz¹cych im po¿ytek�.
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266. Czy¿ nie jest rzecz¹ naturaln¹ wybieranie ³atwiejszych prób?
�Dla was � tak; dla Ducha � nie; gdy od³¹cza siê on od materii,

z³udzenie pryska i wtedy my�li ju¿ inaczej�.

Cz³owiek na Ziemi ulega ziemskim wyobra¿eniom i w próbach dostrzega tylko ich

k³opotliw¹ stronê; to dlatego wydaje mu siê rzecz¹ naturaln¹ wybieranie takich, które

z jego punktu widzenia mog¹ wi¹zaæ siê z materialnymi uciechami; w ¿yciu spiryty-

stycznym jednak dokonuje porównania pró¿nych i prymitywnych uciech z niezm¹co-

nym szczê�ciem, które przeczuwa � i wtedy czym¿e jest dla niego kilka przej�ciowych

cierpieñ? Duch mo¿e wiêc wybraæ sobie próbê trudniejsz¹ i w konsekwencji ¿ycie bar-

dziej wype³nione k³opotami � w nadziei, ¿e pozwoli mu to szybciej osi¹gn¹æ lepszy stan;

podobnie jak chory wybiera czêsto nieprzyjemniejsze lekarstwo, by szybciej wyzdrowieæ.

Kto�, kto pragnie, by jego nazwisko kojarzono z odkryciem nowego l¹du, nie wybiera

tylko tych dróg, przy których rosn¹ kwiaty; zdaje sobie sprawê z niebezpieczeñstw, na

które siê wystawia � lecz wie tak¿e o s³awie czekaj¹cej go, gdy odniesie sukces.

Teoria g³osz¹ca wolno�æ wyboru naszych istnieñ i prób, które musimy przej�æ, prze-

staje wydawaæ siê niezwyk³a w momencie, gdy bierze siê pod uwagê uwolnione od mate-

rii Duchy, które postrzegaj¹ rzeczywisto�æ inaczej, ni¿ my to robimy. One widz¹ cel � cel

maj¹cy dla nich o wiele wiêksz¹ warto�æ ni¿ doczesne �wiatowe uciechy; po ka¿dym

istnieniu zauwa¿aj¹ krok, który uczyni³y, i rozumiej¹, czego jeszcze im brakuje, by osi¹-

gn¹æ czysto�æ: oto dlaczego chêtnie wystawiaj¹ siê na wszelkie udrêki ¿ycia cielesnego

i nawet prosz¹ o nie, bo pozwoli im to szybciej osi¹gn¹æ cel. Wystarczy to wiedzieæ, by

ju¿ nie dziwiæ siê, widz¹c, ¿e spokojne ¿ycie nie ma dla jakiego� Ducha wiêkszej warto-

�ci. Bêd¹c niedoskona³ym, i tak nie móg³by z tego ¿ycia w pe³ni korzystaæ; jest tego

�wiadomy i aby to zmieniæ, stara siê poprawiæ.

Czy¿ my sami nie obserwujemy ka¿dego dnia podobnych przypadków? Czy¿ nie

czyni podobnie cz³owiek, który ciê¿ko pracuje, by zabezpieczyæ sobie wygodn¹ przy-

sz³o�æ? A ¿o³nierz, który po�wiêca siê w niebezpiecznej misji; a podró¿nik, który wysta-

wia siê na nie mniejsze niebezpieczeñstwa dla dobra nauki? Czy¿ nie s¹ to dobrowolne

próby, które � gdy siê powiod¹ � maj¹ przynie�æ zaszczyty i korzy�ci? Czegó¿ nie doko-

na³by cz³owiek dla w³asnego dobra i s³awy? Czy¿ wszelkiego rodzaju konkursy nie s¹

tak¿e próbami, którym ludzie poddaj¹ siê dobrowolnie, chc¹c zrobiæ karierê? Wysok¹

pozycjê w jakiejkolwiek dziedzinie nauki, sztuki czy przemys³u zdobywa siê, tylko prze-

chodz¹c przez pozycje ni¿sze, bêd¹ce równie¿ próbami. ¯ycie ludzkie jest odbiciem
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¿ycia spirytystycznego; odnajdujemy w nim na mniejsz¹ skalê identyczne perypetie.

Je�li wiêc w ¿yciu wybieramy czêsto trudniejsze próby, wiedz¹c, ¿e prêdzej przywiod¹

nas do celu � to dlaczego Duch, który poza cia³em patrzy o wiele dalej, dla którego

¿ycie cielesne jest tylko krótkotrwa³ym wydarzeniem, nie mia³by wybieraæ sobie trud-

niejszego istnienia, je�li wiedzie go to ku wiecznemu szczê�ciu? Ci, którzy mówi¹, ¿e

je�li cz³owiek ma wybór kszta³tu swego istnienia, to oni chcieliby byæ ksi¹¿êtami lub

milionerami, s¹ jak krótkowidze widz¹cy tylko to, co najbli¿sze � lub jak dzieci pytane

o najlepszy wed³ug nich zawód, które odpowiadaj¹: piekarz lub cukiernik.

Taki jest podró¿nik, który na dnie doliny przes³oniêtej mg³¹ nie dostrzega ani d³ugo-

�ci drogi, ani te¿ znajduj¹cych siê przy niej punktów orientacyjnych; dotar³szy na szczyt

góry, ogarnia wzrokiem ju¿ pokonan¹ drogê i tê, która mu jeszcze zosta³a do pokonania;

widzi swój cel i przeszkody, z którymi przyjdzie siê jeszcze zmierzyæ � mo¿e wiêc

z wiêksz¹ pewno�ci¹ rozwa¿yæ �rodki konieczne do osi¹gniêcia tego celu. Wcielony Duch

jest jak podró¿nik u stóp gór; uwolniony z ziemskich wiêzów uzyskuje przewagê � jak

ten, który jest na szczycie. Dla podró¿nika cel jest odpoczynkiem po trudach; dla Ducha

to najwy¿sze szczê�cie po problemach i próbach.

Wszystkie Duchy mówi¹, ¿e b³¹kaj¹c siê, poszukuj¹, studiuj¹, obserwuj¹, by w koñ-

cu dokonaæ wyboru. Czy¿ nie mamy podobnych przyk³adów w ¿yciu cielesnym? Czy¿

nie poszukujemy czêsto latami odpowiedniego kszta³tu zajêcia, na którym dobrowolnie

skupimy nasz¹ uwagê, poniewa¿ uwa¿amy je za najodpowiedniejsze w naszej sytuacji?

Je�li nie uda siê z jednym, szukamy innego. Ka¿de wybrane zajêcie jest pewn¹ faz¹,

pewnym okresem w ¿yciu. Czy¿ ka¿dego dnia nie zastanawiamy siê, co bêdziemy robiæ

jutro? Tak wiêc czym¿e s¹ poszczególne cielesne istnienia dla Ducha, je�li nie fazami,

okresami, dniami jego spirytystycznego ¿ycia, które jest � jak to ju¿ wiemy � jego

normalnym ¿yciem, podczas gdy ¿ycie cielesne jest tylko stanem przej�ciowym?

267. Czy Duch mo¿e dokonaæ swego wyboru, bêd¹c jeszcze w po-
staci cielesnej?

�Je�li chce, to mo¿e mieæ nañ wp³yw; zale¿y to od intencji; chocia¿ �
jako wolny Duch � ma zupe³nie inne spojrzenie na rzeczywisto�æ. Jednak
to zawsze Duch dokonuje wyboru; i mo¿e go dokonaæ za ¿ycia materialne-
go � s¹ bowiem momenty, gdy jest wolny od materii, któr¹ zamieszkuje�.

� Wiele osób pragnie wielko�ci oraz bogactwa; i zapewne nie cho-
dzi im o karê czy próbê � prawda?
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�Oczywi�cie � to materia wywo³uje pragnienie wielko�ci, by móc
z niej korzystaæ; Duch za� potrzebuje jej, by dziêki niej poznaæ pokusy�.

268. Czy do momentu osi¹gniêcia ca³kowitego oczyszczenia, Duch
nieustannie musi poddawaæ siê próbom?

�Tak, lecz nie s¹ to próby w waszym rozumieniu; wy nazywacie pró-
bami zak³ócenia natury materialnej; Duch za�, osi¹gn¹wszy pewien
stopieñ rozwoju, nie musi ich ju¿ przechodziæ; pozostaj¹ mu jednak na-
dal obowi¹zki, które pomagaj¹ mu doskonaliæ siê, a nie s¹ dla niego ni-
czym k³opotliwym; polegaj¹ po prostu na wspomaganiu innych w ich
procesie doskonalenia siê�.

269. Czy Duch mo¿e siê myliæ, gdy chodzi o skuteczno�æ prób, któ-
re wybra³?

�Mo¿e wybraæ takie, które przerastaj¹ jego si³y, i wtedy upada;
mo¿e te¿ wybraæ takie, które niczego mu nie daj¹ � na przyk³ad wy-
bieraj¹c ¿ycie nie przynosz¹ce nikomu po¿ytku; jednak powróciwszy
do �wiata Duchów, zauwa¿a natychmiast, ¿e nic nie osi¹gn¹³, i prosi
o mo¿liwo�æ nadrobienia straconego czasu�.

270. Z czym siê wi¹¿e powo³anie niektórych osób i ich chêæ po�wiê-
cania siê jakiemu� zajêciu bardziej ni¿ innym?

�Zdaje siê, ¿e sami mo¿ecie udzieliæ sobie odpowiedzi na to pytanie.
Czy¿ nie wynika to ze wszystkiego, co powiedzieli�my wam o wyborze
prób i postêpie dokonanym we wcze�niejszym istnieniu?�

271. B³¹kaj¹c siê, Duch studiuje rozmaite warunki, w których mo¿e
siê udoskonaliæ. Jak mo¿e my�leæ, ¿e mu siê to uda, je�li narodzi siê �
na przyk³ad � w�ród spo³eczno�ci kanibali?

�W�ród kanibali nie rodz¹ siê Duchy ju¿ rozwiniête, lecz takie, któ-
rych natura dorównuje naturze tej spo³eczno�ci lub jest od niej ni¿sza�.

Wiemy, ¿e nasi ludo¿ercy nie s¹ na ostatnim szczeblu drabiny ewolucyjnej oraz ¿e

istniej¹ �wiaty, w których brak wiedzy i okrucieñstwo nie maj¹ sobie równych w ziem-

skich warunkach. Tamtejsze Duchy s¹ wiêc jeszcze ni¿sze od tych najni¿szych z nasze-

go �wiata, a pojawienie siê w�ród naszych prymitywnych ludzi stanowi dla nich czynnik

postêpu � podobnie jak owi ludo¿ercy rozwinêliby siê, maj¹c okazjê robienia czego�,

co uniemo¿liwia³oby im rozlew krwi. Nie maj¹c okazji do wzorowania siê na kim� lepiej
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rozwiniêtym, ni¿sze moralnie Duchy nie by³yby w stanie poj¹æ swego rozwoju. Duch

mo¿e siê doskonaliæ tylko stopniowo; nie jest w stanie przeskoczyæ dystansu od barba-

rzyñstwa do cywilizacji, a to w³a�nie jest celem reinkarnacji i pozostaje w zgodzie z Bosk¹

sprawiedliwo�ci¹; gdyby by³o inaczej, to co sta³oby siê z milionami istot umieraj¹cych

ka¿dego dnia w stanie krañcowej degradacji, gdyby nie mia³y mo¿liwo�ci osi¹gniêcia

stanów wy¿szego rzêdu? Dlaczego Bóg mia³by pozbawiaæ je ³ask przyznanych innym

ludziom?

272. Czy Duchy przybywaj¹ce ze �wiata ni¿szego od Ziemi lub wy-
wodz¹ce siê z bardzo zacofanego ludu � jak na przyk³ad ludo¿ercy,
mog¹ urodziæ siê w cywilizowanym spo³eczeñstwie?

�Tak; s¹ takie, które b³¹dz¹, chc¹c wspi¹æ siê za wysoko; jednak po-
jawiaj¹ siê po�ród was, poniewa¿ miewaj¹ nawyki i instynkty, które
uwa¿aj¹ za podobne do waszych�.

Istniej¹ osoby daj¹ce nam smutne przyk³ady krwio¿erczo�ci w samym �rodku cywi-

lizacji; powrót do ich w³asnej spo³eczno�ci nie bêdzie dla nich poni¿eniem, lecz powro-

tem na swoje miejsce, na czym tylko bêd¹ mog³y skorzystaæ.

273. Czy cz³owiek nale¿¹cy do cywilizowanego spo³eczeñstwa
móg³by, na zasadzie kary, wcieliæ siê w spo³eczeñstwie prymitywnym?

�Tak, lecz to zale¿y od rodzaju kary; pan bêd¹c zbyt surowym dla
swych niewolników, móg³by staæ siê niewolnikiem i tym razem osobi�cie
do�wiadczaæ z³ego traktowania, którego sam by³ sprawc¹. Ten, kto kie-
dy� rz¹dzi³, w nowym istnieniu mo¿e byæ pos³usznym temu, kogo podpo-
rz¹dkowywa³ swej woli. Bóg mo¿e podyktowaæ tak¹ karê, gdy cz³owiek
nadu¿y³ swojej w³adzy. Tak¿e dobry Duch, aby siê rozwin¹æ, móg³by
wybraæ takie w³a�nie istnienie, lecz w jego przypadku by³aby to misja�.

Relacje w za�wiatach
274. Pomiêdzy poszczególnymi rzêdami Duchów istnieje hierarchia

mo¿liwo�ci; czy w zwi¹zku z tym mo¿na mówiæ o wystêpowaniu w�ród
Duchów stosunków podporz¹dkowania i w³adzy?
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�Tak, w du¿ym stopniu; jedne Duchy posiadaj¹ w³adzê nad innymi,
w zale¿no�ci od zajmowanego miejsca w hierarchii, i korzystaj¹ z niej,
wywieraj¹c niemo¿liwy do odparcia wp³yw o charakterze psychicznym�.

� Czy Duchy ni¿sze mog¹ przeciwstawiæ siê w³adzy tych, które je
przewy¿szaj¹?

�Powiedzia³em: niemo¿liwy do odparcia�.
275. Czy potêga i szacunek, z których cz³owiek korzysta³ na Ziemi,

daj¹ mu wy¿sz¹ pozycjê tak¿e w �wiecie Duchów?
�Nie; poniewa¿ maluczcy zostan¹ wyniesieni, a wielcy poni¿eni.

Poczytaj psalmy�.
� Jak mamy rozumieæ to wyniesienie i poni¿enie?
�Czy¿ nie wiesz, ¿e Duchy ró¿ni¹ siê stopniem rozwoju odpowied-

nio do ich zas³ug? A wiêc, najwiêkszy na Ziemi mo¿e zajmowaæ ostat-
nie miejsce w�ród Duchów, podobnie jak jego s³uga mo¿e byæ pierw-
szy. Czy to rozumiesz? Czy¿ Jezus nie powiedzia³: Kto siê poni¿y �
bêdzie wywy¿szony, a kto siê wywy¿szy � bêdzie poni¿ony?�1

276. Czy ten, kto by³ wielki na Ziemi, a w�ród Duchów staje siê
ma³y, jest w ten sposób upokorzony?

�Czasem nawet bardzo, zw³aszcza je�li by³ pyszny i zawistny�.
277. Czy ¿o³nierz, który po bitwie spotyka swego genera³a w �wie-

cie Duchów, nadal uznaje jego wy¿szo�æ?
�Tytu³ jest niczym, wszystkim jest prawdziwa wy¿szo�æ�.
278. Czy Duchy znajduj¹ce siê na ró¿nych stopniach s¹ ze sob¹

przemieszane?
�Tak i nie; to znaczy, ¿e widz¹ siê, lecz wyró¿niaj¹ siê miêdzy sob¹.

Zbli¿aj¹ siê do siebie lub oddalaj¹, w zale¿no�ci od podobieñstwa czy
ró¿nic w pogl¹dach � zupe³nie jak u was. Jest to �wiat, którego wasz
jest mglistym odbiciem. Duchy tej samej rangi jednocz¹ siê na zasadzie
podobieñstwa, by tworzyæ grupy czy rodziny Duchów zjednoczonych
sympati¹ i wspólnie wybranym celem: te dobre jednoczy wola czynie-
nia dobra � z³e chêæ czynienia z³a i wstyd za pope³nione b³êdy oraz
potrzeba przebywania w�ród istot podobnych do nich�.

1 Patrz: Mateusz, XXIII, 12. (Przyp. t³umacza).
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Tak samo jest w wielkim mie�cie, w którym ludzie z wszystkich warstw spo³ecznych,

¿yj¹cy we wszelkiego rodzaju warunkach spotykaj¹ siê i mieszaj¹; tu te¿ spo³eczno�ci

tworz¹ siê na zasadzie podobieñstw upodobañ; tu te¿ cnota i wystêpek wspó³istniej¹

obok siebie, nie skar¿¹c siê.

279. Czy wszystkie Duchy maj¹ do siebie równy dostêp?
�Duchy dobre mog¹ dotrzeæ wszêdzie i tak musi byæ, aby mog³y

æwiczyæ wywieranie wp³ywu na te z³e; jednak okolice zamieszkane
przez dobre Duchy s¹ niedostêpne tym niedoskona³ym, aby nie mog³y
wnosiæ do nich zamêtu z³ych ¿¹dz�.

280. Jaka jest natura relacji miêdzy dobrymi i z³ymi Duchami?
�Dobre Duchy staraj¹ siê zwalczaæ z³e sk³onno�ci Duchów z³ych,

pomagaj¹c im doskonaliæ siê; to jest ich misja�.
281. Dlaczego Duchy ni¿sze odczuwaj¹ przyjemno�æ, wiod¹c nas

ku z³u?
�Poniewa¿ s¹ zazdrosne, ¿e nie zas³u¿y³y, by znajdowaæ siê w�ród

dobrych. Duchy te chc¹ uniemo¿liwiæ jak najwiêkszej liczbie jeszcze
ma³o do�wiadczonych Duchów osi¹gniêcie nadrzêdnego dobra; chc¹,
by inni do�wiadczali tego, czego same do�wiadczaj¹. Czy¿ podobnie
nie jest tak¿e miêdzy wami?�

282. Jak Duchy porozumiewaj¹ siê miêdzy sob¹?
�Widz¹ siê i rozumiej¹; mowa ma charakter materialny: wyra¿a ona

ducha. Wszechobecny fluid pozwala na istnienie miêdzy Duchami sta-
³ej komunikacji; jest on czynnikiem s³u¿¹cym przenoszeniu my�li, po-
dobnie jak u was powietrze pozwala nie�æ siê g³osowi; istnieje te¿ co�
w rodzaju powszechnego telegrafu, który ³¹cz¹c ze sob¹ wszystkie
�wiaty, pozwala Duchom na kontakty jednego �wiata z drugim�.

283. Czy Duchy mog¹ ukrywaæ przed sob¹ swe my�li oraz chowaæ
siê jedne przed drugimi?

�Nie; dla niektórych wszystko pozostaje odkryte, zw³aszcza je�li
s¹ to Duchy doskona³e. Mog¹ siê oddalaæ, lecz stale siê widz¹. Nie
stanowi to jednak absolutnej regu³y, bowiem niektóre Duchy � je�li
uznaj¹ to za potrzebne � równie dobrze mog¹ staæ siê niewidzialne
dla innych�.
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284. W jaki sposób Duchy, które nie maj¹ ju¿ cia³a, mog¹ stwierdziæ
sw¹ indywidualno�æ i wyró¿niaæ siê spo�ród duchowych istot, które je
otaczaj¹?

�Stwierdzaj¹ sw¹ indywidualno�æ dziêki cia³u duchowemu, które
sprawia, ¿e poszczególne istoty ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, podobnie jak
cia³o w przypadku ludzi�.

285. Czy Duchy rozpoznaj¹ siê, by pó�niej wspólnie zamieszkiwaæ
Ziemiê? Czy syn poznaje swego ojca, a przyjaciel przyjaciela?

�Tak, i to nawet w kolejnych pokoleniach�.
� W jaki sposób ludzie, którzy znali siê na Ziemi, rozpoznaj¹ siê

w �wiecie Duchów?
�Widzimy nasz¹ przesz³o�æ i czytamy w niej jak w ksi¹¿ce; widz¹c

przesz³o�æ naszych przyjació³ i naszych wrogów, postrzegamy ich
przej�cie od ¿ycia do �mierci. Duchy mog¹ siê jednocze�nie rozpozna-
waæ dziêki wygl¹dowi, który mia³y za ¿ycia. Nowo przyby³emu Ducho-
wi, który jeszcze nie za dobrze oswoi³ siê ze swym nowym stanem, inne
Duchy ukazuj¹ siê w postaci, która pozwala mu je rozpoznaæ�.

286. Czy dusza, opuszczaj¹c sw¹ �mierteln¹ pow³okê, natychmiast
widzi swych rodziców i przyjació³, którzy przed ni¹ trafili do �wiata
Duchów?

�Natychmiast � to nie jest w³a�ciwe okre�lenie; bowiem, jak ju¿
powiedzieli�my, potrzeba trochê czasu, by siê odnale�æ w nowym �wie-
cie i pozbyæ siê materialnej otoczki�.

287. Jak jest przyjmowana dusza powracaj¹ca do �wiata Duchów?
�Duszê sprawiedliwego wita siê jak oczekiwanego od dawna uko-

chanego brata; duszê niegodziwca przyjmuje siê z niechêci¹�.
288. Jakie odczucia maj¹ Duchy nieczyste, widz¹c, ¿e zbli¿aj¹ do

nich inne z³e Duchy?
�Z³o�liwe Duchy s¹ zadowolone, widz¹c istoty do nich podobne, tak

samo pozbawione nieskoñczonego szczê�cia; czuj¹ siê podobnie jak
ziemscy z³oczyñcy spotykaj¹cy swoich ziomków�.

289. Czy nasi krewni i przyjaciele wychodz¹ nam czasem na spotka-
nie, gdy opuszczamy Ziemiê?
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�Tak; zjawiaj¹ siê w pobli¿u duszy, któr¹ darz¹ uczuciem; witaj¹ j¹,
jakby powraca³a z podró¿y, zw³aszcza je�li uniknê³a czyhaj¹cych na
drodze niebezpieczeñstw, i pomagaj¹ jej wyzwoliæ siê z cielesnych wiê-
zów. Jest ³ask¹ dla dobrych Duchów, gdy ich bliscy wychodz¹ im na
spotkanie; tymczasem te nieczyste pozostaj¹ w izolacji lub s¹ otoczone
Duchami im podobnymi: i to jest kara�.

290. Czy zawsze krewni i przyjaciele pozostaj¹ po �mierci po³¹czeni?
�To zale¿y od stopnia ich rozwoju oraz od drogi, któr¹ przeszli, by

siê rozwin¹æ. Je�li jeden jest bardziej rozwiniêty i idzie do przodu szyb-
ciej ni¿ inny, to nie mog¹ byæ razem; mog¹ siê czasem widywaæ, lecz
po³¹czyæ siê na zawsze bêd¹ mogli tylko wtedy, gdy bêd¹ szli ramiê
w ramiê lub gdy zrównaj¹ siê pod wzglêdem doskona³o�ci. A poza tym
stracenie z oczu krewnych i przyjació³ stanowi niekiedy karê�.

Zwi¹zki sympatii i antypatii miêdzy Duchami.
Odwieczne po³owy

291. Czy poza odczuwaniem ogólnej sympatii dziêki podobieñ-
stwom, Duchy charakteryzuj¹ tak¿e szczególne wzajemne uczucia?

�Tak � tak jak i ludzi; jednak wiê� ³¹cz¹ca Duchy jest o wiele sil-
niejsza, gdy nie ma cia³a, poniewa¿ nie jest ju¿ wystawiona na pu³ap-
ki ¿¹dz�.

292. Czy dwie istoty, które na Ziemi by³y nieprzyjació³mi, zachowa-
j¹ to negatywne uczucie tak¿e w �wiecie Duchów?

�Nie; zrozumiej¹ one, ¿e ich nienawi�æ by³a g³upia, a jej motywy
dziecinne. Tylko niedoskona³e Duchy zachowuj¹ tego typu animozje
do chwili, gdy siê oczyszcz¹. Je�li za� rozdzieli³y je interesy material-
ne, to stan ten trwaæ bêdzie do momentu zdematerializowania siê tych
Duchów. Je�li nie ma miêdzy nimi antypatii, to przedmiot sporu nie ist-
nieje, wiêc mog¹ widywaæ siê z przyjemno�ci¹�.

Podobnie dwóch uczniów, osi¹gn¹wszy dojrza³o�æ, uznaje, ¿e ich k³ótnie z prze-

sz³o�ci by³y dziecinne, przestaj¹ wiêc gniewaæ siê na siebie.
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294. Czy wspomnienie krzywd, które dwoje ludzi wzajemnie sobie
wyrz¹dzi³o, mo¿e stanowiæ przeszkodê w ich sympatii?

�Tak, i to bardzo d³ugo�.
295. Co czuj¹ po �mierci osoby, którym tutaj wyrz¹dzili�my

krzywdê?
�Je�li s¹ dobre, to przebaczaj¹, widz¹c wasz¹ skruchê. Je�li jednak

s¹ z³e, to mog¹ d³ugo zachowywaæ to wspomnienie, a czasem nawet
prze�ladowaæ was w nowym istnieniu. Bóg mo¿e na to pozwoliæ, jako
na karê�.

296. Czy indywidualne uczucia Duchów ulegaj¹ zmianie?
�Nie, bowiem Duchy nie mog¹ siê myliæ; nie posiadaj¹ ju¿ maski,

za któr¹ mo¿e skrywaæ siê hipokryta; to dlatego, gdy istoty te s¹ czyste,
ich uczucia s¹ niezmienne. Mi³o�æ, która je jednoczy, jest dla nich �ró-
d³em najwy¿szego szczê�cia�.

297. Czy zawsze ziemskie uczucia dwojga ludzi trwaj¹ tak¿e
w �wiecie Duchów?

�Tak, z ca³¹ pewno�ci¹ � je�li tylko powsta³y na fundamencie
prawdziwej sympatii; je�li jednak wiêksz¹ rolê odgrywa³y w nich spra-
wy fizyczne, to uczucia te ustaj¹ wraz ze znikniêciem ich przyczyny.
Wzajemne uczucia pomiêdzy Duchami s¹ solidniejsze i trwalsze ni¿ na
Ziemi, bowiem nie s¹ podporz¹dkowane kaprysom materialnych inte-
resów i osobistych korzy�ci�.

298. Czy dusze, które maj¹ siê po³¹czyæ, s¹ wyznaczone do tego po-
³¹czenia w momencie ich stworzenia i czy ka¿dy z nas ma swoj¹ drug¹
po³owê, z któr¹ pewnego dnia nieuchronnie siê zjednoczy?

�Nie; nie istnieje ¿adne szczególne czy nieuniknione po³¹czenie
dwóch dusz. Mo¿na mówiæ o jednoczeniu siê poszczególnych Duchów,
lecz dokonuje siê ono na ró¿nych stopniach rozwoju, które je charakte-
ryzuj¹ � to jest na zasadzie osi¹gniêtej przez nie doskona³o�ci: im bar-
dziej Duchy te s¹ doskona³e, z tym wiêksz¹ liczb¹ innych Duchów siê
jednocz¹. Z niezgody bowiem rodz¹ siê wszelkie troski ludzko�ci; zgo-
da za� prowadzi do pe³nego szczê�cia�.

299. W jakim sensie nale¿y rozpatrywaæ wyra¿enie druga po³owa,
wykorzystywane przez niektóre Duchy do opisywania ich sympatii?
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�To niew³a�ciwe wyra¿enie; je�li jeden Duch by³by po³ow¹ drugie-
go, to od³¹czony od niego by³by niekompletny�.

300. Czy dwa doskonale siê ze sob¹ zgadzaj¹ce Duchy, ju¿ raz ze
sob¹ z³¹czone, pozostan¹ w tym stanie na zawsze, czy te¿ mog¹ siê roz-
dzieliæ i ³¹czyæ siê z innymi Duchami?

�Wszystkie Duchy s¹ ze sob¹ zjednoczone; mam tu na my�li te, któ-
re osi¹gnê³y doskona³o�æ. Tylko w ni¿szych sferach, gdy jaki� Duch
wznosi siê, to nie odczuwa ju¿ takiej samej sympatii w stosunku do
tych, których opu�ci³�.

301. Czy dwa Duchy sympatyzuj¹ce ze sob¹ s¹ zupe³nie ró¿ne, czy
mo¿e sympatia ta jest rezultatem ich doskona³ej identyczno�ci?

�Sympatia sk³aniaj¹ca jednego Ducha ku drugiemu wynika z dosko-
na³ej zgodno�ci ich sk³onno�ci i instynktów; je�li jeden mia³by uzupe³-
niaæ drugiego, to straci³by sw¹ indywidualno�æ�.

302. Czy identyczno�æ konieczna do istnienia doskona³ej sympatii
sk³ada siê z podobieñstwa my�li i uczuæ � czy raczej opiera siê na to¿-
samo�ci zdobytych do�wiadczeñ?

�Zale¿y ona od równo�ci stopni rozwoju�.
303. Czy Duchy, które nie sympatyzuj¹ ze sob¹ dzisiaj, bêd¹ mog³y

to robiæ w przysz³o�ci?
�Tak, wszystkie to czeka. Wszak Duch, który dzisiaj jest w ni¿szej

sferze, doskonal¹c siê, dostanie siê do sfery, w której przebywa ten dru-
gi. Ich spotkanie nast¹pi jeszcze szybciej, gdy Duch lepiej rozwiniêty
bêdzie gorzej znosiæ próby i zatrzyma siê na pewnym poziomie�.

� Czy Duchy sympatyzuj¹ce ze sob¹ mog¹ siê rozstaæ?
�Tak, je�li jeden z nich jest leniwy�.

Idea dwóch po³ówek po³¹czonych ze sob¹ na wieki to przeno�nia oddaj¹ca sens

dwóch sympatyzuj¹cych ze sob¹ Duchów; jest to wyra¿enie u¿ywane nawet potocznie,

którego nie mo¿na traktowaæ dos³ownie; Duchy, które pos³ugiwa³y siê nim w czasie

seansów spirytystycznych, na pewno nie nale¿¹ do grona zbyt rozwiniêtych; ich sfera

poznawcza jest znacznie ograniczona, tote¿ mog¹ one prezentowaæ swe my�li za pomo-

c¹ wyra¿eñ, które stosowa³y za ¿ycia cielesnego. Nale¿y wiêc odrzuciæ ideê g³osz¹c¹, ¿e

dwa Duchy zosta³y stworzone dla siebie i w sposób nieunikniony, skutkiem zrz¹dzenia
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losu spotkaj¹ siê pewnego dnia i po³¹cz¹ na wieczno�æ, choæ wcze�niej przez pewien

czas by³y rozdzielone.

Wspomnienia z istnienia cielesnego
304. Czy Duch pamiêta swe cielesne istnienie?
�Tak, a dok³adnie � ¿yj¹c ju¿ wiele razy jako cz³owiek, pamiêta,

kim by³; i zapewniam ciê, ¿e niekiedy z politowaniem �mieje siê z sa-
mego siebie�.

Zupe³nie jak cz³owiek, który osi¹gn¹wszy ju¿ wiek rozs¹dku, �mieje siê ze sprawek

m³odo�ci i dziecinnych k³opotów.

305. Czy wspomnienie cielesnego istnienia pojawia siê u Ducha za-
raz po �mierci i jest kompletne?

�Nie; powraca do niego stopniowo, jakby opada³a mg³a, w miarê jak
skupia na nim sw¹ uwagê�.

306. Czy Duch pamiêta dok³adnie wszystkie wydarzenia ze swego
¿ycia; czy jest w stanie jednorazowo ogarn¹æ je retrospektywnie?

�Przypomina sobie ró¿ne rzeczy w kontek�cie nastêpstw, które przy-
nios³y mu jako Duchowi; rozumiesz tak¿e, ¿e s¹ sprawy, do których nie
przywi¹zuje wiêkszej wagi lub o których nawet chce zapomnieæ�.

� Czy gdyby chcia³, móg³by je sobie przypomnieæ?
�Mo¿e sobie przypomnieæ najdrobniejsze szczegó³y i wydarzenia,

nawet swoje my�li; lecz poniewa¿ nie jest to potrzebne, nie robi tego�.
� Czy dostrzega cel swego ziemskiego istnienia, na tle swego przy-

sz³ego ¿ycia?
�Oczywi�cie, ¿e go dostrzega i rozumie lepiej, ni¿ za ¿ycia w ciele;

rozumie potrzebê oczyszczania siê, by osi¹gn¹æ nieskoñczono�æ; wie
tak¿e, ¿e ka¿de istnienie pozostawia mu jakie� nieczysto�ci�.

307. W jaki sposób przesz³e ¿ycie przedstawia siê w pamiêci Du-
cha? Czy dzieje siê to w wyobra�ni, czy mo¿e przesuwa mu siê przed
oczami jak obraz?
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�I tak, i tak; wszystkie czyny, których przypomnieniem sobie jest za-
interesowany, wydaj¹ mu siê, jakby dzia³y siê obecnie; inne s¹ mniej
lub bardziej zamglone w pamiêci, czy nawet ca³kowicie zapomniane.
Im bardziej Duch jest zdematerializowany, tym mniejsz¹ wagê przy-
wi¹zuje do spraw materialnych. Czêsto wywo³ujesz b³¹kaj¹ce siê Du-
chy, które opu�ci³y Ziemiê i nawet nie przypominaj¹ sobie imion ko-
chanych osób czy szczegó³ów, które w twoich oczach s¹ wa¿ne; nie
maj¹ one dla nich wiêkszego znaczenia i stopniowo popadaj¹ w zapo-
mnienie. Natomiast bardzo dobrze Duchy te pamiêtaj¹ zasadnicze fak-
ty, które pozwoli³y im siê rozwin¹æ�.

308. Czy Duch pamiêta istnienia poprzedzaj¹ce to, które w³a�nie siê
zakoñczy³o?

�Ca³a jego przesz³o�æ przesuwa mu siê przed oczami, jak kolejne
etapy pewnej podró¿y; lecz � powiedzieli�my ju¿ � ¿e Duch nie pa-
miêta dos³ownie wszystkich czynów; pamiêta je w kontek�cie ich
wp³ywu na jego obecn¹ sytuacjê. Na przyk³ad je�li chodzi o pierwsze
istnienia, które mo¿na by traktowaæ jako dzieciñstwo Ducha, to pamiêæ
o nich rozmywa siê i ginie w nocy zapomnienia�.

309. W jaki sposób Duch traktuje cia³o, które w³a�nie porzuci³?
�Jak z³e, przeszkadzaj¹ce mu ubranie; i jest zadowolony, ¿e siê go

pozby³�.
� Jakie wra¿enie robi na nim widok jego rozk³adaj¹cego siê cia³a?
�Prawie zawsze jest mu to obojêtne � jak co�, do czego nie przy-

wi¹zuje siê wiêkszej wagi�.
310. Czy po jakim� czasie Duch traktuje szkielet i inne pozosta³o�ci

jako przedmioty nale¿¹ce do niego?
�Czasami; wszystko zale¿y od punktu widzenia, z którego podcho-

dzi do spraw ziemskich�.
311. Czy szacunek, którym darzymy przedmioty materialne nale¿¹-

ce do Ducha, sprawia mu przyjemno�æ i przyci¹ga jego uwagê?
�Duch zawsze jest szczê�liwy, ¿e siê o nim pamiêta; przechowywa-

ne po nim przedmioty przypominaj¹ mu wiele spraw, lecz to my�l o nim
przyci¹ga go do was�.
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312. Czy Duchy zachowuj¹ wspomnienie cierpieñ, których do-
�wiadczy³y w czasie ostatniego istnienia cielesnego?

�Czêsto je zachowuj¹, i wspomnienie to pozwala im lepiej doceniæ
warto�æ szczê�cia, którego mog¹ zaznawaæ jako Duchy�.

313. Czy cz³owiek, który by³ na Ziemi szczê�liwy, ¿a³uje, ¿e porzu-
ca tutejsze przyjemno�ci?

�Tylko Duchy ni¿sze mog¹ ¿a³owaæ rozrywek, które odpowiadaj¹
nieczysto�ci ich natury � co sprawia, ¿e cierpi¹. Dla Duchów lepiej
rozwiniêtych wieczne szczê�cie ma tysi¹ckrotnie wiêksz¹ warto�æ, ni¿
krótkotrwa³e przyjemno�ci na Ziemi�.

Podobnie my�li cz³owiek o rzeczach, które sprawia³y mu przyjemno�æ, gdy by³

dzieckiem.

314. Czy ten, kto rozpocz¹³ jak¹� po¿yteczn¹ pracê i zosta³a ona
przerwana przez �mieræ, ¿a³uje w innym �wiecie, ¿e pozostawi³ nieza-
koñczone sprawy?

�Nie, poniewa¿ widzi, ¿e s¹ inni wyznaczeni do ich zakoñczenia.
Przeciwnie � ma nawet obowi¹zek wspierania innych Duchów w ludz-
kich cia³ach w trakcie tej pracy. Jego celem na Ziemi by³o dobro ludzko-
�ci; podobny cel przy�wieca w �wiecie Duchów�.

315. Czy temu, kto zajmowa³ siê sztukami piêknymi lub literatur¹,
zale¿y w za�wiatach na jego pracach tak samo jak za ¿ycia na Ziemi?

�Traktuje te prace odpowiednio do stopnia swego rozwoju i niekie-
dy krytykuje co�, co kiedy� mu siê podoba³o�.

316. Czy Ducha interesuj¹ podejmowane na Ziemi prace, maj¹ce na
celu rozwój sztuki czy nauki?

�To zale¿y od stopnia jego rozwoju lub od misji, któr¹ móg³by wy-
konywaæ. To, co wam wydaje siê wspania³e, dla niektórych Duchów
nie ma wiêkszego znaczenia; podziwiaj¹ to, jak naukowiec podziwia
dzie³o ucznia. Bior¹ pod uwagê to, co mog³oby �wiadczyæ o rozwoju
i postêpie wcielonych Duchów�.

317. Czy Duchy po �mierci fizycznej zachowuj¹ mi³o�æ do swej oj-
czyzny?
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�Zawsze dzia³a ta sama zasada: dla Duchów wysoko rozwiniêtych
ojczyzn¹ jest wszech�wiat; na Ziemi ich ojczyzn¹ jest miejsce, w któ-
rym najwiêcej ludzi obdarzaj¹ sympati¹.�

Sytuacja Duchów i ich sposób patrzenia na rozmaite sprawy s¹ nieskoñczenie zró¿-

nicowane, w zale¿no�ci od stopnia ich moralnego i intelektualnego rozwoju. Duchy

wysoko rozwiniête spêdzaj¹ na Ziemi tylko krótki czas; wszystko, co siê tam dzieje, jest

tak krótkie w porównaniu z bezmiarem nieskoñczono�ci � tak wiêc sprawy, do których

ludzie przywi¹zuj¹ warto�æ, s¹ w ich oczach b³ahe i niepoci¹gaj¹ce; chyba ¿e Duchy te

s¹ powo³ane do towarzyszenia rozwojowi ludzko�ci. Duchy znajduj¹ce siê na �rednim

stopniu rozwoju przebywaj¹ na Ziemi czê�ciej, choæ równie¿ patrz¹ na tutejsze sprawy

z wy¿szego punktu widzenia ni¿ za ¿ycia w materii. O Duchach pospolitych mo¿na

powiedzieæ, ¿e s¹ tu na swój sposób osiad³e i stanowi¹ otoczenie planety w postaci

niewidzialnego �wiata; w stosunku do niektórych spraw zachowa³y nawet te same po-

gl¹dy, preferencje i sk³onno�ci, które posiada³y, znajduj¹c siê w cielesnej pow³oce; mie-

szaj¹ siê wiêc do naszych spotkañ, interesów i zabaw, w których bior¹ mniej lub bardziej

aktywny udzia³, odpowiednio do ich charakteru. Nie mog¹c zaspokoiæ swych ¿¹dz, in-

spiruj¹ oddaj¹cych siê im ludzi. Jednak najwiêcej jest tych powa¿niejszych, które uwa¿-

nie obserwuj¹, by nauczyæ siê czego� i rozwin¹æ�.

318. Czy idee Duchów ulegaj¹ przemianom odpowiednio do stanu
ducha?

�W du¿ym stopniu; ulegaj¹ bardzo du¿ym modyfikacjom, w miarê
jak Duch dematerializuje siê; mo¿e on przez d³u¿szy czas obstawaæ
przy tych samych ideach, lecz w miarê zmniejszania siê wp³ywu mate-
rii, widzi rzeczywisto�æ o wiele ja�niej; dlatego te¿ szuka �rodków, by
siê rozwin¹æ�.

319. Skoro Duch ¿y³ ju¿ ¿yciem spirytystycznym przed swym wcie-
leniem, to sk¹d bierze siê jego zdziwienie, gdy powraca do �wiata Du-
chów?

�Jest to tylko skutek pierwszego wra¿enia i zak³óceñ wystêpuj¹cych
po przebudzeniu; pó�niej orientuje siê doskonale, w miarê odzyskiwa-
nia wspomnieñ i zacierania siê wra¿eñ ¿ycia ziemskiego�. (163 i na-
stêpne).
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Oddawanie czci zmar³ym. Pogrzeby
320. Czy na Duchach robi wra¿enie pamiêæ tych, którzy kochali je

na Ziemi?
�Wiêksze, ni¿ sobie wyobra¿acie; je�li s¹ szczê�liwe, to pamiêæ ta

jeszcze wzmaga to szczê�cie; je�li za� nieszczê�liwe, to stanowi dla
nich ulgê�.

321. Czy �wiêto zmar³ych jest dla Duchów jakim� uroczystym
dniem? Czy przygotowuj¹ siê, by odwiedziæ tych, którzy bêd¹ siê za
nich modliæ?

�Duchy przybywaj¹ na wezwanie w my�lach, zarówno w tym dniu,
jak i w ka¿dym innym�.

� Czy dzieñ ten jest dla nich powodem do spotkañ w pobli¿u ich
doczesnych szcz¹tków?

�Jest ich tam tego dnia wiêcej ni¿ zwykle, bo wiêcej osób je przyzy-
wa; jednak ka¿dy z nich przybywa tylko z powodu swych przyjació³,
a nie dla t³umów obojêtnych im osób�.

� Pod jak¹ postaci¹ przybywaj¹ i jakimi mogliby�my je ujrzeæ,
gdyby mog³y staæ siê widzialne?

�Pod postaci¹ tak¹, jak¹ znali�cie je za ¿ycia w materii�.
322. Czy Duchy zapomniane i takie, których grobów nikt nie odwie-

dza, przybywaj¹ mimo wszystko i ¿a³uj¹, widz¹c, ¿e ¿aden przyjaciel
nie pamiêta o nich?

�A có¿by mia³y robiæ na Ziemi? Utrzymuj¹ je tylko wiêzy serca. Je-
�li nie ma tam mi³o�ci, to Ducha nic tam nie trzyma: ma przecie¿ dla
siebie ca³y wszech�wiat�.

323. Czy wizyta na grobie dostarcza Duchowi wiêkszej przyjemno-
�ci, ni¿ modlitwa odmawiana za niego w domu?

�Wizyta na grobie to sposób okazania, ¿e my�li siê o nieobecnym
Duchu: to przejaw zewnêtrzny. Powiedzia³em wam, ¿e to modlitwa
u�wiêca akt pamiêci; miejsce nie jest wa¿ne, je�li tylko p³ynie ona pro-
sto z serca�.

324. Czy Duchy osób, którym wznosi siê pomniki i tablice pami¹t-
kowe, uczestnicz¹ w tego typu ceremoniach i s¹ z tego zadowolone?
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�Wiele z nich przybywa, tam je�li mo¿e � bardziej jednak s¹ czu³e
na pamiêæ ni¿ na honory�.

325. Sk¹d u niektórych osób bierze siê chêæ bycia pochowanym
w takim, a nie innym miejscu? Czy chêtniej powracaj¹ tam po �mierci
� czy raczej wi¹¿e siê to z przywi¹zywaniem warto�ci do spraw mate-
rialnych i jest oznak¹ ni¿szo�ci Ducha?

�Przywi¹zanie Ducha do niektórych miejsc; ni¿szo�æ moralna. Czy¿
dla rozwiniêtego Ducha jeden zak¹tek Ziemi mo¿e mieæ wiêksz¹ war-
to�æ od innych? Czy¿ nie wie, ¿e jego dusza po³¹czy siê z tymi, które
kocha, nawet je�li ich ko�ci pozostan¹ osobno?�

� Czy gromadzenie po�miertnych szcz¹tków wszystkich cz³on-
ków rodziny w tym samym miejscu nale¿y traktowaæ jako przejaw
pró¿no�ci?

�Nie; to pobo¿ny zwyczaj i dowód sympatii dla tych, których siê
kocha³o; je�li nawet gromadzenie to nie ma warto�ci dla Duchów, to
jest wa¿ne dla ludzi: jest wtedy wiêcej wspomnieñ�.

326. Czy dusza, wchodz¹c w spirytystyczne ¿ycie, jest wra¿liwa na
cze�æ oddawan¹ jej �miertelnym szcz¹tkom?

�Gdy Duch osi¹gn¹³ ju¿ pewien stopieñ doskona³o�ci, to nie charak-
teryzuje go ju¿ ziemska pró¿no�æ i rozumie on ulotno�æ wszechrzeczy;
jednak musisz wiedzieæ, ¿e s¹ Duchy, które w pierwszym momencie po
�mierci odczuwaj¹ wielk¹ przyjemno�æ dziêki honorom, które im siê
oddaje � lub smuc¹ siê, widz¹c, ¿e nie szanuje siê ich szcz¹tków; jest
tak, poniewa¿ wci¹¿ ho³duj¹ ziemskim przes¹dom�.

327. Czy Duch uczestniczy w pogrzebie?
�Czêsto w nim uczestniczy, lecz niekiedy nie zdaje sobie sprawy, co

siê dzieje, poniewa¿ jest jeszcze w stanie po�miertnych zaburzeñ�.
� Czy pochlebia mu obecno�æ wielu ludzi?
�To zale¿y od uczuæ tych osób�.
328. Czy Duch zmar³ego uczestniczy w spotkaniu po�wiêconym

otwarciu testamentu?
�Prawie zawsze; Bóg chce, aby to zrobi³, by p³ynê³a st¹d nauka

i kara dla winowajców; to tu Duch mo¿e oceniæ, ile warte s¹ roszczenia;
dla niego wszelkie uczucia s¹ jawne, czêsto wiêc szeroko otwiera oczy
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i rozczarowuje siê, widz¹c, jak chciwie niektórzy rozdzielaj¹ to, co zo-
stawi³; kiedy� jednak nadejdzie tak¿e kolej tych osób�.

329. Czy szacunek, którym cz³owiek od zawsze darzy³ zmar³ych we
wszystkich kulturach, �wiadczy o intuicyjnym przeczuciu przysz³ego
¿ycia?

�To naturalne nastêpstwo; bez niego szacunek by³by bezprzedmio-
towy�.
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Rozdzia³ VII

Powrót do ¿ycia cielesnego

1. Pierwszy etap powrotu � 2. Po³¹czenie duszy i cia³a

� 3. Moralne i intelektualne cechy cz³owieka � 4. Wp³yw organizmu

� 5. U³omno�æ umys³owa, szaleñstwo � 6. O dzieciñstwie

� 7. Ziemskie sympatie i antypatie � 8. Zapomnienie o przesz³o�ci

Pierwszy etap powrotu
330. Czy Duchy wiedz¹, kiedy siê reinkarnuj¹?
�Wyczuwaj¹ to, jak niewidomy zbli¿aj¹cy siê do ognia. Wiedz¹, ¿e

musz¹ przyoblec siê w cia³o, tak jak wy zdajecie sobie sprawê, ¿e pew-
nego dnia musicie umrzeæ � nie wiedz¹c jednak, kiedy dok³adnie to
nast¹pi�. (166)

� Reinkarnacja jest wiêc konieczna w ¿yciu spirytystycznym, po-
dobnie jak �mieræ w ¿yciu cielesnym?

�W³a�nie tak�.
331. Czy wszystkie Duchy interesuje ich reinkarnacja?
�S¹ i takie, których w ogóle nie obchodzi, a nawet nie rozumiej¹ jej;

zale¿y to od ich mniej lub bardziej zaawansowanej natury. Dla niektó-
rych z nich niepewno�æ przysz³o�ci stanowi karê�.

332. Czy Duch mo¿e przyspieszyæ lub opó�niæ moment reinkarnacji?
�Mo¿e j¹ przyspieszyæ, je�li taka jest jego wola; mo¿e te¿ opó�niæ,

je¿eli boi siê próby; bywaj¹ bowiem tak¿e Duchy tchórzliwe lub obo-
jêtne � choæ nie pozostaj¹ one bezkarne; Duch taki bêdzie cierpieæ jak
kto�, kto odmawia przyjêcia lekarstwa maj¹cego przynie�æ mu ulgê�.
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333. Je�li jaki� Duch by³by wystarczaj¹co szczê�liwy w po�rednim
stanie miêdzy b³¹kaj¹cymi siê Duchami i nie mia³by ambicji, by siê
rozwijaæ, to czy móg³by przed³u¿aæ ten stan w nieskoñczono�æ?

�W nieskoñczono�æ nie; potrzebê rozwoju Duch odczuwa prêdzej czy
pó�niej; ka¿dy musi siê rozwin¹æ, bo takie jest jego przeznaczenie�.

334. Czy po³¹czenie duszy z takim czy innym cia³em jest definityw-
ne; czy te¿ decyzja podejmowana jest w ostatniej chwili?

�Wszystko jest wyznaczone z wyprzedzeniem. Duch, wybieraj¹c
próbê, której chce siê poddaæ, prosi o reinkarnacjê; Bóg za�, który wie
wszystko i wszystko widzi, wiedzia³ odpowiednio wcze�niej, ¿e ta czy
inna dusza po³¹czy siê z tym czy innym cia³em�.

335. Czy Duch mo¿e wybraæ sobie cia³o, z którym ma siê po³¹czyæ
� czy te¿ zale¿y to od losu i bêdzie dla niego prób¹?

�Mo¿e wybraæ cia³o, bowiem niedoskona³o�ci tego cia³a s¹ dla nie-
go próbami, które pomagaj¹ mu w rozwoju, gdy stara siê pokonywaæ
napotykane przeszkody � choæ wybór ten nie zawsze zale¿y od niego;
Duch zawsze jednak mo¿e prosiæ�.

� Czy Duch móg³by w ostatniej chwili odmówiæ po³¹czenia siê
z wybranym cia³em?

�Je�li by odmówi³, cierpia³by o wiele bardziej ni¿ ten, kto nie do-
�wiadcza ¿adnej próby�.

336. Czy mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dziecko, które ma siê narodziæ, nie
znajduje ¿adnego Ducha, który chcia³by siê w nie wcieliæ?

�O to dba sam Bóg. Je�li dziecko ma siê urodziæ ¿ywe, to musi mieæ
duszê; ka¿de stworzenie ma swój sens�.

337. Czy po³¹czenie Ducha z takim czy innym cia³em mo¿e byæ
przez Boga narzucone?

�Mo¿e byæ narzucone, podobnie jak rozmaite próby � zw³aszcza
gdy Duch nie jest jeszcze zdolny dokonywaæ wyboru, bo nie posiada
wiedzy. Duch mo¿e te¿ zostaæ zmuszony do po³¹czenia siê z jakim� cia-
³em na zasadzie odkupienia win, bowiem pozycja zajmowana przez
dziecko w �wiecie mo¿e byæ dla niego przedmiotem kary�.

338. Gdyby mia³o siê zdarzyæ, ¿e wiele Duchów chcia³oby po³¹czyæ
siê z tym samym cia³em, to do czego by dosz³o?
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�Wiele Duchów mo¿e prosiæ o to samo cia³o; to Bóg os¹dzi, kto jest
najbardziej zdolnym do wype³nienia misji, do której przeznaczone jest
dziecko; jednak � jak ju¿ powiedzia³em � decyzjê o po³¹czeniu Du-
cha z cia³em podejmuje siê wcze�niej�.

339. Czy momentowi wcielenia towarzysz¹ zaburzenia podobne do
tych pojawiaj¹cych siê w chwili �mierci?

�O wiele wiêksze i przede wszystkim o wiele d³u¿sze. W chwili
�mierci Duch uwalnia siê; podczas narodzin za� zostaje uwiêziony�.

340. Czy chwila wcielenia jest dla Ducha uroczysta? Czy traktuje j¹
jako co� bardzo dla niego wa¿nego?

�Duch jest jak wêdrowiec, który wsiada na statek, by odbyæ trudn¹
podró¿, i który nie wie, czy przypadkiem w�ród niebezpieczeñstw nie
czeka go �mieræ�.

Wsiadaj¹cy na statek podró¿ny wie, jakich niebezpieczeñstw mo¿e siê spodziewaæ �

lecz nie wie dok³adnie, jak bêdzie przebiegaæ rejs; podobnie jest z Duchem: zna on

charakter prób, którym zostanie poddany � lecz nie wie, czy wyjdzie z nich zwyciêsko.

Podobnie jak �mieræ cia³a jest dla Ducha czym� w rodzaju odrodzenia, tak i reinkar-

nacja stanowi dla niego co� w rodzaju �mierci, czy raczej wygnania i odosobnienia.

Porzuca on �wiat Duchów na rzecz �wiata cielesnego � jak cz³owiek, który porzuca

�wiat ludzi, udaj¹c siê do �wiata Duchów. Duch wie, ¿e ponownie siê wcieli, podobnie jak

cz³owiek wie, ¿e umrze; ten drugi jednak zdaje sobie sprawê z przemiany dopiero w ostat-

niej chwili. Podobnie wiêc jak cz³owiek odczuwa przed�miertn¹ agoniê, tak i Duch do-

�wiadcza zaburzeñ tak d³ugo, dopóki jego nowe istnienie nie zostanie ca³kowicie ukszta³-

towane. Zbli¿anie siê momentu reinkarnacji stanowi dla Ducha co� w rodzaju agonii.

341. Czy niepewno�æ, dotycz¹ca udanego lub nie zakoñczenia
prób, jest dla Ducha powodem do niepokoju zanim jeszcze dojdzie do
wcielenia?

�Wielkiego niepokoju, bowiem w zale¿no�ci od sukcesu lub fiaska
w próbach, Duch rozwinie siê szybciej lub wolniej�.

342. Czy w chwili wcielania siê Duchowi towarzysz¹ inne przyja-
zne Duchy przybywaj¹ce, by byæ z nim, gdy odchodzi ze �wiata spiry-
tystycznego � podobnie, jak pojawiaj¹ siê, gdy do niego powraca?
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�To zale¿y od sfery zamieszkiwanej przez Ducha. Je�li nale¿y do
sfery, gdzie panuj¹ uczucia, Duchy towarzysz¹ mu do ostatniej chwi-
li, dodaj¹c mu otuchy � i czyni¹ to nawet w czasie jego cielesnego
istnienia�.

343. Czy niektóre istoty widywane w snach i towarzysz¹ce nam
w k³opotach � choæ nawet nie znamy ich z twarzy � to s¹ w³a�nie owe
przyjazne Duchy, które opiekuj¹ siê nami za ¿ycia?

�Bardzo czêsto to one; Duchy te przybywaj¹ was odwiedzaæ, po-
dobnie jak wy odwiedzacie osoby uwiêzione�.

Po³¹czenie duszy i cia³a
344. W którym momencie dusza ³¹czy siê z cia³em?
�Po³¹czenie rozpoczyna siê w chwili zap³odnienia, lecz staje siê

kompletne dopiero w czasie narodzin. Od momentu zap³odnienia, Duch
wyznaczony do po³¹czenia siê z danym cia³em, ³¹czy siê z nim fluidal-
nym wiêzad³em, które stopniowo skraca siê, a¿ do chwili, gdy dziecko
ujrzy �wiat³o dzienne; pierwszy krzyk dziecka to symboliczny znak, ¿e
powiêkszy³a siê liczba ¿yj¹cych w ciele s³ug Bo¿ych�.

345. Czy po³¹czenie Ducha z cia³em w momencie zap³odnienia jest
nieodwracalne? Czy w tym pierwszym okresie Duch móg³by odmówiæ
zamieszkania w wyznaczonym dla niego ciele?

�Po³¹czenie jest nieodwracalne w tym sensie, ¿e ¿aden inny Duch
nie mo¿e zaj¹æ miejsca tego, który dla danego cia³a jest wyznaczony;
poniewa¿ jednak wiêzy ³¹cz¹ce Ducha z cia³em s¹ bardzo s³abe, to ³a-
two jest je zerwaæ, co mo¿e siê dokonaæ wskutek dzia³ania woli Ducha
chc¹cego wycofaæ siê z próby, któr¹ sobie wybra³; wtedy jednak dziec-
ko nie ¿yje�.

346. Co siê dzieje z Duchem, gdy wybrane przez niego cia³o umiera?
�Wybiera sobie inne�.
� Co mo¿e byæ przyczyn¹ takich przedwczesnych �mierci?
�Najczê�ciej niedoskona³o�æ materii�.
347. Jaki po¿ytek mo¿e przynie�æ Duchowi wcielenie w cia³o, które

umiera kilka dni po narodzinach?
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�Istota ta nie ma jeszcze rozwiniêtej �wiadomo�ci swego istnienia;
�mieræ taka nie ma prawie ¿adnego znaczenia; najczê�ciej jednak �
jak ju¿ powiedzieli�my � jest to próba dla rodziców�.

348. Czy Duch wie wcze�niej, ¿e wybrane przez niego cia³o nie ma
szans na prze¿ycie?

�Czasami o tym wie � i je�li mimo to wybiera je, to zapewne wyco-
fuje siê z próby�.

349. Je�li z jakiego� powodu nie dosz³o do reinkarnacji, to czy Duch
natychmiast rozpoczyna inne istnienie?

�Nie zawsze natychmiast; do wyboru nowego istnienia Duch po-
trzebuje czasu � chyba ¿e wcze�niej zdecydowano, ¿e ma siê wcieliæ
od razu.�

350. Czy Duch, z³¹czywszy siê z cia³em dziecka, a wiêc nie mog¹c
ju¿ siê wycofaæ, ¿a³uje niekiedy swojego wyboru?

�Chcesz zapytaæ, czy jako cz³owiek skar¿y siê na swoje ¿ycie?
Czy chcia³by ¿yæ inaczej? Tak. Czy ¿a³uje wyboru, którego dokona³?
Nie; bo nie wie, co wybra³. Ju¿ wcielony Duch nie mo¿e ¿a³owaæ wy-
boru, którego sobie nie u�wiadamia; mo¿e jednak uznaæ, ¿e obci¹¿e-
nie jest za du¿e i przerasta jego si³y, a wtedy szuka ratunku w samo-
bójstwie�.

351. Czy w okresie od zap³odnienia do narodzin Duch w pe³ni ko-
rzysta ze wszystkich swych zdolno�ci?

�Mniej wiêcej, zale¿nie od up³ywu czasu, bowiem Duch nie jest
jeszcze wcielony, lecz tylko po³¹czony. Od chwili zap³odnienia Duch
zaczyna do�wiadczaæ zaburzeñ, co daje mu do zrozumienia, ¿e nad-
szed³ moment rozpoczêcia nowego istnienia; zaburzenia te bêd¹ wzra-
staæ, a¿ do narodzin; w okresie tym stan Ducha przypomina mniej wiê-
cej jego stan z czasu wcielenia i snu cia³a materialnego; w miarê jak
przybli¿a siê moment narodzin, �wiadomo�æ Ducha oraz jego pamiêæ
o przesz³o�ci zacieraj¹ siê i w koñcu zanikaj¹ ca³kowicie jak u cz³owie-
ka, który ¿yje w pe³nym wymiarze; wspomnienia te jednak stopniowo
powracaj¹, gdy wraca do stanu ¿ycia jako Duch�.

352. Czy w chwili narodzin Duch odzyskuje natychmiast pe³n¹
gamê swych mo¿liwo�ci?
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�Nie; rozwijaj¹ siê one stopniowo wraz z organami. Dla niego za-
czê³o siê nowe istnienie; trzeba wiêc, aby nauczy³ siê pos³ugiwaæ swy-
mi narzêdziami; �wiadomo�æ powraca do niego stopniowo, jak do bu-
dz¹cego siê ze snu cz³owieka, który znajduje siê w po³o¿eniu innym od
tego, gdy zasypia³�.

353. Je�li po³¹czenie Ducha i cia³a jest kompletne tylko po chwili
narodzin, to czy mo¿na traktowaæ p³ód jako twór posiadaj¹cy duszê?

�Duch, który ma go animowaæ, istnieje na swój sposób poza nim;
w p³odzie nie ma wiêc � dos³ownie mówi¹c � duszy, bowiem dopiero
reinkarnacja jest procesem, który do tego zjawiska prowadzi; jednak
Duch jest po³¹czony z cia³em, które bêdzie posiadaæ�.

354. W jaki wiêc sposób okre�liæ ¿ycie p³odowe?
�Jest to jakby ¿ycie wegetuj¹cej ro�liny. Dziecko to ¿yje w sposób

fizyczny. Na ludzkie istnienie sk³ada siê ¿ycie fizyczne i organiczne,
które w chwili narodzin dope³nia ¿ycie duchowe�.

355. Czy � jak g³osi nauka � istniej¹ dzieci, o których ju¿ w ³onie
matki wiadomo, ¿e nie bêd¹ ¿yæ; jaki to ma cel?

�Czêsto siê tak zdarza, a Bóg pozwala na to, jako na próbê czy to dla
rodziców, czy dla Ducha, który ma siê wcieliæ�.

356. Czy istniej¹ dzieci rodz¹ce siê martwe, które nigdy nie by³y
przeznaczone do przyjêcia wcielaj¹cego siê Ducha?

�Tak; s¹ takie, dla których cia³ nie zosta³ wyznaczony ¿aden Duch:
w ich przypadku nic siê nie dzieje. Dzieci takie przychodz¹ na �wiat
wy³¹cznie jako próba dla rodziców�.

� Czy istota tego rodzaju mo¿e urodziæ siê w terminie?
�Tak, czasami; lecz mimo wszystko nie bêdzie ¿ywa�.
� Czy wobec tego ka¿de dziecko, które prze¿ywa swe narodziny,

zawiera wcielonego w nim Ducha?
�A jak mia³oby byæ? Inaczej nie by³oby istot¹ ludzk¹�.
357. Jakie s¹ dla Ducha konsekwencje aborcji?
�Nic nie warte istnienie, które nale¿y zacz¹æ od pocz¹tku�.
358. Czy ka¿da sztuczna aborcja, bez wzglêdu na czas, który up³y-

n¹³ od zap³odnienia, jest zbrodni¹?
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�O zbrodni mo¿na mówiæ zawsze wtedy, gdy naruszacie prawa
Bo¿e. Matka, lub ktokolwiek inny, zawsze pope³ni zbrodniê przeciwko
¿yciu nienarodzonego dziecka, albowiem uniemo¿liwi jego duszy do-
�wiadczenie prób, których instrumentem ma byæ cia³o�.

359. Czy w przypadku, gdyby narodziny dziecka mia³y zagra¿aæ ¿y-
ciu matki, by³oby zbrodni¹ po�wiêcenie dziecka, by matkê uratowaæ?

�Lepiej jest po�wiêciæ istnienie, którego jeszcze nie ma � ni¿ to,
które ju¿ trwa�.

360. Czy jest rzecz¹ s³uszn¹ traktowanie p³odu na równi z dziec-
kiem, które prze¿y³o swe narodziny?

�Trzeba, aby�cie we wszystkim dostrzegali wolê Boga i Jego dzie³o;
nie lekcewa¿cie wiêc rzeczy, które powinni�cie szanowaæ. Dlaczego by
nie szanowaæ dzie³ stworzenia, które niekiedy z woli Stwórcy s¹ nie-
kompletne? Wszystko stanowi czê�æ Jego planów i nikt nie ma prawa
tego os¹dzaæ�.

Moralne i intelektualne cechy cz³owieka
361. Sk¹d bior¹ siê u cz³owieka jego zalety lub wady moralne?
�S¹ to cechy Ducha, który jest w nim wcielony; im bardziej czysty

jest to Duch, tym mocniej cz³owiek sk³ania siê ku dobru�.
� Mog³oby siê wiêc wydawaæ, ¿e cz³owiek dobry jest wcieleniem

dobrego Ducha, a z³y � Ducha z³ego?
�Tak; nale¿y jednak dodaæ, ¿e jest to Duch niedoskona³y, bowiem

inaczej mo¿na by s¹dziæ, ¿e Duch ten jest z³y wiecznie � jak to wy-
obra¿acie sobie demony�.

362. Jaki charakter maj¹ osoby, w które wcielone s¹ Duchy lekko-
my�lne czy swawolne?

�S¹ to ludzie bezmy�lni, podstêpni, a czasem nawet otwarcie z³o-
�liwi�.

363. Czy Duchy charakteryzuj¹ ¿¹dze, które nie wystêpuj¹ w�ród
ludzi?

�Nie, inaczej by je wam przekaza³y�.
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364. Czy to w³asny Duch nadaje cz³owiekowi cechy zwi¹zane z mo-
ralno�ci¹ i inteligencj¹?

�Oczywi�cie tak, odpowiednio do stopnia rozwoju, który osi¹gn¹³.
Cz³owiek nie mo¿e mieæ w sobie dwóch Duchów�.

365. Dlaczego ludzie bardzo inteligentni � co �wiadczy³oby o tym,
¿e animuje ich Duch wy¿szy � s¹ czasem jednocze�nie wielce z³o�liwi?

�To dlatego, ¿e wcielony Duch nie jest wystarczaj¹co czysty, a cz³o-
wiek ten ulega wp³ywowi Duchów innych, jeszcze bardziej z³o�li-
wych. Duch rozwija siê stopniowo, krok po kroku � lecz jego rozwój
nie dokonuje siê jednocze�nie we wszystkich kierunkach; w jednym
okresie mo¿e rozwin¹æ siê pod k¹tem wiedzy, a w innym pod k¹tem
moralno�ci�.

366. Co nale¿y s¹dziæ o koncepcji g³osz¹cej, ¿e ró¿ne cechy intelek-
tualne i moralne cz³owieka s¹ przejawem wcielenia w nim wielu Du-
chów, z których ka¿dego charakteryzuje jaka� cecha specjalna?

�Po g³êbszym zastanowieniu dojdzie siê do wniosku, ¿e jest absur-
dalna. Ducha musz¹ charakteryzowaæ cechy wszelkiego rodzaju; aby
móg³ siê rozwin¹æ � potrzeba mu niezawis³ej woli; je�li wiêc cz³owiek
mia³by byæ zlepkiem Duchów, to wola ta by nie istnia³a; nie by³oby te¿
indywidualno�ci, za� �mieræ tych wszystkich Duchów przypomina³aby
ucieczkê ptaków z klatki. Cz³owiek czêsto skar¿y siê, ¿e nie rozumie
pewnych spraw. Interesuj¹c¹ rzecz¹ jest równie¿ widzieæ, jak sam
przed sob¹ piêtrzy trudno�ci, choæ rozwi¹zanie problemów jest proste
i zupe³nie naturalne. W tym przypadku znów mo¿na by mówiæ o braniu
efektu za przyczynê; by³oby to przeniesienie na cz³owieka pogañskich
wyobra¿eñ o Bogu. Poganie my�leli, ¿e tylu jest bogów, ile zjawisk we
wszech�wiecie; jednak znale�li siê w�ród nich ludzie, którzy w zjawi-
skach tych dostrzegli jako przyczynê jedynego Boga�.

W sferze fizycznej i pozazmys³owej znajdujemy w tym wzglêdzie wiele przyk³adów

do porównania. Kiedy� wierzono w istnienie ró¿nych rodzajów materii, obserwuj¹c ró¿-

norodno�æ jej przejawów; dzi� wiadomo, ¿e wszystkie te tak rozmaite zjawiska s¹ mo-

dyfikacjami zawsze tej samej, jedynej materii. Podobnie ró¿ne cechy charakteru s¹ prze-

jawem istnienia jednej duszy, czy Ducha wcielonego, a nie wielu dusz; równie¿ d�wiêki
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wydawane przez organy s¹ ró¿nymi odmianami tego samego d�wiêku, a nie wieloma

rodzajami d�wiêków. Gdyby�my zaakceptowali tak¹ koncepcjê, to mo¿na by twierdziæ,

¿e za ka¿dym razem, gdy cz³owiek pozyskuje jak¹� cechê czy sk³onno�æ � to dzieje siê

tak dlatego, ¿e jaki� Duch w nim przybywa lub z niego odchodzi. �wiadczy³oby to o tym,

¿e cz³owiek ów jest istot¹ bez indywidualno�ci, i w konsekwencji nie dotyczy go odpo-

wiedzialno�æ za czyny. Przecz¹ temu liczne przyk³ady manifestacji, w trakcie których

Duchy dowodz¹ swej osobowo�ci i to¿samo�ci.

Wp³yw organizmu
367. Czy Duch ³¹cz¹c siê z cia³em, identyfikuje siê z materi¹?
�Materia jest dla Ducha tylko pow³ok¹, podobnie jak ubranie dla

cia³a. Duch ³¹cz¹c siê z cia³em, zachowuje atrybuty swej spirytystycz-
nej natury�.

368. Czy mo¿liwo�ci Ducha mog¹ przejawiaæ siê dowolnie, gdy jest
on po³¹czony z cia³em?

�Przejawy mo¿liwo�ci zale¿¹ od organów, które s¹ do tego celu
wykorzystywane; w tym wypadku s¹ one os³abione wskutek oporu
materii�.

� Czy wobec tego pow³oka materialna stanowi dla Ducha prze-
szkodê w dowolnym manifestowaniu jego mo¿liwo�ci � podobnie jak
matowa szyba utrudnia woln¹ emisjê �wiat³a?

�Tak, stanowi spor¹ przeszkodê�.

Wp³yw opornej materii cia³a na Ducha mo¿na tak¿e porównaæ do zamulonej wody,

która utrudnia ruchy p³ywakowi.

369. Czy dowolne korzystanie z mo¿liwo�ci duszy zale¿y od stopnia
rozwoju organów?

�Organy s¹ narzêdziem manifestacji mo¿liwo�ci duszy; manifesta-
cje te zale¿¹ od stopnia rozwoju i doskona³o�ci tych organów � podob-
nie jak skuteczno�æ pracy zale¿y od doskona³o�ci narzêdzia�.

370. Czy mo¿na mówiæ o istnieniu zwi¹zku pomiêdzy rozwojem or-
ganów mózgowych a stopniem cech moralnych i intelektualnych?
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�Nie mylcie skutku z przyczyn¹. Duch zawsze posiada okre�lone,
w³a�ciwe tylko jemu cechy; a wiêc to nie organy nadaj¹ mu te cechy,
lecz to cechy przyczyniaj¹ siê do rozwoju organów�.

� Czy wobec tego ró¿norodno�æ cech ludzkich zale¿y wy³¹cznie od
stanu Ducha?

�Wy³¹cznie � to niezbyt odpowiednie okre�lenie; cechy Ducha,
który mo¿e byæ s³abiej lub lepiej rozwiniêty, to podstawa; nale¿y jed-
nak braæ po uwagê tak¿e oddzia³ywanie materii, która w mniejszym lub
wiêkszym stopniu wp³ywa na przejawianie siê tych cech�.

Duch wcielaj¹c siê, jest ju¿ wyposa¿ony w okre�lone predyspozycje � i na tym tle

ka¿dy z organów stanowi ich efekt, a nie przyczynê. Je�li przyczyna poszczególnych

cech tkwi³aby w organach, to cz³owiek by³by jakby maszyn¹ bez wolnej woli i bez od-

powiedzialno�ci za czyny. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e najwiêksi geniusze � mêdrcy,

poeci, arty�ci, nie s¹ wybitni dlatego, i¿ jaki� przypadek obdarzy³ ich specjalnymi orga-

nami, a bez tych organów nie byliby ju¿ geniuszami � jak równie¿, ¿e ostatni g³upiec

móg³by byæ Newtonem, Wergiliuszem
1
 czy Rafaelem

2
, je�li tylko mia³by odpowiednie

organy; hipoteza ta wydaje siê jeszcze bardziej absurdalna, gdy we�mie siê pod uwagê

przymioty moralne. W �wietle tej hipotezy, na przyk³ad Wincenty a Paulo obdarzony

takim czy innym organem móg³by byæ zbrodniarzem, a jaki� zbrodniarz, równie¿ dziêki

posiadaniu pewnego organu, móg³by byæ Wincentym a Paulo. Wszystko jednak staje siê

jasne, gdy uznamy, ¿e odpowiednie organy � je�li takowe istniej¹ � rozwijaj¹ siê

w miarê wykorzystywania i trenowania jakiej� cechy lub zdolno�ci, podobnie jak miê-

�nie w czasie pracy. We�my pod uwagê przyk³ad tyle prosty, ¿e a¿ banalny. Cz³owieka

pijanego mo¿na rozpoznaæ po pewnych oznakach fizjonomicznych; czy to te oznaki

sprawiaj¹, ¿e jest pijany � czy te¿ jego stan wywo³uje te w³a�nie oznaki? Wobec po-

wy¿szego mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e organy nosz¹ piêtno okre�lonych cech.

1 Wergiliusz (70-19 p.n.e.) � najwybitniejszy epik rzymski. Jego najs³ynniejsze zna-
ne dzie³a to �Bukoliki� � wzorowane na sielankach Teokryta, �Georgiki� � poemat
dydaktyczny o rolnictwie, oraz �Eneida� � epopeja narodowa wzorowana na dzie³ach
Homera. (Przyp. t³umacza).
2 Rafael (1483-1520) � (w³a�ciwie: Rafael Santi) w³oski malarz i architekt, jeden
z najwiêkszych artystów epoki renesansu. Kierowa³ budow¹ Bazyliki �w. Piotra w Rzy-
mie, tworz¹c styl pe³en harmonii i klasycznego piêkna. Wywar³ wielki wp³yw na sztukê
europejsk¹. (Przyp. t³umacza).
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U³omno�æ umys³owa, szaleñstwo
371. Czy jest uzasadniona teoria g³osz¹ca, ¿e osoby upo�ledzone

umys³owo posiadaj¹ duszê ni¿szego rzêdu?
�Nie; posiadaj¹ one ludzk¹ duszê, czêsto nawet o wiele bardziej in-

teligentn¹, ni¿ mogliby�cie przypuszczaæ � która jednak cierpi wsku-
tek niewystarczaj¹cych mo¿liwo�ci komunikowania siê, podobnie jak
cz³owiek niemy cierpi, nie mog¹c mówiæ�.

372. Jaki jest cel Opatrzno�ci w stwarzaniu istot tak nieszczê�li-
wych, jak osoby upo�ledzone umys³owo w stopniu znacznym?

�S¹ to Duchy ukarane, które zamieszkuj¹ w cia³ach ludzi upo�ledzo-
nych. Duchy te cierpi¹ wskutek do�wiadczanych ograniczeñ i niemo¿-
no�ci zamanifestowania swych mo¿liwo�ci, z powodu niedorozwiniê-
cia lub braku odpowiednich organów�.

� Czy wobec tego nie mo¿na tu mówiæ o wp³ywie organów na ma-
nifestowanie siê pewnej cechy?

�Nigdy nie powiedzieli�my, ¿e organy nie wywieraj¹ ¿adnego wp³y-
wu; wywieraj¹ du¿y wp³yw na manifestowanie siê okre�lonej cechy,
lecz nie stanowi¹ jej si³y sprawczej; to w³a�nie tu le¿y ró¿nica. Dobry
muzyk nie zagra dobrze na kiepskim instrumencie, ale to przecie¿ nie
znaczy, ¿e jest z³ym muzykiem�.

Nale¿y rozgraniczyæ stan normalny od patologicznego. W stanie normalnym cechy

psychiczne pozwalaj¹ pokonaæ materialne przeszkody, które piêtrzy przed cz³owiekiem

materia; s¹ jednak przypadki, w których materia jest �ród³em oporu tak wielkiego, ¿e

przejawianie tych cech jest niemo¿liwe lub nienaturalne � jak u osób upo�ledzonych

umys³owo w stopniu znacznym; s¹ to przypadki patologiczne i w stanie tym dusza nie

korzysta w pe³ni ze swej wolno�ci, co znajduje wyraz równie¿ w ludzkim prawie, gdzie

osoby dotkniête takim problemem zwolnione s¹ z odpowiedzialno�ci.

373. Jaka mo¿e byæ zas³uga istot wcielaj¹cych siê jako upo�ledzone,
je�li nie mog¹ one czyniæ ani dobra, ani z³a, nie mog¹ te¿ siê rozwijaæ?

�W tym przypadku chodzi o karê za nadu¿ycie pewnych mo¿liwo-
�ci; jest to okres zastoju�.
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� Czy w ciele upo�ledzonego mo¿e te¿ znajdowaæ siê Duch, który
w poprzednim wcieleniu animowa³ geniusza?

� Tak; geniusz staje siê osob¹ nieszczê�liw¹, je�li sobie na to za-
s³u¿y³�.

Wy¿szo�æ moralna nie zawsze idzie w parze z wy¿szo�ci¹ intelektualn¹, i nawet

najwiêksi geniusze mog¹ mieæ z³e uczynki do odpokutowania; dlatego te¿ w ich przy-

padku istnienie ni¿szego rzêdu w stosunku do poprzedzaj¹cego mo¿e byæ przyczyn¹

cierpienia; przeszkody, które napotyka Duch, manifestuj¹c swe mo¿liwo�ci, s¹ dla niego

jak wiêzy krêpuj¹ce ruchy ruchliwego cz³owieka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e osoby upo�le-

dzone umys³owo to inwalidzi mózgu, podobnie jak chromi to inwalidzi ruchu, a niewi-

dz¹cy � wzroku.

374. Czy osoba upo�ledzona umys³owo jako Duch zdaje sobie spra-
wê ze swego stanu umys³u?

�Tak, bardzo czêsto; rozumie, ¿e jego ograniczenia s¹ pewn¹ prób¹
i kar¹�.

375. Jaka jest sytuacja Ducha szaleñca?
�Do wolnego Ducha wra¿enia docieraj¹ bezpo�rednio i podobnie

mo¿e on oddzia³ywaæ na materiê; jednak bêd¹c wcielonym, znajduje
siê w zupe³nie odmiennych okoliczno�ciach i zmuszony jest korzystaæ
ze specjalnych organów. Je�li za� który� z tych organów � czê�ciowo
lub ca³kowicie � nie dzia³a jak nale¿y, to przekazywanie przez niego
wra¿eñ jest zak³ócone. Je�li cz³owiek traci oczy, staje siê niewidomy;
je�li uszy, przestaje s³yszeæ, itp. Wyobra� sobie teraz, ¿e to organ odpo-
wiedzialny za przejawy inteligencji i woli jest czê�ciowo lub w ca³o�ci
wy³¹czony czy zniekszta³cony; teraz bêdzie ci ³atwiej zrozumieæ, ¿e
w przypadku Ducha, który mo¿e pos³ugiwaæ siê tylko organami nie-
kompletnymi lub wynaturzonymi, dochodzi do zak³óceñ, z których
Duch �wietnie zdaje sobie sprawê � lecz którym nie jest w stanie za-
pobiec�.

� I to zawsze cia³o, a nie Duch jest w nie³adzie?
�Tak; nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e podobnie jak Duch wywiera

wp³yw na materiê, tak tak¿e ona oddzia³uje na niego w pewnym stopniu;
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Duch wiêc mo¿e przez jaki� czas ulegaæ wp³ywowi organów, przy po-
mocy których sam siê manifestuje i dziêki którym odbiera wra¿enia.
Mo¿e siê wiêc zdarzyæ, ¿e w przypadku d³ugotrwa³ego upo�ledzenia,
nieustanne powtarzanie tych samych czynno�ci mo¿e wywo³aæ u Du-
cha skutki, których ca³kowicie wyzbêdzie siê dopiero wtedy, gdy nast¹-
pi kompletna utrata kontaktu z materialnym wp³ywem�.

376. Sk¹d bierze siê szaleñstwo wiod¹ce niekiedy do samobójstwa?
�Duch cierpi wskutek do�wiadczanych ograniczeñ i niemo¿no�ci

dowolnego manifestowania siê � i w zwi¹zku z tym to w �mierci szuka
�rodka do zerwania krêpuj¹cych go wiêzów�.

377. Czy Duch szaleñca odczuwa po �mierci skutki ograniczenia
swych mo¿liwo�ci?

�Mo¿e je odczuwaæ przez pewien czas po �mierci � a¿ do chwili,
gdy ca³kowicie od³¹czy siê od materii; podobnie jak cz³owiek po prze-
budzeniu jeszcze przez moment odczuwa wra¿enia z czasu snu�.

378. W jaki sposób uszkodzenie mózgu mo¿e wp³ywaæ na Ducha po
�mierci materialnej?

�To tylko co� w rodzaju pami¹tki; dla Ducha jest to koszmar, bowiem
nie zdaje sobie sprawy ze wszystkiego, co wydarzy³o siê w okresie sza-
leñstwa; potrzebuje wiêc jakiego� czasu, by wróciæ do normy; dlatego te¿
im d³u¿ej trwa³ ten stan za ¿ycia materialnego, tym d³u¿szego okresu na
doj�cie do siebie potrzeba po �mierci. Duch od³¹czaj¹c siê od cia³a, jesz-
cze przez pewien czas odczuwa wra¿enia swych dawnych wiêzów.�

O dzieciñstwie
379. Czy Duch animuj¹cy cia³o dziecka jest rozwiniêty w takim sa-

mym stopniu jak Duch doros³ego?
�Nawet bardziej, je�li jego postêp dokona³ siê w wiêkszym stopniu; to

tylko niedoskona³e organy uniemo¿liwiaj¹ mu odpowiedni¹ manifestacjê.
Duch ten wykorzystuje wiêc te narzêdzia, którymi mo¿e siê pos³u¿yæ�.

380. Czy animuj¹cy ma³e dziecko Duch, do�wiadczaj¹cy trudno�ci
zwi¹zanych ze s³abym rozwiniêciem organów, my�li jak dziecko � czy
te¿ jak doros³y?
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�Gdy jest dzieckiem, to jest spraw¹ naturaln¹, ¿e s³abo rozwiniête
organy nie pozwalaj¹ mu osi¹gn¹æ intuicji doros³ego; jego inteligencja
jest ograniczona, jakby czekaj¹c, a¿ rozum dojrzeje z wiekiem. Zabu-
rzenia towarzysz¹ce wcielaniu siê nie ustaj¹ nagle w momencie uro-
dzin; zanikaj¹ stopniowo, w miarê rozwoju organów�.

Odpowied� tê potwierdza pewne spostrze¿enie: sny dziecka nie maj¹ takiego cha-

rakteru jak sny osób doros³ych; ich tre�æ jest zwykle dziecinna, a to �wiadczy o naturze

i zainteresowaniach Ducha.

381. Czy w przypadku �mierci dziecka Duch natychmiast odzyskuje
swe zwyczajne si³y?

�Powinien odzyskaæ je w momencie uwolnienia siê od swej mate-
rialnej pow³oki; jednak dokonuje siê to dopiero po ca³kowitym oddzie-
leniu siê, czyli w momencie, gdy nic nie ³¹czy cia³a z materi¹�.

382. Czy wcielony Duch cierpi, gdy w okresie dzieciñstwa mo¿li-
wo�ci jego organów s¹ ograniczone?

�Nie; istnieje potrzeba wystêpowania takiego stanu; jest to zgodne
z natur¹ i le¿y w planach Opatrzno�ci; jest to dla Ducha okres wypo-
czynku�.

383. Jaki po¿ytek przynosi Duchowi prze¿ywanie dzieciñstwa?
�Duch wciela siê, by siê doskonaliæ � a w dzieciñstwie jest bar-

dziej czu³y na odbiór wra¿eñ, mog¹cych wspomóc jego rozwój, w czym
powinny wspieraæ go osoby odpowiedzialne za jego edukacjê�.

384. Dlaczego pierwsze d�wiêki wydawane przez dziecko to p³acz?
�By wywo³aæ zainteresowanie u matki i sprowokowaæ j¹ do ko-

niecznej opieki. Czy uwa¿asz, ¿e gdyby krzycza³o jak z rado�ci, to kto�
zaniepokoi³by siê, czy czego� mu brakuje? We wszystkim nale¿y podzi-
wiaæ m¹dro�æ Opatrzno�ci�.

385. Sk¹d bierze siê zmiana charakteru w pewnym wieku, zw³aszcza
po okresie dojrzewania; czy to Duch ulega przemianie?

�To Duch odzyskuje pe³niê swej natury i okazuje, jaki jest�.
�Nie znacie tajemnicy skrywanej przez dzieci w okresie ich niewin-

no�ci; nie wiecie, kim s¹, kim by³y ani te¿ kim bêd¹; a mimo to kochacie
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je, pielêgnujecie, jakby by³y czê�ci¹ was samych; dlatego te¿ o mi³o�ci
matki do dziecka mówi siê, ¿e to najwy¿szy rodzaj mi³o�ci spotykany
u wszelkich istot. Sk¹d bierze siê to s³odkie uczucie, ta przychylno�æ
odczuwana w stosunku do dziecka nawet przez obce osoby? Czy wie-
cie? Nie; a wiêc wam to wyt³umaczê.

Dzieci to istoty, które Bóg wysy³a w nowe istnienia; a poniewa¿ nie
mo¿na ich traktowaæ zbyt srogo, nadaje im wszelkie cechy niewinno-
�ci; nawet w przypadku dziecka o z³ej naturze, jego b³êdy t³umaczy siê
nie�wiadomo�ci¹ czynów. Owa niewinno�æ nie stanowi realnie wy¿sze-
go stanu w stosunku do tego, jakie by³o dziecko kiedy�; nie � to raczej
obraz tego, jakie byæ powinno, a je�li takie siê nie staje, to na nie spada
odpowiedzialno�æ.

Jednak nie tylko ze wzglêdu na dzieci Bóg daje im tak¹ w³a�nie po-
staæ, lecz równie¿ � a mo¿e przede wszystkim � ze wzglêdu na rodzi-
ców, którym mi³o�æ potrzebna jest w chwilach s³abo�ci, a mi³o�æ ta
mog³aby s³abn¹æ w zetkniêciu z przejawami gruboskórno�ci i opryskli-
wo�ci; w ten sposób rodzice, uwa¿aj¹c swe dzieci za dobre i delikatne,
obdarzaj¹ je pe³ni¹ swych uczuæ i otaczaj¹ jak najlepsz¹ opiek¹. Gdy
jednak dzieci nie potrzebuj¹ ju¿ tej opieki, ochrony i pomocy, które
ofiarowywano im przez piêtna�cie-dwadzie�cia lat, to ich prawdziwy
indywidualny charakter ujawnia siê w ca³ej pe³ni: dobry pozostaje ten,
kto by³ dobrym z natury; na jaw wychodz¹ jednak tak¿e rozmaite cechy
skrywane w pierwszej fazie dzieciñstwa.

Widzicie wiêc, ¿e Bóg wybiera zawsze najlepsz¹ z dróg � i je�li ma
siê czyste serce, to ³atwo jest znale�æ wyt³umaczenie.

Zauwa¿cie wiêc, ¿e Duch dziecka rodz¹cego siê w�ród was przy-
chodzi na �wiat, w którym ju¿ zdoby³ nawyki byæ mo¿e zupe³nie od-
mienne od waszych; w jaki wiêc sposób ta nowa istota mia³aby siê
odnale�æ w �rodowisku tak ró¿nym pod wzglêdem ¿¹dz, sk³onno�ci,
gustów; jak mia³aby dorównaæ wam kroku inaczej ni¿ dziêki Bogu,
który dostarcza �rodka do tego w postaci dzieciñstwa? Dziêki dzieciñ-
stwu mieszaj¹ siê wszelkie rodzaje my�li, wszelkie charaktery,
wszystkie odmiany istot wywodz¹ce siê ze �wiatów zamieszka³ych
przez ¿ywe stworzenia. Tak¿e wy sami, umieraj¹c, znajdujecie siê
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w stanie jakby dzieciñstwa, po�ród licznego rodzeñstwa; i w tym no-
wym pozaziemskim ¿yciu, nie wiecie nic na temat zwyczajów, sposo-
bów postêpowania, stosunków istniej¹cych w nowym dla was �wie-
cie; z trudno�ci¹ zaczynacie pos³ugiwaæ siê jêzykiem, do którego nie
jeste�cie przyzwyczajeni � jêzykiem ¿ywszym ni¿ dzi� jest wasza
my�l. (319)

Z dzieciñstwa jest jeszcze jeden po¿ytek: Duchy rozpoczynaj¹ ¿ycie
cielesne tylko po to, by siê doskonaliæ i poprawiaæ; s³abo�ci m³odego
wieku sprawiaj¹, ¿e ich upór jest mniejszy, ¿e lepiej docieraj¹ do nich
rady osób do�wiadczonych i tych, dziêki którym maj¹ siê rozwin¹æ;
tym sposobem mo¿na kszta³towaæ ich charakter i wykorzeniaæ z³e ce-
chy; to w³a�nie ten obowi¹zek Bóg zleca rodzicom � misjê, z której
musz¹ siê wywi¹zaæ.

W ten sposób dzieciñstwo jest nie tylko po¿yteczne, konieczne, nie-
zbêdne � lecz stanowi równie¿ naturalne nastêpstwo ustalonych przez
Boga praw rz¹dz¹cych wszech�wiatem�.

Ziemskie sympatie i antypatie
386. Czy dwie istoty, które zna³y siê i kocha³y, mog¹ ponownie spo-

tkaæ siê w innym istnieniu cielesnym i rozpoznaæ siê?
�Rozpoznaæ siê � nie; jednak odczuwaæ do siebie wzajemny po-

ci¹g � tak; i czêsto w³a�nie taka jest przyczyna intymnych zwi¹zków
opartych na szczerym uczuciu. Dwie istoty zbli¿y³y siê do siebie na po-
zór wskutek przypadkowego zbiegu okoliczno�ci, lecz rzeczywi�cie
sta³o siê tak dlatego, ¿e dwa Duchy poszukiwa³y siê w t³umie�.

� Czy nie by³oby im przyjemniej rozpoznaæ siê?
�Nie zawsze; wspomnienie poprzednich istnieñ mog³oby nie�æ ze

sob¹ wiêcej niekorzystnych skutków, ni¿ sobie wyobra¿acie. Rozpo-
znaj¹ siê po �mierci i bêd¹ zdawaæ sobie sprawê z czasu spêdzonego
razem�. (392)

387. Czy sympatia zawsze opiera siê na wcze�niejszej znajomo�ci?
�Nie; dwa podobne do siebie Duchy odnajduj¹ siê w naturalny spo-

sób, nawet je�li nie zna³y siê jako ludzie�.
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388. Czy uznawane za przypadkowe spotkania z niektórymi lud�mi
s¹ nastêpstwem pewnego rodzaju stosunków opartych na sympatii?

�Pomiêdzy istotami my�l¹cymi istniej¹ wiêzy, których jeszcze nie
znacie. Magnetyzm jest pierwsz¹ zapowiedzi¹ tej wiedzy, któr¹ jednak
posi¹dziecie o wiele pó�niej�.

389. Sk¹d bierze siê pod�wiadoma niechêæ, odczuwana wobec pew-
nych osób ju¿ na pierwszy rzut oka?

�To antypatyczne Duchy, które wyczuwa siê i rozpoznaje bez s³ów�.
390. Czy pod�wiadoma niechêæ zawsze �wiadczy o czyjej� z³ej na-

turze?
�Duchy niesympatyczne niekoniecznie musz¹ byæ z³e; antypatia

mo¿e wynikaæ z ró¿nic w sposobie my�lenia; jednak w miarê rozwija-
nia siê, niuanse zacieraj¹ siê i niechêæ zanika�.

391. Czy antypatia pomiêdzy dwiema osobami najpierw pojawia siê
u tej, której Duch jest gorszy, czy u tej, której Duch jest lepszy?

�I tak, i tak; lecz przyczyny i skutki bywaj¹ ró¿ne. Z³o�liwy Duch
odczuwa antypatiê w stosunku do kogo�, kto mo¿e go oceniæ i zdema-
skowaæ; widz¹c tak¹ osobê po raz pierwszy, wie, ¿e zostanie zganiony;
jego niechêæ przeradza siê w nienawi�æ, w zawi�æ oraz inspiruje go do
czynienia z³a. Dobry Duch odtr¹ca z³ego, bo wie, ¿e nie zostanie zrozu-
miany i ¿e jego uczucia nie bêd¹ podzielane; jednak, dziêki jego wy¿-
szo�ci, nie odczuwa on ani nienawi�ci, ani zawi�ci: stara siê unikaæ tej
drugiej osoby i nie skar¿yæ siê�.

Zapomnienie o przesz³o�ci
392. Dlaczego wcielony Duch nie pamiêta swojej przesz³o�ci?
�Cz³owiek nie mo¿e ani nie powinien wszystkiego wiedzieæ; Bóg

w swej m¹dro�ci chce, aby tak by³o. Bez tej zas³ony, która odgradza go
od pewnych spraw, cz³owiek zosta³by o�lepiony, jak kto�, kto wchodzi
w �wiat³o prosto z ciemno�ci. Dziêki zapomnieniu o przesz³o�ci, mo¿e
byæ bardziej sob¹�.

393. Jakim sposobem cz³owiek mo¿e byæ odpowiedzialny za czyny
i odkupiaæ swe b³êdy, skoro ich nie pamiêta? Jak siê wydaje, cierpienia
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mog³yby stanowiæ dla niego lekcjê wtedy, gdyby zna³ ich przyczyny;
natomiast w sytuacji, gdy ich nie pamiêta, ka¿de istnienie jest dla niego
jakby by³o pierwszym, wszystko zaczyna od pocz¹tku. W jaki sposób
odpowiada to Bo¿ej sprawiedliwo�ci?

�W ka¿dym nowym istnieniu cz³owiek jest bardziej inteligentny
i mo¿e lepiej odró¿niaæ dobro od z³a. Na czym polega³aby jego zas³uga,
gdyby pamiêta³ ca³¹ sw¹ przesz³o�æ? Gdy Duch powraca do swego
pierwotnego ¿ycia (¿ycia spirytystycznego), to ca³y przesz³y ¿ywot sta-
je mu przed oczami; zauwa¿a pope³nione b³êdy, które s¹ przyczyn¹
jego cierpienia � dostrzega równie¿ to, co powinien zrobiæ, aby ich
unikn¹æ; rozumie, ¿e sytuacja, w której siê znalaz³, jest sprawiedliwa,
zaczyna wiêc szukaæ takiego istnienia, które pozwoli mu naprawiæ to, co
zepsu³ w obecnym. Poszukuje prób podobnych do tych, w których mu siê
nie powiod³o, oraz zmagañ, które uznaje za w³a�ciwe dla jego rozwoju;
prosi te¿ Duchy wy¿sze od niego o pomoc w tym nowym istnieniu � wie
bowiem, ¿e Duch, który w nowym ¿yciu bêdzie siê nim opiekowaæ, po-
mo¿e mu naprawiæ b³êdy, obdarzaj¹c czym� w rodzaju ich intuicyjnego
wyczucia. Ta sama intuicja znajduje wyraz w my�lach czy zbrodniczych
pragnieniach, które czêsto przychodz¹ wam do g³owy, a którym opieracie
siê pod�wiadomie, najczê�ciej przypisuj¹c ten upór zasadom wpojonym
wam przez rodziców; tymczasem jest to g³os przemawiaj¹cego do was
sumienia � i ten g³os stanowi¹cy wspomnienie z przesz³o�ci ostrzega
was, by nie popa�æ na nowo w b³êdy ju¿ naprawione. Je�li Duch rozpo-
czynaj¹cy nowe istnienie znosi próby z odwag¹ i uporem, to powracaj¹c
do �wiata Duchów, osi¹ga w ich hierarchii wy¿szy poziom�.

W ¿yciu cielesnym � nawet je�li nie posiadamy dok³adnych wspomnieñ o tym,

czym byli�my kiedy� oraz czy w poprzednich istnieniach czynili�my dobro czy z³o �

posiadamy jednak intuicjê, za� nasze pod�wiadome sk³onno�ci s¹ reminiscencjami prze-

sz³o�ci; dziêki temu przepe³niaj¹ce nasze sumienie pragnienie niepowtarzania tych sa-

mych b³êdów pozwala nam przeciwstawiæ siê z³ym sk³onno�ciom.

394. Czy w �wiatach lepiej rozwiniêtych od naszego, gdzie nie ma
ju¿ potrzeb fizycznych i chorób drêcz¹cych mieszkañców Ziemi, ludzie
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zdaj¹ sobie sprawê, ¿e s¹ szczê�liwsi od nas? Szczê�cie � ogólnie
rzecz bior¹c � jest czym� wzglêdnym; odczuwa siê je w porównaniu
z gorszym stanem. Tote¿ w niektórych z tych �wiatów � chocia¿ lep-
szych od naszego, to jednak nie doskona³ych � zamieszkuj¹ce je oso-
by musz¹ do�wiadczaæ odpowiednich cierpieñ. W�ród nas, zarówno
bogacz nie drêczony materialnymi k³opotami, jak i biedak, do�wiadcza-
j¹ przykro�ci, które czyni¹ ich ¿ycie trudnym. W zwi¹zku z tym pytam,
czy odpowiednio do swej pozycji, mieszkañcy tych �wiatów nie uwa¿a-
j¹ siê za tak nieszczê�liwych jak my i czy nie skar¿¹ siê na swój los, nie
pamiêtaj¹c jednocze�nie ni¿szego rodzaju istnienia, z którym mogliby
porównaæ swe obecne?

�Pytanie to wymaga dwóch ró¿nych odpowiedzi. W�ród tych, o któ-
rych mówisz, istniej¹ �wiaty zamieszkiwane przez istoty dysponuj¹ce
bardzo jasnymi i dok³adnymi wspomnieniami o swych przesz³ych ist-
nieniach; istoty te � jak rozumiesz � mog¹ i potrafi¹ doceniæ szczê-
�cie, którym Bóg pozwala im siê delektowaæ; jednak s¹ tak¿e i takie
�wiaty, których mieszkañcy choæ zostali umieszczeni w lepszych � jak
twierdzisz � warunkach od waszych, to nie maj¹ wcale mniej proble-
mów, czy nawet nieszczê�æ; istoty te nie doceniaj¹ swego szczê�cia,
poniewa¿ nie pamiêtaj¹ stanów nieszczê�liwych. Jednak je�li nie doce-
niaj¹ go jako ludzie, to czyni¹ to jako Duchy�.

Czy¿ w zapomnieniu o przesz³ych istnieniach, a zw³aszcza w tym, ¿e by³y one trud-

ne, nie ma czego� opatrzno�ciowego � czego�, w czym przejawia siê Bo¿a m¹dro�æ?

Wydarzenia rysuj¹ siê w pamiêci dopiero w wy¿szych �wiatach, gdy wspomnienie nie-

szczê�liwych istnieñ jest ju¿ tylko z³ym snem. Czy w �wiatach ni¿szego rzêdu wspo-

mnienie dawnych nieszczê�æ nie spotêgowa³oby tych do�wiadczanych obecnie? Wyp³y-

wa wiêc z tego wniosek, ¿e wszystko, co Bóg uczyni³, jest dobre, i nie nasz¹ rzecz¹ jest

krytykowanie Jego dzie³ oraz mówienie Mu, jak powinien urz¹dziæ wszech�wiat.

Posiadanie w pamiêci informacji o naszych wcze�niejszych to¿samo�ciach prowa-

dzi³oby do bardzo niekorzystnych nastêpstw: w niektórych przypadkach mog³oby byæ

bardzo upokarzaj¹ce; w innych, wzbudziæ w nas pychê i tym sposobem skrêpowaæ nasz¹

woln¹ wolê. By�my mogli siê poprawiæ, Bóg da³ nam wszystko, co jest potrzebne i wy-

starczaj¹ce: g³os sumienia i pod�wiadome sk³onno�ci; usun¹³ za� to, co mog³oby nam
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przeszkadzaæ. Na dodatek, gdyby�my pamiêtali nasze poprzednie czyny, to pamiêtaliby-

�my te¿ czyny naszych bli�nich � a wiedza ta mog³aby byæ bardzo k³opotliwa w stosun-

kach spo³ecznych; poniewa¿ przesz³o�æ nie zawsze jest dla nas powodem do dumy,

powinni�my siê cieszyæ, ¿e okrywa j¹ taka w³a�nie zas³ona. Fakt ten doskonale pasuje

do teorii Duchów o �wiatach wy¿szych od naszego. W �wiatach tych, gdzie króluje

tylko dobro, wspomnienie o przesz³o�ci nie jest niczym k³opotliwym; i to dlatego przy-

pomina siê tam sobie swe wcze�niejsze istnienia, tak jak my pamiêtamy to, co zrobili-

�my wczoraj. I wtedy � jak ju¿ stwierdzili�my � ¿ycie w �wiatach ni¿szych, jawi siê

tylko jako z³y sen.

395. Czy mo¿e nam zostaæ objawione co� na temat naszych wcze-
�niejszych istnieñ?

�Nie zawsze. Jednak wiele osób wie, kim by³y i co robi³y kiedy�; je-
�li ich obecna sytuacja pozwala na to, to dochodzi do pojedynczych
objawieñ tych spraw�.

396. Niektórzy s¹dz¹, ¿e dysponuj¹ mglist¹ wiedz¹ na temat prze-
sz³o�ci, jawi¹cej im siê w postaci ulotnego obrazu jak ze snu, który na
pró¿no chcia³oby siê schwytaæ. Czy wra¿enie to nie stanowi wy³¹cznie
z³udzenia?

�Czasami jest prawdziwe; czêsto jednak istotnie jest to z³udzenie,
którego nale¿y siê wystrzegaæ, bo mo¿e byæ tylko tworem bujnej wy-
obra�ni�.

397. Czy w trakcie istnieñ cielesnych, których natura jest wy¿szego
rzêdu ni¿ nasze, wspomnienie o poprzednich istnieniach jest bardziej
dok³adne?

�Tak, w miarê jak cia³o staje siê mniej materialne, pamiêta siê le-
piej. Wspomnienie przesz³o�ci jest ja�niejsze u istot zamieszkuj¹cych
�wiaty wy¿sze�.

398. Czy pod�wiadome dzia³ania cz³owieka stanowi¹ reminiscencje
przesz³o�ci i czy w zwi¹zku z tym, studiuj¹c te dzia³ania, mo¿na poznaæ
pope³nione przez niego b³êdy?

�W pewnym stopniu na pewno tak; nale¿y jednak braæ pod uwagê po-
prawê, która dokona³a siê w Duchu, oraz postanowienia, które powzi¹³,
b³¹kaj¹c siê; obecne istnienie mo¿e byæ o wiele lepsze od poprzedniego�.
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� Czy mo¿e byæ tak¿e gorsze? To jest, czy cz³owiek w obecnym ist-
nieniu mo¿e pope³niæ b³êdy, których nie pope³ni³ wcze�niej?

�To zale¿y od stopnia jego rozwoju; je�li nie potrafi znosiæ prób, to
byæ mo¿e popadnie w nowe b³êdy, co bêdzie mia³o wp³yw na obran¹
przez niego pozycjê; zwykle jednak b³êdy te �wiadcz¹ o tym, ¿e zatrzy-
ma³ siê w rozwoju, a nie cofn¹³ � Duch bowiem mo¿e zmierzaæ tylko
do przodu lub zatrzymaæ siê; cofn¹æ nigdy�.

399. Cierpienia w ¿yciu cielesnym s¹ niekiedy kar¹ za dawne b³êdy
i prób¹ na przysz³o�æ. Czy w zwi¹zku z tym, na podstawie tych cierpieñ
mo¿na wnioskowaæ o wcze�niejszym istnieniu?

�Bardzo czêsto, ka¿dy bowiem jest karany w sposób odpowiedni do
tego, jak zb³¹dzi³; jednak nie mo¿na traktowaæ tego jako powszechnie
obowi¹zuj¹cej regu³y; pod�wiadome sk³onno�ci s¹ pewniejsz¹ wska-
zówk¹, bowiem próby, które przechodzi Duch, dotycz¹ zarówno prze-
sz³o�ci, jak i przysz³o�ci�.

Zbli¿aj¹c siê do koñca wyznaczonego przez Opatrzno�æ okresu b³¹kania siê, Duch

sam wybiera próby, które chce przej�æ, by siê rozwin¹æ � czyli wybiera rodzaj ¿ycia,

który uwa¿a za najodpowiedniejszy, bo mo¿e dostarczyæ mu �rodków do rozwoju; pró-

by te zawsze pozostaj¹ w zwi¹zku z b³êdami, które musi odkupiæ. Je�li mu siê powie-

dzie, to wznosi siê w hierarchii; je�li upada, to musi rozpocz¹æ od pocz¹tku.

Duch zawsze korzysta ze swej wolnej woli; to w³a�nie pod wp³ywem my�li opartej

na wolnej woli wybiera próby ¿ycia cielesnego i rozwa¿aj¹c odpowiedni stan wcielenia,

rozstrzyga, czy da sobie radê � czy nie, czy wybra³ dobrze � czy �le. Pozbawienie

cz³owieka wolnej woli by³oby sprowadzeniem go do stanu maszyny.

Rozpoczynaj¹c ¿ycie cielesne, Duch traci na pewien czas wspomnienia o swych

wcze�niejszych istnieniach, zupe³nie jakby zakrywa³a j¹ jaka� zas³ona; jednocze�nie jed-

nak czasami posiada mgliste wra¿enie o swej przesz³o�ci, a informacje tego typu mog¹

mu te¿ zostaæ w pewnych okoliczno�ciach objawione; dzieje siê to jednak tylko dziêki

woli Duchów wy¿szych, które czyni¹ to spontanicznie w okre�lonym celu � nigdy za�

po to tylko, by zaspokoiæ czyj¹� pró¿n¹ ciekawo�æ.

Przysz³e istnienia nie mog¹ zostaæ ujawnione w ¿adnym wypadku, poniewa¿ zale¿¹

od tego, w jaki sposób wype³nimy istnienie obecne, oraz od poszczególnych wyborów

Ducha.
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Zapomnienie o pope³nionych b³êdach nie stanowi przeszkody na drodze Ducha do

poprawy, bo nawet je�li nie pamiêta ich dok³adnie, to liczy siê fakt, ¿e zdawa³ sobie

z nich sprawê, b³¹kaj¹c siê, i powzi¹³ wtedy decyzjê o ich naprawieniu � dziêki czemu

teraz intuicyjnie przeciwstawia siê z³u; my�l tego rodzaju stanowi g³os sumienia, a jego

d¹¿enia wspieraj¹ inne Duchy, je�li tylko s³ucha ich dobrych rad.

Nawet je¿eli cz³owiek nie zna dok³adnie czynów, które pope³ni³ w swych poprzed-

nich istnieniach, zawsze mo¿e u�wiadomiæ sobie rodzaj b³êdów i ich podstawowy cha-

rakter. Wystarczy bowiem zastanowiæ siê nad sob¹, a bêdzie mo¿na os¹dziæ, kim siê

by³o, bior¹c pod uwagê podstawowe tendencje.

Cierpienia ¿ycia cielesnego s¹ niekiedy kar¹ za pope³nione b³êdy i próbami na przy-

sz³o�æ. Oczyszczaj¹ nas i wynosz¹ na wy¿szy stopieñ pod warunkiem, ¿e znosimy je

cierpliwie i bez sprzeciwu.

Natura do�wiadczanych cierpieñ równie¿ mo¿e rozja�niæ nam w³asny obraz z prze-

sz³o�ci, podobnie jak dzi� na Ziemi mo¿na na podstawie wymierzonej kary ustaliæ, jak¹

zbrodniê pope³ni³ ukarany. Na tej bowiem zasadzie pycha zostanie ukarana upokorze-

niem w pod³ym istnieniu; z³y i sk¹py bogacz popadnie w nêdzê; ten, kto by³ twardy dla

innych, teraz sam do�wiadczy ucisku; tyrana ukarze siê niewol¹; z³ego syna, niewdziêcz-

no�ci¹ jego dzieci; lenia, wytê¿on¹ prac¹ itp.
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Rozdzia³ VIII

Wyzwolenie duszy

1. Sen i marzenia senne � 2. Spirytystyczne wizyty w�ród osób ¿ywych

� 3. Niedostrzegalne przekazywanie my�li � 4. Letarg, katalepsja. Pozorna �mieræ

� 5. Somnambulizm � 6. Ekstaza � 7. Podwójne widzenie

� 8. Zarys teorii somnambulizmu, ekstazy i podwójnego widzenia

Sen i marzenia senne
400. Czy wcielony Duch chêtnie przebywa w swej cielesnej pow³oce?
�To podobnie, jakby� pyta³ wiê�nia, czy podoba mu siê za kratkami.

Wcielony Duch stale pragnie swobody, wiêc im jego pow³oka jest
grubsza, tym bardziej chce siê od niej uwolniæ�.

401. Czy w czasie snu dusza odpoczywa podobnie jak cia³o?
�Nie; Duch jest zawsze aktywny. W czasie snu wiêzy ³¹cz¹ce go

z cia³em rozlu�niaj¹ siê, a poniewa¿ cia³o nie potrzebuje go, to Duch
porusza siê w przestrzeni i nawi¹zuje bezpo�rednie kontakty z innymi
Duchami�.

402. W jaki sposób mo¿emy stwierdziæ uwolnienie Ducha w cza-
sie snu?

�Dziêki marzeniom sennym. Zwróæ uwagê na fakt, ¿e gdy cia³o od-
poczywa, to Duch ma wiêcej mo¿liwo�ci ni¿ po przebudzeniu; pamiêta
przesz³o�æ i czasem przewiduje te¿ przysz³o�æ; ma wiêksz¹ moc i mo¿e
komunikowaæ siê z innymi Duchami � czy to w tym �wiecie, czy te¿
w innym. Czêsto mówisz: �Mia³em dziwny, okropny, lecz nieprawdo-
podobny sen�; mylisz siê � czêsto sen taki jest wspomnieniem miejsc
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i rzeczy, które ju¿ ujrza³e� lub które zobaczysz w innych istnieniach czy
w jakim� innym momencie. Poniewa¿ cia³o trwa w odrêtwieniu, to
Duch stara siê wyzwoliæ z wiêzów, szukaj¹c w przesz³o�ci i przysz³o�ci.

Biedni ludzie, jak s³abo znacie najzwyklejsze zjawiska w ¿yciu! S¹-
dzicie, ¿e posiadacie wiedzê, a tymczasem najpospolitsze rzeczy wpra-
wiaj¹ was w zak³opotanie; nawet wobec tak dziecinnych pytañ, jak:
�Co robimy, gdy �pimy?� czy: �Czym s¹ marzenia senne?� � pozosta-
jecie bezradni.

Sen czê�ciowo pozbawia cia³o duszy. Gdy siê �pi, przej�ciowo po-
zostaje siê w stanie na swój sposób przypominaj¹cym �mieræ. Duchy,
które szybko oddzielaj¹ siê od materii po �mierci, miewa³y inteligent-
ne marzenia senne; Duchy te w czasie snu przebywa³y w towarzy-
stwie istot rzêdu wy¿szego ni¿ one same: podró¿owa³y, rozmawia³y
i uczy³y siê z nimi; wykonywa³y nawet prace, które po �mierci znala-
z³y jako zakoñczone. To wszystko raz jeszcze uczy was, ¿e �mierci
nie ma � choæ jak powiedzia³ pewien �wiêty, ka¿dy z was pewnego
dnia umrze.

Tak dzieje siê w przypadku Duchów rozwiniêtych; jednak ca³a masa
ludzi do�wiadcza po �mierci zaburzeñ, o których ju¿ wam powiedzia-
no; osoby te udaj¹ siê czy to do �wiatów ni¿szych od Ziemi, dok¹d wzy-
waj¹ je stare uczucia � czy nawet szukaj¹ przyjemno�ci jeszcze ni¿-
szych od tych, które maj¹ tutaj; id¹ czerpaæ z idei jeszcze podlejszych,
nikczemniejszych i jeszcze bardziej szkodliwych ni¿ te, które funkcjo-
nuj¹ w waszym �rodowisku. Za� powodem sympatii na Ziemi jest fakt,
¿e po przebudzeniu odczuwa siê blisko�æ z osobami, z którymi spêdzi³o
siê weso³o i przyjemnie osiem czy dziewiêæ godzin. Zjawisko to po-
zwala tak¿e wyja�niæ nieodparte antypatie, którymi darzy siê w g³êbi
serca osoby charakteryzuj¹ce siê inn¹ �wiadomo�ci¹ ni¿ nasza � bo-
wiem zna siê je, choæ nigdy nie widzia³o siê ich na oczy. T³umaczy to
te¿ obojêtno�æ, odczuwan¹ w stosunku do niektórych nowych znajo-
mych, lub sympatiê i ciep³o, którymi obdarza siê innych. S³owem, sen
wywiera na wasze ¿ycie wiêkszy wp³yw, ni¿ wam siê wydaje.

Dziêki efektowi snu, wcielone Duchy s¹ zawsze w kontakcie ze
�wiatem Duchów, i to dziêki temu Duchy wy¿sze bez wiêkszych opo-
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rów wyra¿aj¹ zgodê, by wcielaæ siê po�ród was. Bóg chcia³, by w cza-
sie ich kontaktu z wystêpkiem, istoty przybywaj¹ce uczyæ innych mo-
g³y powracaæ, aby zanurzyæ siê w �ródle dobra, by samemu nie
upa�æ. Sen to drzwi, które Bóg otwiera dla ich przybywaj¹cych z nie-
ba przyjació³; to odpoczynek po pracy, jeden z etapów oczekiwania
na ostateczne uwolnienie, które przywróci te Duchy ich w³a�ciwe-
mu �rodowisku.

Marzenie senne natomiast jest wspomnieniem tego, co wasz Duch
widzia³ w czasie snu; zwróæcie jednak uwagê, ¿e nie zawsze �nicie
w ten sposób � bo te¿ nie zawsze przypominacie sobie wszystko, co
widzieli�cie, lub czy w ogóle co� widzieli�cie. Nie wszystko w pe³ni za-
chowuje siê w pamiêci duszy; czasem to tylko wspomnienie zaburzeñ
towarzysz¹cych chwili wyj�cia lub powrotu, do których dochodz¹
wspomnienia tego, co robili�cie w ci¹gu dnia lub co drêczy was na ja-
wie; bo te¿ jak¿e inaczej mo¿na by wyt³umaczyæ absurdalne sny, w któ-
rych ca³y �wiat wywraca siê do góry nogami? Tak¿e z³e Duchy pos³u-
guj¹ siê snami, by niepokoiæ s³abe i boja�liwe dusze.

Poza tym, gdy trochê siê rozwiniecie, zauwa¿ycie jeszcze inny ro-
dzaj snów; rodzaj tak stary, ¿e a¿ ignorowany. Sen Joanny1, Jakuba2,
sen ¿ydowskich proroków i niektórych indiañskich szamanów: sen bê-
d¹cy wspomnieniem duszy ca³kowicie od³¹czonej od cia³a, wspomnie-
niem innego ¿ycia, o którym dopiero co wam powiedzieli�my.

Mocno starajcie siê rozró¿niaæ te rodzaje snów w tym, co uda wam
siê sobie przypomnieæ; bez tego rozró¿nienia popadniecie we wzajem-
ne sprzeczno�ci i b³êdy, które bêd¹ zgubne dla waszej wiary�.

1 Joanna d�Arc (1412?-1431?) � �wiêta, bohaterka narodowa Francji. W czasie
wojny stuletniej, na czele niewielkiej armii uwolni³a Orlean bêd¹cy w rêkach Anglików
i nak³oni³a Karola VII do koronacji. Wydana w rêce Anglików i rzekomo spalona na
stosie. Postaæ wielce kontrowersyjna, której dzieje stanowi¹ przedmiot licznych sporów
historyków. W legendzie na jej temat wspomina siê, ¿e zanim rozpoczê³a karierê woj-
skow¹, to s³ysza³a �g³osy� i w snach widywa³a przysz³o�æ. (Przyp. t³umacza).
2 Jakub � wed³ug �Ksiêgi Rodzaju� syn Izaaka i Rebeki, przodek Izraelitów; ojciec
dwunastu synów, od których wywodzi³y siê plemiona Izraela. We �nie proroczym ujrza³
stoj¹c¹ na ziemi drabinê siêgaj¹c¹ nieba i poruszaj¹cych siê po niej anio³ów. (Przyp.
t³umacza).
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Marzenia senne s¹ skutkiem wyzwolenia siê duszy, która dziêki zawieszeniu aktyw-

nej dzia³alno�ci fizycznej i spo³ecznej w ¿yciu materialnym, staje siê bardziej niezale¿-

na. St¹d bior¹ siê pewne przypadki jasnowidzenia, dotycz¹ce miejsc bardzo odleg³ych

lub nawet takich, których nigdy dot¹d siê nie widzia³o � jak równie¿ innych �wiatów. To

st¹d pochodz¹ wspomnienia wydarzeñ niedawnych lub nawet maj¹cych miejsce w prze-

sz³ych istnieniach; czasem te niezwyk³e obrazy dotycz¹ce tego, co dzieje siê i co siê kiedy�

wydarzy³o w tych nieznanych �wiatach, mieszaj¹ siê z codzienno�ci¹ �wiata, w którym

przebywa siê obecnie � a to sprawia, ¿e powstaj¹ bezsensowne, dziwaczne twory bez

³adu i sk³adu.

Sny wydaj¹ siê nam niespójne tak¿e dlatego, ¿e czêsto nie pamiêtamy ich w ca³o�ci.

Tak dzieje siê w sytuacji, gdy w pamiêci pozostaj¹ nam zdania wyrwane z kontekstu lub

strzêpki rozmów: te oderwane fragmenty trac¹ wszelkie rozs¹dne znaczenie.

403. Dlaczego marzenia senne nie zawsze siê pamiêta?
�Faza, któr¹ nazywasz snem, to nie tylko odpoczynek cia³a, bowiem

Duch jest stale aktywny; wtedy odzyskuje trochê swojej wolno�ci i po-
rozumiewa siê z tymi, którzy s¹ mu drodzy � czy to w tym �wiecie, czy
w innym; poniewa¿ jednak cia³o stanowi ciê¿k¹ i prymitywn¹ materiê,
to Duchowi trudno jest zachowaæ odebrane w tym okresie wra¿enia �
tym bardziej ¿e zosta³y one zdobyte bez udzia³u cielesnych zmys³ów�.

404. Co nale¿y s¹dziæ o przypisywaniu marzeniom sennym jakich�
znaczeñ?

�Sny nie mówi¹ prawdy � jak utrzymuj¹ przepowiadacze przysz³o-
�ci; by³oby absurdem wierzyæ, ¿e je�li co� siê komu� przy�ni, to mu siê
przydarzy. Prawd¹ jest natomiast, ¿e przedstawiaj¹ obrazy realne dla
Ducha, które jednak czêsto nie maj¹ wiêkszego zwi¹zku z tym, co dzie-
je siê w ¿yciu cielesnym; czêsto tak¿e � jak to ju¿ powiedzieli�my �
stanowi¹ wspomnienia; w koñcu mog¹ tak¿e byæ w pewnym sensie
przeczuciem przysz³o�ci czy wejrzeniem w wydarzenia rozgrywaj¹ce
siê w innym miejscu, do którego przenios³a siê dusza. Czy¿ nie notuje-
cie te¿ wielu przypadków snów, w których pojawiaj¹ siê jakie� osoby
i ostrzegaj¹ krewnych lub przyjació³, ¿e co� siê wydarzy? Czym¿e mia-
³yby byæ te zjawy, je�li nie duszami czy Duchami osób chc¹cych siê
z wami komunikowaæ? Gdy za� jeste�cie pewni, ¿e zrealizowa³o siê to,
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co ujrzeli�cie we �nie � czy¿ nie stanowi to dowodu, ¿e nie bra³a
w tym udzia³u wasza wyobra�nia � zw³aszcza je�li nie my�leli�cie
o tej sprawie na jawie?�

405. Czêsto w marzeniach sennych pojawiaj¹ siê sprawy, które �
jak siê wydaje � s¹ przeczuciami, a jednak nie dochodzi do ich spe³-
nienia; sk¹d siê bior¹ takie sny?

�Byæ mo¿e co� spe³ni³o siê Duchowi, a nie jego postaci cielesnej; po
prostu Duch widzi to, czego pragnie, bo do tego zmierza. Nie nale¿y
zapominaæ, ¿e w czasie snu dusza znajduje siê pod mniejszym lub
wiêkszym wp³ywem materii oraz ¿e � wskutek tego � nie wyzbywa
siê ca³kowicie ziemskich idei; powoduje to, ¿e pod wp³ywem spraw
spoza snu, w widzianym obrazie dostrzega siê to, co chcia³oby siê do-
strzec, lub to, w co siê wierzy; i w³a�nie to mo¿na naprawdê nazwaæ
wytworem wyobra�ni. Gdy jaka� sprawa bardzo nas zajmuje, to
wszystko widzi siê przez jej pryzmat�.

406. Gdy �ni¹ nam siê osoby ¿yj¹ce, które �wietnie znamy, i wyko-
nuj¹ czynno�ci, o których nawet nie my�l¹ � to czy to równie¿ nie jest
czystym efektem wyobra�ni?

�O których nawet nie my�l¹ � a sk¹d wiesz? Ich Duch mo¿e przyj�æ
odwiedziæ twego, podobnie jak twój mo¿e odwiedzaæ ich, a ty nie zawsze
wiesz, o czym one my�l¹. A poza tym czêsto dowolnie przypisujecie wa-
szym znajomym to, co wydarzy³o siê ju¿ lub dzieje siê w innym ¿yciu�.

407. Czy aby Duch wyzwoli³ siê, potrzebny jest g³êboki sen?
�Nie; Duch odzyskuje sw¹ wolno�æ, gdy zmys³y wchodz¹ w stan u�pie-

nia; by wyzwoliæ siê, wykorzystuje wszelkie okazje stwarzane mu przez
organizm w przerwach jego normalnego funkcjonowania. Gdy si³y ¿ycio-
we s³abn¹, Duch od³¹cza siê i jest tym wolniejszy, im s³absze jest cia³o�.

Dlatego te¿ w pó³�nie oraz przy zwyk³ych omdleniach niejednokrotnie widuje siê

podobne obrazy jak w marzeniach sennych.

408. Czasem wydaje siê nam, ¿e s³yszymy wyra�nie w naszym wnê-
trzu jakie� s³owa, które jednak nie maj¹ ¿adnego zwi¹zku z tym, co nas
w³a�nie zajmuje; sk¹d siê to bierze?
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�Tak, s³yszycie nawet ca³e zdania, zw³aszcza gdy zmys³y zaczynaj¹
wchodziæ w stan u�pienia. Niekiedy jest to s³aby g³os Ducha, który siê
z wami komunikuje�.

409. Czêsto w stanie, który nie jest jeszcze pó³snem � gdy tylko za-
mkniemy oczy � widujemy wyra�ne obrazy, przedmioty, które mogli-
by�my opisaæ w najdrobniejszych szczegó³ach; czy jest to jaka� wizja,
czy efekt dzia³ania wyobra�ni?

�Gdy cia³o usypia, Duch stara siê zerwaæ ³¹cz¹ce go z nim wiêzy:
wychodzi wiêc z cia³a i widzi; je�li za� sen by³ g³êboki, to jest to marze-
nie senne�.

410. Niekiedy w czasie snu lub pó³snu miewa siê idee, które wydaj¹
siê bardzo dobre, a które pó�niej mimo intensywnych wysi³ków trudno
jest sobie przypomnieæ; sk¹d bior¹ siê te idee?

�S¹ rezultatem wolno�ci Ducha, który uwolniwszy siê od cia³a, ko-
rzysta z lepszych mo¿liwo�ci. Czêsto s¹ to te¿ dobre rady udzielane
przez inne Duchy�.

� Czemu s³u¿¹ te idee i rady, je�li zapomina siê je i nie mo¿na
z nich skorzystaæ?

�Idee te czêsto nale¿¹ bardziej do �wiata Duchów ni¿ �wiata ciele-
snego; najczê�ciej jednak, mimo ¿e cia³o zapomina, to Duch pamiêta
i idee te powracaj¹ w odpowiednim momencie jako natchnienie�.

411. Czy wcielony Duch w chwilach, gdy od³¹cza siê od materii
i funkcjonuje jako Duch wolny, wie, kiedy umrze?

�Czêsto zdaje sobie z tego sprawê; niekiedy wie to bardzo dok³ad-
nie i wtedy na jawie miewa odpowiednie przeczucia; to w³a�nie st¹d
bierze siê fakt, ¿e niektóre osoby przewiduj¹ swoj¹ �mieræ z du¿¹ do-
k³adno�ci¹�.

412. Czy aktywno�æ Ducha w czasie odpoczynku lub snu mo¿e do-
prowadziæ do zmêczenia cia³a?

�Tak; Duch bowiem jest z cia³em po³¹czony, zupe³nie jak balonik
nigdy nie bêd¹c wolnym od opl¹tuj¹cego go sznurka; podobnie wiêc
jak porusza siê poci¹gany za sznurek balon, tak i aktywny Duch ma
zwi¹zek z cia³em � co mo¿e wywo³ywaæ zmêczenie�.
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Spirytystyczne wizyty w�ród osób ¿ywych
413. Czy wobec powy¿szego mo¿na powiedzieæ, ¿e wskutek uwol-

nienia duszy w czasie snu, nasze istnienie ma podwójny charakter: jest
to istnienie cia³a, w czasie którego zbieramy wra¿enia zewnêtrzne, oraz
istnienie duszy, nawi¹zuj¹cej stosunki niejawne?

�W czasie uwolnienia duszy, cia³o materialne ustêpuje jej miejsca
do ¿ycia; nie mo¿na jednak dos³ownie mówiæ o dwóch istnieniach; s¹
to po prostu dwie fazy tego samego istnienia, bo przecie¿ cz³owiek nie
prowadzi ¿ycia podwójnego�.

414. Czy znaj¹ce siê osoby mog¹ siê odwiedzaæ w czasie snu?
�Tak; i wiele osób s¹dz¹cych, ¿e siê nie zna, w czasie snu spotyka

siê i rozmawia. Niew¹tpliwie ty sam te¿ masz przyjació³ w innym kraju.
Fakt odwiedzania w czasie snu tych przyjació³, krewnych, znajomych
czy ludzi, którzy mogliby byæ potrzebni, jest tak czêsty, ¿e dochodzi do
niego prawie ka¿dej nocy�.

415. Jaki mo¿e byæ po¿ytek z tych nocnych wizyt, je�li ich siê nie
pamiêta?

�Ich echa pozostaj¹ w pod�wiadomo�ci, a na jawie czêsto ujawniaj¹
siê spontanicznie w niewyt³umaczalny sposób, w postaci idei; i to w³a-
�nie te idee zosta³y zaczerpniête w czasie owych spotkañ�.

416. Czy cz³owiek mo¿e dowolnie prowokowaæ takie spirytystycz-
ne odwiedziny? Czy id¹c spaæ, mo¿e na przyk³ad powiedzieæ sobie:
�Tej nocy chcê spotkaæ siê z Duchem takiej to a takiej osoby, porozma-
wiaæ z ni¹ i powiedzieæ jej to czy tamto�?

�Dokonuje siê to w sposób nastêpuj¹cy. Gdy cz³owiek zasypia, to
budzi siê jego Duch, a ten jest czasem bardzo daleki od wykonywania
tego, co cz³owiek sobie ustali³; ¿ycie ludzkie bowiem niezbyt go intere-
suje, gdy ju¿ od³¹czy³ siê od materii. Tak dzieje siê w przypadku osób
ju¿ znacznie rozwiniêtych; w przypadku pozosta³ych, ich istnienie du-
chowe odbywa siê na nieco innych zasadach; oddaj¹ siê swym ¿¹dzom
lub trwaj¹ w bezczynno�ci. Mo¿e siê wiêc wydarzyæ, ¿e z jakiego� powo-
du kto� w czasie snu pójdzie odwiedziæ osobê, któr¹ pragnie widzieæ �
lecz wcale nie musi tak siê staæ�.
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417. Czy pewna liczba wcielonych Duchów mo¿e siê spotykaæ, a na-
wet odbywaæ jakie� zebrania?

�Oczywi�cie tak; dawne czy nowe wiêzy przyja�ni czêsto sprawiaj¹,
¿e rozmaite Duchy s¹ szczê�liwe, mog¹c siê gromadziæ�.

Okre�lenie dawne dotyczy wiêzów przyja�ni, które zawarto w poprzednich istnie-

niach. Obudziwszy siê, posiadamy pod�wiadome wra¿enia dotycz¹ce tych spotkañ, jed-

nak ich �ród³o pozostaje przed nami utajone.

418. Czy osoba, która uwa¿a jakiego� swego przyjaciela za nie¿yj¹-
cego, podczas gdy w rzeczywisto�ci tak nie jest, mog³aby spotkaæ siê
z jego Duchem i dowiedzieæ siê, co siê z nim dzieje? Czy w tym wypad-
ku po przebudzeniu pamiêta³aby o tym wydarzeniu?

�Jako Duch, osoba ta oczywi�cie mo¿e go spotkaæ i dowiedzieæ siê
o jego losie; je�li uwa¿anie kogo� za umar³ego nie stanowi próby, to
w �wiadomo�ci tej osoby pozostanie co� w rodzaju przeczucia o tym,
¿e ona ¿yje � podobnie jak by³oby to w przypadku �mierci owego
przyjaciela�.

Niedostrzegalne przekazywanie my�li
419. Jak to siê dzieje, ¿e pewne idee czy na przyk³ad odkrycia poja-

wiaj¹ siê jednocze�nie w wielu miejscach?
�Jak ju¿ powiedzieli�my, Duchy w czasie snu cia³a komunikuj¹ siê

ze sob¹; poza tym, gdy cia³o siê budzi, to Duch pamiêta, czego siê na-
uczy³, za� cz³owiekowi siê wydaje, ¿e w³a�nie to wynalaz³. W ten spo-
sób wiele osób mo¿e wynale�æ to samo jednocze�nie. Gdy mówicie, ¿e
kto� czerpie pomys³y z powietrza, to przeno�nia ta jest bardziej praw-
dopodobna, ni¿ by mog³o siê to wam wydawaæ; ka¿dy nie�wiadomie
przyczynia siê do rozprzestrzeniania siê jakiej� idei�.

W ten sam sposób nasz Duch w czasie snu ujawnia innym Duchom to, co zajmowa-

³o go na jawie.
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420. Czy Duchy mog¹ komunikowaæ siê, gdy cia³o jest zupe³nie
przebudzone?

�Duch nie jest zamkniêty w ciele jak w skrzyni: promieniuje na ze-
wn¹trz; dlatego te¿ mo¿e komunikowaæ siê z innymi Duchami, nawet
na jawie � choæ dochodzi do tego o wiele trudniej�.

421. Jak to siê dzieje, ¿e dwie osoby, z ca³¹ pewno�ci¹ nie �pi¹ce,
my�l¹ nagle o tym samym?

�S¹ to sympatyzuj¹ce ze sob¹ Duchy, które siê komunikuj¹ i wza-
jemnie postrzegaj¹ swe my�li, nawet gdy ich cia³a nie �pi¹�.

Pomiêdzy spotykaj¹cymi siê Duchami dochodzi do my�lowej komunikacji, która

sprawia, ¿e osoby te, widz¹c siê, rozumiej¹ siê bez uciekania siê do pomocy jêzyka

zewnêtrznych znaków. Mo¿na powiedzieæ, ¿e porozumiewaj¹ siê jêzykiem Duchów.

Letarg, katalepsja. Pozorna �mieræ
422. Osoby znajduj¹ce siê w stanie letargu lub katalepsji przewa¿-

nie widz¹, co dzieje siê wokó³ nich, lecz nie mog¹ tego okazaæ; czy
wra¿enia te docieraj¹ przez oczy i uszy ich cia³a materialnego?

�Nie, poprzez Ducha; Duch orientuje siê w sytuacji, lecz nie jest
w stanie komunikowaæ siê�.

� Dlaczego nie mo¿e siê komunikowaæ?
�Uniemo¿liwia to stan cia³a; ten szczególny stan organów �wiadczy

o tym, ¿e w cz³owieku poza cia³em istnieje co� jeszcze � cia³o za�
funkcjonuje tylko wtedy, gdy oddzia³uje na nie Duch�.

423. Czy w letargu Duch mo¿e ca³kowicie od³¹czyæ siê od cia³a �
co sprawia wra¿enie �mierci � a pó�niej nagle do niego powróciæ?

�W stanie letargu cia³o nie jest martwe, poniewa¿ spe³nia swoje funk-
cje; witalno�æ jest tu u�piona � podobnie jak w przypadku poczwarki �
lecz nie jest nieobecna; Duch za� jest po³¹czony z cia³em, dopóki ono
¿yje; ca³kowite zerwanie wiêzów w przypadku realnej �mierci sprawia,
¿e Duch oddziela siê kompletnie i ju¿ nie wraca. Je�li cz³owiek widzi,
¿e kto� powraca do ¿ycia, to znaczy, i¿ do �mierci nie dosz³o�.
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424. Czy dziêki podjêtym w odpowiednim czasie dzia³aniom, mo¿-
na wzmocniæ rozrywaj¹ce siê wiêzy i przywróciæ ¿ycie komu�, kto po-
zbawiony takiej pomocy, by umar³?

�Tak, oczywi�cie; i codziennie macie tego dowody. Magnetyzm jest
czêsto w takich wypadkach potê¿nym �rodkiem, poniewa¿ przywraca
cia³u fluid ¿yciowy, którego mu brakuje, a którego nie wystarcza, by
wspomagaæ pracê organów�.

Letarg i katalepsja opieraj¹ siê na tej samej zasadzie, to jest na � jak dot¹d nie

wyt³umaczonej, chwilowej utracie czucia i zdolno�ci ruchu; ró¿ni¹ siê natomiast tym,

¿e w przypadku letargu, zahamowanie si³ witalnych jest ca³kowite, za� cia³o uzyskuje

w³a�ciwo�ci charakterystyczne dla �mierci; w przypadku katalepsji, si³a witalna jest

zlokalizowana w jednym miejscu i mo¿e manifestowaæ siê w wiêkszej lub mniejszej

czê�ci cia³a, co nie pozwala pomyliæ tego stanu ze �mierci¹. Letarg jest zawsze stanem

naturalnym; do katalepsji dochodzi niekiedy spontanicznie, lecz mo¿e byæ tak¿e wy-

wo³ywana i likwidowana w sposób sztuczny, poprzez dzia³anie o charakterze magne-

tycznym.

Somnambulizm
425. Czy naturalny somnambulizm ma zwi¹zek z marzeniami sen-

nymi? W jaki sposób mo¿na wyt³umaczyæ to zjawisko?
�Jest to stan niezale¿no�ci duszy, bardziej kompletny ni¿ w przypad-

ku snu � dlatego te¿ jej mo¿liwo�ci s¹ wiêksze; dusza posiada wtedy
mo¿liwo�ci percepcji wiêksze ni¿ w czasie snu, który mo¿na okre�liæ
jako stan niedoskona³ego somnambulizmu.

W stanie somnambulizmu Duch jest sob¹; organy materialne, znaj-
duj¹c siê jakby w katalepsji, nie odbieraj¹ ju¿ wra¿eñ zewnêtrznych. Do
stanu tego dochodzi przede wszystkim w czasie snu; jest to moment,
w którym Duch mo¿e prowizorycznie opu�ciæ cia³o i oddaæ siê odpo-
czynkowi niezale¿nemu od materii. Gdy dochodzi do zjawiska som-
nambulizmu � znaczy to, ¿e Duch, zajêty tak¹ czy inn¹ spraw¹, podej-
muje dzia³anie wymagaj¹ce niekiedy wykorzystania jego cia³a, którym
jednak w tym wypadku pos³uguje siê w podobny sposób, jak gdyby
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korzysta³ ze sto³u czy jakiegokolwiek innego przedmiotu materialnego
w trakcie zjawisk fizycznych, czy nawet z rêki do przekazywania ko-
munikatów pisemnych. W czasie u�wiadamianych marzeñ sennych po-
szczególne organy, jak równie¿ pamiêæ, zaczynaj¹ siê budziæ; wtedy
docieraj¹ do nich niejasne wra¿enia o przedmiotach i faktach zewnêtrz-
nych; otrzymuje je równie¿ sam Duch, który wtedy odpoczywa, wiêc
docieraj¹ do niego bod�ce zak³ócone, czy wrêcz chaotyczne � i bez
³adu, i sk³adu mieszaj¹ siê na przyk³ad ze wspomnieniami z istnienia
obecnego lub nawet z tych dawnych. Dziêki temu ³atwo zrozumieæ, dla-
czego somnambulicy nie posiadaj¹ ¿adnych wspomnieñ, za� sny zacho-
wuj¹ce siê w pamiêci najczê�ciej nie maj¹ ¿adnego sensu. Mówiê �naj-
czê�ciej�, bowiem zdarza siê, ¿e s¹ przejawami ¿ycia wewnêtrznego �
a czasem nawet pod�wiadomym przeczuciem przysz³o�ci�.

426. Czy somnambulizm okre�lany jako magnetyczny ma jaki�
zwi¹zek z somnambulizmem naturalnym?

�To to samo zjawisko, lecz wywo³ane sztucznie�.
427. Czym jest czynnik okre�lany jako fluid magnetyczny?
�Jest to fluid ¿yciowy; animalizowana energia bêd¹ca modyfikacj¹

fluidu powszechnego�.
428. Co jest przyczyn¹ jasnowidzenia somnambulicznego?
�Ju¿ powiedzieli�my: to dusza widzi�.
429. Jak to siê dzieje, ¿e somnambulik mo¿e widzieæ na wskro� cia³

nieprzezroczystych?
�Cia³a te s¹ nieprzezroczyste tylko dla waszych cielesnych orga-

nów; czy¿ nie powiedzieli�my, ¿e dla Ducha materia jest tylko prze-
szkod¹, któr¹ jest w stanie dowolnie pokonywaæ? Czêsto Duchy mó-
wi¹ wam, ¿e widz¹ a to czo³em, to znów kolanem itp.; wy za�, bêd¹c
ca³kowicie pogr¹¿onymi w materii, nie rozumiecie, ¿e Duch mo¿e wi-
dzieæ bez uciekania siê do pomocy organów; na skutek odczuwanej
przez was woli posiadania tych¿e organów, komunikuj¹cy siê Duch
s¹dzi, ¿e ich potrzebuje; je�li jednak zostawiliby�cie go w spokoju, to
zorientowa³by siê, ¿e widzi wszystkimi czê�ciami swego cia³a lub �
inaczej mówi¹c � widzenie zachodzi poza widzianym przez niego
w³asnym cia³em�.
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430. Je¿eli jasnowidzenie somnambulika to widzenie jego duszy czy
Ducha � to dlaczego nie widzi wszystkiego, a czêsto nawet siê myli?

�Przede wszystkim nie jest dane niedoskona³ym Duchom wszystko
widzieæ i wszystko wiedzieæ; wiesz dobrze, ¿e wci¹¿ podzielaj¹ one
wasze b³êdy i uprzedzenia; a poza tym s¹ tak¿e przywi¹zane do materii,
i w zwi¹zku z tym nie korzystaj¹ ze wszystkich mo¿liwo�ci Ducha.
Mo¿liwo�ci te Bóg da³ cz³owiekowi w pewnym po¿ytecznym i powa¿-
nym celu; cz³owiek bowiem nie powinien poznawaæ spraw, o których
nie ma wiedzieæ; oto dlaczego somnambulik nie mo¿e powiedzieæ
wszystkiego�.

431. Jakie jest �ród³o wrodzonych idei somnambulika i jak to siê
dzieje, ¿e mo¿e z wielk¹ pewno�ci¹ wypowiadaæ siê na temat spraw,
o których nie ma pojêcia na jawie � spraw wykraczaj¹cych nawet poza
poziom jego inteligencji?

�Zdarza siê, ¿e somnambulik ma wiêksz¹ wiedzê, ni¿ ci siê to wyda-
je; pozostaje ona jednak u�piona, bowiem jego pow³oka materialna jest
zbyt niedoskona³a, by móg³ j¹ sobie przypomnieæ. No bo te¿ kim¿e on
jest? Podobnie jak my, jest to Duch wcielony w materiê, by wype³niæ
jak¹� misjê, a stan, w który wchodzi, jakby wybudza³ go z tego letargu.
Wielokrotnie powiedzieli�my ci ju¿, ¿e powracamy do ¿ycia wiele razy;
dokonuj¹ca siê wtedy przemiana prowadzi do materialnej utraty tego,
czego nauczy³o siê w poprzednim wcieleniu; wchodz¹c w stan, który ty
nazywasz kryzysem, Duch co� sobie przypomina, lecz nie zawsze wspo-
mnienia te s¹ kompletne; wie, lecz nie jest w stanie powiedzieæ, sk¹d wie
ani te¿ w jaki sposób przechowuje tê wiedzê. Gdy kryzys mija, to wszyst-
ko siê zaciera, a Duch znów wchodzi w strefê cienia�.

Do�wiadczenie pokazuje, ¿e somnambulicy otrzymuj¹ tak¿e komunikaty od innych

Duchów, które przekazuj¹ im to, co maj¹ powiedzieæ, wspomagaj¹c tym sposobem ich

niedostateczne mo¿liwo�ci; jest to zauwa¿alne zw³aszcza w przypadku komunikatów

o charakterze porad medycznych: gdy Duch somnambulika czego� nie jest pewien, to

jaki� inny Duch podpowiada mu �rodek zaradczy. To wspólne dzia³anie jest czasem

oczywiste i przejawia siê w do�æ czêstych wyra¿eniach typu: �mówi mi siê, ¿e mam

powiedzieæ...�; �zabrania mi siê powiedzieæ, ¿e...�. W tym ostatnim przypadku zawsze



247Wyzwolenie duszy

niebezpiecznie jest nalegaæ, by otrzymaæ zakazan¹ informacjê, poniewa¿ w ten sposób

daje siê pole do popisu lekkomy�lnym Duchom, które bez skrupu³ów mówi¹ o czymkol-

wiek, nie przywi¹zuj¹c wiêkszej wagi do prawdy.

432. Jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e niektórzy somnambulicy widz¹ co�,
co dzieje siê w oddalonym miejscu?

�Czy¿ w czasie snu dusza nie mo¿e przemieszczaæ siê? To samo ma
miejsce w przypadku somnambulizmu�.

433. Czy ni¿szy lub wy¿szy stopieñ rozwoju jasnowidzenia som-
nambulicznego wi¹¿e siê z budow¹ fizyczn¹ � czy z natur¹ wcielone-
go Ducha?

�Z jednym i drugim; istniej¹ predyspozycje fizyczne pozwalaj¹ce
Duchowi oddzielaæ siê od materii ³atwiej lub trudniej�.

434. Czy mo¿liwo�ci, które posiada somnambulik, to mo¿liwo�ci
Ducha po �mierci?

�W pewnym stopniu, poniewa¿ trzeba braæ pod uwagê wp³yw mate-
rii, z któr¹ Duch somnambulika jest wci¹¿ po³¹czony�.

435. Czy somnambulik mo¿e widzieæ inne Duchy?
�Wiêkszo�æ somnambulików widzi je bardzo dobrze; zale¿y to od

stopnia rozwoju i natury ich umys³ów; czasem jednak nie zdaj¹ sobie
z tego sprawy i bior¹ Duchy za istoty cielesne; zdarza siê to zw³aszcza
tym, którzy nie maj¹ ¿adnej wiedzy na temat spirytyzmu; oni nie rozu-
miej¹ jeszcze natury Duchów; to ich niepokoi � i to dlatego s¹dz¹, ¿e
widz¹ osoby ¿yj¹ce�.

Podobne zjawisko zachodzi w momencie �mierci, w przypadku osób, które s¹dz¹,

¿e wci¹¿ ¿yj¹. Wydaje im siê, ¿e woko³o nic siê nie zmieni³o, a Duchy zdaj¹ siê mieæ

cia³a podobne do naszych; cia³a te bierze siê wiêc za realne cia³a materialne.

436. Czy somnambulik widz¹cy na du¿e odleg³o�ci widzi z miejsca,
w którym znajduje siê jego cia³o czy jego dusza?

�Po co o to pytasz, skoro to dusza widzi, a nie cia³o?�
437. Je¿eli dusza siê przemieszcza, to jakim sposobem somnam-

bulik mo¿e odczuwaæ swym cia³em materialnym ciep³o czy zimno
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w niekiedy bardzo odleg³ym od cia³a miejscu, w którym znajduje siê
jego dusza?

�Dusza nie opu�ci³a cia³a materialnego ca³kowicie; jest z nim stale
po³¹czona za pomoc¹ wiêzad³a; to owo wiêzad³o pozwala przekazywaæ
wra¿enia. Gdy dwie osoby w dwóch odleg³ych miastach koresponduj¹
ze sob¹ przy pomocy telegrafu, to linia telegraficzna jest ³¹cznikiem
pomiêdzy ich my�lami; i dziêki temu komunikuj¹ siê, jakby by³y blisko
siebie�. (Patrz: nr 257 � Zarys teorii o odczuciach Duchów).

438. Czy wykorzystywanie zdolno�ci somnambulicznych ma jaki�
wp³yw na stan Ducha po �mierci?

�Bardzo du¿y wp³yw � tak jak dobre lub z³e wykorzystywanie ja-
kichkolwiek zdolno�ci danych nam przez Boga�.

Ekstaza
439. Jaka jest ró¿nica miêdzy ekstaz¹ a somnambulizmem?
�Jest to somnambulizm w czystej formie; dusza ekstatyka jest jesz-

cze bardziej niezale¿na�.
440. Czy Duch ekstatyka naprawdê dostaje siê do �wiatów wy¿szych?
�Tak; widzi je i rozumie szczê�cie znajduj¹cych siê tam istot; to dla-

tego chcia³by tam pozostaæ; s¹ jednak �wiaty niedostêpne Duchom nie-
dostatecznie oczyszczonym�.

441. Czy gdy ekstatyk wyra¿a pragnienie opuszczenia Ziemi, to
mówi szczerze; czy nie odczuwa instynktu samozachowawczego?

�To zale¿y od stopnia oczyszczenia Ducha; je�li sw¹ przysz³¹ pozy-
cjê uwa¿a za lepsz¹ od obecnego ¿ycia, to robi wszystko, by zerwaæ
wiêzy utrzymuj¹ce go na Ziemi�.

442. Je�li pozostawi³oby siê ekstatyka samemu sobie, to czy jego
dusza mog³aby definitywnie opu�ciæ cia³o?

�Tak, móg³by umrzeæ; to dlatego nale¿y mu przypominaæ o wszyst-
kim, co mog³oby go tu zatrzymaæ � a przede wszystkim u�wiadomiæ
mu, ¿e je�li zerwa³by utrzymuj¹ce go na Ziemi wiêzy, to wcale nie by³-
by to �rodek mog¹cy mu pomóc w dostaniu siê tam, gdzie � jak s¹dzi
� by³by szczê�liwy�.
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443. Ekstatyk twierdzi, ¿e widzi pewne rzeczy, a tymczasem wiado-
mo, ¿e w sposób oczywisty s¹ one wytworem wyobra�ni bêd¹cej pod
wp³ywem ziemskich wierzeñ i przes¹dów. Czy w zwi¹zku z tym, nie
wszystko, co widzi, jest realne?

�To, co widzi, jest realne dla niego; poniewa¿ jednak jego Duch jest na-
dal pod wp³ywem ziemskich idei, to mo¿e co� widzieæ na swój sposób; ina-
czej mówi¹c, ekstatyk mo¿e wyra¿aæ to, co widzi, przy pomocy jêzyka od-
powiadaj¹cego ideom i przes¹dom, w których wyrós³ lub funkcjonuj¹cych
w waszym �rodowisku � i które pozwalaj¹ mu wyra¿aæ siê w sposób
bardziej zrozumia³y; to przede wszystkim w taki sposób mo¿e siê myliæ�.

444. Jak du¿y stopieñ wiarygodno�ci charakteryzuje rewelacje eks-
tatyków?

�Ekstatyk bardzo czêsto mo¿e siê myliæ, zw³aszcza je¿eli stara siê
zg³êbiæ to, co dla cz³owieka ma pozostaæ tajemnic¹ � wtedy bowiem
wykracza poza w³asne idee lub staje siê igraszk¹ Duchów oszukañ-
czych, które wykorzystuj¹ jego entuzjazm, by go urzec�.

445. Jakie konsekwencje wynikaj¹ ze zjawisk somnambulizmu
i ekstazy? Czy jest to pewien rodzaj inicjacji do przysz³ego ¿ycia?

�Lepiej powiedziawszy � s¹ to stany, w których cz³owiek ogarnia
jednocze�nie ¿ycie przesz³e i przysz³e. Niech studiuje te zjawiska,
a znajdzie w nich rozwi¹zania wiêcej ni¿ jednej tajemnicy, których po-
szukuje intuicyjnie jego umys³�.

446. Czy zjawiska somnambulizmu i ekstazy da siê pogodziæ z ma-
terializmem?

�Ten, kto studiuje je w pe³ni dobrej woli i bez uprzedzeñ, nie mo¿e
byæ ani materialist¹, ani ateist¹�.

Podwójne widzenie
447. Czy zjawisko okre�lane jako podwójne widzenie ma jaki� zwi¹-

zek z marzeniami sennymi i somnambulizmem?
�W ka¿dym przypadku chodzi o to samo; to, co nazywasz podwój-

nym widzeniem, to stan, w którym Duch jest wolny, chocia¿ jego cia³o
nie �pi. Podwójne widzenie ma zwi¹zek z widzeniem duszy�.
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448. Czy podwójne widzenie to cecha sta³a?
�Jako zdolno�æ � tak; jako umiejêtno�æ � nie. W �wiatach mniej

materialnych od waszego Duchy od³¹czaj¹ siê od materii o wiele ³a-
twiej i nawi¹zuj¹ komunikacjê przy pomocy samej tylko my�li � oczy-
wi�cie jednak nie wy³¹czaj¹c jêzyka; dla wiêkszo�ci z nich podwójne
widzenie jest cech¹ sta³¹; ich normalny stan mo¿na porównaæ ze sta-
nem waszych jasnowidz¹cych somnambulików; i to dlatego Duchom
tym jest ³atwiej manifestowaæ siê, ni¿ tym, które s¹ wcielone w ciê¿-
sze cia³a�.

449. Czy podwójne widzenie rozwija siê spontanicznie � czy odpo-
wiednio do woli osoby obdarzonej t¹ zdolno�ci¹?

�Najczê�ciej spontanicznie, choæ czêsto wola te¿ odgrywa du¿¹
rolê. We� pod uwagê na przyk³ad osoby okre�lane jako posiadaj¹ce
zdolno�æ przepowiadania przysz³o�ci � a spo�ród nich te, które rze-
czywi�cie tak¹ zdolno�æ maj¹; zauwa¿ysz, ¿e w ich przypadku to wola
pozwala im wej�æ w stan podwójnego widzenia lub w stan, który ty na-
zywasz wizj¹�.

450. Czy podwójne widzenie mo¿na rozwijaæ za pomoc¹ æwiczeñ?
�Tak; praca zawsze prowadzi do postêpu; a zas³ona okrywaj¹ca ta-

jemnice unosi siê�.
� Czy zdolno�æ ta zale¿y od warunków fizycznych?
�Z pewno�ci¹ budowa fizyczna odgrywa tu du¿¹ rolê; s¹ organizmy,

które zupe³nie siê do tego nie nadaj¹�.
451. Jak to siê dzieje, ¿e podwójne widzenie jest dziedziczone przez

poszczególnych cz³onków rodziny?
�Podobieñstwo struktury fizycznej organizmu jest przekazywane

tak jak inne w³asno�ci fizyczne; poza tym, rozwój okre�lonej zdolno�ci
wspomaga tak¿e odpowiednie wychowanie�.

452. Czy to prawda, ¿e pewne okoliczno�ci sprzyjaj¹ rozwojowi po-
dwójnego widzenia?

�Choroba, nadchodz¹ce niebezpieczeñstwo, wielkie wzburzenie
mog¹ je rozwin¹æ. Cia³o znajduje siê czasem w szczególnym stanie,
który pozwala Duchowi widzieæ to, czego nie mo¿ecie zobaczyæ ocza-
mi cia³a materialnego�.



251Wyzwolenie duszy

Do rozwoju podwójnego widzenia prowadz¹ niekiedy stany kryzysu w obliczu klêsk

¿ywio³owych, wielkich emocji, wszelkich wzburzeñ zachodz¹cych w sferze psychicz-

nej. Wydaje siê, ¿e w obliczu niebezpieczeñstwa Opatrzno�æ daje nam �rodki do jego

za¿egnania. O przyk³adach tego typu zjawiska wspominaj¹ przedstawiciele rozmaitych

sekt czy innych prze�ladowanych grup.

453. Czy osoby obdarzone zdolno�ci¹ podwójnego widzenia s¹ tego
�wiadome?

�Nie zawsze; dla nich jest to sprawa zupe³nie naturalna, a wiele
z nich s¹dzi, ¿e gdyby ka¿dy przyjrza³ siê sobie, to pewnie te¿ doszuka³-
by siê takiej cechy�.

454. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e to dziêki podwójnemu widzeniu,
niektóre osoby, nie podejmuj¹ce ¿adnych nadzwyczajnych wysi³ków,
potrafi¹ oceniæ pewne sprawy trafniej ni¿ inni?

�Dusza promieniuj¹ca pod mniejszym wp³ywem materii zawsze ma
mo¿liwo�æ lepszego os¹du rzeczywisto�ci�.

� Czy dziêki tej zdolno�ci, w niektórych przypadkach mo¿na prze-
widzieæ pewne sprawy?

�Tak; zdolno�æ ta dostarcza tak¿e przeczuæ; jest bowiem wiele stop-
ni tej zdolno�ci: jednostka za� mo¿e posiadaæ je wszystkie lub tylko
niektóre�.

Zarys teorii somnambulizmu,
ekstazy i podwójnego widzenia

455. Do zjawiska naturalnego somnambulizmu dochodzi sponta-
nicznie i jest ono niezale¿ne od jakiejkolwiek przyczyny zewnêtrznej;
jednak u niektórych osób obdarzonych t¹ szczególn¹ zdolno�ci¹, mo¿-
na je wywo³aæ sztucznie, poprzez oddzia³ywanie magnetyczne.

Stan okre�lany jako somnambulizm magnetyczny niczym nie ró¿ni
siê od somnambulizmu naturalnego � chocia¿ do tego drugiego do-
chodzi spontanicznie.

Somnambulizm naturalny jest bardzo znanym zjawiskiem, w które
nikt nie w¹tpi, mimo towarzysz¹cych mu rozmaitych faktów uznawanych
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za cudowne. Có¿ bowiem mia³oby byæ bardziej niezwyk³ego czy bar-
dziej irracjonalnego w somnambulizmie magnetycznym, dlatego ¿e wy-
wo³ywany jest sztucznie, jak wiele innych zjawisk? Mówi siê, ¿e prak-
tykuj¹ go szarlatani; to wszak jeszcze jeden powód, by nie pozostawiaæ
go tylko w ich rêkach. Gdy zajmie siê nim nauka, to szarlatani utrac¹
sw¹ wiarygodno�æ w oczach spo³eczeñstwa. Na razie jednak, poniewa¿
somnambulizm naturalny czy wywo³any sztucznie jest faktem � a z fak-
tami nie mo¿na siê spieraæ � zjawisko to rozpowszechnia siê i trafia
nawet do samej nauki, dok¹d dostaje siê wieloma bocznymi furtkami,
zamiast wchodziæ g³ównym wej�ciem; gdy wejdzie ju¿ na dobre, to trze-
ba mu bêdzie przyznaæ nale¿ne miejsce.

W �wietle spirytyzmu somnambulizm jest czym� wiêcej ni¿ tylko
zjawiskiem fizjologicznym; zwraca siê tu uwagê na sferê psychologii;
to tu mo¿na badaæ duszê, poniewa¿ ujawnia siê w ca³ej okaza³o�ci; jed-
nym z takich zjawisk, które pozwalaj¹ j¹ opisywaæ, jest jasnowidzenie
niezale¿ne od zwyczajnych organów wzroku. Ci, którzy zaprzeczaj¹
temu faktowi, opieraj¹ siê na stwierdzeniu, ¿e somnambulik � w prze-
ciwieñstwie do sytuacji, gdy korzysta z oczu � jasnowidzi nie zawsze
i nie zawsze na ¿yczenie eksperymentatora. Czy¿ mo¿na dziwiæ siê, ¿e
je�li inne s¹ �rodki, to równie¿ efekty bywaj¹ inne? Czy rozs¹dnie jest
wymagaæ identycznych efektów, gdy nie mo¿na mówiæ o wystêpowa-
niu tego samego instrumentu? Dusza, podobnie jak oko, ma swoje cha-
rakterystyczne w³asno�ci; trzeba wiêc j¹ oceniaæ przez ich pryzmat,
a nie na zasadzie analogii.

Przyczyna jasnowidzenia w somnambulizmie magnetycznym i som-
nambulizmie naturalnym jest identyczna: jest ni¹ jeden z atrybutów du-
szy � zdolno�æ w³a�ciwa ka¿dej czê�ci cia³a materialnego takiej jak
my istoty cielesnej, której granice wyznacza tylko sama dusza. Dusza
widzi wszêdzie, dok¹dkolwiek siê przeniesie, bez wzglêdu na odleg³o�æ.

W przypadku widzenia na odleg³o�æ, somnambulik nie widzi oto-
czenia jak przez lunetê, z miejsca, w którym znajduje siê jego cia³o
materialne. Widzi je, jakby by³ w jego centrum, jak gdyby znajdowa³
siê na miejscu � tam, gdzie ono jest; dzieje siê tak, poniewa¿ tam na-
prawdê znajduje siê jego dusza; to dlatego jego cia³o materialne jest
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wtedy jakby wyczerpane i sprawia wra¿enie pozbawionego zmys³ów �
dzieje siê tak do momentu, w którym dusza powraca i odzyskuje nad
nim w³adzê. To czê�ciowe roz³¹czenie siê duszy i cia³a materialnego
jest stanem nienormalnym, który mo¿e trwaæ krócej lub d³u¿ej, lecz nie
nieskoñczenie; stanowi to przyczynê zmêczenia, którego cia³o mate-
rialne do�wiadcza przez pewien czas, zw³aszcza gdy dusza oddaje siê
aktywnej pracy.

Poniewa¿ u duszy czy Ducha zdolno�æ widzenia jest nieograniczona
i nie wi¹¿e siê z jakim� okre�lonym miejscem, t³umaczy to fakt, ¿e som-
nambulicy nie potrafi¹ przypisaæ jej konkretnemu organowi; ludzie ci
widz¹, bo po prostu widz¹ � nie wiedz¹c dlaczego ani w jaki sposób;
poniewa¿ wzrok, podobnie jak Duch, nie ma w tym wypadku okre�lo-
nego o�rodka. Somnambulicy mówi¹ o swoim ciele materialnym, po-
niewa¿ wydaje im siê, ¿e o�rodek wzroku znajduje siê w miejscu cha-
rakteryzuj¹cym siê najwiêksz¹ aktywno�ci¹ witaln¹: zw³aszcza
w mózgu, w okolicach nadbrzusza b¹d� te¿ w organie, który w ich
mniemaniu stanowi punkt najsilniejszego po³¹czenia Ducha z cia³em
materialnym.

Moc jasnowidzenia somnambulika w ¿adnym wypadku nie jest nie-
ograniczona. Nawet zupe³nie wolnego Ducha ograniczaj¹ jego zdolno-
�ci i jego wiedza, odpowiadaj¹ce stopniowi rozwoju, który osi¹gn¹³;
ograniczenie to jest jeszcze wiêksze, gdy Duch jest po³¹czony z materi¹
i ulega jej wp³ywowi. To z tej przyczyny jasnowidzenie somnambulicz-
ne nie jest zjawiskiem ani powszechnym, ani wolnym od b³êdów. Trze-
ba wiêc podchodziæ do niego z tym wiêksz¹ nieufno�ci¹, w im mniej-
szej zgodzie z natur¹ jest wykorzystywane � a im bardziej staje siê
przedmiotem ciekawo�ci i eksperymentów.

W stanie okre�lonej wolno�ci, w którym znajduje siê Duch som-
nambulika, o wiele ³atwiej nawi¹zuje on komunikacjê z innymi Du-
chami � wcielonymi lub nie; komunikacja ta przebiega na zasadzie
kontaktu fluidów wspó³tworz¹cych cia³o duchowe i s³u¿¹cych do prze-
kazywania my�li, jakby przez kabel elektryczny. Somnambulik nie po-
trzebuje wiêc, by my�l by³a wyra¿ana s³owami: czuje j¹ i rozumie;
sprawia to, ¿e staje siê niezwykle wyczulony na wp³yw atmosfery
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psychicznej, w której siê znajduje. To dlatego liczny t³um widzów,
zw³aszcza ciekawskich i negatywnie nastawionych, wywiera istotny
wp³yw na stopieñ wykorzystania zdolno�ci somnambulika; w takiej at-
mosferze istotnie zdolno�ci te jakby zamykaj¹ siê w sobie i nie ujaw-
niaj¹ w ca³ej okaza³o�ci, jak dzieje siê to w przypadku sprzyjaj¹cego
�rodowiska. Obecno�æ osób negatywnie czy wrogo nastawionych wy-
wo³uje efekt podobny do dotkniêcia rêk¹ mimozy.

Somnambulik widzi niekiedy w³asnego Ducha i w³asne cia³o mate-
rialne; mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to dwie istoty wyra¿aj¹ce jego dwoja-
kiego rodzaju istnienia � duchowe i cielesne, które teraz nak³adaj¹ siê
za spraw¹ ³¹cz¹cych je wiêzów. Somnambulik nie zawsze zdaje sobie
sprawê z tej sytuacji, a owa dwoisto�æ prowadzi niekiedy do tego, ¿e
mówi o sobie, jakby mówi³ o kim� obcym; dzieje siê tak dlatego, ¿e raz
wypowiada siê istota cielesna o duchowej � za� innym razem istota
duchowa mówi o cielesnej.

W ka¿dym cielesnym istnieniu Duch zdobywa okre�lony zasób wie-
dzy i do�wiadczeñ. Czê�ciowo zapomina o nich w okresie wcielenia
w ciê¿k¹ materiê, lecz bêd¹c Duchem, wszystko sobie przypomina. To
dlatego niektórzy somnambulicy wykazuj¹ siê wiedz¹ przewy¿szaj¹c¹
ich poziom wykszta³cenia czy nawet w³a�ciwe im zdolno�ci intelektu-
alne. Ni¿szo�æ intelektualna, czy zwi¹zana z poziomem wykszta³cenia,
wykazywana przez somnambulika na jawie nie przes¹dza wiêc w ¿aden
sposób o wiedzy, któr¹ móg³by on ujawniæ w stanie jasnowidzenia.
Odpowiednio do okoliczno�ci obranego celu, somnambulik mo¿e czer-
paæ wiedzê z obecnego istnienia, z faktów postrzeganych w stanie ja-
snowidzenia b¹d� z rad udzielanych przez inne Duchy; poniewa¿ jed-
nak jego Duch mo¿e byæ lepiej lub gorzej rozwiniêty, to mo¿e mówiæ
rzeczy bardziej lub mniej zgodne z rzeczywisto�ci¹.

Za spraw¹ zjawiska somnambulizmu � naturalnego czy magne-
tycznego � Opatrzno�æ daje nam niepodwa¿alny dowód istnienia i nie-
zale¿no�ci duszy; pozwala nam tak¿e uczestniczyæ w subtelnym spekta-
klu jej uwalniania; tym sposobem otwiera przed nami ksiêgê naszego
przeznaczenia. Gdy somnambulik opisuje to, co dzieje siê gdzie� dale-
ko, to jest spraw¹ oczywist¹, ¿e nie widzi tego oczami cia³a materialnego;
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lecz to on widzi, to on siê przemieszcza; jest tam wiêc jaka� jego cz¹st-
ka nie bêd¹ca jego cia³em materialnym � a nie mo¿e byæ niczym in-
nym, jak tylko jego dusz¹ lub Duchem. Podczas gdy cz³owiek pogr¹¿a
siê w subtelno�ciach abstrakcyjnej metafizyki, chciwie poszukuj¹c
przyczyn naszego umys³owego istnienia, Bóg w �wietle dnia stawia mu
przed oczami i tu¿ pod rêk¹ najprostsze i najoczywistsze �rodki do wy-
korzystania w eksperymentalnej psychologii.

Ekstaza jest stanem, w którym niezale¿no�æ duszy i cia³a materialnego
daje siê stwierdziæ najdok³adniej, w pewnym sensie wrêcz namacalnie.

W czasie snu i w trakcie zjawiska somnambulizmu dusza b³¹ka siê
po ziemskich �wiatach; w czasie ekstazy penetruje �wiaty nieznane, na-
le¿¹ce do eterycznych Duchów, z którymi komunikuje siê � choæ
jednocze�nie bez zerwania wiêzów ³¹cz¹cych j¹ z cia³em materialnym
nie mo¿e przekroczyæ pewnej granicy. Otacza j¹ cudowny blask, któ-
rym wype³nione jest nowe �rodowisko; zachwycaj¹ j¹ nowe, nieznane
na Ziemi harmonie; przepe³nia j¹ trudna do opisania b³ogo�æ: s³owem,
antycypuje ona niebiañskie wspania³o�ci i mo¿na powiedzieæ, ¿e stawia
jedn¹ nogê na drodze do wieczno�ci.

W stanie ekstazy cia³o materialne funkcjonuje wy³¹cznie w niewiel-
kim stopniu; mo¿na tu mówiæ tylko o ¿yciu organicznym � i wyczuwa
siê, ¿e duszê trzyma przy cia³u materialnym tylko cienkie wiêzad³o,
które przy wiêkszym wysi³ku mo¿e zostaæ nieodwracalnie zerwane.

W tym stanie zanikaj¹ wszystkie ziemskie my�li, by ust¹piæ miejsca
uczuciom oczyszczonym z wszelkich spraw materialnych. Pogr¹¿ony
w takiej szlachetnej kontemplacji ekstatyk postrzega ¿ycie jako krótk¹
przerwê w podró¿y; dla niego ziemskie dobro i z³o, prymitywne przy-
jemno�ci i nieszczê�cia s¹ tylko ulotnymi przygodami na drodze, do
której kresu szczê�liwie siê zbli¿y³.

Ekstatyków nale¿y traktowaæ jak somnambulików: ich jasnowidze-
nie mo¿e byæ bardziej lub mniej doskona³e, za� ich w³asny Duch, w za-
le¿no�ci od tego, czy jest s³abiej lub lepiej rozwiniêty, równie¿ jest
mniej lub bardziej zdolny poznawaæ i rozumieæ rzeczywisto�æ. Niekie-
dy mo¿na mówiæ bardziej o egzaltacji, ni¿ o rzeczywistym jasnowidze-
niu; to dlatego ich rewelacje s¹ czêsto pomieszaniem prawd i b³êdów,
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spraw wznios³ych i absurdalnych, a nawet �miesznych. Z egzaltacji tej
korzystaj¹ czêsto Duchy ni¿sze, co � je�li nie potrafi siê nad nimi za-
panowaæ � zawsze �wiadczy o s³abo�ci; staraj¹ siê one zdominowaæ
ekstatyka i podsuwaj¹ mu fa³szywe obrazy, które on wplata na jawie do
swych wyobra¿eñ i przes¹dów. Bywaj¹ takie niebezpieczeñstwa, choæ
nie w ka¿dym przypadku wystêpuj¹ te same; naszym zadaniem jest
wiêc ch³odna analiza i przemy�lenie rewelacji ekstatyków.

Do czê�ciowego uwolnienia duszy dochodzi niekiedy na jawie �
i wtedy mówi siê o zjawisku okre�lanym jako podwójne widzenie; oso-
bom obdarzonym tak¹ zdolno�ci¹ pozwala ono widzieæ, s³yszeæ i czuæ
w obszarze znajduj¹cym siê poza granicami naszych zmys³ów. Osoby te
postrzegaj¹ rzeczy obecne, gdziekolwiek dusza skierowa³aby sw¹ uwa-
gê; mo¿na powiedzieæ, ¿e widz¹ je w formie jakby z³udzenia, niezale¿-
nie od zwyczajnego widzenia.

W momencie gdy zachodzi zjawisko podwójnego widzenia, mody-
fikacji ulega fizyczny stan zmys³ów; oko jest jakby zamglone: patrzy,
lecz nie widzi; ca³a fizjonomia �wiadczy o stanie jakby uniesienia.
Stwierdza siê, ¿e organy wzroku uleg³y modyfikacji � to znaczy, ¿e
cz³owiek widzi mimo zamkniêtych oczu.

Zdolno�æ ta zdaje siê byæ u pewnych osób tak naturalna jak zdolno�æ
zwyczajnego widzenia; stanowi po prostu element ich istoty i wcale nie
jest czym� wyj¹tkowym. Przej�ciowemu stanowi jasnowidzenia naj-
czê�ciej towarzyszy zapomnienie, a bogatsze lub ubo¿sze wra¿enia za-
cieraj¹ siê jak sen.

Moc podwójnego widzenia bywa ró¿na: od niejasnego wra¿enia �
do wyra�nego postrzegania rzeczywisto�ci. W formie najbardziej pry-
mitywnej zjawisko to sprawia, ¿e doznaj¹ce go osoby charakteryzuje
pewna taktowno�æ, przenikliwo�æ, swoista pewno�æ w dzia³aniu, co
mo¿na by okre�liæ jako trafno�æ moralnego os¹du. W formie bardziej
rozwiniêtej podwójne widzenie dostarcza przeczuæ; podwójne widze-
nie rozwiniête jeszcze bardziej pozwala postrzegaæ wydarzenia prze-
sz³e lub maj¹ce siê nied³ugo wydarzyæ.

Naturalny i sztuczny somnambulizm, ekstaza i podwójne widzenie, to
tylko odmiany i modyfikacje przejawów tej samej przyczyny; zjawiska
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te, podobnie jak marzenia senne, s¹ ca³kowicie naturalne; dlatego te¿
wystêpowa³y od zawsze; z historii wiemy, ¿e by³y znane, a nawet wy-
korzystywane w najdawniejszych czasach antycznych � i to w³a�nie
w nich nale¿y doszukiwaæ siê wyt³umaczenia faktów, które zabobonnie
uznano za cudowne.
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Rozdzia³ IX

Aktywno�æ Duchów w �wiecie cielesnym

1. Penetrowanie naszych my�li przez Duchy � 2. Niedostrzegalny wp³yw Duchów

na nasze my�li i czyny � 3. Opêtani � 4. Konwulsjonerzy � 5. Uczucia Duchów

w stosunku do pewnych osób � 6. Anio³y stró¿e. Duchy-opiekunowie,

zaprzyja�nione lub sympatyzuj¹ce � 7. Wp³yw Duchów na sprawy ¿yciowe

� 8. Wp³yw Duchów na zjawiska naturalne � 9. Duchy w czasie walki � 10. Pakty

� 11. Tajemna moc. Talizmany. Czarownicy � 12. B³ogos³awieñstwa i kl¹twy

Penetrowanie naszych my�li przez Duchy
465. Czy Duchy widz¹ wszystko, co robimy?
�Mog¹ widzieæ, bo ca³y czas was otaczaj¹; ka¿dy z nich jednak wi-

dzi tylko te rzeczy, które go interesuj¹; natomiast nie zajmuje siê spra-
wami mu obojêtnymi�.

457. Czy Duchy mog¹ znaæ nasze najskrytsze my�li?
�Czêsto wiedz¹ nawet to, co chcecie ukryæ sami przed sob¹; jednak

ani czynów, ani my�li nie da siê przed nimi ukryæ�.
� Czy z tego wynika, ¿e ³atwiej jest ukryæ co� przed osob¹ ¿yw¹,

ni¿ przed t¹ sam¹ osob¹ po jej �mierci?
�W³a�nie tak; a gdy wydaje siê wam, ¿e jeste�cie dobrze schowani,

to najczê�ciej wokó³ was pe³no jest Duchów, które was widz¹�.
458. Co my�l¹ o nas Duchy, które nas otaczaj¹ i obserwuj¹?
�To zale¿y. Frywolne Duchy �miej¹ siê z figli, które wam p³ataj¹,

i kpi¹ z waszego zniecierpliwienia. Duchy powa¿ne martwi¹ siê waszy-
mi k³opotami i staraj¹ siê wam pomóc�.
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Niedostrzegalny wp³yw Duchów
na nasze my�li i czyny

459. Czy Duchy wywieraj¹ wp³yw na nasze my�li i czyny?
�Gdy o to chodzi, to ich wp³yw jest o wiele wiêkszy, ni¿ s¹dzicie, bo

bardzo czêsto to one wami kieruj¹�.
460. Czy wobec tego jedne my�li s¹ nasze w³asne, a inne s¹ nam

podpowiadane?
�Wasza dusza to my�l¹cy Duch; wiecie, ¿e jednocze�nie przychodzi

wam do g³owy wiele my�li na rozmaite tematy, a czêsto jedne przecz¹
drugim; i to jest dowodem, ¿e jedne s¹ wasze, a inne pochodz¹ od nas;
niepokoi to was, bowiem �cieraj¹ siê tu przeciwne idee�.

461. W jaki sposób mo¿na rozró¿niæ my�li w³asne, od tych, które s¹
podpowiadane?

�Gdy jaka� my�l jest wam podsuwana, to s³yszycie, jakby kto� do was
mówi³. W³asnymi s¹ na ogó³ te my�li, które pojawiaj¹ siê jako pierwsze.
Zreszt¹ rozró¿nienie to wcale nie jest wam potrzebne, a czêsto nawet le-
piej jest nie wiedzieæ: cz³owiek dzia³a wtedy w sposób mniej skrêpowa-
ny; kiedy decyduje siê i�æ drog¹ dobra, czyni to o wiele chêtniej; gdy za�
wybiera z³o, ponosi wtedy wiêksz¹ odpowiedzialno�æ�.

462. Czy ludzie bardzo inteligentni i wybitni zawsze czerpi¹ idee
z w³asnego �ród³a?

�Czasami idee te pochodz¹ od ich w³asnego Ducha, lecz czêsto s¹
podsuwane przez inne Duchy, które osoby te uwa¿aj¹ na zdolne, by je
zrozumieæ, oraz godne, by im je przekazaæ. Gdy ludzie nie znajduj¹
owych idei w sobie, to odwo³uj¹ siê do inspiracji; a wtedy niew¹tpliwie
dochodzi do wywo³ania Duchów�.

Gdyby mo¿liwo�æ jasnego rozró¿niania my�li naszych, od tych, które s¹ nam sugerowa-

ne, by³a potrzebna, to Bóg da³by nam w tym celu odpowiednie �rodki; na przyk³ad jak do

rozró¿nienia nocy od dnia. Je�li jednak co� pozostaje ukryte, to tylko dla naszego dobra.

463. Czasami mówi siê, ¿e pierwszy impuls w dzia³aniu jest zawsze
dobry; czy to prawda?
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�Mo¿e byæ dobry, lub z³y � odpowiednio do natury wcielonego Du-
cha. Dobry jest zawsze u tych osób, które daj¹ pos³uch dobrej inspiracji�.

464. W jaki sposób rozró¿niæ, czy sugerowana my�l pochodzi od
Ducha dobrego, czy z³ego?

�Zastanówcie siê nad problemem; dobre Duchy doradzaj¹ tylko do-
bro; rozró¿nienie nale¿y do was�.

465. W jakim celu Duchy niedoskona³e popychaj¹ nas ku z³u?
�Aby�cie cierpieli tak jak one�.
� Czy to przynosi im ulgê w cierpieniach?
�Nie; Duchy te czyni¹ tak z zazdro�ci � widz¹c, ¿e jeste�cie bar-

dziej szczê�liwi�.
� Jakimi cierpieniami chc¹ nas do�wiadczyæ?
�Takimi, które wynikaj¹ z bycia s³abiej rozwiniêtym i dalej od Boga�.
466. Dlaczego Bóg pozwala, aby Duchy sk³ania³y nas ku z³u?
�Duchy niedoskona³e s¹ narzêdziami przeznaczonymi do wypróbo-

wania wiary i sta³o�ci cz³owieka w czynieniu dobra. Ty, bêd¹c Duchem,
musisz nieskoñczenie rozwijaæ sw¹ wiedzê, i w tym celu do�wiadczasz
próby z³a, aby doj�æ do dobra. Nasz¹ misj¹ jest umie�ciæ ciê na dobrej
drodze, a je�li ulegasz z³ym wp³ywom, to dzieje siê tak dlatego, ¿e ist-
nieje w tobie pragnienie z³a � za� Duchy ni¿sze przybywaj¹, by wspo-
móc ciê w dziele tego rodzaju, którego ty sam chêtnie dokonujesz;
mog¹ ciê wspomagaæ tylko wtedy, gdy sam pragniesz z³a. Je�li na przy-
k³ad chcesz kogo� zamordowaæ, to natychmiast otacza ciê t³um Du-
chów, które bêd¹ w tobie tê my�l podsycaæ; wokó³ ciebie s¹ jednak i ta-
kie, które bêd¹ staraæ siê inspirowaæ ciê dobrem � co pozwala
utrzymaæ równowagê i zapewnia ci panowanie nad sytuacj¹�.

W ten sposób Bóg daje nam mo¿liwo�æ �wiadomego wyboru drogi, któr¹ chcemy i�æ,

oraz wolno�æ ulegania takim czy innym wp³ywom, docieraj¹cym do nas z przeciwnych stron.

467. Czy mo¿na unikn¹æ wp³ywu Duchów, które maj¹ sk³onno�ci
ku z³u?

�Tak, bowiem Duchy te towarzysz¹ tylko tym osobom, które s¹ dla nich
atrakcyjne ze wzglêdu na swe pragnienia lub w my�lach je przyci¹gaj¹�.
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468. Czy Duchy, których wp³yw odrzucamy, przestaj¹ nas kusiæ?
�A có¿ innego mia³yby robiæ? Gdy nie maj¹ nic do zrobienia, po

prostu ustêpuj¹ miejsca innym; jednocze�nie jednak � jak kot czyhaj¹-
cy na myszkê � czekaj¹ na odpowiedni¹ okazjê�.

469. W jaki sposób mo¿na zneutralizowaæ wp³yw z³o�liwych Duchów?
�Czyni¹c dobro i pok³adaj¹c ca³¹ sw¹ ufno�æ w Bogu, odepchniecie

wp³yw Duchów ni¿szych oraz nie dopu�cicie, by nad wami zapanowa³y.
Strze¿cie siê sugestii Duchów, które wzbudzaj¹ w was z³e my�li, siej¹
w�ród was zamêt i podniecaj¹ wszelkie z³e ¿¹dze. Nie ufajcie przede
wszystkim tym, które wzmacniaj¹ wasz¹ pychê, bo Duchy te wykorzy-
stuj¹ wasz¹ s³abo�æ. Oto dlaczego Jezus poleca wam mówiæ w modlitwie
pañskiej: »Panie! I nie wód� nas na pokuszenie, ale nas zbaw od z³ego«�.

470. Czy Duchy, które staraj¹ siê nas wci¹gn¹æ w z³o i wystawiaj¹
w ten sposób na próbê nasze przywi¹zanie do dobra, otrzyma³y misjê
czynienia tego � a je�li to jest misja, to czy ponosz¹ za to odpowie-
dzialno�æ?

�¯aden Duch nie otrzymuje misji czynienia z³a; je�li je czyni, to
z w³asnej woli, i w zwi¹zku z tym ponosi tego konsekwencje. Bóg mo¿e
mu pozwoliæ co� robiæ, aby was wypróbowaæ, lecz nie wydaje mu pole-
ceñ; i to wasz¹ spraw¹ jest odrzucenie tego wp³ywu�.

471. Gdy ogarnia nas uczucie strachu, nieokre�lonego niepokoju,
czy wewnêtrznego zadowolenia bez widocznej przyczyny � to czy
wynika to tylko z naszego nastroju?

�Prawie zawsze jest to efekt komunikacji z innymi Duchami, do któ-
rej dochodzi nie�wiadomie, lub kontaktów nawi¹zanych w czasie snu�.

472. Czy Duchy, które chc¹ nas sk³oniæ do z³a, po prostu wykorzy-
stuj¹ sprzyjaj¹ce ku temu okoliczno�ci, czy te¿ mog¹ takie okoliczno�ci
sprowokowaæ?

�Wykorzystuj¹ sprzyjaj¹ce okoliczno�ci, lecz równie¿ czêsto pro-
wokuj¹ je, popychaj¹c was � gdy nie jeste�cie tego �wiadomi �
w stronê przedmiotu waszej ¿¹dzy. W ten sposób na przyk³ad cz³owiek
znajduje na swej drodze pewn¹ sumê pieniêdzy: nie my�l jednak, ¿e to
Duchy pod³o¿y³y te pieni¹dze � mog¹ one jednak podsun¹æ cz³owie-
kowi my�l, by skierowa³ siê w tê stronê; wtedy inspiruj¹ go chêci¹
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przyw³aszczenia sobie czego�, co do niego nie nale¿y. Podobnie ma siê
sprawa ze wszystkimi innymi pokusami�.

Opêtani
473. Czy Duch mo¿e na pewien czas przej¹æ cielesn¹ pow³okê osoby

¿yj¹cej, to jest wej�æ do jej cia³a i dzia³aæ zamiast wcielonego Ducha?
�Duch nie wchodzi w pow³okê cielesn¹, tak jak ty wchodzisz do bu-

dynku; upodabnia siê do wcielonego Ducha, który posiada podobne
wady i cechy, by dzia³aæ zgodnie z nim; jednak to zawsze wcielony
Duch dowolnie oddzia³uje na materiê, w któr¹ jest przyobleczony. Inny
Duch nie mo¿e zast¹piæ Ducha wcielonego, ten ostatni bowiem jest
zwi¹zany z cia³em na okre�lony czas jego materialnego istnienia�.

474. Je�li wiêc w³a�ciwie nie mo¿na mówiæ o zaw³adniêciu czy
wspó³zamieszkiwaniu Duchów w jednym ciele, to czy jedna dusza
mo¿e byæ uzale¿niona od jakiego� Ducha, bêd¹c mu podporz¹dkowan¹
lub przez niego opêtan¹ w taki sposób, ¿e jej wola zostanie niejako spa-
rali¿owana?

�Tak, i s¹ to prawdziwe opêtania; zauwa¿ jednak, ¿e do dominacji
tej dochodzi wy³¹cznie przy udziale osoby podporz¹dkowanej � czy to
wskutek s³abo�ci, czy na jej wyra�ne ¿yczenie. Czêsto za opêtanych
uwa¿ano epileptyków lub osoby chore psychicznie, które potrzebuj¹
nie tyle egzorcyzmów, co lekarstw�.

Okre�lenie opêtany w potocznym rozumieniu zak³ada istnienie demonów, to jest

istot z natury z³ych, oraz zamieszkiwanie jednej z tych istot w jednym ciele z dusz¹

cz³owieka. Poniewa¿ tego rodzaju demony nie istniej¹, a dwa Duchy nie mog¹ na zmia-

nê korzystaæ z tego samego cia³a, to opêtani w takim w³a�nie sensie tego s³owa nie

istniej¹. Okre�lenie opêtany nale¿y rozpatrywaæ wy³¹cznie w kategoriach ca³kowitego

uzale¿nienia duszy od niedoskona³ego Ducha, który j¹ sobie podporz¹dkowuje.

475. Czy mo¿na odpêdziæ od siebie z³e Duchy i ustrzec siê ich domi-
nacji?

�Zawsze mo¿na zrzuciæ jarzmo, je�li tylko naprawdê siê tego chce�.
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476. Czy nie mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wywo³ana przez z³ego Ducha fa-
scynacja jest tak wielka, ¿e osoba podporz¹dkowywana nie zdaje sobie
z tego sprawy? Czy wtedy jaka� trzecia osoba mo¿e zlikwidowaæ ten
wp³yw � a je¿eli tak, to jakie powinna spe³niæ warunki?

�Je�li jest to cz³owiek dobry, to pomóc mo¿e jego wola wspierana
przez dobre Duchy; im bowiem jest siê lepszym cz³owiekiem, tym wiêk-
sz¹ ma siê moc odsuwania Duchów niedoskona³ych i przyci¹gania do-
brych. Jednocze�nie jednak by³oby siê bezsilnym, gdyby podporz¹dko-
wany nie by³ do tego gotów; istniej¹ bowiem osoby, którym podoba siê
zale¿no�æ � co schlebia ich gustom i pragnieniom. W ka¿dym razie,
je�li kto� ma nieczyste serce, to nie bêdzie w stanie pomóc; dobre Du-
chy gardz¹ nim, a z³e nie ufaj¹ mu�.

477. Czy formu³y egzorcyzmów maj¹ jaki� wp³yw na z³e Duchy?
�Nie; gdy Duchy te widz¹, ¿e kto� traktuje te formu³y powa¿nie,

wy�miewaj¹ to i trwaj¹ w uporze�.
478. Istniej¹ osoby pe³ne dobrych chêci, które jednak równie¿ s¹ opêty-

wane; jaki jest najlepszy sposób, by uwolniæ je od opêtuj¹cych Duchów?
�Wystawiæ na próbê cierpliwo�æ tych Duchów, nie przywi¹zuj¹c jakiej-

kolwiek wagi do ich sugestii � co pozwoli im zrozumieæ, ¿e trac¹ czas;
Duchy te po prostu odchodz¹, gdy widz¹, ¿e nie maj¹ nic do zrobienia�.

479. Czy modlitwa jest skutecznym �rodkiem, by przeciwdzia³aæ
opêtaniu?

�Modlitwa jest potê¿n¹ pomoc¹ w ka¿dym przypadku; zrozumcie
jednak, ¿e nie wystarczy wymamrotaæ parê s³ów, by osi¹gn¹æ to, czego
siê chce. Bóg towarzyszy temu, kto dzia³a � a nie temu, kto ogranicza
siê do proszenia. Nale¿y wiêc, by opêtany uczyni³ ze swej strony to, co
trzeba, aby w nim samym zniszczyæ przyczynê przyci¹gaj¹c¹ z³e Du-
chy�. (Patrz: Ksiêga Mediów � rozdzia³ �O opêtaniach�).

480. Co nale¿y s¹dziæ o wypêdzaniu demonów, o którym mowa jest
w Ewangelii?

�To zale¿y od interpretacji. Je�li nazywacie demonem z³ego Ducha, któ-
ry kogo� sobie podporz¹dkowuje, to gdy jego wp³yw ulegnie likwidacji,
Duch ten naprawdê zostanie przepêdzony. Je�li demonowi przypisujecie
chorobê, to gdy choroba jest uleczona, równie¿ mówicie, ¿e przepêdzili�cie
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demona. Tylko jedna rzecz mo¿e byæ prawd¹, zwa¿ywszy na sens, który
przypisuje siê s³owom. Nawet najwiêksze prawdy mog¹ siê wydawaæ
absurdalnymi, gdy przeno�niê traktuje siê dos³ownie. Zrozumcie to
wiêc i we�cie pod uwagê; ma to zastosowanie w ka¿dym przypadku�.

Konwulsjonerzy
481. Czy Duchy odgrywaj¹ jak¹� rolê w zjawiskach, do których do-

chodzi w przypadku osób okre�lanych jako konwulsjonerzy?1

�Tak, bardzo du¿¹, podobnie jak magnetyzm, który jest tu g³ówn¹
przyczyn¹; czêsto jednak szarlatani wykorzystywali te zjawiska,

1 Sekta konwulsjonerów powsta³a we Francji w pierwszej po³owie XVIII wieku, jako
reakcja na potêpiaj¹c¹ jansenistów [cz³onków ruchu religijnego, którego nazwa wywo-
dzi siê od holenderskiego teologa Corneliusa Jansena (1585-1638), g³osz¹cego ko-
nieczno�æ dokonania reformy moralnej katolicyzmu drog¹ ascezy i surowo�ci obycza-
jów] bullê papiesk¹ oraz prze�ladowania ze strony Ko�cio³a i pañstwa. Na
znajduj¹cym siê na cmentarzu pod wezwaniem �w. Medarda grobie zmar³ego w nimbie
�wiêto�ci w 1727 roku François Pârisa � diakona-jansenisty zaczê³y zbieraæ siê rozfa-
natyzowane t³umy, oczekuj¹c cudów w zbiorowej histeryczno-kataleptycznej ekstazie.
G³ówn¹ rolê w tych tzw. scenach konwulsjonerów odgrywa³y kobiety, które poddawa³y
siê wyszukanym torturom, okaleczeniom, biciu, a nawet krzy¿owaniu. Ruch konwulsjo-
nerów, przy poparciu wielu duchownych z krêgów jansenistów, rozszerzy³ siê szybko na
ca³¹ Francjê i przenikn¹³ do wy¿szych klas spo³eczeñstwa. Zaczê³y siê nawet ukazywaæ
teologiczne rozprawy o cudach czynionych przez konwulsjonerów, traktaty medyczne
o mistyczno-ekstatycznym znieczuleniu cia³a na ból, co wywo³ywa³o liczne dyskusje.
Bior¹cy w niej udzia³ naukowcy z Sorbony orzekli, ¿e ca³a sprawa jest dzie³em szatana,
wiêc w 1762 roku rz¹d wyda³ formalny zakaz praktyk konwulsjonerskich. Mimo to kon-
wulsjonerzy dzia³ali potajemnie a¿ do rewolucji francuskiej w 1789 roku.

Niekiedy mianem konwulsjonerów mylnie okre�la siê purytañsk¹ sektê kwakrów
(z ang. quaker � trzês¹cy siê), za³o¿on¹ w Anglii przez szewca George�a Foxa (1624-
1691). W jej sk³ad w drugiej po³owie XVII wieku wchodzili przewa¿nie przedstawiciele
drobnej bur¿uazji. Pierwsi kwakrzy wierzyli m.in. w natchnienie przez Ducha �wiêtego,
przejawiaj¹ce siê w konwulsyjnym dr¿eniu cia³a natchnionego cz³owieka (st¹d mo¿li-
wo�æ pomy³ki). Odmawiali sk³adania przysi¹g, odbywania s³u¿by wojskowej (traktuj¹c
wojnê jako bratobójstwo) i przed nikim nie zdejmowali nakrycia g³owy. W 1681 roku
otrzymali od angielskiego króla terytorium w Ameryce Pó³nocnej (Pensylwania), gdzie
za³o¿yli koloniê. Wystêpowali przeciwko dziesiêcinom i Ko�cio³owi, za co prze�ladowa-
no ich w Anglii i Ameryce. W XVIII wieku w sekcie zaczêli przewa¿aæ farmerzy, przemy-
s³owcy i kupcy. Dzi� kwakerskie organizacje dzia³aj¹ g³ównie w krajach anglosaskich.
(Przyp. t³umacza).



265Aktywno�æ Duchów w �wiecie cielesnym

przypisuj¹c im nadmierne znaczenie � co sprawi³o, ¿e zosta³y one
o�mieszone�.

� Jaka przewa¿nie jest natura Duchów bior¹cych udzia³ w tego ro-
dzaju zjawiskach?

�To Duchy bardzo s³abo rozwiniête; czy s¹dzicie, ¿e Duchy wy¿sze
zajmowa³yby siê czym� podobnym?�

482. W jaki sposób nienormalny stan konwulsjonerów i histeryków
mo¿e nagle rozwin¹æ siê w ca³ej okre�lonej populacji?

�Jest to efektem wzajemnej sympatii; w niektórych przypadkach
psychiczne sk³onno�ci ³atwo siê uzupe³niaj¹; zjawiska magnetyczne
nie s¹ wam na tyle obce, by�cie tego nie rozumieli; to na tej zasadzie �
dziêki odczuwanej sympatii � pewne Duchy przejmuj¹ zachowania
prowokuj¹cych je osób�.

Po�ród niezwyk³ych zdolno�ci dostrzeganych u konwulsjonerów bez trudu mo¿na

rozpoznaæ takie, które da siê opisaæ w kategoriach magnetyzmu i somnambulizmu: cho-

dzi tu miêdzy innymi o fizyczny brak czucia, czytanie w my�lach, przekazywanie uczu-

cia bólu innym osobom itp. Nie mo¿na wiêc w¹tpiæ, ¿e to, co okre�la siê mianem histe-

rii, stanowi co� w rodzaju stanu pobudzonego somnambulizmu, wywo³anego wp³ywem

przekazywanym sobie wzajemnie przez ró¿ne osoby. Osoby te niekiedy magnetyzuj¹

innych lub same s¹ nie�wiadomie magnetyzowane.

483. Co jest przyczyn¹ fizycznego braku czucia, który mo¿na za-
uwa¿yæ u niektórych konwulsjonerów lub te¿ na przyk³ad u osób pod-
danych bardzo ciê¿kim torturom?

�U niektórych osób jest to czynnik wy³¹cznie o charakterze magne-
tycznym, który, podobnie jak pewne substancje, oddzia³uje na system
nerwowy. U innych czucie os³abione jest wskutek pobudzenia my�li �
co sprawia, ¿e ¿ycie jakby wycofuje siê z cia³a, przenosz¹c siê do Du-
cha. Czy¿ ju¿ nie wiecie, ¿e gdy Duch jest czym� bardzo zajêty, to ni-
czego innego nie widzi ani nie s³yszy?�

Fanatyczne pobudzenie i entuzjazm s¹ czêsto w czasie torturowania kogo� przyczy-

n¹ jego spokoju i zachowania zimnej krwi, których nie jest w stanie pokonaæ nawet silny



266 Ksiêga Duchów

ból; czucie zostaje wtedy os³abione, jak pod wp³ywem �rodka znieczulaj¹cego. Wia-

domo te¿, ¿e na przyk³ad w czasie za¿artej walki, nie zwraca siê uwagi na nawet po-

wa¿ne rany, choæ w innych okoliczno�ciach ju¿ zwyk³e zadrapanie jest przyczyn¹ za-

niepokojenia.

Skoro zjawiska te wywo³uje przyczyna fizyczna lub oddzia³ywanie niektórych Du-

chów, to mo¿na by zadaæ sobie pytanie, w jaki sposób w niektórych przypadkach zjawi-

ska owe ustaj¹ wskutek czyjej� interwencji? Wyja�nienie jest proste. Dzia³anie Duchów

stanowi tu przyczynê drugorzêdn¹; one po prostu wykorzystuj¹ naturalne predyspozy-

cje. Interwencja z zewn¹trz nie os³abia tych predyspozycji, lecz likwiduje przyczynê,

która je pobudzi³a i uaktywni³a; predyspozycja ta, wskutek interwencji, przesz³a ze sta-

nu aktywnego w stan u�pienia � co jest korzystne, bowiem zezwalanie na d³u¿sze utrzy-

mywanie siê wywo³ywanych przez ni¹ stanów prowadzi do spo³ecznych rozruchów i skan-

dali. Zreszt¹ wiadomo, ¿e wszelkie interwencje nic nie daj¹, gdy dzia³anie Duchów jest

bezpo�rednio skierowane i spontaniczne.

Uczucia Duchów w stosunku do pewnych osób
484. Czy Duchy wol¹ zwi¹zywaæ siê z okre�lonymi osobami?
�Dobre Duchy sympatyzuj¹ z lud�mi dobrymi lub staraj¹cymi siê

poprawiæ; Duchy ni¿sze � z lud�mi z³ymi lub takimi, którzy mog¹ staæ
siê �li; przywi¹zanie tego rodzaju wi¹¿e siê z podobieñstwem uczuæ�.

485. Czy uczucia Duchów wobec okre�lonych osób opieraj¹ siê na
podstawach psychicznych?

�W prawdziwych uczuciach nie ma nic fizycznego; jednak, gdy ju¿
Duch wi¹¿e siê z jak¹� osob¹, to nie zawsze mo¿na mówiæ o uczuciu �
mo¿e to robiæ pod wp³ywem wspomnieñ o ludzkich ¿¹dzach�.

486. Czy Duchy interesuj¹ siê naszymi nieszczê�ciami i sukcesami?
Czy te dobrze nam ¿ycz¹ce martwi¹ siê z³em, którego do�wiadczamy
w ¿yciu?

�Dobre Duchy czyni¹ tyle dobra, ile to tylko mo¿liwe, i s¹ szczê�li-
we, widz¹c wasz¹ rado�æ. Wasze nieszczê�cia martwi¹ je, gdy nie zno-
sicie ich cierpliwie, bowiem nieszczê�cia te maj¹ dla was znaczenie;
w takim przypadku jeste�cie jak chory wyrzucaj¹cy gorzkie lekarstwo,
które mog³oby go uleczyæ�.
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487. Jakiego rodzaju cierpienia najbardziej martwi¹ przywi¹zane do
nas Duchy: cierpienia natury fizycznej czy psychicznej?

�Wasz egoizm i twarde serce: od nich bowiem pochodz¹ wszelkie
inne cierpienia; Duchy te �miej¹ siê z cierpieñ urojonych pod wp³ywem py-
chy i ambicji; natomiast ciesz¹ je te, które mog¹ skróciæ wasz czas próby�.

Duchy wiedz¹c, ¿e ¿ycie cielesne jest tylko stanem przej�ciowym oraz ¿e towarzy-

sz¹ce mu k³opoty stanowi¹ �rodki do osi¹gniêcia lepszego stanu, bardziej martwi¹ siê

z³em moralnym, które od tego celu nas oddala, ni¿ cierpieniami fizycznymi, które rów-

nie¿ s¹ przej�ciowe.

Za niezbyt wa¿ne Duchy uwa¿aj¹ cierpienia wi¹¿¹ce siê tylko z naszymi ideami z tego

�wiata � podobnie jak my traktujemy frasunki z dzieciñstwa.

Duch, który w ¿yciowych k³opotach widzi �rodek naszego rozwoju, traktuje je jako

przej�ciowy kryzys, który prowadzi do uzdrowienia chorego. Wspó³czuje nam, gdy cier-

pimy � podobnie jak my wspó³czujemy naszemu przyjacielowi; jednak spogl¹daj¹c na

rzeczywisto�æ z w³a�ciwszego punktu widzenia, traktuje nasze cierpienia inaczej; dlate-

go te¿ dobre Duchy dodaj¹ nam odwagi w interesie naszej przysz³o�ci � za� z³e usi³uj¹

inspirowaæ nas my�l¹ o braku nadziei, wiedz¹c, ¿e nas to pogr¹¿a.

488. Czy nasi krewni i przyjaciele, którzy przed nami rozpoczêli ¿y-
cie w za�wiatach, darz¹ nas wiêksz¹ sympati¹ ni¿ Duchy nam obce?

�Niew¹tpliwie � i czêsto na miarê swych mo¿liwo�ci, jako Duchy
chroni¹ was�.

� Czy zale¿y im na uczuciach, którymi ich wci¹¿ darzymy?
�Bardzo im zale¿y; zapominaj¹ jednak o tych, którzy i o nich zapo-

minaj¹�.

Anio³y stró¿e. Duchy-opiekunowie,
zaprzyja�nione lub sympatyzuj¹ce

489. Czy istniej¹ Duchy, które w szczególny sposób zwi¹zuj¹ siê
z jednostk¹, by j¹ chroniæ?

�Tak, duchowi bracia; to w³a�nie ich nazywacie waszymi dobrymi
Duchami czy dobrymi geniuszami.
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490. Jak nale¿y rozumieæ okre�lenie �anio³ stró¿�?
�To Duch-opiekun wy¿szej kategorii�.
491. Na czym polega misja Ducha-opiekuna?
�Przypomina misjê ojca w stosunku do jego dzieci; ma prowadziæ

swego podopiecznego dobr¹ drog¹, wspomagaæ go radami, pocieszaæ
w k³opotach, dodawaæ odwagi w ¿yciowych próbach�.

492. Czy Duch-opiekun jest zwi¹zany z jednostk¹ od chwili jej na-
rodzin?

�Od narodzin, a¿ do �mierci; czêsto towarzyszy jej tak¿e po �mierci,
w ¿yciu spirytystycznym � a nawet w wielu istnieniach cielesnych,
poniewa¿ istnienia te s¹ tylko krótkimi fazami w ¿yciu Ducha�.

493. Czy misja Ducha-opiekuna jest dobrowolna, czy obowi¹zkowa?
�Duch ten ma obowi¹zek dbaæ o was, poniewa¿ siê na to zgodzi³;

mo¿e jednak wybraæ sobie podopiecznego spo�ród mi³ych mu osób. Dla
niektórych jest to przyjemno�æ � dla innych misja czy obowi¹zek�.

� Czy wi¹¿¹c siê z jedn¹ osob¹, Duch ten rezygnuje z opiekowania
siê innymi?

�Nie; innymi jednak zajmuje siê z mniejszym oddaniem�.
494. Czy Duch-opiekun jest zwi¹zany z powierzon¹ mu istot¹ ju¿ na

wieczno�æ?
�Czêsto zdarza siê, ¿e niektóre Duchy rezygnuj¹ z tej funkcji, by

wype³niaæ rozmaite misje; wtedy jednak zastêpuje je kto� inny�.
495. Czy Duch-opiekun opuszcza czasami swego podopiecznego,

gdy ten sprzeciwia siê jego racjom?
�Gdy widzi, ¿e jego rady s¹ nieskuteczne, a silniejsza jest chêæ pod-

porz¹dkowania siê wp³ywowi Duchów ni¿szych, oddala siê; jednak nie
opuszcza ca³kowicie swego podopiecznego i stale siê z nim komuniku-
je; to jednak cz³owiek zamyka siê na wspó³pracê. Duch-opiekun powra-
ca, gdy tylko siê go wezwie.

Istnieje teoria, która dziêki swemu urokowi i subtelno�ci, jest w sta-
nie przekonaæ nawet najwiêkszych niedowiarków: to teoria o anio³ach
stró¿ach. Czy¿ to nie pocieszaj¹ce my�leæ, ¿e zawsze ma siê obok sie-
bie wy¿sze istoty, które s¹ obecne, by nieustannie doradzaæ, podtrzy-
mywaæ na duchu, pomagaæ wspinaæ siê strom¹ �cie¿k¹ dobra � istoty,
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które s¹ najpewniejszymi i najbardziej oddanymi przyjació³mi, jakich
tylko mo¿na by sobie na Ziemi wymarzyæ? Istoty te s¹ tu z polecenia
Boga; to On umie�ci³ je w naszym pobli¿u; s¹ tu z mi³o�ci do Niego
i wype³niaj¹ piêkn¹, lecz trudn¹ misjê. Istoty te bêd¹ z wami, gdziekol-
wiek bêdziecie siê znajdowaæ: w wiêzieniach, szpitalach, knajpach; to-
warzyszyæ wam bêd¹ w chwilach samotno�ci; nic nie rozdzieli was od
tego przyjaciela, którego chocia¿ nie mo¿ecie zobaczyæ, to jednak wa-
sza dusza nieustannie go czuje, odbieraj¹c jego najdelikatniejsze sy-
gna³y i m¹dre rady.

Ach, gdyby�cie lepiej zdawali sobie sprawê z tej prawdy! Ile¿ razy
pomog³oby wam to w chwilach za³amania; ile¿ razy ochroni³oby to was
przed z³ymi Duchami! Jednak pewnego dnia przyjdzie ten wielki dzieñ,
w którym wasz dobry anio³ powie: »Czy¿ nie mówi³em ci tego? A ty
mnie nie pos³ucha³e�. Czy¿ nie pokazywa³em ci przepa�ci? Ty jednak
by³e� uparty. Czy¿ nie pozwala³em twemu sumieniu s³uchaæ g³osu praw-
dy � a ty wola³e� korzystaæ z k³amliwych rad?« Ach, pytajcie o zdanie
wasze anio³y stró¿e; nawi¹¿cie z nimi tê intymn¹ wiê�, która istnieje
miêdzy najlepszymi przyjació³mi. Nie my�lcie niczego przed nimi
ukrywaæ, bo one maj¹ oczy Boga i nie mo¿na ich oszukaæ. Wybiegajcie
w przysz³o�æ; starajcie siê posun¹æ do przodu w tym ¿yciu � to wasze
próby bêd¹ krótsze, a wasze istnienia szczê�liwsze. Dalej wiêc, ludzie,
odwagi! Raz na zawsze odrzuæcie daleko od siebie uprzedzenia i kno-
wania; wejd�cie na now¹ drogê, która otwiera siê przed wami; id�cie!
Id�cie! Macie swych przewodników, pod¹¿ajcie za nimi: celu nie zgu-
bicie, bo celem jest sam Bóg.

Tym, którzy my�l¹, i¿ to niemo¿liwe, by rozwiniête Duchy napraw-
dê bra³y na siebie zadanie tak nieustannie czasoch³onne, powiemy, ¿e
wywieramy wp³yw na wasze dusze, znajduj¹c siê w milionach miejsc
jednocze�nie: dla nas przestrzeñ jest niczym, wiêc nawet ¿yj¹c w in-
nym �wiecie, nasze Duchy utrzymuj¹ wiê� z waszymi. Posiadamy zdol-
no�ci, których wy nie jeste�cie w stanie poj¹æ; b¹d�cie jednak pewni, ¿e
Bóg nie powierzy³by nam zadania, które by³oby ponad nasze si³y �
oraz ¿e nie pozostawi³by was na Ziemi bez przyjació³ i bez pomocy.
Ka¿dy anio³ stró¿ ma swego podopiecznego, o którego siê troszczy jak
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ojciec o swoje dziecko; jest szczê�liwy, widz¹c, ¿e zmierza on dobr¹
drog¹; martwi siê, gdy zauwa¿a, ¿e jego rady trafiaj¹ w pró¿niê.

Nie my�lcie, ¿e zmêczycie nas swymi pytaniami; przeciwnie �
b¹d�cie z nami w nieustannym kontakcie: bêdziecie dziêki temu silniej-
si i szczê�liwsi. To w³a�nie taki kontakt utrzymuje cz³owiek ze znajo-
mymi Duchami; to taki kontakt utrzymuj¹ wszyscy ludzie-media �
media, które dzi� siê ignoruje, lecz które zamanifestuj¹ siê pó�niej, roz-
przestrzeniaj¹c siê jak fala bezkresnego oceanu, t³umi¹ca niedowierza-
nie i niewiedzê. Ludzie �wiatli � nauczajcie; ludzie utalentowani �
wspomagajcie rozwój waszych braci. Nawet nie wiecie, jakie dzie³o
wype³niacie w ten sposób: to dzie³o Chrystusa, którego wype³nienie
poleci³ wam Bóg. Po có¿ innego Bóg mia³by wam daæ rozum i wiedzê,
je�li nie po to, by�cie dzielili siê nimi ze swymi braæmi, by wspieraæ ich
na drodze dobra i wiecznego szczê�cia?

�WIÊTY LUDWIK, �WIÊTY AUGUSTYN�.

Teoria o anio³ach stró¿ach, troszcz¹cych siê o swych podopiecznych mimo dystansu

dziel¹cego ich �wiaty, nie jest w ¿aden sposób nieprawdopodobna; przeciwnie � jest

donios³a i przepiêkna. Czy¿ nie widzimy na Ziemi, jak ojciec troszczy siê o swe dziecko,

udzielaj¹c mu w listach rad, bez wzglêdu na to, jak bardzo byliby od siebie oddaleni?

Có¿ wiêc dziwnego mia³oby byæ w fakcie, ¿e Duchy mog¹ prowadziæ ludzi, nad którymi

roztaczaj¹ opiekê, z jednego �wiata do drugiego? Dla nich bowiem odleg³o�æ dziel¹ca

dwa �wiaty to jakby dystans pomiêdzy kontynentami na Ziemi. Poza tym, czy¿ nie po-

siadaj¹ one powszechnego fluidu, który ³¹czy wszystkie �wiaty,jak cz¹stki pewnej wiel-

kiej ca³o�ci? Jest to ich niezwyk³y �rodek przekazywania my�li, podobnie jak my prze-

kazujemy d�wiêk przez powietrze.

496. Czy Duch, który opuszcza swego podopiecznego, nie czyni¹c
ju¿ dla niego dobra, mo¿e wyrz¹dziæ mu krzywdê?

�Dobre Duchy nigdy nie czyni¹ z³a; pozwalaj¹ je czyniæ tym, które
przychodz¹ na ich miejsce; w takich sytuacjach win¹ za dotykaj¹ce was
k³opoty obarczacie los, choæ to wy jeste�cie za nie odpowiedzialni�.

497. Czy Duch-opiekun mo¿e zostawiæ swego podopiecznego na ³a-
skê Ducha, który móg³by pragn¹æ dla niego z³a?
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�Istniej¹ grupy z³ych Duchów, staraj¹ce siê neutralizowaæ dzia³anie
dobrych; je�li jednak podopieczny tego chce, to ze wszystkich si³ wes-
prze swego dobrego Ducha. Dobry Duch oczywi�cie mo¿e znale�æ
gdzie indziej kogo� potrzebuj¹cego jego wsparcia; czyni to jednak, cze-
kaj¹c na powrót do swego podopiecznego�.

498. Gdy Duch-opiekun pozwala, by jego podopieczny zb³¹dzi³
w ¿yciu � czy znaczy to, ¿e jest bezsilny w walce z innymi, z³ymi
Duchami?

�Robi tak nie dlatego, ¿e jest bezsilny, lecz poniewa¿ chce: jego
podopieczny wychodzi z prób doskonalszy i bardziej do�wiadczony;
Duch-opiekun wspiera go swymi radami i podsuwa dobre my�li � te
jednak niestety nie zawsze s¹ wys³uchiwane. Tylko ludzka s³abo�æ,
bezmy�lno�æ i pycha dodaj¹ si³ z³ym Duchom; maj¹ one w³adzê nad
cz³owiekiem tylko wtedy, gdy nie stawia im oporu�.

499. Czy Duch-opiekun jest stale ze swoim podopiecznym? Czy ist-
niej¹ okoliczno�ci, w których opuszcza go lub traci z nim kontakt?

�Istniej¹ okoliczno�ci, w których obecno�æ Ducha-opiekuna przy
jego podopiecznym jest zbêdna�.

500. Czy przychodzi chwila, gdy Duch nie potrzebuje ju¿ swego
anio³a stró¿a?

�Tak; gdy osi¹gn¹³ ju¿ stopieñ rozwoju, kiedy mo¿e ju¿ sam siê
o siebie martwiæ � podobnie jak dla ucznia przychodzi moment, gdy
nie potrzebuje ju¿ swego nauczyciela; lecz nie dochodzi do tego na wa-
szej Ziemi�.

501. Dlaczego oddzia³ywanie Duchów na przebieg naszego istnie-
nia jest niedostrzegalne i dlaczego � je�li Duchy nas chroni¹ � to nie
czyni¹ tego jawnie?

�Gdyby�cie liczyli na pomoc Duchów, to nie dzia³aliby�cie z w³a-
snej inicjatywy, a wasz Duch nie robi³by postêpów. Aby móg³ siê roz-
wijaæ, potrzebne mu jest do�wiadczenie, a czêsto nale¿y, by zdobywa³
je swoim kosztem; trzeba, by Duch wypróbowywa³ swe si³y, bowiem
bez tego by³by jak dziecko, któremu nie pozwala siê chodziæ samemu.
Dzia³anie Duchów dobrze wam ¿ycz¹cych zawsze jest dostosowane
do waszej wolnej woli, bowiem gdyby�cie nie byli odpowiedzialni za
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swe czyny, to nie posunêliby�cie siê do przodu na drodze, która ma
was poprowadziæ do Boga. Cz³owiek, nie zauwa¿aj¹c pomocy, liczy
na swe w³asne si³y; w tym czasie jego Duch-przewodnik opiekuje siê
nim, a od czasu do czasu krzyczy, ostrzegaj¹c przed niebezpieczeñ-
stwem�.

502. Czy Duch-opiekun, któremu uda³o siê wie�æ swego podopiecz-
nego dobr¹ drog¹, ma z tego jaki� po¿ytek?

�Posiada zas³ugê, z której zdaje sobie sprawê, co wp³ywa nie tylko
na jego rozwój, ale tak¿e na szczê�cie. Jest szczê�liwy, widz¹c, ¿e jego
wysi³ki zwieñczy³ sukces; cieszy siê z tego, jak nauczyciel cieszy siê
sukcesem swego ucznia�.

� Czy ponosi odpowiedzialno�æ, je�li mu siê nie powiedzie?
�Nie � je�li zrobi³ wszystko, co od niego zale¿a³o�.
503. Czy Duch-opiekun widz¹c, ¿e podopieczny mimo jego uwag

i wysi³ków schodzi na z³¹ drogê, jest przez to mniej szczê�liwy?
�Niepokoj¹ go b³êdy podopiecznego i to go martwi; jednak frasunek

ten nie przypomina zmartwienia ziemskiego ojca, bowiem Duch ten
wie, ¿e z³u mo¿na zaradziæ; je�li wiêc czego� nie zrobi siê dzisiaj, to
mo¿na to bêdzie zrobiæ jutro�.

504. Czy zawsze mo¿emy wiedzieæ, jakie jest imiê naszego Du-
cha-opiekuna czy anio³a stró¿a?

�Jak chcieliby�cie poznaæ imiona, które u was nie istniej¹? Czy s¹-
dzicie, ¿e s¹ Duchy tylko wam znajome?�

� W jaki wiêc sposób mo¿na te Duchy wzywaæ, je�li siê ich nie zna?
�Nadajcie im takie imiê, jakie tylko chcecie; imiê Ducha wy¿szego,

którego darzycie sympati¹ czy g³êbszym uczuciem; wasz Duch-opie-
kun przybêdzie na to wezwanie, bo wszystkie dobre Duchy s¹ braæmi
i wzajemnie sobie pomagaj¹�.

505. Czy Duchy-opiekunowie przyjmuj¹ce sobie znane imiona na-
prawdê zawsze s¹ osobami, które te imiona nosi³y?

�Nie; s¹ to Duchy sympatyzuj¹ce z tymi osobami lub znajduj¹ce siê
na tym samym stopniu rozwoju. Wy potrzebujecie imion, a wiêc przy-
bieraj¹ takie, które wzbudzaj¹ wasze zaufanie. Je�li nie mo¿ecie zrobiæ
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czego� osobi�cie, wszak te¿ czêsto wysy³acie w zastêpstwie kogo�, kto
dzia³a w waszym imieniu�.

506. Czy znalaz³szy siê w ¿yciu spirytystycznym, poznamy naszego
Ducha-opiekuna?

�Tak � a czêsto znacie go jeszcze, zanim siê wcielili�cie�.
507. Czy wszystkie Duchy-opiekunowie nale¿¹ do kategorii Du-

chów wy¿szych? Czy mog¹ to byæ równie¿ Duchy ni¿szych rzêdów?
Czy na przyk³ad ojciec mo¿e staæ siê Duchem-opiekunem swego
dziecka?

�Mo¿e; jednak sprawowanie opieki wymaga pewnego stopnia roz-
woju, jak równie¿ uznanej przez Boga mocy i cnoty. Ojciec chroni¹cy
swoje dziecko sam mo¿e byæ wspomagany przez jakiego� lepiej rozwi-
niêtego Ducha�.

508. Czy Duchy, które opu�ci³y Ziemiê w dobrej kondycji, nadal
mog¹ opiekowaæ siê tymi, których kocha³y za ¿ycia?

�Ich moc jest mniej lub bardziej ograniczona; stan, w którym siê
znajduj¹, nie zawsze pozwala im dowolnie dzia³aæ�.

509. Czy ludzie ze spo³eczeñstw pierwotnych lub znajduj¹cy siê na
bardzo niskim stopniu rozwoju umys³owego równie¿ maj¹ swe Duchy-
opiekunów? Je�li tak, to czy w takim razie Duchy te s¹ tak samo rozwi-
niête, jak w przypadku ludzi rozwiniêtych lepiej?

�Ka¿dy cz³owiek ma Ducha, który siê o niego troszczy; misja tego
Ducha ma jednak w ka¿dym przypadku inny charakter. Nie oddacie
dziecka ucz¹cego siê czytaæ w rêce profesora filozofii. Stopieñ rozwoju
Ducha zaprzyja�nionego odpowiada stopniowi rozwoju podopieczne-
go. Maj¹c samemu Ducha wy¿szego, który siê o was troszczy, wy rów-
nie¿ mo¿ecie staæ siê opiekunami Ducha od was ni¿szego, a wspomaga-
nie jego rozwoju pomo¿e wam doskonaliæ siê. Bóg nie wymaga od
Ducha wiêcej, je�li nie odpowiada to jego naturze i stopniowi rozwoju�.

510. Gdy ojciec opiekuj¹cy siê swoim dzieckiem jako Duch ma siê
reinkarnowaæ, to czy nadal bêdzie sprawowaæ tê opiekê?

�To trudniejsza sprawa; jednak w momencie, gdy jest jeszcze wolny
od materii, prosi innego Ducha, z którym jest zaprzyja�niony, o to, by
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zaj¹³ siê t¹ misj¹. Z regu³y jednak Duchy bior¹ na siebie tylko takie mi-
sje, które bêd¹ w stanie wype³niæ do koñca.

Wcielony Duch, zw³aszcza w �wiatach, w których istnienie ma
charakter materialny, jest zbyt zwi¹zany z cia³em, by po�wiêcaæ siê
wy³¹cznie misji tego typu, czyli wype³niaæ j¹ osobi�cie; to dlatego oso-
by jeszcze niedostatecznie rozwiniête same s¹ wspomagane przez Du-
chy od nich wy¿sze; dziêki temu, gdy kto� nie mo¿e czego� zrealizo-
waæ, jest wspierany przez innego Ducha�.

511. Czy oprócz Ducha-opiekuna z ka¿dym cz³owiekiem jest zwi¹zany
jaki� z³y Duch, który sieje zamêt i ka¿e wybieraæ miêdzy dobrem i z³em?

�Zwi¹zany � to niew³a�ciwe okre�lenie. To prawda, ¿e z³e Duchy
szukaj¹ okazji, by � gdy tylko siê da � sprowadzaæ kogo� na z³¹ dro-
gê; je�li ju¿ jednak który� z nich wi¹¿e siê z konkretn¹ osob¹, to czyni to
na w³asn¹ rêkê, s¹dz¹c, ¿e bêdzie wys³uchany; dochodzi wtedy do walki
miêdzy dobrem i z³em, a zwyciê¿a ta strona, która znajdzie pos³uch�.

512. Czy mo¿emy mieæ wiele Duchów-opiekunów?
�Ka¿dy cz³owiek ma zawsze zaprzyja�nione Duchy � mniej lub bar-

dziej rozwiniête � które martwi¹ siê o niego i interesuj¹ siê jego losem;
w�ród nich s¹ równie¿ i takie, które towarzysz¹ mu w czynieniu z³a�.

513. Czy zaprzyja�nione Duchy, oddzia³uj¹c na cz³owieka, wype³-
niaj¹ jak¹� misjê?

�Czasami mog¹ wype³niaæ okresow¹ misjê, najczê�ciej jednak wi¹-
¿¹ siê z cz³owiekiem wskutek podobieñstwa my�li i uczuæ � zarówno
gdy chodzi o dobro, jak i z³o�.

� Jak siê wydaje, wynika z tego, ¿e zaprzyja�nione Duchy mog¹
byæ dobre i z³e?

�Tak, cz³owiek zawsze znajduje sympatyzuj¹ce z nim Duchy, bez
wzglêdu na swój charakter�.

514. Czy Duchy zaprzyja�nione to to samo, co Duchy sympatyzuj¹-
ce czy Duchy-opiekunowie?

�Istniej¹ rozmaite niuanse, gdy chodzi o opiekê i sympatiê; nazy-
wajcie te Duchy, jak tylko chcecie. Duch zaprzyja�niony to jakby przy-
jaciel rodziny�.



275Aktywno�æ Duchów w �wiecie cielesnym

Z powy¿szych wyja�nieñ i obserwacji faktów dotycz¹cych natury Duchów mo¿na

wywnioskowaæ, co nastêpuje:

Duch-opiekun, anio³ stró¿ czy dobry geniusz to taki Duch, którego misj¹ jest towa-

rzyszyæ cz³owiekowi w ¿yciu i wspieraæ jego rozwój. Charakteryzuje go zawsze natura

rzêdu wy¿szego ni¿ natura jego podopiecznego.

Duchy zaprzyja�nione zwi¹zuj¹ siê z niektórymi osobami na zasadach mniej lub

bardziej trwa³ej wiêzi, chc¹c im siê przydaæ w miarê ich czêsto ograniczonych mo¿liwo-

�ci; s¹ to Duchy dobre, lecz niekiedy s³abo rozwiniête czy nawet nieco frywolne: chêtnie

zajmuj¹ siê drobnymi sprawami z ¿ycia osobistego, a wywieraj¹ wp³yw tylko na ¿ycze-

nie lub za zgod¹ Duchów-opiekunów.

Duchy sympatyzuj¹ce zwi¹zuj¹ siê z nami dziêki okre�lonym uczuciom, a zw³asz-

cza wystêpuj¹cemu podobieñstwu upodobañ i opinii � zarówno w stosunku do dobra,

jak i z³a. Czas trwania tych relacji prawie zawsze zale¿y od okoliczno�ci.

Z³ym geniuszem jest Duch niedoskona³y lub perwersyjny, który zwi¹zuje siê

z cz³owiekiem, by sk³oniæ go ku z³u; dzia³a jednak z w³asnej woli i nie wype³nia

¿adnej misji. Jego przywi¹zanie do cz³owieka wynika z faktu uzyskiwania do niego

³atwiejszego lub trudniejszego dostêpu. Cz³owiek zawsze dowolnie s³ucha jego rad

lub je odrzuca.

515. Co nale¿y s¹dziæ o pewnych ludziach, którzy zdaj¹ siê wi¹zaæ
z innymi osobami, nieuchronnie wiod¹c je ku zgubie czy � z drugiej
strony � ku czemu� dobremu?

�Niektóre osoby rzeczywi�cie wywo³uj¹ u innych co� w rodzaju nie-
odpartej fascynacji. Je�li prowadzi to do z³a � to wiadomo, ¿e pos³u-
guj¹ siê nimi z³e Duchy, by lepiej podporz¹dkowywaæ sobie innych.
Bóg mo¿e pozwoliæ na tak¹ sytuacjê, by was wypróbowaæ�.

516. Czy nasz dobry lub z³y geniusz móg³by wcieliæ siê, by towarzy-
szyæ nam w ¿yciu w sposób bardziej bezpo�redni?

�Czasem do tego dochodzi; czêsto jednak Duchy te wyznaczaj¹
misjê tego rodzaju innym wcielonym Duchom, z którymi sympaty-
zuj¹�.

517. Czy istniej¹ Duchy, które zwi¹zuj¹ siê z ca³¹ rodzin¹, by j¹
chroniæ?
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�Pewne Duchy wi¹¿¹ siê z rodzin¹, której cz³onkowie ¿yj¹ razem
i ³¹czy ich uczucie; nie s¹d�cie jednak, ¿e Duchy-opiekunowie przy-
wi¹zuj¹ wagê do pochodzenia�.

518. Skoro Duchy wi¹¿¹ siê z poszczególnymi osobami na zasadzie
sympatii, to czy jest równie¿ mo¿liwy zwi¹zek z innego szczególnego
powodu?

�Duchy udaj¹ siê zw³aszcza tam, gdzie s¹ istoty do nich podobne;
w�ród nich czuj¹ siê lepiej i maj¹ wiêksz¹ pewno�æ, ¿e zostan¹ wys³u-
chane. Duchy przyci¹ga do cz³owieka natura jego sk³onno�ci, wystê-
puj¹cych zarówno u jednostek, jak i grup � na przyk³ad w�ród po-
szczególnych spo³eczno�ci, w konkretnych miastach czy narodach.
Istniej¹ wiêc spo³eczno�ci, miasta czy narody, którym towarzysz¹
Duchy mniej lub bardziej rozwiniête, zarówno pod wzglêdem charak-
teru, jak i dominuj¹cych u nich ¿¹dz. Duchy niedoskona³e odchodz¹
od osób, które je odrzucaj¹; z tego wynika, ¿e doskonalenie siê pod
wzglêdem moralnym ca³ej spo³eczno�ci, jak i poszczególnych jedno-
stek pozwala odpêdziæ Duchy z³e, a przyci¹gn¹æ dobre, które wzbu-
dzaj¹ masowe uczucia dobra � podobnie jak wcze�niej z³e Duchy
inspirowa³y z³em�.

519. Czy wiêksze zbiorowo�ci ludzkie, takie jak ca³e spo³eczeñstwa,
spo³eczno�ci miast czy narody, posiadaj¹ szczególne Duchy-opie-
kunów?

�Tak; zbiorowo�ci te bowiem stanowi¹ grupê zmierzaj¹cych do
wspólnego celu jednostek, które potrzebuj¹ ukierunkowania z góry�.

520. Czy Duchy-opiekunowie zbiorowo�ci charakteryzuj¹ siê wy¿-
sz¹ natur¹ od tych, które wi¹¿¹ siê z jednostkami?

�Wszystko zale¿y od stopnia rozwoju � zarówno zbiorowo�ci, jak
i jednostek�.

521. Czy niektóre Duchy mog¹ wspomagaæ rozwój na przyk³ad
okre�lonych dziedzin sztuki, poprzez sprawowanie opieki nad zajmuj¹-
cymi siê nimi artystami?

�Istniej¹ szczególne Duchy-opiekunowie towarzysz¹ce tym, którzy
je przywo³uj¹, je�li tylko uznaj¹ te osoby za godne pomocy; jednak có¿
mia³yby zrobiæ te Duchy w przypadku osób, które o swym talencie
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maj¹ myln¹ opiniê? Nie uda im siê sprawiæ, by niewidomy przejrza³,
a nies³ysz¹cy odzyska³ s³uch�.

Staro¿ytni uznali te Duchy za istoty boskie, obdarzone szczególnymi cechami: muzy

to nikt inny, jak alegoryczne personifikacje Duchów-opiekunów zajmuj¹cych siê po-

szczególnymi naukami czy dziedzinami sztuki; w podobny sposób powsta³y lary i pena-

ty
1
, uosabiaj¹ce Duchy opiekuj¹ce siê rodzinami. Równie¿ wspó³cze�nie sztuki, dzie-

dziny przemys³u, miasta i regiony maj¹ swych patronów, którzy tak¿e s¹ Duchami

wy¿szymi, choæ okre�lanymi przy pomocy innych imion.

Poniewa¿ z ka¿dym cz³owiekiem sympatyzuj¹ jakie� Duchy, to w zwi¹zku z tym

podobnie bêdzie w przypadku ca³ych zbiorowo�ci, którym równie¿ towarzysz¹ zwi¹zane

z nimi Duchy; nowe Duchy przyci¹ga do nich to¿samo�æ my�li i upodobañ; s³owem �

zarówno jednostki, jak i zbiorowo�ci s¹ otoczone przez konkretne istoty oraz do�wiadcza-

j¹ ich wp³ywu i pomocy, odpowiednio do charakteru dominuj¹cych my�li.

Gdy chodzi o narody, to Duchy przyci¹gaj¹ do nich odpowiednie zwyczaje, nawy-

ki, dominuj¹cy charakter, a przede wszystkim prawa rz¹dz¹ce spo³eczeñstwem �

bowiem charakter narodu przejawia siê w prawach. Ludzie, którzy s¹ zwolennikami

panowania w�ród nich sprawiedliwo�ci, zwalczaj¹ tym samym wp³yw z³ych Duchów.

Gdziekolwiek jednak w prawach znajduj¹ wyraz niesprawiedliwo�ci dzia³aj¹ce na nie-

korzy�æ spo³eczeñstwa, tam Duchy dobre s¹ w mniejszo�ci, za� na ludzi wp³ywaj¹

masy istot ni¿szych; inspiruj¹ one naród ideami niskiego rzêdu, czê�ciowo parali¿u-

j¹c dobre wp³ywy, które gin¹ w t³umie, jak �d�b³o pszenicy zduszone w�ród cierni.

Studiuj¹c zwyczaje poszczególnych narodów czy spo³eczno�ci, ³atwo jest uzyskaæ

wyobra¿enie o otaczaj¹cych ich spo³eczno�ciach Duchów, które ingeruj¹ w ich my-

�li i czyny.

Przeczucia
522. Czy przeczucia zawsze s¹ ostrze¿eniem od Ducha-opiekuna?
�Przeczucia to odczuwane wewnêtrznie skryte rady jakiego� Ducha,

który chce waszego dobra. To tak¿e intuicyjne ogarniêcie wyboru,
przed którym siê stoi; to jakby g³os instynktu. Duch, zanim jeszcze siê
1 Lary i penaty � czczone w staro¿ytnym Rzymie bóstwa opiekuñcze domu i szczê-
�cia rodzinnego. (Przyp. t³umacza).
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wcieli, zna najwa¿niejsze fazy swego nowego istnienia; jest �wiadomy
rodzaju prób, których przyjdzie mu do�wiadczyæ; je�li które� z nich ze
wzglêdu na swój charakter robi¹ na nim szczególne wra¿enie, to pa-
miêæ o nich przejawia siê pó�niej w g³osie instynktu, budz¹c siê w po-
staci przeczucia, gdy moment próby siê zbli¿a�.

523. Zarówno przeczucia, jak i g³os instynktu, zawsze s¹ czym� nie-
wyra�nym; co nale¿y zrobiæ, gdy nie jeste�my pewni, czy je w³a�ciwie
rozumiemy?

�Gdy brak ci pewno�ci, to wezwij swego dobrego Ducha lub po-
módl siê do Boga, pana nas wszystkich, który wy�le do ciebie jednego
z nas, swych pos³añców�.

524. Czy ostrze¿enia od naszych Duchów-opiekunów dotycz¹ wy-
³¹cznie spraw moralnych, czy te¿ wi¹¿¹ siê z rozmaitymi zachowaniami
w ¿yciu codziennym?

�Dotycz¹ wszystkiego; Duchy staraj¹ siê, by�cie ¿yli jak najlepiej;
czêsto jednak nie chcecie s³uchaæ dobrych ostrze¿eñ i b³¹dz¹c, stajecie
siê nieszczê�liwi�.

Duchy-opiekunowie wspieraj¹ nas swymi radami, które nam wydaj¹ siê wewnêtrz-

nym g³osem sumienia; lecz poniewa¿ nie zawsze przywi¹zujemy wagê do tych rad, to

Duchy pomagaj¹ nam w sposób bardziej bezpo�redni, pos³uguj¹c siê osobami, które nas

otaczaj¹. Niech ka¿dy zastanowi siê nad szczê�liwymi lub nieszczê�liwymi zdarzenia-

mi w jego ¿yciu � a zorientuje siê, jak czêsto otrzymywa³ rady, z których nie zawsze

korzysta³, a które, gdyby tylko znalaz³y zastosowanie, zaoszczêdzi³yby mu nieprzy-

jemno�ci.

Wp³yw Duchów na sprawy ¿yciowe
525. Czy Duchy maj¹ wp³yw na to, co dzieje siê w naszym ¿yciu?
�Oczywi�cie, skoro udzielaj¹ wam rad�.
� Czy ich wp³yw przybiera tak¿e inne formy, ni¿ tylko my�lowe �

to jest, czy na pewne sprawy Duchy oddzia³uj¹ bezpo�rednio?
�Tak, lecz ich dzia³ania nigdy nie wykraczaj¹ poza prawa natury�.
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Zawsze wydaje siê nam, ¿e dzia³alno�æ Duchów musi przejawiaæ siê w postaci ja-

kich� nadzwyczajnych zjawisk; chcieliby�my, by wspomaga³y nas cudami, wyobra¿aj¹c

sobie, ¿e sprawy bêd¹ przybieraæ odpowiedni obrót, jak za dotkniêciem czarodziejskiej

ró¿d¿ki. Tymczasem tak nie jest; oto dlaczego interwencje Duchów wydaj¹ siê nam

niedostrzegalne � a to, do czego dochodzi za ich spraw¹, uzyskuje wymiar naturalny.

W taki sposób na przyk³ad Duchy prowokuj¹ pozornie przypadkowe spotkania dwóch

osób; inspiruj¹ kogo�, by szed³ w³a�nie tak¹, a nie inn¹ drog¹; skupiaj¹ jego uwagê na

okre�lonej sprawie, by osi¹gn¹æ skutek, który za³o¿y³y; cz³owiek za�, s¹dz¹c, ¿e dzia³a

z w³asnej inicjatywy, ma mo¿liwo�æ zachowania wolnej woli.

526. Czy Duchy, oddzia³uj¹c na materiê, s¹ w stanie wywo³aæ wi-
dzialne tego efekty? Na przyk³ad, gdy jaki� cz³owiek ma zgin¹æ: wcho-
dzi na drabinê, a jej szczebel ³amie siê i cz³owiek ginie; czy to Duchy
³ami¹ ten szczebel, by pomóc wype³niæ przeznaczenie cz³owieka?

�To prawda, ¿e Duchy wywieraj¹ wp³yw na materiê, lecz tylko
w celu wype³nienia praw natury � nie za� po to, by przekraczaj¹c je,
wywo³aæ nieoczekiwane, sprzeczne z nimi zjawisko. W zaprezentowa-
nym przez ciebie przyk³adzie drabina ³amie siê, bo by³a spróchnia³a lub
niewystarczaj¹co silna, by utrzymaæ ciê¿ar cz³owieka; je�li przeznacze-
niem tego cz³owieka by³oby zgin¹æ w ten w³a�nie sposób, to by³by
przez Duchy inspirowany, by wej�æ na drabinê, która za³amie siê pod
jego ciê¿arem, a jego �mieræ nast¹pi³aby w sposób naturalny, i w tym
celu nie trzeba czyniæ cudu�.

527. We�my inny przyk³ad, w którym naturalny stan materii nie ma
znaczenia; pewien cz³owiek ma zgin¹æ trafiony przez piorun; chroni siê
pod drzewem, piorun go razi i zabija. Czy Duchy mog¹ wywo³aæ ude-
rzenie pioruna i skierowaæ je na cz³owieka?

�To identyczna sprawa. Piorun uderzy³ w drzewo w danym momen-
cie, bo z praw natury wynika³o, ¿e tak siê stanie; w ¿adnym wypadku
nie zosta³ skierowany na to drzewo dlatego, ¿e sta³ pod nim cz³owiek;
on by³ po prostu inspirowany my�l¹, by schroniæ siê pod drzewem,
w które uderzy piorun; drzewo zosta³oby ugodzone piorunem bez
wzglêdu na to, czy cz³owiek znajdowa³by siê pod nim, czy te¿ nie�.
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528. Oto pewien kierowany z³ymi intencjami cz³owiek rzuca czym�
w innego cz³owieka i nie trafia. Czy jaki� dobry Duch mo¿e sprawiæ, ¿e
nie trafi?

�Je�li bêd¹cy celem cz³owiek nie ma byæ trafiony, to dobry Duch
bêdzie go inspirowaæ my�l¹, by siê uchyli³, lub bêdzie tak niepokoiæ
jego prze�ladowcê, by ten nie trafi³; bowiem raz rzucony kamieñ leci
swoim torem�.

529. Co nale¿y s¹dziæ o pisanych komu� kulach, niechybnie trafiaj¹-
cych w cel � o których mowa jest w niektórych legendach?

�Czysta wyobra�nia; cz³owiek uwielbia cudowno�ci, nie zadowala-
j¹c siê cudami natury�.

� Czy Duchom kieruj¹cym sprawami ¿yciowymi mog¹ przeszka-
dzaæ inne Duchy o przeciwnych intencjach?

�To, czego chce Bóg, musi siê wydarzyæ; je�li co� siê opó�nia lub
co� w tym przeszkadza, to równie¿ sprawa Jego woli�.

530. Czy frywolne i ¿artobliwie nastawione Duchy mog¹ wywo³y-
waæ drobne przeszkody w realizacji naszych planów i burzyæ nasze
przewidywania? S³owem, czy to one s¹ przyczyn¹ zdarzeñ, które okre-
�la siê jako codzienne troski ludzkiego ¿ycia?

�Duchom tym jest przyjemnie widzieæ, jak dotykaj¹ was k³opoty
wystawiaj¹ce na próbê wasz¹ cierpliwo�æ; daj¹ jednak spokój, gdy
widz¹, ¿e im siê nie wiedzie. Jednocze�nie jednak by³oby niespra-
wiedliwie i niew³a�ciwie obci¹¿aæ je win¹ za wszystkie wasze niepo-
wodzenia, które wynikaj¹ z waszej w³asnej nieuwagi; je�li bowiem
t³ucze siê talerz, to nie z winy Duchów, lecz wskutek twej niezrêcz-
no�ci�.

� Czy Duchy wywo³uj¹ce tego typu problemy dzia³aj¹ pod wp³y-
wem osobistych animozji, czy te¿ atakuj¹ pierwsz¹ napotkan¹ osobê,
bez okre�lonego motywu, jedynie ze z³o�liwo�ci?

�Dzieje siê i tak, i tak; niekiedy s¹ to nieprzyjaciele, których zdoby-
wa siê w tym czy innym ¿yciu, pod¹¿aj¹cy naszym �ladem; innym ra-
zem nie ma ¿adnej przyczyny�.

531. Czy niegodziwo�æ istot, które wyrz¹dzaj¹ nam krzywdê na Zie-
mi, zanika wraz z koñcem ich cielesnego istnienia?



281Aktywno�æ Duchów w �wiecie cielesnym

�Czêsto dociera do nich, ¿e postêpowa³y nies³usznie i czyni³y z³o;
czêsto jednak, gdy Bóg pozwoli i ma to na celu wypróbowanie was, za-
chowuj¹ one swe animozje�.

� Czy mo¿na temu po³o¿yæ kres; a je¿eli tak, to w jaki sposób?
�Tak; mo¿na siê za nie modliæ, odp³acaj¹c im dobrem za z³o, a¿

skoñcz¹, rozumiej¹c swoje b³êdy; zreszt¹, je�li potrafi siê stan¹æ ponad
ich machinacjami, to daj¹ spokój, widz¹c, ¿e niczego nie wskóraj¹�.

Do�wiadczenie dowodzi, ¿e niektóre Duchy pa³aj¹ zemst¹ w kolejnych istnieniach;

w ten sposób, prêdzej czy pó�niej, odkupia siê wyrz¹dzone kiedy� komu� krzywdy.

532. Czy Duchy s¹ w stanie odwróciæ nieszczê�cie od niektórych
osób, a sprowadziæ na nie szczê�cie?

�Nie tak, jak s¹dzisz, s¹ bowiem nieszczê�cia wynikaj¹ce z wyro-
ków Opatrzno�ci; Duchy jednak ³agodz¹ wasz ból, budz¹c cierpliwo�æ
i my�l o pogodzeniu siê z losem.

Wiedzcie tak¿e, ¿e czêsto to od was samych zale¿y odwrócenie nie-
szczê�cia, a przynajmniej z³agodzenie jego skutków; Bóg obdarzy³ was
inteligencj¹, by�cie robili z niej u¿ytek � i to zw³aszcza wtedy Duchy
przychodz¹ wam z pomoc¹, podsuwaj¹c odpowiednie my�li; pomagaj¹
jednak tylko tym, którzy sami potrafi¹ sobie pomóc; taki w³a�nie jest sens
s³ów: »Szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a bêdzie wam otworzone«1.

Pamiêtajcie równie¿, ¿e to, co wam wydaje siê nieszczê�ciem, nie
zawsze nim naprawdê jest; czasem co�, co wygl¹da na nieszczê�cie,
przynosi dobro, choæ wy w danym momencie my�licie tylko o sobie�.

533. Czy Duchy mog¹ obdarzyæ bogactwem kogo�, kto je o to prosi?
�Czasami, na zasadzie próby; czêsto jednak odmawiaj¹, podobnie

jak dziecku odmawia siê, gdy ma niepowa¿ne zachcianki�.
� Czy takimi prezentami obdarzaj¹ Duchy dobre, czy z³e?
�Jedne i drugie; to zale¿y od intencji; najczê�ciej jednak s¹ to Du-

chy, które chc¹ was wci¹gn¹æ do czego� z³ego i znajduj¹ ku temu ³atwy
�rodek w uciechach, których dostarcza bogactwo�.

1 Patrz: Mateusz, VII, 7. (Przyp. t³umacza).
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534. Gdy pojawiaj¹ siê przeszkody fatalnie wp³ywaj¹ce na nasze
plany, czy dzieje siê tak za spraw¹ pewnych Duchów?

�Czasami za spraw¹ Duchów, innym razem � i tak dzieje siê naj-
czê�ciej � to wy jeste�cie za to odpowiedzialni. Najwiêkszy wp³yw ma
stosunek do ¿ycia i charakter. Kiedy upieracie siê, by i�æ drog¹, która
nie jest dla was, Duchy nic tu nie pomog¹; to wy jeste�cie swym w³a-
snym z³ym geniuszem�.

535. Gdy zdarza siê nam co� szczê�liwego, czy to naszemu Ducho-
wi-opiekunowi powinni�my podziêkowaæ?

�Dziêkujcie przede wszystkim Bogu, bo bez Jego pozwolenia nic siê
dzieje; a dopiero pó�niej dobrym Duchom, które s¹ Jego pos³añcami�.

� Co by siê sta³o, gdyby�my nie podziêkowali?
�To, co dzieje siê z niewdziêcznikami�.
� Jednocze�nie jednak s¹ ludzie, którzy ani siê nie modl¹, ani nie

dziêkuj¹ � a mimo to powodzi im siê?
�Tak; nale¿y jednak widzieæ, jak to siê koñczy; bardzo drogo przyj-

dzie im odkupiæ przej�ciowe szczê�cie, które im siê nie nale¿y � bo-
wiem im wiêcej otrzymali, tym wiêcej bêd¹ musieli oddaæ�.

Wp³yw Duchów na zjawiska naturalne
536. Czy wielkie zjawiska naturalne, które uwa¿a siê za zak³óce-

nia w przyrodzie, s¹ tylko dzie³em przypadku, czy maj¹ opatrzno�cio-
wy cel?

�Wszystko ma swój sens; nic nie dzieje siê bez pozwolenia Boga�.
� Czy zjawiska te s¹ zawsze wymierzone w cz³owieka?
�Czasami istotnie ich skutki maj¹ w zamierzeniu dotykaæ cz³owie-

ka; jednak czêsto ich jedynym celem jest uzyskanie równowagi i utrzy-
manie harmonii si³ fizycznych w naturze�.

� Doskonale zdajemy sobie sprawê, ¿e pierwotn¹ przyczyn¹ we
wszystkich sprawach jest wola Boga; wiedz¹c jednak, ¿e Duchy maj¹
mo¿liwo�æ wywierania wp³ywu na materiê i s¹ wykonawcami woli
Boga, pytamy: czy to niektóre z nich dzia³aj¹ na elementy natury, by je
poruszyæ, uspokoiæ lub nimi kierowaæ?
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�Przecie¿ to oczywiste; inaczej byæ nie mo¿e; Bóg nie oddzia³uje
bezpo�rednio na materiê; posiada wykonawców swych poleceñ na ka¿-
dym stopniu rozwoju �wiatów�.

537. Staro¿ytna mitologia opiera siê na spirytystycznych ideach �
z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e Duchy wystêpuj¹ tam jako bogowie oraz posiada-
j¹ odpowiednie atrybuty; na tej zasadzie jedne zajmuj¹ siê wiatrami,
inne burz¹, a jeszcze inne odpowiadaj¹ za wzrost ro�lin itp.; czy wie-
rzenia te maj¹ jakie� uzasadnienie?

�Pod pewnym wzglêdem tak; jednak s¹ jeszcze bardzo dalekie od
prawdy�.

� Czy w zwi¹zku z tym mog¹ istnieæ Duchy zamieszkuj¹ce wnêtrze
Ziemi, które odpowiadaj¹ za zjawiska geologiczne?

�Duchy nie zamieszkuj¹ dos³ownie w Ziemi, lecz s¹ odpowiedzial-
ne i kieruj¹ tymi zjawiskami w miarê ich zdolno�ci. Pewnego dnia uzy-
skacie wyt³umaczenie wszystkich tych zjawisk i lepiej to zrozumiecie�.

538. Czy Duchy odpowiadaj¹ce za zjawiska natury wspó³tworz¹ ja-
k¹� specjaln¹ kategoriê istot w �wiecie spirytystycznym? Czy te¿ s¹ to
jakie� istoty, czy Duchy, które wciela³y siê tak jak my?

�Jedne ju¿ siê wciela³y, inne dopiero to uczyni¹�.
� Czy Duchy te nale¿¹ do wy¿szych, czy ni¿szych rzêdów w spiry-

tystycznej hierarchii?
�Odpowiednio do ich roli, w której przejawia siê wiêcej materii lub

inteligencji; jedne wydaj¹ polecenia, inne je wykonuj¹; Duchy zajmu-
j¹ce siê sprawami materialnymi zawsze nale¿¹ do ni¿szych rzêdów, po-
dobnie jak bywa to u ludzi�.

539. Czy w czasie powstawania poszczególnych zjawisk � na przy-
k³ad mgie³ � dzia³a tylko jeden Duch, czy te¿ czyni¹ to zespo³owo?

�W niezliczonej grupie�.
540. Czy Duchy wywieraj¹ce wp³yw na zjawiska naturalne czyni¹

to �wiadomie, na zasadzie swej wolnej woli � czy te¿ pod wp³ywem
instynktownego i nieprzemy�lanego impulsu?

�Jedne tak, drugie inaczej. Odwo³ajmy siê do porównania; wy-
obra� sobie miriady ¿yj¹tek, które stopniowo sk³adaj¹ siê na wyrasta-
j¹ce z morza wysepki i archipelagi raf; czy s¹dzisz, ¿e mia³oby w tym
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nie byæ opatrzno�ciowego celu, a przekszta³cenia powierzchni ziem-
skiej nie mia³yby s³u¿yæ powszechnej harmonii? Wszak dzieje siê tak
nie dlatego, ¿e zwierzêta te wy³¹cznie zaspokajaj¹ swoje potrzeby, lecz
poniewa¿ s¹ instrumentami w rêku Boga. Otó¿ to! Podobnie, najprost-
sze Duchy s¹ po¿yteczne we wspólnym dzia³aniu; chocia¿ dopiero pró-
buj¹ ¿yæ; zanim jeszcze bêd¹ w pe³ni zdawaæ sobie sprawê ze swych
czynów i swej wolnej woli, ju¿ wywieraj¹ wp³yw na pewne zjawiska,
których s¹ nie�wiadomymi czynnikami; na razie s¹ wykonawcami pole-
ceñ; nieco pó�niej, gdy ich inteligencja bêdzie lepiej rozwiniêta, to one
bêd¹ odpowiadaæ za sprawy �wiata materialnego i nimi kierowaæ; jesz-
cze pó�niej bêd¹ te¿ mog³y kierowaæ sprawami �wiata umys³owego.
W ten sposób wszystko jest przydatne, wszystko ³¹czy siê w ³añcuch
natury � od najprymitywniejszego atomu do archanio³a, który sam te¿
od atomu zaczyna³; jest to godne podziwu prawo harmonii, którego
wasz ograniczony Duch jeszcze nie jest w stanie ogarn¹æ�.

Duchy w czasie walki
541. Czy istniej¹ Duchy towarzysz¹ce i wspomagaj¹ce któr¹� ze

stron w czasie bitew?
�Tak, dodaj¹ walcz¹cym odwagi�.

W ten w³a�nie sposób staro¿ytni wyobra¿ali sobie bogów staj¹cych po stronie takie-

go czy innego ludu. Bogowie ci byli nikim innym, jak w³a�nie Duchami, ukazywanymi

w alegorycznej postaci.

542. W czasie wojny tylko jedna ze stron ma s³uszno�æ; dlaczego
wiêc Duchy staj¹ po stronie tych, którzy nie maj¹ racji?

�Wiecie przecie¿, ¿e istniej¹ Duchy d¹¿¹ce tylko do zamêtu i zniszcze-
nia; dla nich wojna to wojna: s³uszno�æ jej przyczyny ich nie obchodzi�.

543. Czy niektóre Duchy mog¹ wp³ywaæ na genera³a planuj¹cego
sw¹ kampaniê?

�Z ca³¹ pewno�ci¹; Duchy mog¹ wywieraæ wp³yw zarówno na tê
sprawê, jak i na ka¿d¹ inn¹�.
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544. Czy z³e Duchy mog³yby podsuwaæ mu niekorzystne rozwi¹za-
nia, co w rezultacie doprowadzi³oby do przegranej?

�Tak; lecz czy¿ nie ma on swej wolnej woli? Je�li jego zdolno�æ os¹-
du nie pozwala mu rozró¿niæ idei prawdziwej od fa³szywej, to poniesie
tego konsekwencje; w takiej sytuacji by³oby lepiej, ¿eby zamiast dowo-
dziæ, sam wykonywa³ polecenia�.

545. Czy genera³ mo¿e byæ czasem wspomagany przez co� w rodza-
ju podwójnego widzenia, jakby intuicyjnego ogl¹du sytuacji mog¹cej
wynikn¹æ z jego zamierzeñ?

�Czêsto siê tak dzieje w przypadku ludzi wybitnych; to w³a�nie na-
zywa siê natchnieniem, dziêki któremu cz³owiek ów dzia³a pewniej;
natchnienie to pochodzi od kieruj¹cych nim Duchów i pozwala w pe³ni
wykorzystaæ zdolno�ci, którymi jest obdarzony�.

546. Co w ogniu walki dzieje siê z Duchami zabitych? Czy interesu-
j¹ siê bitw¹ zaraz po �mierci?

�Jedne siê interesuj¹, inne odchodz¹�.

W czasie bitew dochodzi do zjawisk towarzysz¹cych zwykle gwa³townej �mierci:

w pierwszej chwili Duch jest zaskoczony i jakby oszo³omiony; nie wierzy, ¿e umar³;

wydaje mu siê, ¿e wci¹¿ bierze udzia³ w tym, co siê dzieje; dopiero stopniowo zaczyna

zdawaæ sobie sprawê z rzeczywisto�ci.

547. Czy Duchy, które za ¿ycia walczy³y ze sob¹, rozpoznaj¹ siê po
�mierci i nadal s¹ w stosunku do siebie wrogo nastawione?

�Bezpo�rednio po �mierci Duchowi trudno jest zachowaæ zimn¹
krew; w pierwszej chwili mo¿e nawet chcieæ walczyæ z przeciwnikiem
i go goniæ; gdy jednak zdaje sobie sprawê z rzeczywisto�ci, to jego ani-
mozje staj¹ siê bezpodstawne; w takiej sytuacji mo¿e zachowywaæ lub
nie pewne uczucia, w zale¿no�ci od jego charakteru�.

� Czy nadal s³yszy bitewny zgie³k?
�Tak, doskonale�.
548. Czy Duch, który z zimn¹ krwi¹ obserwuje walkê, jest �wiad-

kiem od³¹czenia duszy od cia³a � a je�li tak � to w jaki sposób to
widzi?
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�Niewiele jest �mierci naprawdê nag³ych. Najczê�ciej Duch, które-
go cia³o zosta³o �miertelnie zranione, nie zdaje sobie z tego sprawy;
dopiero gdy zaczyna orientowaæ siê w swej sytuacji, mo¿e zauwa¿yæ
Ducha poruszaj¹cego siê w pobli¿u cia³a; wydaje mu siê to tak natural-
ne, ¿e widok martwego cia³a nie robi na nim nieprzyjemnego wra¿enia;
ca³e ¿ycie przenosi siê do Ducha i tylko on przyci¹ga uwagê; to z nim
rozmawia siê i jemu wydaje siê polecenia�.

Pakty
549. Czy jest co� prawdziwego w opowie�ciach o paktach zawiera-

nych ze z³ymi Duchami?
�Nie; pakty nie istniej¹; istnieje natomiast z³a natura odpowiadaj¹ca

z³ym Duchom. Na przyk³ad: chcesz niepokoiæ swego s¹siada, a nie
wiesz, jak siê do tego zabraæ; wzywasz wiêc Duchy ni¿szego rzêdu,
które podobnie jak ty, pragn¹ tylko z³a, i aby ci pomóc, chc¹, by� pos³u-
¿y³ siê nimi w swych z³ych zamiarach; jednak nie wynika z tego, ¿e
twój s¹siad nie mo¿e pozbyæ siê tych Duchów, przeciwdzia³aj¹c ich
wp³ywowi dziêki swej woli. Ktokolwiek chce przedsiêwzi¹æ z³e dzia³a-
nie, przyzywa tym samym na pomoc z³o�liwe Duchy; jest wtedy zobo-
wi¹zany s³u¿yæ im tak, jak one to robi¹ � poniewa¿ one tak¿e potrze-
buj¹ cz³owieka do z³a, które same chc¹ uczyniæ. Tylko w ten sposób
mo¿na mówiæ o pakcie�.

Zale¿no�æ cz³owieka od Duchów ni¿szych, do której niekiedy dochodzi, wynika

z jego poddania siê z³ym my�lom, które Duchy te mu podsuwaj¹, nie za� z zawarcia

jakich� wi¹¿¹cych ka¿d¹ ze stron umów. Pakt, w popularnym znaczeniu tego s³owa,

stanowi wiêc alegoriê po³¹czenia z³ej natury cz³owieka z czyni¹cymi z³o Duchami.

550. Jaki sens maj¹ legendy mówi¹ce o ludziach, którzy zaprzedali
swe dusze szatanowi, w zamian za okre�lone korzy�ci?

�Ka¿da bajka zawiera jak¹� naukê i moralne przes³anie; waszym
problemem jest traktowanie bajek dos³ownie. W tym przypadku jest
to alegoria, któr¹ mo¿na rozumieæ w sposób nastêpuj¹cy: kto�, kto
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przyzywa sobie do pomocy Duchy, by osi¹gn¹æ w ten sposób przychyl-
no�æ losu lub jak¹� inn¹ korzy�æ, spiskuje przeciwko Opatrzno�ci;
sprzeciwia siê misji, która zosta³a mu wyznaczona, i próbom, które po-
winien przej�æ na tym �wiecie � a w przysz³ym ¿yciu poniesie tego
konsekwencje. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jego dusza bêdzie nieszczê-
�liwa ju¿ zawsze; jednak skoro zamiast uwalniaæ siê od materii, cz³o-
wiek ten wi¹¿e siê z ni¹ jeszcze mocniej, to korzystaj¹c ze szczê�cia na
Ziemi, nie dost¹pi go w �wiecie Duchów a¿ do chwili, gdy nie odkupi
go w ramach nowych prób � byæ mo¿e d³u¿szych i trudniejszych. Za
spraw¹ swej mi³o�ci do materialnych uciech, cz³owiek ów uzale¿nia siê
od nieczystych Duchów; ta cicha umowa miêdzy nimi prowadzi do jego
zguby; zawsze jednak � je�li tylko ma siln¹ wolê � mo¿e z tym skoñ-
czyæ, uciekaj¹c siê do pomocy dobrych Duchów�.

Tajemna moc. Talizmany. Czarownicy
551. Czy z³y cz³owiek, wspomagany przez z³ego Ducha, który jest

z nim zwi¹zany, mo¿e wyrz¹dziæ komu� drugiemu krzywdê?
�Nie; Bóg na to nie pozwala�.
552. Co nale¿y s¹dziæ o wierze w umiejêtno�æ rzucania czarów

przez niektóre osoby?
�Pewne osoby obdarzone s¹ bardzo du¿¹ si³¹ magnetyczn¹ i mog¹

j¹ wykorzystaæ w negatywny sposób, je�li ich w³asny Duch jest z³y;
nie wierzcie jednak, ¿e mog¹ im w tym towarzyszyæ inne z³e Duchy;
nie przypisujcie równie¿ takiej osobie jakiej� magicznej mocy, która
istnieje tylko w wyobra�ni ludzi przes¹dnych i ignoruj¹cych prawdzi-
we prawa natury. Fakty, o których siê wspomina w takich przypadkach, to
fakty naturalne, lecz �le postrzegane i przede wszystkim �le rozumiane�.

553. Jaki mo¿e byæ skutek zaklêæ i praktyk, których dzia³anie pewne
osoby uzale¿niaj¹ od woli Duchów?

�Je�li osoby te dzia³aj¹ szczerze, to skutkiem bêdzie ich o�miesze-
nie; w wypadku przeciwnym, s¹ to zas³uguj¹cy na karê oszu�ci. Wszelkie
zaklêcia to oszustwo; nie istniej¹ ¿adne sakramentalne s³owa, ¿adne ka-
balistyczne znaki czy talizmany, które w jakikolwiek sposób wp³ywa³yby
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na Duchy � tych bowiem nie przyci¹gaj¹ sprawy materialne, lecz
my�l�.

� Czy¿ same Duchy niekiedy nie dyktuj¹ kabalistycznych formu³?
�Tak; spotyka siê Duchy przekazuj¹ce wam znaki, dziwaczne wyra-

zy, czy podaj¹ce przepisy, które rzekomo umo¿liwiaj¹ wam rzucanie
kl¹tw; b¹d�cie jednak pewni, ¿e Duchy te kpi¹ z was i wykorzystuj¹
wasz¹ ³atwowierno�æ�.

554. Czy osoba, która b³êdnie lub nies³usznie pok³ada nadziejê
w talizmanie, mo¿e za spraw¹ tego uczucia przyci¹gn¹æ odpowiedniego
Ducha? Bo przecie¿ w tej sytuacji dzia³a my�l: czy¿ talizman nie jest po
prostu znakiem, który pozwala my�l¹ kierowaæ?

�To prawda; jednak natura przyci¹ganego Ducha zale¿y od czysto-
�ci intencji i wznios³o�ci uczuæ; z drugiej strony rzadko siê zdarza, by
korzystaj¹cy z talizmanu cz³owiek mia³ intencje moralne, a nie mate-
rialne; w ka¿dym razie sam fakt dowodzi ma³o�ci i s³abo�ci idei, które
przyci¹gaj¹ Duchy niedoskona³e i nastawione ¿artobliwie�.

555. Co to znaczy, ¿e kto� jest czarownikiem?
�Osoby, które nazywacie czarownikami � je�li ich dzia³ania s¹

szczere � czêsto s¹ obdarzone pewnymi zdolno�ciami, jak na przyk³ad
zdolno�ci magnetyczne czy podwójne widzenie; gdy wiêc osoby te ro-
bi¹ co�, czego nie rozumiecie, to s¹dzicie, ¿e s¹ obdarzone nadnatural-
n¹ moc¹. Czy¿ wasi naukowcy równie¿ nie uchodz¹ czêsto w oczach
ludzi prostych za czarowników?�

Spirytyzm i magnetyzm dostarczaj¹ nam klucza do ca³ej masy zjawisk, na temat

których ludzie nie znaj¹cy ich natury wymy�lili niezliczon¹ ilo�æ bajek � b¹d� te¿ wskutek

bujnej wyobra�ni wyolbrzymili fakty. Tylko doskona³e zg³êbienie tych dwóch nauk po-

zwoli wykazaæ realno�æ spraw tego typu i ich prawdziw¹ przyczynê � co bêdzie stano-

wiæ najlepsze zabezpieczenie przed przes¹dami; okazuje siê bowiem, ¿e wszystko, co

mo¿liwe, i wszystko, co niemo¿liwe, wi¹¿e siê z prawami natury i nie ma nic wspólnego

ze �miesznymi wierzeniami.

556. Czy niektóre osoby naprawdê posiadaj¹ zdolno�æ leczenia
przez zwyk³e dotkniêcie?
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�Gdy sile magnetycznej towarzyszy czysto�æ intencji i g³êbokie pra-
gnienie czynienia dobra, to mo¿e ona osi¹gn¹æ nawet tak wielk¹ sku-
teczno�æ � wtedy bowiem na pomoc przybywaj¹ dobre Duchy; nale¿y
jednak wystrzegaæ siê tego, w jaki sposób opowiadaj¹ o tym osoby ³a-
twowierne lub nastawione zbyt entuzjastycznie, które w sprawach naj-
prostszych i jak najbardziej naturalnych widz¹ cud. Nale¿y tak¿e wy-
strzegaæ siê opowie�ci tych osób, które z ludzkiej naiwno�ci czerpi¹
korzy�ci�.

B³ogos³awieñstwa i kl¹twy
557. Czy b³ogos³awieñstwo lub kl¹twa mog¹ odpowiednio sprowa-

dziæ dobro lub z³o na osobê, do której s¹ skierowane?
�Bóg nie przywi¹zuje ¿adnej wagi do nies³usznych przekleñstw �

i to On decyduje, czy kto� jest w Jego oczach winien. Skoro towarzysz¹
nam Duchy o przeciwnych nastawieniach, maj¹ce sk³onno�æ do dobra
lub z³a, to czasem mog¹ wywieraæ skuteczny wp³yw nawet na materiê;
wp³yw ten jednak wystêpuje zawsze zgodnie z wol¹ Boga i zawsze jako
element próby osoby, której dotyczy. Zreszt¹ � najczê�ciej przeklina
siê z³e osoby, a b³ogos³awi dobre. B³ogos³awieñstwo czy przekleñstwo
nie mog¹ w ¿aden sposób usun¹æ cz³owieka z drogi opatrzno�ciowej
sprawiedliwo�ci; Opatrzno�æ nie godzi w z³oczyñcê, je�li nie jest on z³y
� a Jej opieki nie do�wiadcza ten, kto na ni¹ nie zas³uguje�.
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Rozdzia³ X

Zajêcia i misje Duchów

558. Czy Duchy poza w³asnym doskonaleniem siê, maj¹ co� innego
do zrobienia?

�Utrzymuj¹ harmoniê we wszech�wiecie, wykonuj¹c wolê Boga
jako Jego wys³annicy. ¯ycie spirytystyczne to nieustanna aktywno�æ,
która jednak nie jest tak trudna jak na Ziemi, bowiem nie wi¹¿e siê z ni¹
zmêczenie cielesne ani udrêka zaspokajania potrzeb�.

559. Czy Duchy ni¿sze i niedoskona³e tak¿e spe³niaj¹ jak¹� po¿y-
teczn¹ rolê we wszech�wiecie?

�Ka¿dy ma do spe³nienia jak¹� rolê. Czy¿ najprostszy murarz i wiel-
ki architekt nie przyczyniaj¹ siê wspólnie do stworzenia jednego bu-
dynku?� (540)

560. Czy ka¿dy Duch ma jakie� specjalne zadanie?
�Ka¿dy z nas musi zamieszkaæ w ka¿dych warunkach i osi¹gn¹æ

wiedzê na temat wszelkich spraw, odwiedzaj¹c kolejno wszystkie miej-
sca we wszech�wiecie. Jednak � jak g³osi Eklezjastes1 � ka¿da rzecz
ma swój czas; w ten sposób, jeden Duch wype³nia swe przeznaczenie
dzi� w jednym �wiecie, a inny wype³nia je � lub ju¿ wype³ni³ � na
przyk³ad na Ziemi, w wodzie, powietrzu itp.�

561. Czy funkcje pe³nione przez Duchy w porz¹dku wszechrzeczy
s¹ sta³e dla ka¿dego z nich, czy te¿ stanowi¹ zadania charakterystyczne
wy³¹cznie dla odpowiedniej klasy istot?

1 Eklezjastes � �Ksiêga Koheleta�, poetycka ksiêga �Starego Testamentu� zawie-
raj¹ca pesymistyczne i sceptyczne rozwa¿ania, nauki i sentencje. (Przyp. t³umacza).
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�Ka¿dy musi przej�æ ró¿ne stopnie rozwoju, by siê udoskonaliæ.
Bóg, który jest sprawiedliwy, nie móg³by chcieæ obdarzyæ kogo� wie-
dz¹ bez pracy, dlatego te¿ ka¿dy mo¿e j¹ zdobyæ tylko w pocie czo³a�.

Podobnie jest w�ród ludzi � nikt nie osi¹ga od razu mistrzostwa w jakiej� sztuce,

je�li uprzednio nie pozna³ jej podstaw i nie wykorzysta³ w praktyce.

562. Czy Duchy najwy¿szej kategorii nie maj¹c ju¿ nic do osi¹gniê-
cia, pozostaj¹ w stanie absolutnego odpoczynku � czy tak¿e maj¹ ja-
kie� zajêcia?

�A có¿ mia³yby robiæ przez ca³¹ wieczno�æ? Wieczna bezczynno�æ
by³aby wieczn¹ tortur¹�.

� Na czym polegaj¹ ich zajêcia?
�Duchy te otrzymuj¹ bezpo�rednio od Boga polecenia, przekazuj¹

je do wszystkich miejsc we wszech�wiecie i dopilnowuj¹, by by³y one
wykonywane�.

563. Czy zajêcia Duchów s¹ nieustanne?
�Nieustanne pod tym wzglêdem, ¿e ich my�l jest stale aktywna �

Duchy bowiem ¿yj¹ my�l¹. Nie nale¿y jednak doszukiwaæ siê podo-
bieñstw miêdzy zajêciami Duchów a materialnymi zajêciami ludzi; ak-
tywno�æ Duchów, dziêki �wiadomo�ci bycia po¿ytecznym, sama w so-
bie jest rado�ci¹�.

� To dotyczy Duchów dobrych � czy jednak podobnie jest tak¿e
z tymi z³ymi?

�Duchy ni¿sze maj¹ zajêcia odpowiadaj¹ce ich naturze. Czy powie-
rzyliby�cie pracê intelektualisty osobie nie posiadaj¹cej wykszta³ce-
nia?�

564. Czy istniej¹ tak¿e Duchy bezczynne, które nie zajmuj¹ siê ni-
czym po¿ytecznym?

�Tak; jest to jednak stan przej�ciowy, wi¹¿¹cy siê ze stopniem roz-
woju ich inteligencji. Podobnie jak ludzie � s¹ te¿ i takie Duchy, które
¿yj¹ tylko dla samych siebie; jednak bezczynno�æ ta im ci¹¿y, wiêc prê-
dzej czy pó�niej pragnienie rozwiniêcia siê sprawia, ¿e odczuwaj¹
potrzebê bycia aktywnym i s¹ szczê�liwe, mog¹c na co� siê przydaæ.
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Mówimy tutaj o Duchach, które osi¹gnê³y samo�wiadomo�æ i woln¹
wolê; albowiem u swego zarania Duchy s¹ jak noworodki, które dzia³a-
j¹ bardziej pod wp³ywem instynktu, ni¿ okre�lonych d¹¿eñ�.

565. Czy Duchy zwracaj¹ uwagê na nasze prace w dziedzinie sztuki
i interesuj¹ siê nimi?

�Duchy zwracaj¹ uwagê na wszystko, co mo¿e �wiadczyæ o rozwoju
i doskonaleniu siê�.

566. Czy Duch specjalizuj¹cy siê w czym� na Ziemi � na przyk³ad
bêd¹cy malarzem lub architektem � równie¿ w ¿yciu spirytystycznym
interesuje siê sprawami, które zajmowa³y go w czasie ¿ycia cielesnego?

�Wszelka aktywno�æ sprowadza siê do powszechnego celu. Gdy
Duch jest dobry, to interesuje siê wszystkim � je�li tylko pozwala mu
to pomagaæ innym duszom w wêdrówce do Boga. Zapominacie przy
tym, ¿e Duch praktykuj¹cy pewn¹ sztukê w znanym wam istnieniu,
móg³ ju¿ j¹ uprawiaæ w istnieniu wcze�niejszym � trzeba bowiem, aby
wiedzia³ wszystko, by byæ doskona³ym; choæ z drugiej strony � odpo-
wiednio do stopnia rozwoju � mo¿e te¿ nie mieæ okre�lonej specjalno-
�ci; wszystko � jak ju¿ powiedzia³em � wiedzie do powszechnego
celu. Zauwa¿cie równie¿, ¿e to, co jest uznawane w waszym s³abo roz-
winiêtym �wiecie, w �wiatach doskonalszych uchodzi za dziecinnie
proste. Dlaczego Duchy zamieszkuj¹ce �wiaty, w których istniej¹ dzie-
dziny sztuki nieznane u was, mia³yby podziwiaæ co�, co mo¿na by po-
równaæ ze szkoln¹ prac¹ ucznia? Jak ju¿ powiedzia³em, Duchy zwraca-
j¹ uwagê na wszystko, co �wiadczy o doskonaleniu siê�.

� Zdajemy sobie sprawê, ¿e tak jest w przypadku Duchów bardzo
rozwiniêtych; czy jednak podobnie jest z Duchami bardziej pospolity-
mi, których stopieñ rozwoju nie wykracza zbytnio poza ziemskie idee?

�W ich przypadku jest zupe³nie inaczej; punkt widzenia tych Du-
chów jest bardziej ograniczony, mog¹ wiêc podziwiaæ to, co wy sami
podziwiacie�.

567. Czy Duchy wtr¹caj¹ siê niekiedy do naszych zajêæ i przyjem-
no�ci?

�Duchy pospolite, tak; one nieustannie was otaczaj¹ i bior¹ niekiedy
bardzo aktywny udzia³ we wszystkim, co robicie, zgodnie z ich natur¹;
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jest to konieczne, by zachêciæ ludzi do do�wiadczania coraz to nowych
obszarów ¿ycia oraz wzmocniæ lub os³abiæ ich ¿¹dze�.

Duchy zajmuj¹ siê sprawami naszego �wiata w zakresie odpowiadaj¹cym stopniowi

ich rozwoju. Duchy wy¿sze niew¹tpliwie potrafi¹ zg³êbiaæ wszystko w najdrobniejszych

szczegó³ach, ale tego nie czyni¹, bowiem nie pomaga im to w rozwoju; tylko Duchy

ni¿szych rzêdów przywi¹zuj¹ odpowiedni¹ wagê do wspomnieñ, je�li takowe jeszcze

zachowuj¹, oraz do materialnych idei, których jeszcze siê nie wyzby³y.

568. Czy Duchy, które maj¹ do wype³nienia jak¹� misjê, czyni¹ to,
b³¹kaj¹c siê � czy raczej w czasie wcielenia?

�Mog¹ to czyniæ w ka¿dym z tych stanów; dla niektórych Duchów
b³¹kaj¹cych siê jest to bardzo wa¿ne zajêcie�.

569. Na czym polegaj¹ misje powierzane Duchom b³¹kaj¹cym siê?
�S¹ bardzo ró¿ne, i niemo¿liwo�ci¹ by³oby je opisaæ; wielu z nich

nie byliby�cie w stanie zrozumieæ. Duchy te wype³niaj¹ wolê Boga i nie
jeste�cie w stanie ogarn¹æ ich wszystkich dzia³añ�.

Celem misji Duchów zawsze jest dobro. Jako Duchy, lub jako ludzie, istoty te maj¹ za

zadanie wspomagaæ rozwój ludzko�ci, narodów, poszczególnych jednostek, w zakresie

okre�lonych � mniej lub bardziej rozleg³ych idei, przygotowywaæ grunt pod pewne wy-

darzenia i dbaæ, by zaistnia³y pewne sprawy. Niektóre Duchy maj¹ misje o wê¿szym zakre-

sie, w pewnym sensie osobiste czy lokalne � takie jak towarzyszenie chorym, ludziom

bêd¹cym w stanie agonii, za³amanym; maj¹ zajmowaæ siê takimi osobami, staj¹c siê ich

przewodnikami i opiekunami, wspieraj¹c je rad¹ i podsuwaj¹c dobre my�li. Mo¿na powie-

dzieæ, ¿e jest tyle rodzajów misji, ile problemów do ogarniêcia, zarówno w sferze fizycz-

nej, jak i umys³owej. Duch rozwija siê w miarê realizacji swych poszczególnych zadañ.

570. Czy Duchy zawsze rozumiej¹ zadania, które realizuj¹?
�Nie zawsze; s¹ takie, które stanowi¹ �lepe narzêdzia; inne doskona-

le zdaj¹ sobie sprawê, w jakim celu dzia³aj¹�.
571. Czy tylko Duchy dobrze rozwiniête wype³niaj¹ misje?
�Znaczenie misji pozostaje w zwi¹zku ze zdolno�ciami Ducha. Adju-

tant przenosz¹cy telegram te¿ wype³nia misjê, choæ inn¹ ni¿ sam genera³�.
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572. Czy misja jest Duchowi narzucona � czy te¿ wype³nia j¹
z w³asnej woli?

�Sam o ni¹ prosi i jest szczê�liwy, ¿e j¹ otrzyma³�.
� Czy o tê sam¹ misjê mo¿e staraæ siê wiele Duchów?
�Tak; czêsto jest wielu kandydatów, lecz nie wszyscy s¹ dopusz-

czani�.
573. Na czym polegaj¹ misje Duchów wcielonych?
�Na nauczaniu ludzi; wspomaganiu ich w rozwoju; rozwijaniu ich

instytucji przy pomocy bezpo�rednich i materialnych �rodków; misje te
jednak maj¹ ró¿ny stopieñ istotno�ci i ogólno�ci; ten, kto uprawia zie-
miê, wype³nia misjê podobnie jak kto�, kto rz¹dzi lub naucza. W natu-
rze wszystko jest po³¹czone; gdy Duch oczyszcza siê poprzez wciele-
nie, to w tym samym czasie wype³nia wolê Opatrzno�ci. Ka¿dy tutaj ma
jak¹� misjê do wype³nienia, bowiem ka¿dy mo¿e byæ w jaki� sposób
po¿yteczny�.

574. Na czym mo¿e polegaæ misja na Ziemi osób z w³asnej woli nie-
u¿ytecznych?

�Istotnie bywaj¹ ludzie, którzy ¿yj¹ tylko dla samych siebie i nie
potrafi¹ byæ u¿ytecznymi dla innych. S¹ to godne po¿a³owania biedne
istoty, bowiem za dobrowoln¹ nieprzydatno�æ przyjdzie im drogo za-
p³aciæ; ich kara zaczyna siê czêsto jeszcze na Ziemi, maj¹c postaæ znu-
dzenia i zmêczenia ¿yciem�.

� Je�li Duchy te mia³y wolny wybór, to dlaczego wybra³y ¿ycie,
które nie mog³o im niczego przynie�æ?

�W�ród Duchów zdarzaj¹ siê tak¿e istoty leniwe, które unikaj¹ ¿y-
cia wype³nionego prac¹. Bóg pozwala im na to; zrozumiej¹ to pó�niej,
na w³asnej skórze odczuwaj¹c zwi¹zane z nieprzydatno�ci¹ uniedogod-
nienia � i wtedy to one bêd¹ pierwsze w kolejce do mo¿liwo�ci nadro-
bienia straconego czasu. Niekiedy tak¿e zapewne wybieraj¹ po¿yteczne
¿ycie, lecz w ostatniej chwili wycofuj¹ siê i ulegaj¹ sugestiom Duchów,
które utwierdzaj¹ je w bezczynno�ci�.

575. Zwyczajne zajêcia wydaj¹ siê nam bardziej obowi¹zkami, ni¿
misjami. Misja, w znaczeniu, jakie przypisujemy temu s³owu, to aktyw-
no�æ o charakterze wyj¹tkowym, niekiedy wrêcz wielkiej wagi � nie
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tyle za� osobista. Jak mo¿na rozpoznaæ, ¿e cz³owiek wype³nia na Ziemi
jak¹� misjê w tym w³a�nie znaczeniu?

�Po wielkich czynach, których dokonuje, oraz po postêpie, który
jego dzia³alno�æ pozwala uczyniæ jego bli�nim�.

576. Czy ludzie maj¹cy do wype³nienia wa¿n¹ misjê s¹ do niej wy-
znaczeni jeszcze przed ich narodzeniem i czy s¹ tego �wiadomi?

�Czasami tak; najczê�ciej jednak o tym nie wiedz¹. Przybywaj¹c na
Ziemiê, maj¹ tylko mglist¹ �wiadomo�æ celu; ich misja zarysowuje siê
odpowiednio do okoliczno�ci. Bóg za� popycha ich tam, gdzie maj¹
zrealizowaæ Jego plany�.

577. Gdy cz³owiek robi co� po¿ytecznego, to czy zawsze jest to ele-
ment przewidzianej wcze�niej misji � czy te¿ mo¿e otrzymaæ do wy-
konania misjê, która nie zosta³a przewidziana?

�Nie wszystko, co czyni cz³owiek, jest rezultatem przewidzianej
misji; czêsto jest on narzêdziem, którym Duch pos³uguje siê, czyni¹c
co�, co uwa¿a za po¿yteczne. Na przyk³ad jaki� Duch mo¿e uwa¿aæ, ¿e
by³oby dobrze napisaæ ksi¹¿kê � i sam zrobi³by to, gdyby by³ wcielo-
ny; szuka wtedy pisarza, który jest w stanie najlepiej zrozumieæ jego
zamys³ i go wykonaæ; przekazuje mu wiêc tê ideê i prowadzi go w cza-
sie jej realizacji. Wobec tego cz³owiek ten w ¿adnym wypadku nie po-
jawi³ siê na Ziemi z misj¹ realizacji tego dzie³a. Podobnie jest z niektó-
rymi dzie³ami sztuki czy odkryciami. Nale¿y tak¿e stwierdziæ, ¿e gdy
cia³o �pi, to wcielony w nie Duch komunikuje siê bezpo�rednio z Du-
chami b³¹kaj¹cymi siê i wtedy dochodzi do uzgodnieñ dotycz¹cych re-
alizacji zadania�.

578. Czy Duchowi, wskutek pope³nienia b³êdów, mo¿e nie powie�æ
siê realizacja misji?

�Tak, je�li nie jest to Duch wy¿szy�.
� Jakie ponosi w zwi¹zku z tym konsekwencje?
�Musi zacz¹æ realizacjê zadania od pocz¹tku: to jest jego kar¹; a poza

tym, bêdzie musia³ ponie�æ konsekwencje z³a, które spowodowa³�.
579. Skoro Duch otrzymuje sw¹ misjê od Boga, to w jaki sposób

Bóg mo¿e powierzaæ wa¿n¹ misjê o powszechnym znaczeniu komu�,
komu mog³oby siê to nie udaæ?
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�Czy¿ Bóg nie wie, czy jego genera³ przyniesie mu zwyciêstwo, czy
klêskê? Wie, b¹d�cie tego pewni � a Jego plany, gdy s¹ wa¿ne, nie
opieraj¹ siê na tych, którzy mog¹ porzuciæ je w trakcie realizacji. Dla
was ca³y problem le¿y w wiedzy o przysz³o�ci, któr¹ posiada Bóg �
a która wam nie jest dana�.

580. Czy Duch, który wciela siê, by wype³niæ jak¹� misjê, ma po-
dobne obawy jak ten, który realizuje j¹ w charakterze próby?

�Nie; posiada bowiem do�wiadczenie�.
581. Ludzie rozja�niaj¹cy drogê rodzaju ludzkiego, poprzez wspie-

ranie go swym geniuszem, maj¹ z pewno�ci¹ do spe³nienia jak¹� misjê;
jednak wielu jest takich, którzy siê myl¹ i obok wielkich prawd rozpo-
wszechniaj¹ wielkie b³êdy. Jak nale¿y traktowaæ ich misje?

�Jako nieudane z ich w³asnej winy. Osoby te nie doros³y do realiza-
cji zadania, które na siebie wziê³y. Przede wszystkim bowiem trzeba
zdawaæ sobie sprawê z okoliczno�ci; wybitni ludzie powinni wypowia-
daæ siê w odpowiednim czasie; dlatego te¿ idea, która dzi� wydaje siê
dziecinna czy b³êdna, w chwili jej powstania mog³a wystarczaæ�.

582. Czy rodzicielstwo mo¿na uznaæ za misjê?
�Niew¹tpliwie jest to misja; jednocze�nie jest to wielki obowi¹zek,

który anga¿uje cz³owieka pod k¹tem przysz³o�ci bardziej, ni¿ mu siê to
wydaje. Bóg umieszcza dziecko pod opiek¹ rodziców, aby prowadzili
je drog¹ dobra; u³atwia im to zadanie, obdarzaj¹c dziecko s³abym i deli-
katnym charakterem � co sprawia, ¿e jest ono podatne na wszelkie
wra¿enia; s¹ jednak ludzie, których bardziej ni¿ kszta³towanie charak-
teru ich dziecka, interesuj¹ drzewa w ogrodzie mog¹ce przynie�æ
smaczne owoce. Gdy dziecko, na skutek takiego b³êdu rodziców, upa-
da, to oni ponios¹ tego konsekwencje, za� cierpienia dziecka spadn¹ na
nich w przysz³ym ¿yciu; nie uczynili bowiem tego, co do nich nale¿a³o,
gdy trzeba by³o pomóc dziecku w rozwoju na drodze dobra�.

583. Gdy dziecko staje siê z³e mimo starañ jego rodziców, to czy s¹
oni winni?

�Nie; jednak im gorsze s¹ predyspozycje dziecka, tym trudniejsze
jest zadanie wychowania go i tym wiêksza bêdzie zas³uga rodziców,
gdy uda im siê zawróciæ je z drogi z³a�.
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� Gdy dziecko staje siê dobre, mimo nieróbstwa i z³ego przyk³adu
p³yn¹cego ze strony rodziców, to czy oni na tym skorzystaj¹?

�Bóg jest sprawiedliwy�.
584. Na czym mo¿e polegaæ misja zdobywcy, który pragnie tylko

zaspokoiæ swe ambicje i nie zdaje sobie sprawy z nieszczê�æ, które
mog¹ przynie�æ jego dzia³ania?

�Najczê�ciej jest on tylko narzêdziem, którym Bóg pos³uguje siê,
realizuj¹c swoje plany; natomiast skutki tych dzia³añ bywaj¹ niekiedy
�rodkiem do szybszego rozwoju danego spo³eczeñstwa�.

� Czy wiêc bêd¹ca takim narzêdziem osoba, której obojêtne jest
dobro p³yn¹ce z jej dzia³añ, bo interesuj¹ j¹ tylko osobiste korzy�ci �
mimo wszystko skorzysta na dobru, które z tego wyniknie?

�Ka¿dy jest nagradzany odpowiednio do swoich czynów � za do-
bro, które chcia³ osi¹gn¹æ, i za prawo�æ jego zamiarów�.

Zajêcia wcielonych Duchów s¹ dostosowane do charakteru ich cielesnego istnienia.

Gdy za� b³¹kaj¹ siê lub s¹ w stanie dematerializacji, ich zajêcia odpowiadaj¹ stopniowi

ich rozwoju.

Jedne przemierzaj¹ �wiaty, ucz¹ siê i przygotowuj¹ nowe istnienie.

Te bardziej rozwiniête odpowiadaj¹ za rozwój innych istot, podsuwaj¹c im odpo-

wiednie my�li; towarzysz¹ te¿ wybitnym ludziom, którzy dbaj¹ o postêp ludzko�ci.

Inne Duchy wcielaj¹ siê, by realizowaæ misje rozwoju.

S¹ te¿ i takie, które sprawuj¹ opiekê nad jednostkami, rodzinami, grupami ludzi,

miastami lub narodami, dla których s¹ anio³ami stró¿ami, opiekuñczymi geniuszami czy

Duchami zaprzyja�nionymi.

Jeszcze inne Duchy odpowiadaj¹ za zjawiska naturalne, których s¹ bezpo�rednimi

sprawcami.

Duchy pospolite wtr¹caj¹ siê do naszych codziennych zajêæ i rozrywek.

Duchy nieczyste lub niedoskona³e w cierpieniu i smutku czekaj¹ na moment, gdy

Bogu spodoba siê dostarczyæ im �rodki do rozwoju. Je�li czyni¹ z³o, to robi¹ to ze z³o�ci

przeciwko dobru, z którego nie mog¹ jeszcze korzystaæ.
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Rozdzia³ XI

Trzy królestwa

1. Minera³y i ro�liny � 2. Zwierzêta i cz³owiek � 3. Metempsychoza

Minera³y i ro�liny
535. Co s¹dzicie na temat dokonania podzia³u natury na trzy króle-

stwa lub te¿ na dwie klasy: istot organicznych i nieorganicznych? Nie-
którzy twierdz¹, ¿e trzeci¹ klasê stanowi cz³owiek. Który z tych podzia-
³ów jest prawid³owy?

�Ka¿dy z nich jest dobry; wszystko zale¿y od punktu widzenia. Pod
wzglêdem materii mo¿na wyró¿niæ tylko istoty organiczne i nieorganicz-
ne; bior¹c pod uwagê umys³, istniej¹ niew¹tpliwie cztery stopnie istot�.

Ka¿dy z tych czterech stopni wyró¿niono na podstawie okre�lonych cech, choæ gra-

nice miêdzy nimi wydaj¹ siê niewyra�ne; bezw³adn¹ materiê � sk³adaj¹c¹ siê na króle-

stwo minera³ów, charakteryzuje tylko si³a mechaniczna; ro�liny � równie¿ stworzone

z bezw³adnej materii, s¹ jednak obdarzone witalno�ci¹; zwierzêta � z³o¿one z bezw³ad-

nej materii, obdarzone witalno�ci¹, posiadaj¹ ponadto ograniczon¹ instynktown¹ inteli-

gencjê oraz maj¹ �wiadomo�æ swego istnienia i indywidualno�ci; cz³owiek natomiast �

posiadaj¹c to wszystko, co maj¹ ro�liny i zwierzêta, dominuje nad nimi dziêki wyj¹tko-

wej, nieograniczonej inteligencji, która daje mu �wiadomo�æ jego przysz³o�ci, pozwala

postrzegaæ sprawy pozamaterialne i poznawaæ Boga.

586. Czy ro�liny maj¹ �wiadomo�æ swego istnienia?
�Nie; ro�liny nie my�l¹; posiadaj¹ tylko ¿ycie organiczne�.
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587. Czy ro�liny czuj¹? Czy cierpi¹, gdy siê je okalecza?
�Ro�liny odbieraj¹ bod�ce fizyczne w trakcie dzia³ania na materiê,

lecz nie posiadaj¹ zmys³ów; w zwi¹zku z tym nie odczuwaj¹ bólu�.
588. Czy si³a przyci¹gaj¹ca jedne ro�liny do drugich jest niezale¿na

od ich woli?
�Tak, bo przecie¿ ro�liny nie my�l¹. Jest to mechaniczna si³a materii

dzia³aj¹cej na materiê: ro�liny nie mog¹ siê jej przeciwstawiæ�.
589. Niektóre ro�liny � takie jak na przyk³ad mimoza czy mucho-

³ówka � poruszaj¹ siê, co �wiadczy o ich wielkiej czu³o�ci, a w niektó-
rych przypadkach wykazuj¹ nawet co� w rodzaju woli; na przyk³ad
mucho³ówka, której p³atki ³api¹ muchê, gdy na nich usi¹dzie, zdaje siê
czyhaæ na ofiarê, któr¹ ma zamiar zje�æ. Czy ro�liny te posiadaj¹ zdol-
no�æ my�lenia? Czy maj¹ wolê i w zwi¹zku z tym stanowi¹ klasê po-
�redni¹ miêdzy ro�linami a zwierzêtami? Czy jest to stan przej�ciowy
miêdzy jedn¹ form¹ a drug¹?

�Wszystko w naturze ma formê po�redni¹, ju¿ choæby dlatego, ¿e
ka¿da istota jest inna, a mimo to uzupe³niaj¹ siê w �rodowisku. Ro�liny
nie my�l¹, i w zwi¹zku z tym nie maj¹ woli. Ani otwieraj¹ca siê ostry-
ga, ani którykolwiek zoofit nie potrafi¹ my�leæ: dzia³aj¹ na zasadzie
�lepego i naturalnego instynktu�.

W przypadku ludzkiego organizmu równie¿ wystêpuj¹ analogiczne ruchy, w któ-

rych nie bierze udzia³u wola � na przyk³ad w czasie spe³niania funkcji trawiennych czy

zwi¹zanych z kr¹¿eniem krwi; od�wiernik ¿o³¹dka otwiera siê w chwili kontaktu z ja-

kim� cia³em, któremu stoi na drodze. Podobnie jest w przypadku mimozy, której ruch

w ¿aden sposób nie �wiadczy o potrzebie percepcji, a tym bardziej o istnieniu woli.

590. Czy ro�liny nie wykazuj¹ podobnie jak zwierzêta instynktu sa-
mozachowawczego, który sprawia, ¿e poszukuj¹ tego, co dla nich po-
¿yteczne, a odsuwaj¹ siê od tego, co im przeszkadza?

�Je�li siê chce, mo¿na to okre�liæ jako co� w rodzaju instynktu: to
zale¿y od znaczenia przypisywanego temu s³owu; jest to jednak zja-
wisko czysto mechaniczne. Gdy w czasie do�wiadczeñ chemicznych
widzicie, jak dwa cia³a ³¹cz¹ siê, to znaczy, ¿e do siebie pasuj¹ � ¿e
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istnieje miêdzy nimi powinowactwo; a tego przecie¿ nie nazywacie
instynktem�.

591. Czy w �wiatach wy¿szych ro�liny � podobnie jak inne stwo-
rzenia � maj¹ doskonalsz¹ naturê?

�Tam wszystko jest doskonalsze; ro�liny jednak zawsze s¹ ro�lina-
mi, podobnie jak zwierzêta zawsze s¹ zwierzêtami, a ludzie lud�mi�.

Zwierzêta i cz³owiek
592. Gdy porównujemy zwierzêta i cz³owieka pod wzglêdem inteli-

gencji, to granica wydaje siê trudna do okre�lenia, bowiem niektóre
zwierzêta zawsze maj¹ pod tym wzglêdem przewagê nad niektórymi
lud�mi. Czy wiêc da siê wyznaczyæ tê granicê dok³adniej?

�Co do tego problemu wasi filozofowie nie osi¹gnêli jeszcze poro-
zumienia; jedni chc¹, by cz³owiek by³ zwierzêciem � inni, by to zwie-
rzê by³o cz³owiekiem; jedni i drudzy nie maj¹ racji; cz³owiek bowiem
jest istot¹, która niekiedy upada bardzo nisko, lecz która mo¿e tak¿e
zaj�æ bardzo wysoko. Pod wzglêdem fizycznym cz³owiek jest jak zwie-
rzêta � a nawet mniej sprawny od wielu z nich; natura obdarzy³a zwie-
rzêta tym wszystkim, co cz³owiek musi wynale�æ przy pomocy swej in-
teligencji, aby zaspokoiæ potrzeby i utrzymaæ siê przy ¿yciu; to prawda,
¿e jego cia³o rozpada siê podobnie jak cia³a zwierz¹t � jednak jego
Duch posiada przeznaczenie i jest w stanie ten fakt zrozumieæ, ponie-
wa¿ tylko on spo�ród wszystkich istot jest ca³kowicie wolny. Biedni lu-
dzie, którzy poni¿acie siê w porównaniu ze zwierzêtami! Czy¿ nie do-
strzegacie ró¿nicy? Rozpoznajcie cz³owieka po tym, ¿e potrafi my�leæ
o Bogu�.

593. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e zwierzêta dzia³aj¹ tylko instynktownie?
�To te¿ tylko pewien punkt widzenia. To prawda, ¿e instynkt dominu-

je u wiêkszo�ci zwierz¹t; czy¿ jednak nie dostrzegasz tych, które dzia³aj¹
dziêki okre�lonej woli? Jest to inteligencja � choæ ograniczona�.

Poza tym, ¿e zwierzêta maj¹ instynkt, nale¿y równie¿ przyznaæ, ¿e jedne z nich

wykonuj¹ z³o¿one czynno�ci, w których przejawia siê wola dzia³ania w okre�lony sposób,
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odpowiednio do okoliczno�ci. Zwierzêta posiadaj¹ wiêc co� w rodzaju inteligencji, jed-

nak jej dzia³anie koncentruje siê przede wszystkim na �rodkach zaspokojenia ich potrzeb

fizycznych i ma na celu utrzymanie zwierzêcia przy ¿yciu. Nie mo¿na tu mówiæ o dzia³a-

niu twórczym czy udoskonalaniu otoczenia; choæby�my w dzia³alno�ci zwierz¹t dostrze-

gali nawet przejawy jakiej� sztuki, to i tak zwierzêta to, co robi³y kiedy�, bêd¹ robiæ i dzi�

� ani lepiej, ani gorzej, zawsze w tej samej formie i proporcji. Ma³y ptak odizolowany od

innych przedstawicieli swego gatunku nie bêdzie wiæ gniazda inaczej ni¿ one, choæ nikt go

tego nie uczy³. Nawet je�li niektóre zwierzêta mo¿na wytresowaæ, to ich rozwój intelektu-

alny nadal dokonuje siê w okre�lonych granicach, a wywo³uje go oddzia³ywanie cz³owie-

ka na ich podatn¹ naturê, bo one same nie wykazuj¹ prowadz¹cej do postêpu inicjatywy;

dokonuj¹cy siê postêp jest za� efemeryczny i wy³¹cznie indywidualny, bowiem zwierzê

pozostawione same sobie od razu powraca do granic wyznaczonych przez naturê.

594. Czy zwierzêta maj¹ jêzyk?
�Je�li jêzykiem s¹ dla was wyrazy i sylaby � to nie; jednak je�li

chodzi wam o �rodek wzajemnego komunikowania � tak; zwierzêta
komunikuj¹ sobie o wiele wiêcej spraw, ni¿ wam siê wydaje; jêzyk ten
jednak jest ograniczony, podobnie jak ich idee i potrzeby�.

� Istniej¹ zwierzêta nie posiadaj¹ce g³osu; czy one te¿ maj¹ jêzyk?
�Rozumiej¹ siê, wykorzystuj¹c inne �rodki. Czy wy, ludzie, wyko-

rzystujecie do komunikowania siê wy³¹cznie jêzyk? A g³uchoniemi?
Zwierzêta, prowadz¹c ¿ycie opieraj¹ce siê na relacjach z innymi, posia-
daj¹ ró¿ne �rodki ostrzegania siê i wyra¿ania doznawanych wra¿eñ.
Czy s¹dzisz, ¿e ryby nie porozumiewaj¹ siê miêdzy sob¹? Cz³owiek
wiêc � posiadaj¹c jêzyk � nie jest w ¿aden sposób uprzywilejowany;
jednak jêzyk zwierz¹t jest instynktowny i ograniczony do zakresu ich
potrzeb i idei � podczas gdy jêzyk cz³owieka mo¿na doskonaliæ i do-
stosowywaæ do wszelkich wymogów jego inteligencji�.

Istotnie, przemieszczaj¹ce siê w ³awicach ryby czy jaskó³ki s¹ pos³uszne przewodni-

kowi, który musi mieæ �rodki komunikowania siê z nimi. Byæ mo¿e to wzrok pozwala

im rozró¿niaæ odpowiednie znaki; byæ mo¿e to woda jest czynnikiem przekazuj¹cym

odpowiednie wibracje. Jak by nie by³o, nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e istoty te porozumie-

waj¹ siê i wspólnie wykonuj¹ pewne czynno�ci � nawet stworzenia nie posiadaj¹ce
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g³osu. Czy wiêc mo¿na siê dziwiæ, ¿e Duchy mog¹ porozumiewaæ siê miêdzy sob¹, nie

uciekaj¹c siê do pomocy mowy? (282)

595. Czy zwierzêta kieruj¹ siê w swych dzia³aniach woln¹ wol¹?
�Nie s¹ to � jak s¹dzicie � zwyczajne maszyny1; jednak ich wol-

no�æ dzia³ania jest ograniczona przez ich potrzeby i nie mo¿na jej po-
równaæ z wolno�ci¹ dzia³ania cz³owieka. Zwierzêta, bêd¹c istotami ni¿-
szego rzêdu ni¿ cz³owiek, nie maj¹ tych samych obowi¹zków. Ich
wolno�æ pozostaje w zwi¹zku z czynno�ciami ¿ycia materialnego�.

596. Sk¹d pochodzi zdolno�æ niektórych zwierz¹t do na�ladowania
ludzkiego jêzyka i dlaczego zdolno�æ ta wystêpuje czê�ciej u ptaków,
ni¿ na przyk³ad u ma³p, które s¹ do cz³owieka bardziej podobne?

�Przyczyn¹ zjawiska jest szczególne przystosowanie organów
mowy, czemu towarzyszy instynkt na�ladowczy; ma³pa na�laduje ge-
sty, a niektóre ptaki � g³os�.

597. Skoro zwierzêta maj¹ inteligencjê, która daje im okre�lon¹ wol-
no�æ dzia³ania � to czy istnieje w nich zasada niezale¿na od materii?

�Tak; i ¿yje ona nadal po �mierci cia³a�.
� Czy zasad¹ t¹ jest dusza podobna do ludzkiej?
�Je�li chcecie, to tak¿e jest to dusza; zale¿y to jednak od sensu, który

przypisuje siê temu s³owu; dusza ta jest ni¿szej kategorii ni¿ ludzka.
Pomiêdzy dusz¹ zwierzêcia i cz³owieka jest tak wielki dystans, jak po-
miêdzy cz³owiekiem a Bogiem�.

598. Czy dusza zwierzêcia zachowuje po �mierci sw¹ indywidual-
no�æ i �wiadomo�æ?

�Sw¹ indywidualno�æ � tak, lecz nie �wiadomo�æ w³asnego ja. ¯y-
cie umys³owe pozostaje w stanie u�pienia�.

599. Czy dusza ta ma mo¿liwo�æ wyboru reinkarnowania siê w ciele
takiego czy innego zwierzêcia?

�Nie; nie posiada bowiem wolnej woli�.
600. Czy dusza zwierzêcia, ¿yj¹ca nadal po �mierci cia³a, podobnie

jak dusza ludzka przechodzi w stan b³¹kania siê?
1 Jest to aluzja do materializmu mechanistycznego. Patrz: przypis t³umacza na stro-
nie 172.
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�Jest to co� w rodzaju b³¹kania siê, bo przecie¿ dusza ta nie jest
zwi¹zana z cia³em � jednak nie jest to b³¹kaj¹cy siê Duch. B³¹kaj¹cy
siê Duch jest istot¹, która my�li i dzia³a w ramach swej wolnej woli;
duszy zwierzêcia w³a�ciwo�æ ta nie dotyczy; zasadnicz¹ cech¹ ducha
ludzkiego jest �wiadomo�æ samego siebie. Dusza zwierzêcia jest po
�mierci klasyfikowana przez wyznaczone do tego Duchy i prawie na-
tychmiast wykorzystywana; nie ma ona czasu na nawi¹zywanie kontak-
tów z innymi stworzeniami�.

601. Czy zwierzêta � podobnie jak ludzie � podlegaj¹ prawu po-
stêpu?

�Tak; to dlatego w �wiatach, w których ludzie s¹ s³abiej rozwiniêci,
równie¿ zwierzêta maj¹ mniejsze mo¿liwo�ci komunikowania; jednak
w porównaniu z cz³owiekiem, zawsze s¹ one ni¿szej kategorii; zwierzê-
ta s¹ inteligentnymi poddanymi cz³owieka�.

Nie ma w tym nic nadzwyczajnego; wyobra�my sobie, czego mog³yby dokonaæ na-

sze najinteligentniejsze zwierzêta � takie jak pies, s³oñ czy koñ � gdyby by³y przysto-

sowane na przyk³ad do prac manualnych?

602. Czy zwierzêta podobnie jak cz³owiek rozwijaj¹ siê z w³asnej
woli, czy te¿ si³¹ rzeczy?

�Si³¹ rzeczy; to dlatego w ich przypadku nie mo¿na mówiæ o odku-
pieniu win�.

603. Czy w �wiatach wy¿szych zwierzêta znaj¹ Boga?
�Nie; dla nich bogiem jest cz³owiek; podobnie jak cz³owiek kiedy�

uwa¿a³ za bogów Duchy�.
604. Je�li zwierzêta � nawet te doskonalsze w �wiatach wy¿szych

� zawsze s¹ ni¿szej kategorii ni¿ cz³owiek, to czy znaczy to, ¿e Bóg
stworzy³ istoty inteligentne skazane na wieczny stan ni¿szo�ci? Wydaje
siê to nie zgadzaæ z ide¹ jednakowego traktowania przez Boga rozwoju
wszystkich stworzeñ.

�W naturze wszystko siê ³¹czy w ³añcuch, którego jeszcze nie jeste-
�cie w stanie ogarn¹æ � za� sprawy choæby najbardziej sprzeczne po-
siadaj¹ jednak cechy, których cz³owiek przy swym obecnym stanie
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rozwoju nie bêdzie w stanie poj¹æ nigdy. Przy du¿ym wysi³ku umys³u,
mo¿e wyczuwaæ ich sens; jednak dopiero w momencie, gdy umys³ ten
osi¹gnie pe³niê swego rozwoju, wyzbywaj¹c siê pychy i ignorancji,
cz³owiek bêdzie móg³ jasno poj¹æ dzie³o Boga; jednak zanim do tego
dojdzie, jego ograniczone idee ka¿¹ mu widzieæ sprawy inaczej, przez
pryzmat zawê¿onych punktów odniesienia. Wiedzcie, ¿e Bóg nie mo¿e
sobie przeczyæ, a wszystko w naturze harmonizuje ze sob¹ na zasadzie
powszechnych praw wynikaj¹cych ze szlachetnej m¹dro�ci Stwórcy�.

� Czy wiêc inteligencja stanowi cechê wspóln¹ dusz zwierzêcych
i ludzkiej?

�Tak � choæ inteligencja zwierz¹t ogranicza siê tylko do ¿ycia ma-
terialnego; u cz³owieka wi¹¿e siê tak¿e ze sfer¹ moraln¹�.

605. Gdy rozpatruje siê podobieñstwa miêdzy cz³owiekiem a zwie-
rzêciem, to czy¿ nie mo¿na by s¹dziæ, ¿e cz³owiek posiada dwie dusze:
zwierzêc¹ i spirytystyczn¹ � i je�li nie mia³by tej ostatniej, to móg³by
¿yæ jak zwierzê? Inaczej mówi¹c: czy zwierzê tym siê ró¿ni od cz³o-
wieka, ¿e nie posiada spirytystycznej duszy? Wynika³oby z tego, ¿e
z³e lub dobre instynkty cz³owieka s¹ efektem dominacji jednej z tych
dwóch dusz.

�Nie; cz³owiek nie ma dwóch dusz; cia³o jednak posiada swe in-
stynkty, wyp³ywaj¹ce z doznañ poszczególnych organów. Mo¿na tu
wiêc mówiæ wy³¹cznie o dwóch naturach: zwierzêcej i duchowej; za
spraw¹ swego cia³a cz³owiek uczestniczy w naturze zwierzêcej, podzie-
laj¹c jej instynkty; jego dusza natomiast podziela naturê Duchów�.

� Czy w zwi¹zku z tym, poza niedoskona³o�ciami moralnymi,
których Duch musi siê wyzbyæ, ma on jeszcze do zwalczenia wp³yw
materii?

�Tak; im s³abiej jest rozwiniêty, tym silniejsze s¹ zwi¹zki Ducha
z materi¹; czy¿ tego nie zauwa¿acie? Nie, cz³owiek nie ma dwóch
dusz; dusza jest zawsze jedna w jednej istocie. Dusze zwierz¹t i ludzi
ró¿ni¹ siê, dlatego te¿ nie jest mo¿liwe, by dusza cz³owieka animowa-
³a cia³o zwierzêcia � i odwrotnie. Nawet je�li cz³owiek nie posiada
zwierzêcej duszy, która wskutek swych ¿¹dz sprowadza go do po-
ziomu zwierz¹t, to czyni to jego cia³o; cia³o bowiem obdarzone jest



305Trzy królestwa

instynktami, w nich za� nie ma inteligencji i ogranicza je potrzeba za-
chowania siê przy ¿yciu�.

Duch wcielaj¹c siê w ludzkie cia³o, niesie ze sob¹ zasadê inteligencji i moralno�ci,

która stawia go ponad zwierzêtami. Wystêpuj¹ce w cz³owieku dwie natury stanowi¹ dwa

ró¿ne �ród³a jego ¿¹dz: jedne z tych ¿¹dz wynikaj¹ z instynktów zwi¹zanych z natur¹

zwierzêc¹, drugie za� z nieczysto�ci wcielonego Ducha, któremu mniej lub bardziej

odpowiadaj¹ zwierzêce sk³onno�ci. Oczyszczaj¹c siê, Duch stopniowo uwalnia siê od

wp³ywu materii, który przybli¿a³ go do stanu pierwotnego; wyzbywszy siê tego wp³ywu,

wznosi siê w stronê prawdziwego celu.

606. Sk¹d zwierzêta pobieraj¹ inteligentn¹ zasadê sk³adaj¹c¹ siê na
ich szczególn¹ postaæ duszy?

�Z powszechnej zasady inteligentnej�.
� Inteligencja cz³owieka i zwierzêcia pochodzi wiêc od tej samej

jedynej zasady?
�Z ca³¹ pewno�ci¹; cz³owiek otrzymuje j¹ jednak w postaci prze-

tworzonej � co sprawia, ¿e jest ona warto�ciowsza od zasady animuj¹-
cej zwierzêta�.

607. Zosta³o powiedziane, ¿e dusza cz³owieka u swego zarania jest
w stanie przypominaj¹cym dzieciñstwo w ¿yciu cielesnym, a jej inteli-
gencja funkcjonuje z ledwo�ci¹, jakby dusza dopiero próbowa³a ¿yæ
(190); gdzie Duch do�wiadcza tej pierwszej fazy?

�W serii istnieñ poprzedzaj¹cych okres, który wy nazywacie cz³o-
wieczeñstwem�.

� Wydaje siê wiêc, ¿e dusza stanowi zasadê inteligentn¹ istot ni¿-
szego rzêdu?

�Czy nie powiedzieli�my, ¿e wszystko w naturze siê ³¹czy? To w³a-
�nie w tych istotach � z których wy znacie tylko niektóre � zasada
inteligentna krzepnie, stopniowo siê indywidualizuj¹c, oraz � jak siê
wyrazili�cie � próbuje ¿yæ. Jest to co� w rodzaju pracy przygotowaw-
czej, jakby kie³kowanie, wskutek którego zasada inteligentna ulega
transformacji i staje siê Duchem. To wtedy rozpoczyna siê dla niej okres
cz³owieczeñstwa i jednocze�nie pojawia siê �wiadomo�æ przysz³o�ci,
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rozró¿nianie dobra od z³a oraz odpowiedzialno�æ za czyny; nastêpnie
� jak zwykle po dzieciñstwie � przychodzi czas dorastania, m³odo�æ
i w koñcu faza dojrza³o�ci. Zreszt¹ nie ma w tym procesie nic, cokol-
wiek upokarza³oby cz³owieka. Czy wielcy geniusze czuj¹ siê upokorze-
ni, dowiaduj¹c siê, ¿e byli kiedy� zarodkiem w ³onie matki? Je�li co�
mia³oby ju¿ cz³owieka upokorzyæ, to tylko jego ma³o�æ w porównaniu
z Bogiem, jego bezsilno�æ w zg³êbianiu Bo¿ych planów i m¹dro�ci, któ-
re reguluj¹ harmoniê wszech�wiata. Dostrze¿cie wielko�æ Boga w tej po-
dziwu godnej harmonii, która sprawia, ¿e wszystko w naturze siê ³¹czy.
S¹dziæ, ¿e Bóg móg³by uczyniæ co� bezcelowo i stworzyæ istoty inteli-
gentne bez przysz³o�ci, by³oby blu�nierstwem przeciwko Jego dobroci,
która dotyka wszystkie stworzenia�.

� Czy owa faza cz³owieczeñstwa rozpoczyna siê na naszej planecie?
�Ziemia nie jest punktem wyj�ciowym pierwszych ludzkich wcie-

leñ; faza cz³owieczeñstwa zaczyna siê zwykle w �wiatach jeszcze ni¿-
szych; jednocze�nie jednak nie stanowi to powszechnej regu³y i mo-
g³oby siê zdarzyæ, ¿e jaki� Duch, rozpoczynaj¹c ¿ycie ludzkie,
pojawi³by siê na Ziemi. Przypadki takie nie s¹ jednak czêste i stano-
wi¹ raczej wyj¹tek�.

608. Czy Duch ludzki ma po �mierci �wiadomo�æ istnieñ poprzedza-
j¹cych jego cz³owieczeñstwo?

�Nie, poniewa¿ w okresie tym dopiero zaczyna³ ¿yæ jako Duch,
wiêc z wielkim trudem przychodzi mu przypomnienie sobie nawet
pierwszych chwil ludzkiej egzystencji; podobnie cz³owiek nie pamiêta
pierwszych chwil swego dzieciñstwa � a ju¿ zupe³nie nie u�wiadamia
sobie czasu, który spêdzi³ w ³onie matki. To dlatego Duchy mówi¹
wam, ¿e nie wiedz¹, jaki by³ ich pocz¹tek�. (78)

609. Czy Duch, który ju¿ wszed³ w fazê cz³owieczeñstwa, zachowu-
je cechy z poprzedzaj¹cego j¹ okresu � to jest ze stanu, który mo¿na
by nazwaæ przedcz³owieczym?

�Wszystko zale¿y od dystansu dziel¹cego oba okresy oraz od postêpu,
który siê dokona³. Przez kilka pokoleñ mog¹ przejawiaæ siê w nim mniej
lub bardziej wyra�nie cechy stanu prymitywnego, poniewa¿ w naturze
nic nie dokonuje siê na zasadzie gwa³townego przej�cia; zawsze istniej¹
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po�rednie ogniwa ³¹cz¹ce krañce ³añcucha istot i wydarzeñ; cechy te jed-
nak zacieraj¹ siê, w miarê jak rozwija siê wolna wola Ducha. Do pierw-
szych postêpów dochodzi powoli, poniewa¿ wola jeszcze im nie towa-
rzyszy; nastêpnie pojawia siê szybszy postêp, w miarê jak Duch osi¹ga
coraz doskonalsz¹ �wiadomo�æ samego siebie�.

610. Czy wiêc Duchy twierdz¹ce, ¿e cz³owiek jest szczególn¹ istot¹
w porz¹dku Stworzenia, myli³y siê?

�Nie; lecz nie rozwinê³y tego zagadnienia � a poza tym s¹ sprawy,
na których ujawnienie dopiero przyjdzie czas. Cz³owiek istotnie jest
stworzeniem szczególnym, posiada bowiem cechy wyró¿niaj¹ce go
spo�ród wszystkich pozosta³ych stworzeñ i ma te¿ inne przeznaczenie.
Rodzaj ludzki jest tym, który Bóg wybra³, by dokonywa³o siê w nim
wcielenie istot mog¹cych Go poznaæ�.

Metempsychoza
611. Czy wspólne pochodzenie zasady inteligentnej istot ¿ywych

nie stanowi potwierdzenia teorii metempsychozy?
�Dwie rzeczy mog¹ mieæ to samo pochodzenie, a pó�niej nie byæ

do siebie podobne. Któ¿ widz¹c nasionko, rozpozna³by w nim drze-
wo, jego li�cie i kwiaty? Od momentu, w którym zasada inteligentna
osi¹gnie stopieñ rozwoju konieczny, by byæ Duchem i wej�æ w fazê
cz³owieczeñstwa, nie ma ju¿ nic wspólnego ze swym stanem prymi-
tywnym i nie jest ju¿ dusz¹ zwierzêcia � tak jak nasionko nie jest
drzewem. W cz³owieku nie ma ju¿ nic zwierzêcego poza jego cia³em
materialnym, rodz¹cymi siê pod wp³ywem tego cia³a ¿¹dzami oraz
w³a�ciwym takiemu cia³u instynktem samozachowawczym. Nie mo¿-
na wiêc powiedzieæ, ¿e cz³owiek jest wcieleniem Ducha zwierzêcia
� a w zwi¹zku z tym tak pojmowana teoria metempsychozy jest
b³êdna�.

612. Czy Duch animuj¹cy cia³o cz³owieka móg³by wcieliæ siê
w zwierzê?

�By³oby to cofniêcie siê w rozwoju, a Duch wszak nie cofa siê. Po-
tok nigdy nie powraca do �ród³a�. (118)
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613. Jakkolwiek niew³a�ciwa jest idea metempsychozy, to jednak
czy nie by³aby ona echem intuicyjnego przeczucia wielu istnieñ cz³o-
wieka?

�To intuicyjne przeczucie mo¿na odnale�æ nie tylko w tym, ale tak¿e
w wielu innych wierzeniach; jednak, podobnie jak wiêkszo�æ idei po-
strzeganych w sposób intuicyjny, cz³owiek zdeformowa³ j¹�.

Teoria metempsychozy by³aby prawdziwa, gdyby mianem tym okre�lano proces

postêpuj¹cego rozwoju duszy od stanu ni¿szego do wy¿szego, w ramach którego rozwi-

ja³aby siê i ulega³a przemianom jej natura; jednak teoria ta, rozumiana jako bezpo�red-

nie przej�cie duszy zwierzêcia do cia³a cz³owieka i odwrotnie, jest b³êdna � �wiadczy-

³oby to bowiem o cofniêciu siê w rozwoju ludzkiej duszy lub o istnieniu jej zwi¹zku

z dusz¹ zwierzêcia; tymczasem nie jest to mo¿liwe nawet pomiêdzy istotami cielesnymi

tego samego gatunku � podobnie zreszt¹ jak pomiêdzy animuj¹cymi je Duchami. Gdy-

by ten sam Duch móg³ animowaæ na przemian dwie ró¿ne istoty, �wiadczy³oby to

o to¿samo�ci ich natur, co przek³ada³oby siê na mo¿liwo�æ reprodukowania siê w spo-

sób materialny. G³oszona przez Duchy teoria reinkarnacji opiera siê na przeciwnej do

zarysowanej powy¿ej idei postêpuj¹cego rozwoju natury oraz na postêpie cz³owieka

w ramach jego w³asnego gatunku � co w ¿aden sposób nie umniejsza jego godno�ci.

Poni¿aj¹ce dla niego jest natomiast z³e wykorzystywanie zdolno�ci danych mu przez

Boga w celu doskonalenia. Jakkolwiek by jednak nie by³o, to wiekowo�æ i powszech-

no�æ teorii metempsychozy oraz spora liczba osób, które j¹ g³osi³y, dowodzi, ¿e korze-

nie reinkarnacji tkwi¹ w samej naturze; wszystkie te argumenty przemawiaj¹ wiêc raczej

na jej korzy�æ, ni¿ przeciwko niej.

Tajemnic¹ Boga, odnosz¹c¹ siê do kluczowego pytania o istotê wszechrzeczy, pozo-

staje natomiast moment powstania Ducha. Cz³owiekowi nie jest dane dog³êbne pozna-

nie tego problemu; mo¿e jedynie snuæ na ten temat przypuszczenia oraz tworzyæ mniej

lub bardziej prawdopodobne teorie. Nawet same Duchy nie wiedz¹ wszystkiego

i mog¹ mieæ na ten temat mniej lub bardziej sensowne opinie w³asne.

Z tej to przyczyny na przyk³ad nie wszystkie Duchy my�l¹ podobnie, gdy chodzi

o relacje pomiêdzy cz³owiekiem i zwierzêtami. Jedne twierdz¹, ¿e Duch wchodzi w fazê

cz³owieczeñstwa dopiero po uformowaniu siê i zindywidualizowaniu na ró¿nych ni¿-

szych stopniach Stworzenia. Wed³ug innych, Duch cz³owieka zawsze nale¿a³ do rasy

ludzkiej i nie przechodzi³ przez fazê zwierzêc¹. Zalet¹ pierwszej z tych koncepcji jest
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rozwi¹zanie problemu przysz³o�ci zwierz¹t, które na opisanych zasadach stanowi³yby

pierwsze ogniwo ³añcucha istot my�l¹cych; w koncepcji drugiej cz³owiek zajmuje god-

niejsze miejsce, a mo¿na j¹ stre�ciæ w sposób nastêpuj¹cy.

Poszczególne gatunki zwierz¹t pod wzglêdem umys³owym w ¿adnym wypadku nie

wywodz¹ siê jedne od drugich na zasadzie postêpu; i tak na przyk³ad duch ostrygi

w ¿aden sposób nie stanowi formy wy¿szej ducha ryby, ptaka, zwierzêcia czworono¿ne-

go czy czwororêkiego; ka¿dy gatunek jest typem niezale¿nym, zarówno pod wzglêdem

fizycznym, jak i umys³owym, a ka¿da jednostka czerpie z powszechnego �ród³a po-

trzebn¹ jej ilo�æ zasady ¿yciowej � odpowiednio do stopnia doskona³o�ci swych orga-

nów oraz do dzie³a, które ma do wype³nienia w naturze; zasadê tê zwraca po �mierci do

powszechnej masy. Zwierzêta nale¿¹ce do �wiatów wy¿szych od naszego (patrz nr 488)

równie¿ stanowi¹ odrêbne rasy, dostosowane do potrzeb tych �wiatów oraz do stopnia

rozwoju korzystaj¹cych z ich us³ug ludzi; jednak w sensie duchowym, zwierzêta te

w ¿aden sposób nie wywodz¹ siê od zwierz¹t zamieszkuj¹cych Ziemiê. Zupe³nie inna

sytuacja jest w przypadku cz³owieka. Z fizycznego punktu widzenia, niew¹tpliwie nale-

¿y on do ogólnego ³añcucha istot ¿yj¹cych; jednak pod wzglêdem umys³owym, zwi¹zki

miêdzy cz³owiekiem i zwierzêciem nie istniej¹; duszê ludzk¹, czy Ducha, charakteryzu-

je pewna bo¿a iskra, decyduj¹ca o swoistym zmy�le moralnym, bêd¹ca jednocze�nie

no�nikiem inteligencji � i to w³a�nie jej brakuje zwierzêtom; to Duch jest podstawow¹

istot¹, istniej¹c¹ przed stworzeniem cia³a, ¿yj¹c¹ nadal po jego �mierci i zachowuj¹c¹

sw¹ indywidualno�æ. Jakie jest pochodzenie Ducha? Gdzie jest pocz¹tek Jego drogi?

Z czego sk³ada siê zindywidualizowana zasada inteligentna? Oto tajemnica, której roz-

wi¹zania pró¿no by szukaæ i na temat której � jak ju¿ powiedzieli�my � pró¿no by

by³o tworzyæ teorie. Jedyn¹ rzecz¹ pewn¹, która wynika z przemy�leñ i do�wiadczeñ,

jest fakt, ¿e Duch prze¿ywa �mieræ cia³a materialnego; po �mierci zachowuje sw¹ indy-

widualno�æ; nieustannie siê rozwija; proporcjonalnie do rozwiniêcia siê pod wzglêdem

dobra czy z³a bywa szczê�liwy lub nieszczê�liwy; prawdziwe s¹ tak¿e prawdy moralne

wynikaj¹ce z tej zasady. Je�li za� chodzi o nieznane nam zwi¹zki cz³owieka i zwierz¹t,

jak równie¿ o wiele innych spraw, to � powtarzamy � stanowi¹ one tajemnicê Boga,

a jej poznanie w ¿aden sposób nie przyczyni siê obecnie do naszego rozwoju, wiêc nie

warto siê nad tym zastanawiaæ.
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Rozdzia³ I

Boskie prawo naturalne

1. Charakter prawa naturalnego � 2. Poznanie prawa naturalnego � 3. Dobro i z³o

� 4. Podzia³ prawa naturalnego

Charakter prawa naturalnego
614. Czym jest prawo naturalne?
�Prawo naturalne to prawo Bo¿e; to jedyny prawdziwy zbiór zasad ma-

j¹cy na celu szczê�cie cz³owieka; wskazuje cz³owiekowi, co mo¿na robiæ,
a czego nie; ³ami¹c prawo naturalne, cz³owiek staje siê nieszczê�liwy�.

615. Czy prawo Bo¿e jest wieczne?
�Jest wieczne i niezmienne, tak jak Bóg�.
616. Czy Bóg móg³by zezwoliæ cz³owiekowi na co�, czego mu kie-

dy� zabrania³?
�Bóg nie mo¿e siê myliæ; to ludzie s¹ zmuszeni zmieniaæ swoje pra-

wa, poniewa¿ s¹ niedoskonali; prawa Bo¿e za� s¹ doskona³e. Harmonia
istniej¹ca we wszech�wiecie materialnym i umys³owym opiera siê na
prawach, które Bóg ustanowi³ na ca³¹ wieczno�æ�.

617. Czego dotycz¹ prawa Bo¿e? Czy dotycz¹ spraw innych ni¿
moralno�ci?

�Wszystkie prawa natury, to prawa Bo¿e � Bóg bowiem jest auto-
rem wszechrzeczy. Naukowiec studiuje prawa materii, za� dobry cz³o-
wiek studiuje i praktykuje prawa duszy�.

� Czy cz³owiekowi dane jest zg³êbiæ jedne i drugie?
�Tak, lecz by to osi¹gn¹æ, nie wystarczy mu jedno istnienie�.
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Có¿ znaczy w koñcu tych kilka lat, by w rezultacie osi¹gn¹æ wszystko, co wspó³two-

rzy doskona³o�æ istoty � nawet je�li bierze siê pod uwagê tylko dystans dziel¹cy cz³o-

wieka pierwotnego od cywilizowanego? Nie wystarcza na to nawet najd³u¿sze z mo¿li-

wych istnienie � zw³aszcza ¿e w wiêkszo�ci przypadków jest ono ograniczone.

Spo�ród praw Bo¿ych jedne reguluj¹ ruch w naturze i stosunki zwi¹zane z surow¹

materi¹: s¹ to prawa fizyczne; to one stanowi¹ przedmiot zainteresowañ nauki. Pozosta-

³e dotycz¹ szczególnie istoty ludzkiej w relacjach z Bogiem oraz z istotami jej podobny-

mi. Sk³adaj¹ siê one na regu³y rz¹dz¹ce ¿yciem cielesnym, jak równie¿ ¿yciem duszy: s¹

to prawa moralne.

618. Czy prawa Bo¿e s¹ takie same dla wszystkich �wiatów?
�Rozum pozwala s¹dziæ, ¿e musz¹ byæ dostosowane do natury ka¿-

dego ze �wiatów oraz proporcjonalne do stopnia rozwoju zamieszkuj¹-
cych je istot�.

Poznanie prawa naturalnego
619. Czy Bóg da³ wszystkim ludziom mo¿liwo�æ poznania swego

prawa?
�Wszyscy mog¹ je poznaæ, lecz nie ka¿dy je rozumie; lepiej rozu-

miej¹ je ludzie, którzy pragn¹ dobra i poszukuj¹ go; wszyscy jednak
zrozumiej¹ je pewnego dnia, bowiem musi dokonaæ siê postêp�.

Konsekwencj¹ tej zasady jest sprawiedliwe istnienie kolejnych wcieleñ; w czasie ka¿-

dego z nich intelekt cz³owieka jest bowiem bardziej rozwiniêty, wiêc lepiej rozumie on,

czym jest dobro � a czym z³o. Je�li wszystko mia³oby siê dla niego wype³niæ w czasie

tylko jednego istnienia, to jaki¿ by³by los milionów istot umieraj¹cych ka¿dego dnia

w wystêpku i niewiedzy, które nie z w³asnej woli nie mog³y siê wykszta³ciæ? (171-222)

620. Czy dusza przed swoim po³¹czeniem z cia³em lepiej rozumie
prawo Bo¿e, ni¿ po po³¹czeniu?

�Rozumie je odpowiednio do osi¹gniêtego stopnia doskona³o�ci
i intuicyjnie wyczuwa po zjednoczeniu siê z cia³em; czêsto jednak z³e
ludzkie instynkty sprawiaj¹, ¿e o nim zapomina�.
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621. Gdzie jest zapisane prawo Bo¿e?
�W sumieniu�.
� Skoro cz³owiek nosi prawo Bo¿e w sumieniu, to jaki jest sens mu

je objawiaæ?
�Czêsto o nim zapomina lub opacznie je rozumie: Bóg chce, by mu

je przypominano�.
622. Czy Bóg wyznaczy³ niektórym osobom misjê objawiania swe-

go prawa?
�Tak, oczywi�cie; we wszystkich czasach ludzie otrzymywali tak¹

misjê. By ludzko�æ mog³a siê rozwijaæ, to w tym celu wcielaj¹ siê Du-
chy wy¿sze�.

623. Czy niektóre osoby twierdz¹ce, ¿e g³osz¹ ludziom prawo
Bo¿e, przypadkiem siê nie myl¹? Czy czasem nie ulegaj¹ fa³szywym
zasadom?

�Osoby, które nie by³y inspirowane przez Boga, a które zajê³y siê t¹
misj¹ z przyczyn ambicjonalnych, oczywi�cie mog¹ siê myliæ; jedno-
cze�nie jednak � je�li s¹ to osoby wybitne � to po�ród przekazywa-
nych przez nie b³êdów, czêsto znajduj¹ siê te¿ wielkie prawdy�.

624. Jaki charakter ma prawdziwy prorok?
�Prawdziwy prorok jest dobrym cz³owiekiem inspirowanym przez

Boga. Mo¿na go poznaæ po jego s³owach i czynach. Bóg, aby nauczaæ
prawdy, nie móg³by pos³ugiwaæ siê ustami k³amcy�.

625. Jaki jest najdoskonalszy wzór, który Bóg wyznaczy³ cz³owie-
kowi, by s³u¿y³ mu jako punkt odniesienia i model?

�Tym wzorem jest Jezus�.

Jezus jest dla cz³owieka wzorem doskona³o�ci moralnej, do której mo¿e pretendo-

waæ ludzko�æ na Ziemi. Bóg daje nam Jezusa jako najdoskonalszy model, za� przekazy-

wana przez niego nauka w najczystszy sposób wyra¿a prawo Bo¿e � w niej bowiem

³¹czy siê zasada Bo¿ego ducha i najczystszej istoty, jaka pojawi³a siê na Ziemi.

Je�li która� z osób twierdz¹cych, ¿e g³osz¹ cz³owiekowi prawo Bo¿e, sprowadzi³a

go czasem na z³¹ drogê, to �wiadczy to o tym, i¿ sama uleg³a zbyt ziemskim uczuciom

� co sprawi³o, ¿e pomyli³a prawa rz¹dz¹ce warunkami ¿ycia duszy z prawami rz¹dz¹-

cymi cia³em. Wiele z tych praw zosta³o zaprezentowanych jako pochodz¹ce od Boga,
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choæ w rzeczywisto�ci by³y to prawa ludzkie, stworzone tylko po to, by s³u¿yæ zaspoka-

janiu ¿¹dz i dominacji nad lud�mi.

626. Czy prawa Bo¿e i prawa natury zosta³y objawione cz³owiekowi
tylko przez Jezusa, a przed nim ich poznanie dokonywa³o siê wy³¹cznie
intuicyjnie?

�Czy¿ nie powiedzieli�my, ¿e prawa te s¹ zapisane wszêdzie?
Wszyscy ludzie, którzy roztrz¹sali te zagadnienia, mogli te prawa zro-
zumieæ i g³osiæ je ju¿ w najdawniejszych czasach. Dziêki ich naucza-
niu � nawet je�li nie by³o ono kompletne � zosta³ przygotowany
grunt pod przysz³y siew. Prawa Bo¿e zosta³y zapisane w ksiêdze natu-
ry, a cz³owiek móg³ je poznawaæ, je�li tylko chcia³; to dlatego zawarte
w tych prawach nauki by³y g³oszone od wieków przez ludzi dobrej
woli; dlatego te¿ znajduje siê ich elementy w naukach moralnych lu-
dów, które wysz³y ze stanu barbarzyñstwa, choæ prezentacja tych
praw by³a niekompletna lub zniekszta³cona wskutek niewiedzy i prze-
s¹dów�.

627. Skoro Jezus g³osi³ prawdziwe prawa Bo¿e, to po co nam jeszcze
nauki udzielane przez Duchy? Czy Duchy naucz¹ nas czego� wiêcej?

�Jezus u¿ywa³ czêsto alegorii i przeno�ni, przemawia³ bowiem
w okre�lonym miejscu i czasie. Teraz za� trzeba, by prawda by³a czytel-
na dla ka¿dego. Prawa te nale¿y dobrze wyja�niæ i rozwin¹æ, poniewa¿
niewielu jest ludzi, którzy je rozumiej¹ � a jeszcze mniej takich, któ-
rzy je praktykuj¹. Nasz¹ misj¹ jest przyci¹gn¹æ wzrok i s³uch, by wpra-
wiæ w zak³opotanie pysza³ków i zdemaskowaæ hipokrytów: tych, któ-
rzy pod p³aszczykiem cnoty i religii skrywaj¹ w³asn¹ niegodziwo�æ.
Nauka Duchów musi byæ jasna i pozbawiona dwuznaczno�ci, aby nikt
nie móg³ twierdziæ, ¿e jej nie rozumie � ka¿dy za� móg³ j¹ oceniæ
i rozwa¿yæ w swym sumieniu. Naszym zadaniem jest przygotowaæ kró-
lestwo zapowiedziane przez Jezusa; to dlatego nie wolno, by ktokol-
wiek interpretowa³ prawo Bo¿e odpowiednio do swych ¿¹dz czy fa³szo-
wa³ sens zawartej w nim idei mi³o�ci i mi³osierdzia�.

628. Dlaczego prawda nie zawsze jest zrozumia³a dla wszystkich?



317Boskie prawo naturalne

�Trzeba, by dla ka¿dego nadesz³a odpowiednia chwila. Prawda jest
jak �wiat³o: trzeba siê do niej stopniowo przyzwyczajaæ, w przeciwnym
bowiem razie o�lepia.

Jeszcze nigdy nie zdarzy³o siê, by Bóg pozwoli³ cz³owiekowi otrzy-
mywaæ komunikaty tak kompletne i kszta³c¹ce, jak te, które otrzymuje-
cie dzisiaj. Dobrze wiecie, ¿e w dawnych czasach bywali ludzie posia-
daj¹cy u�wiêcon¹ wiedzê, któr¹ ukrywali przed osobami w ich
mniemaniu niegodnymi. Bior¹c pod uwagê to, co ju¿ wiecie na temat
zjawisk, do których w³a�nie dochodzi, musicie zrozumieæ, ¿e osoby te
dysponowa³y tylko kilkoma wyrwanymi z kontekstu prawdami, na do-
datek najczê�ciej w formie symbolicznej. Jednocze�nie jednak cz³o-
wiek nie powinien lekcewa¿yæ konieczno�ci studiowania staro¿ytnych
systemów filozoficznych, tradycji czy religii, bowiem wszystkie one
zawieraj¹ jakie� zal¹¿ki wielkich prawd; i choæ koncepcje te zdaj¹ siê
sobie przeczyæ, choæ istotnie towarzyszy im ca³a masa niepotrzebnych
szczegó³ów, z którymi trudno jest doj�æ do ³adu � to jednak dziêki klu-
czowi danemu wam poprzez spirytyzm, mimo ca³ej masy spraw, które
dot¹d wydawa³y siê wam bezsensowne, dzi� bêdziecie w stanie zg³êbiæ
rzeczywisto�æ w sposób nie ulegaj¹cy w¹tpliwo�ci. Nie lekcewa¿cie
wiêc tych materia³ów jako przedmiotu badañ; ich zawarto�æ bowiem
jest bardzo bogata i w znacznym stopniu mo¿e przyczyniæ siê do posze-
rzenia waszej wiedzy�.

Dobro i z³o
629. W jaki sposób mo¿na by zdefiniowaæ moralno�æ?
�Moralno�æ to regu³a dobrego postêpowania, to jest umiejêtno�æ

rozró¿niania dobra od z³a. Jej podstaw¹ jest zgodno�æ z prawem Bo-
¿ym. Cz³owiek postêpuje dobrze, gdy robi wszystko na rzecz dobra in-
nych � przez co pozostaje w zgodzie z prawem Bo¿ym�.

630. W jaki sposób mo¿na odró¿niæ dobro od z³a?
�Dobrem jest to wszystko, co jest zgodne z prawem Bo¿ym; z³em

za� to, co poza to prawo wykracza. Na tej zasadzie, czynieniem dobra
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bêdzie dostosowanie siê do prawa Bo¿ego; za� czynieniem z³a prawa
tego ³amanie�.

631. Czy cz³owiek posiada w³asne mo¿liwo�ci odró¿nienia tego, co
dobre, od tego, co z³e?

�Tak, je�li tylko wierzy w Boga i pragnie to wiedzieæ. Bóg da³ mu
inteligencjê, by odró¿niaæ jedno od drugiego�.

632. Czy cz³owiek bêd¹c wprowadzonym w b³¹d, nie móg³by pomy-
liæ siê w rozró¿nianiu dobra od z³a i s¹dziæ, ¿e robi dobrze � choæ
w rzeczywisto�ci czyni z³o?

�Jezus powiedzia³ wam: czyñcie tak, jak chcieliby�cie, aby wam
uczyniono: w tej zasadzie zawiera siê wszystko. Stosuj¹c j¹, nigdy nie
pope³nicie b³êdu�.

633. Zasady czynienia dobra lub z³a, któr¹ mo¿na by okre�liæ jako
zasadê wzajemno�ci czy solidarno�ci, nie da siê zastosowaæ w przypad-
ku postêpowania cz³owieka wobec samego siebie. Czy w prawie natu-
ralnym wystêpuje regu³a, któr¹ mo¿na tu zastosowaæ, by nie zb³¹dziæ?

�Gdy jecie za du¿o, to boli was brzuch. Wszak, dziêki Bogu, wiecie,
czego wam trzeba. Gdy przebieracie miarê, to zostajecie ukarani. Po-
dobnie jest ze wszystkim. Prawo naturalne wyznacza cz³owiekowi gra-
nice jego potrzeb; gdy cz³owiek je przekracza, to kar¹ za to jest cierpie-
nie. Gdyby cz³owiek ws³uchiwa³ siê w g³os mówi¹cy mu �do�æ�,
unikn¹³by wielu k³opotów, o które oskar¿a naturê�.

634. Dlaczego z³o le¿y w naturze rzeczy? Mam na my�li z³o moral-
ne. Czy Bóg nie móg³ stworzyæ ludzko�ci o lepszych cechach?

�Czy¿ ju¿ ci nie powiedzieli�my: Duchy zosta³y stworzone proste i bez
wiedzy (115). Bóg pozostawi³ cz³owiekowi wybór drogi; tym gorzej wiêc
dla cz³owieka, je�li wybra³ z³¹: jego wêdrówka bêdzie d³u¿sza. Gdyby
nie by³o gór, to cz³owiek nie móg³by zrozumieæ, ¿e mo¿na wspinaæ siê
i schodziæ w dó³ � a gdyby nie by³o ska³, to nie rozumia³by, ¿e s¹ cia³a tak
twarde. Trzeba, by Duch zdobywa³ do�wiadczenie, a w tym celu musi po-
znaæ dobro i z³o; to dlatego istnieje po³¹czenie Ducha i cia³a�. (119)

635. Ró¿ne pozycje spo³eczne prowadz¹ do nowych potrzeb, te za�
ka¿dy cz³owiek ma inne. Czy prawo naturalne nie jest regu³¹ jedn¹ dla
wszystkich?
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�Ró¿ne pozycje wynikaj¹ z natury, pozostaj¹c w zgodzie z prawem
postêpu. Nie k³óci siê to jednak z faktem, ¿e prawo naturalne dzia³a we
wszystkich okoliczno�ciach�.

Warunki ¿yciowe cz³owieka zmieniaj¹ siê odpowiednio do miejsca i czasu; ma

w zwi¹zku z tym ró¿ne potrzeby, wi¹¿¹ce siê z ró¿nymi pozycjami spo³ecznymi. Ponie-

wa¿ ta ró¿norodno�æ stanowi jeden z elementów stanu rzeczy, to zgadza siê z prawem

Bo¿ym, które pozostaje niezmienione. Na tej podstawie mo¿na mówiæ o potrzebach

prawdziwych, fikcyjnych czy konwencjonalnych.

636. Czy dobro i z³o to warto�ci absolutne dla ka¿dego cz³owieka?
�Prawo Bo¿e jest jedno dla wszystkich; z³o jednak zale¿y przede

wszystkim od chêci czynienia go. Dobro jest zawsze dobrem, a z³o
z³em; bez wzglêdu na to, jak¹ pozycjê zajmuje cz³owiek; ró¿nica le¿y
tylko w stopniu odpowiedzialno�ci�.

637. Czy ulegaj¹cy swemu instynktowi cz³owiek prymitywny, który
¿ywi siê ludzkim miêsem, jest winien?

�Powiedzia³em ju¿, ¿e to zale¿y od woli; tak wiêc cz³owiek jest tym
bardziej winien, im lepiej zdaje sobie sprawê z tego, co robi�.

Okoliczno�ci sprawiaj¹, ¿e dobro lub z³o staj¹ siê wzglêdne. Cz³owiek czêsto po-

pe³nia b³êdy, które wcale nie musz¹ byæ mniej karygodne tylko dlatego, ¿e powsta³y

wskutek zajmowania przez niego takiej czy innej pozycji spo³ecznej; odpowiedzial-

no�æ bowiem pozostaje w zwi¹zku z mo¿liwo�ci¹ cz³owieka pojmowania dobra i z³a.

To dlatego dokonuj¹ca ma³ego przewinienia osoba wykszta³cona jest w oczach Boga

bardziej winna, ni¿ nie posiadaj¹cy wiedzy cz³owiek prymitywny, który ulega w³a-

snym instynktom.

638. Z³o wydaje siê niekiedy pojawiaæ si³¹ rzeczy. Dzieje siê tak na
przyk³ad w przypadku potrzeby dokonania zniszczenia czego�, nawet
je�li godzi to w naszych bli�nich. Czy mo¿na wobec tego mówiæ o ist-
nieniu wyj¹tków w prawie Bo¿ym?

�Je�li co� jest konieczne, to nie jest to z³o; potrzeba ta jednak zani-
ka, w miarê jak dusza oczyszcza siê, przechodz¹c z jednego istnienia do
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drugiego; cz³owiek jest wiêc tym bardziej winien, im lepiej rozumie to,
co robi�.

639. Z³o, które czynimy, jest czêsto rezultatem okoliczno�ci, w któ-
rych postawi³ nas kto� inny; kto w takiej sytuacji jest najbardziej winien?

�Z³o spada na tego, kto by³ jego przyczyn¹. W ten sposób cz³owiek,
którego do uczynienia z³a zmusi³y narzucone przez kogo� innego oko-
liczno�ci, ponosi mniejsz¹ winê ni¿ osoba, która do tego doprowadzi³a;
ka¿dy bowiem jest odpowiedzialny nie tylko za z³o, które sam uczyni³ �
ale tak¿e za to, do którego doprowadzi³ innych ludzi�.

640. Czy ten, kto nie czyni z³a, lecz korzysta ze z³a uczynionego
przez kogo� innego, jest winien w tym samym stopniu?

�To tak, jakby to z³o uczyni³; korzystaæ ze zbrodni, to uczestniczyæ
w niej. Byæ mo¿e nawet odmówi³by jej wykonania, lecz teraz, widz¹c,
¿e jest ju¿ po wszystkim, korzysta z niej � co �wiadczy o tym, ¿e sam
te¿ by siê do niej posun¹³, gdyby móg³ lub gdyby siê odwa¿y³�.

641. Czy pragnienie z³a jest w równym stopniu naganne, co jego
czynienie?

�To zale¿y; cnot¹ jest, gdy cz³owiek z w³asnej woli opiera siê z³u,
które ma chêæ uczyniæ; je�li jednak nie czyni go, bo po prostu brakuje
mu okazji, to mo¿na mówiæ o jego winie�.

642. Czy wystarczy nie czyniæ z³a, by podobaæ siê Bogu i zapewniæ
sobie dobr¹ pozycjê w przysz³o�ci?

�Nie; trzeba te¿ na miarê swych si³ czyniæ dobro; ka¿dy bowiem od-
powie za z³o, które wynik³o z tego, ¿e nie uczyni³ dobra�.

643. Czy istniej¹ osoby, które ze wzglêdu na sw¹ sytuacjê nie mog¹
czyniæ dobra?

�Ka¿dy mo¿e czyniæ dobro: tylko egoista nigdy nie znajduje okazji.
Wystarczy byæ w kontakcie z innymi lud�mi, by znale�æ okazjê do czy-
nienia dobra; ka¿dy dzieñ przynosi takie okazje temu, kogo nie za�lepia
egoizm; albowiem czynienie dobra to nie tylko bycie mi³osiernym, lecz
tak¿e bycie u¿ytecznym na miarê swych si³ za ka¿dym razem, gdy wy-
maga tego sytuacja�.

644. Czy �rodowisko, w którym siê znajdujemy, mo¿e byæ w przy-
padku wielu osób przyczyn¹ ich wad i zbrodni?
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�Mo¿e; jest to jednak próba wybrana przez Ducha, gdy by³ wolny;
zapewne chcia³ wystawiæ siê na pokusê, by uzyskaæ zas³ugê za przeciw-
stawienie siê z³u�.

645. Gdy cz³owiek prawie nurza siê w atmosferze wystêpku, to czy
z³o nie stanowi dla niego pokusy, której prawie nie sposób siê prze-
ciwstawiæ?

�Jest pokus¹; jednak mo¿na siê jej przeciwstawiæ, bo w atmosferze
wystêpku mo¿na czasem znale�æ wielk¹ cnotê. S¹ tam bowiem Duchy,
którym uda³o siê przeciwstawiæ, a które teraz przyjê³y nawet misjê wy-
wierania dobrego wp³ywu na swoich bli�nich�.

646. Czy zas³uga za uczynione dobro zale¿y od jakich� warunków?
Inaczej mówi¹c � czy istniej¹ zas³ugi ró¿nego stopnia?

�Zas³uga za czynienie dobra zale¿y od wysi³ku, który siê w to w³o-
¿y³o; nie ma dobra, które przychodzi ³atwo i nic nie kosztuje. Bóg wy-
¿ej ceni biedaka, który dzieli siê sw¹ jedyn¹ kromk¹ chleba, ni¿ boga-
cza oddaj¹cego wszystko, czego ma za du¿o. Maj¹c to na my�li, Jezus
mówi³ o biednej wdowie�1.

Podzia³ prawa naturalnego
647. Czy ca³e prawo moralne zawiera siê w g³oszonej przez Jezusa

maksymie o mi³o�ci bli�niego?
�Maksyma ta zawiera niew¹tpliwie ideê wszelkich obowi¹zków lu-

dzi wzglêdem siebie; nale¿y im jednak ukazaæ tak¿e sposoby jej zasto-
sowania � w przeciwnym bowiem wypadku bêd¹ j¹ ignorowaæ, tak jak
czyni¹ to dzi�; prawo naturalne dotyczy wszelkich dziedzin ¿ycia, za�
maksyma ta dotyczy tylko jednego elementu. Cz³owiekowi potrzeba
precyzyjnych regu³; zasady ogólne i zbyt szerokie mog¹ prowadziæ do
ró¿nych interpretacji�.

1 Patrz: Marek, XII, 42-44. Marek Ewangelista (I w. n.e.) � �wiêty, autor jednej
z �Ewangelii� powsta³ej przed 70 rokiem n.e.; uto¿samiany czasem ze wzmiankowa-
nym w �Nowym Testamencie� Janem Markiem; wspó³pracownik aposto³ów Paw³a
i Piotra. (Przyp. t³umacza).
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648. Co s¹dzicie o podzieleniu prawa naturalnego na dziesiêæ czê-
�ci, dotycz¹cych praw zwi¹zanych z adoracj¹, prac¹, reprodukcj¹, za-
chowaniem ¿ycia, zniszczeniem, spo³eczeñstwem, postêpem, równo-
�ci¹, wolno�ci¹ oraz sprawiedliwo�ci¹, mi³o�ci¹ i mi³osierdziem?

�Ów podzia³ prawa Bo¿ego na dziesiêæ czê�ci pochodzi od Moj¿e-
sza i zdaje siê obejmowaæ wszelkie okoliczno�ci ¿yciowe � co jest
podstaw¹; mo¿esz go wiêc wykorzystaæ, choæ nie jest to podzia³ abso-
lutny � podobnie jak nie s¹ takimi równie¿ inne systemy klasyfikacji,
ustalone z odpowiedniego punktu widzenia problemu. Najwa¿niejsze
jest ostatnie z wymienionych praw; to dziêki niemu cz³owiek mo¿e naj-
bardziej rozwijaæ siê w ¿yciu duchowym, w nim bowiem zawieraj¹ siê
wszystkie pozosta³e prawa�.
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Rozdzia³ II

Prawo adoracji

1. Cel adoracji � 2. Adoracja zewnêtrzna � 3. ¯ycie kontemplacyjne

� 4. O modlitwie � 5. Politeizm � 6. Sk³adanie ofiar

Cel adoracji
649. Na czym polega adoracja?
�Jest to wzniesienie my�li ku Bogu. Poprzez adoracjê zbli¿a siê do

Niego swoj¹ my�l�.
650. Czy adoracja jest wyrazem wrodzonego prze�wiadczenia, czy

te¿ stanowi efekt wychowania?
�To wrodzone prze�wiadczenie, podobnie jak to o istnieniu Boga.

Cz³owiek zdaj¹c sobie sprawê ze swej s³abo�ci, oddaje cze�æ Temu, kto
mo¿e go chroniæ�.

651. Czy istniej¹ narody zupe³nie pozbawione wewnêtrznej potrze-
by adoracji?

�Nie; nigdy bowiem nie by³o narodów z³o¿onych z ateistów. Ka¿dy
rozumie, ¿e istnieje ponad nim jaka� istota nadrzêdna�.

652. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e adoracja jest elementem prawa na-
turalnego?

�Idea adoracji jest zapisana w prawie naturalnym, stanowi bowiem
nastêpstwo wrodzonego prze�wiadczenia cz³owieka; to dlatego wystê-
puje u wszystkich ludów, choæ przybiera rozmaite formy�.
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Adoracja zewnêtrzna
653. Czy adoracja wymaga przejawów zewnêtrznych?
�Prawdziwa adoracja dokonuje siê w sercu. We wszystkich waszych

dzia³aniach nigdy nie zapominajcie, ¿e Pan na was patrzy�.
� Czy zewnêtrzne formy adoracji s¹ po¿yteczne?
�Tak, je�li nie stanowi¹ tylko gry pozorów. Zawsze dobrze jest da-

waæ dobry przyk³ad; ci jednak, którzy robi¹ to pretensjonalnie i z pobu-
dek egoistycznych, a ich pobo¿no�æ jest tylko pozorna, daj¹ przyk³ad
z³y i czyni¹ wiêcej z³a, ni¿ by im siê wydawa³o�.

654. Czy Bóg woli, by oddawano Mu cze�æ w³a�nie w ten sposób?
�Bóg woli osoby adoruj¹ce go z g³êbi serca, szczerze, czyni¹ce do-

bro i unikaj¹ce z³a � od tych, którym wydaje siê, ¿e oddaj¹ Mu cze�æ
przy pomocy ceremonii, które w ¿aden sposób nie czyni¹ tych osób lep-
szymi w stosunku do bli�nich.

Wszyscy ludzie s¹ braæmi i dzieæmi Boga; Jego uznanie znajduj¹ ci
wszyscy, którzy przestrzegaj¹ Jego praw � bez wzglêdu na to, w jakiej
formie to okazuj¹.

Z³y przyk³ad daje ten, kto poza demonstrowan¹ zewnêtrznie pobo¿-
no�ci¹ jest hipokryt¹; ten, czyja adoracja jest tylko przejawem ze-
wnêtrznym i k³óci siê z jego postêpowaniem na co dzieñ.

Kto adoruje Chrystusa zawodowo, a jest pe³en pychy, zawi�ci i za-
zdro�ci; kto jest bezwzglêdny i zawziêty w stosunku do bli�nich lub
po¿¹da dóbr tego �wiata � ten, powiadam wam, religiê ma tylko na
ustach, a nie w sercu; Bóg, który widzi wszystko, powie: kto zna prawdê,
jest sto razy bardziej winien czynionego z³a ni¿ prymitywny ignorant
¿yj¹cy na pustyni � i w zwi¹zku z tym bêdzie on odpowiednio potrak-
towany w dniu sprawiedliwo�ci. Gdy przechodz¹cy obok niewidomy
przewraca was, przebaczacie mu; gdy jednak czyni to cz³owiek �wiet-
nie widz¹cy, macie do niego pretensje � i s³usznie.

Nie pytajcie wiêc, czy istnieje jaka� mniej lub bardziej odpowiednia
forma adoracji, bo to by³oby tak, jakby pyta³o siê Boga, czy chce, by
oddawano Mu cze�æ w takim czy innym jêzyku. Powtarzam wam raz
jeszcze: pie�ni docieraj¹ do Niego tylko przez bramê serca�.



325Prawo adoracji

655. Czy naganne jest praktykowanie religii, do której w g³êbi serca
nie ma siê przekonania, a czyni siê to tylko z szacunku dla innych ludzi
oraz by nie wywo³ywaæ skandalu ujawnianiem, ¿e my�li siê inaczej?

�Zarówno w tym, jak i w innych przypadkach liczy siê intencja. Ten,
czyim celem jest nieobra¿anie przekonañ religijnych innych osób, nie
czyni z³a; osoba taka czyni ju¿ lepiej, ni¿ te, które wy�miewaj¹ innych,
bo brakuje im ¿yczliwo�ci; kto jednak praktykuje dan¹ religiê, bo widzi
w tym interes lub jest to dla niego spraw¹ ambicji, godzien jest pogardy
zarówno w oczach Boga, jak i ludzi. Bogu nie mo¿e podobaæ siê kto�,
kto udaje pokornego tylko po to, by zjednaæ sobie przychylno�æ ludzi�.

656. Czy lepsza jest adoracja grupowa, czy indywidualna?
�Ludzie zbli¿eni jedno�ci¹ my�li i uczuæ maj¹ wiêksz¹ moc przyzy-

wania dobrych Duchów. Podobnie jest, gdy zbieraj¹ siê, by okazywaæ
cze�æ Bogu. Nie s¹d�cie jednak, ¿e inne sposoby adoracji s¹ z³e � ka¿-
dy bowiem mo¿e adorowaæ Boga, po prostu my�l¹c o Nim�.

¯ycie kontemplacyjne
657. Czy ludzie oddaj¹cy siê ¿yciu kontemplacyjnemu, nie czyni¹c

¿adnego z³a i my�l¹c tylko o Bogu, maj¹ w Jego oczach jakie� zas³ugi?
�Nie; poniewa¿ je�li nie czyni¹ z³a, to nie czyni¹ tak¿e dobra, i s¹

bezu¿yteczni; wszak ju¿ nieczynienie dobra jest z³em. Bóg chce, aby
o Nim my�lano � nie chce jednak, by my�lano tylko o Nim; da³ bo-
wiem cz³owiekowi zadania do wykonania na Ziemi. Ten, kto traci si³y
na medytacjê i kontemplacjê, nie robi nic, co znajdowa³oby uznanie
w oczach Boga, poniewa¿ jego ¿ycie jest wy³¹cznie osobiste i nie przy-
nosi po¿ytku ludzko�ci; za dobro, którego nie uczyni³, Bóg wystawi mu
rachunek�. (640)

O modlitwie
658. Czy modlitwa jest mi³a Bogu?
�Modlitwa jest mi³a Bogu zawsze, gdy p³ynie prosto z serca, bo wte-

dy ca³a jest skierowana do Niego; serdeczna modlitwa lepsza jest od
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choæby nie wiadomo jak piêknej odczytywanej, któr¹ mo¿na wszak
czytaæ, lecz o niej nie my�leæ. Modlitwa mi³a jest Bogu, gdy odmawia-
na jest z ufno�ci¹, ¿arliwie i szczerze; nie s¹d�cie jednak, ¿e Bóg przej-
muje siê modlitwami osób pró¿nych, dumnych i egoistów � chyba ¿e
istotnie stanowi¹ akt szczerej skruchy i prawdziwej pokory�.

659. Na czym w ogóle polega modlitwa?
�Modlitwa jest aktem adoracji. Modliæ siê do Boga, to my�leæ

o Nim; to zbli¿aæ siê do Niego; to komunikowaæ siê z Nim. Modlitw¹
mo¿na oddawaæ cze�æ, prosiæ, dziêkowaæ�.

660. Czy modlitwa czyni cz³owieka lepszym?
�Tak; ten bowiem, kto modli siê ¿arliwie i z ufno�ci¹, jest silniejszy

w obliczu z³ych pokus � a Bóg wysy³a mu dobre Duchy, by go wspiera-
³y. Takiej pomocy nigdy siê nie odmawia, gdy kto� szczerze o ni¹ prosi�.

� Jak to siê dzieje, ¿e niektóre osoby, mimo i¿ du¿o siê modl¹, maj¹
z³y charakter, s¹ zazdrosne, zawistne, k³ótliwe; ¿e brakuje im ¿yczliwo-
�ci i wyrozumia³o�ci, a niekiedy nawet dopuszczaj¹ siê przestêpstw?

�Nie chodzi o to, by du¿o siê modliæ � lecz by robiæ to dobrze. Ta-
kie osoby uwa¿aj¹, ¿e ich ca³a zas³uga wynika z d³ugo�ci modlitwy,
a zamykaj¹ oczy na w³asne b³êdy. Modlitwa jest dla nich sposobem
spêdzania czasu, a nie chwil¹ zastanowienia siê nad samym sob¹. To
nie �rodek jest nieskuteczny, lecz sposób jego wykorzystania�.

661. Czy modlitwa z pro�b¹, by Bóg przebaczy³ nam nasze winy,
mo¿e byæ skuteczna?

�Bóg potrafi odró¿niaæ dobro od z³a: modlitwa nie pozwala na ukry-
cie czyjej� winy. Ten, kto prosi Boga o przebaczenie swych win, otrzy-
ma je tylko wtedy, gdy zacznie inaczej postêpowaæ. Dobre uczynki s¹
najlepsz¹ modlitw¹, czyny bowiem warte s¹ wiêcej ni¿ s³owa�.

662. Czy mo¿na skutecznie modliæ siê w czyjej� intencji?
�Duch modl¹cego siê kieruje siê chêci¹ uczynienia dobra. Poprzez

modlitwê przyci¹ga do siebie dobre Duchy, które pomagaj¹ osi¹gn¹æ
dobro, o które prosi�.

Nasze my�li i wola to moc sprawcza, wykraczaj¹ca bardzo daleko poza sferê nasze-

go cia³a. Modlitwa za drug¹ osobê stanowi akt tej woli. Je�li jest ¿arliwa i szczera, mo¿e
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sprowadziæ na pomoc dobre Duchy, które duszy bêd¹cej w potrzebie mog¹ podsun¹æ

dobre my�li i dodaæ jej cia³u si³. Jednak równie¿ i taka modlitwa musi wyp³ywaæ z serca �

same s³owa nic nie znacz¹.

663. Czy modlitwy, które odmawiamy za nas samych, mog¹ zmieniæ
naturê naszych prób i odwróciæ bieg rzeczy?

�Kszta³t waszych prób le¿y w rêku Boga, a wiele z nich musi dobiec
koñca; jednak On zawsze zdaje sobie sprawê z waszego pos³uszeñstwa.
Modlitwa przyci¹ga do was dobre Duchy, dodaj¹ce wam si³ do odwa¿-
nego znoszenia prób, które dziêki temu wydaj¹ siê wam ³atwiejsze. Jak
ju¿ powiedzieli�my, w³a�ciwa modlitwa jest zawsze skuteczna, bowiem
dodaje si³, a to jest ju¿ jej wielkim skutkiem. Pomó¿ sam sobie, a Niebo
ci pomo¿e � dobrze to znacie. Bóg przecie¿ nie mo¿e zmieniæ porz¹d-
ku natury odpowiednio do upodobañ ka¿dego z nas; z drugiej za� strony
co�, co jest z³em z waszego ograniczonego punktu widzenia, opieraj¹-
cego siê na ulotnym ¿yciu � w porz¹dku ca³ego wszech�wiata mo¿e
stanowiæ dobro; a poza tym ile¿ jest z³a, którego sprawc¹ bywa cz³o-
wiek wskutek swej nieprzezorno�ci lub swoich b³êdów! Gdy wiêc po-
stêpuje �le, to jest za to karany. Jednocze�nie jednak s³uszne pro�by s¹
wys³uchiwane o wiele czê�ciej, ni¿ sobie wyobra¿acie; s¹dzicie, ¿e Bóg
najwyra�niej was nie wys³ucha³, bo nie uczyni³ dla was cudu; tymcza-
sem On pomóg³ wam w sposób tak naturalny, ¿e wyda³o siê to dzia³a-
niem przypadku lub ¿e pojawi³o siê si³¹ rzeczy; czêsto równie¿ �
a nawet najczê�ciej � Bóg inspiruje was potrzebn¹ my�l¹, aby�cie
sami wybawili siê z k³opotów�.

664. Czy po¿yteczna jest modlitwa za zmar³ych i cierpi¹ce Duchy?
W jaki sposób nasze modlitwy mog¹ przynie�æ im ulgê i zmniejszyæ ich
cierpienia? Czy mog¹ wp³yn¹æ na Bo¿¹ sprawiedliwo�æ?

�Skutkiem modlitwy nie mo¿e byæ zmiana wyroków Bo¿ych, jed-
nak dusza, za któr¹ kto� siê modli, doznaje ulgi, poniewa¿ ma dowód,
¿e kto� siê ni¹ interesuje; istota nieszczê�liwa zawsze odczuwa ulgê,
spotykaj¹c mi³osierne dusze, które wspó³czuj¹ jej w cierpieniu. Z dru-
giej strony, przy pomocy modlitwy zachêca siê do odkupienia win; wy-
wo³uje ona chêæ uczynienia tego, co trzeba zrobiæ, by byæ szczê�liwym;



328 Ksiêga Duchów

to w tym sensie mo¿na ul¿yæ cierpi¹cemu, je�li jednak on sam tak¿e
wykazuje dobr¹ wolê. Wywo³ane przez modlitwê pragnienie poprawy,
przyci¹ga do Duchów cierpi¹cych dobre Duchy, które przybywaj¹, by
je o�wieciæ, pocieszyæ i daæ im nadziejê. Jezus modli³ siê za zagubione
owieczki; pokaza³ wam w ten sposób, ¿e bêdziecie winni, je�li nie zro-
bicie tego dla tych, którzy s¹ w potrzebie�.

665. Co nale¿y s¹dziæ o opinii g³osz¹cej, ¿e trzeba zrezygnowaæ
z modlitwy za zmar³ych, bo nie ma o niej mowy w Ewangelii?

�Chrystus powiedzia³ ludziom: »Kochajcie siê wzajemnie«. W przy-
kazaniu tym zawiera siê idea wykorzystania wszystkich mo¿liwych
�rodków, by towarzyszyæ innym w cierpieniu, choæ oczywi�cie nie jest
tu powiedziane szczegó³owo, co nale¿y zrobiæ. Z jednej strony prawd¹
jest, ¿e nic nie jest w stanie przywie�æ stanowi¹cego uosobienie spra-
wiedliwo�ci Stwórcy do zmiany wyroku dotycz¹cego jakiegokolwiek
czynu Ducha � z drugiej jednak strony prawd¹ jest równie¿, ¿e modli-
twa, któr¹ do Niego kierujecie w intencji kogo�, czyje cierpienie was
porusza, stanowi dla tej osoby dowód pamiêci, mog¹cy tylko przyczy-
niæ siê do ul¿enia jej w cierpieniu i pocieszyæ. Od chwili, w której Duch
wykazuje choæby najmniejsz¹ chêæ odkupienia win � lecz tak¿e do-
piero wtedy � zostaje mu udzielona pomoc; nigdy jednak nie pozbawia
siê go wiadomo�ci o tym, ¿e jaka� przyjazna dusza martwi siê o niego;
pozostawia siê go z t¹ przyjemn¹ my�l¹, która mo¿e mu tylko wyj�æ na
dobre. To oczywi�cie wzbudza w nim uczucie wdziêczno�ci i sympatii
w stosunku do osoby, która da³a mu dowód przywi¹zania lub lito�ci;
dziêki temu miêdzy nimi wzrasta mi³o�æ, któr¹ zaleci³ Chrystus; obie te
istoty pozostaj¹ wiêc w zgodzie z prawem mi³o�ci i jedno�ci wszyst-
kich stworzeñ � prawem Bo¿ym, które jest celem i drogowskazem
Ducha�1.

666. Czy mo¿na modliæ siê do Duchów?
�Mo¿na modliæ siê do dobrych Duchów bêd¹cych wys³annikami

Boga i wykonawcami Jego woli; ich moc jednak jest uzale¿niona od

1 Autorem odpowiedzi jest Duch M. Monoda, protestanckiego pastora z Pary¿a,
zmar³ego w kwietniu 1856 roku. Poprzednia odpowied�, nr 664, pochodzi od Ducha
�wiêtego Ludwika.
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stopnia ich rozwoju; Duchy wszelkie pro�by przekazuj¹ Panu, bez po-
zwolenia którego nic nie mo¿e siê wydarzyæ; dlatego te¿ kierowane do
nich modlitwy mog¹ byæ skuteczne tylko wtedy, gdy zostan¹ uznane
przez Boga�.

Politeizm
667. Dlaczego politeizm jest jednym z najstarszych i najbardziej roz-

powszechnionych rodzajów wierzeñ, je�li opiera siê na fa³szywej idei?
�My�l o Bogu jako o istocie jedynej mog³a siê pojawiæ u cz³owieka

tylko dziêki ewolucji jego idei. Wskutek braku wiedzy, nie bêd¹c w sta-
nie wyobraziæ sobie istoty niematerialnej bez okre�lonej postaci, lecz
dzia³aj¹cej na materiê, cz³owiek nada³ jej atrybuty natury cielesnej, to
jest formê i sylwetkê � za� wszystko, co zdawa³o siê wykraczaæ poza
pospolite wymiary inteligencji, okre�li³ jako boskie. S¹dzi³, ¿e wszyst-
ko, czego nie rozumie, musi byæ dzie³em si³y nadprzyrodzonej � a st¹d
by³ ju¿ tylko krok do wiary w tak wiele obdarzonych t¹ moc¹ istot, ile
dostrzega³ niezwyk³ych zjawisk. Jednak we wszystkich epokach bywali
ludzie �wiatli, którzy rozumieli, ¿e taka mnogo�æ mocy jest niemo¿liwa
� ¿e nie pozwala³oby to kierowaæ z góry ca³ym �wiatem; w zwi¹zku
z tym ludzie ci zaczêli wznosiæ sw¹ my�l do jedynego Boga�.

668. Czy¿ to nie zjawiska spirytystyczne, do których dochodzi³o we
wszystkich epokach, zauwa¿ane przez cz³owieka od pocz¹tku jego ist-
nienia, by³y przyczyn¹ wiary w wielo�æ bogów?

�Niew¹tpliwie; ludzie bowiem nazywali bogiem ka¿d¹ istotê nadludz-
k¹; Duchy by³y dla nich bogami; dlatego te¿ gdy jaki� cz³owiek wyró¿ni³
siê spo�ród pozosta³ych pod wzglêdem dokonañ lub umys³u, b¹d� te¿
dziêki posiadaniu tajemnej mocy, której nie pojmowa³ t³um, to jego rów-
nie¿ uznawano za boga i oddawano mu cze�æ po �mierci�. (603)

Okre�lenie bóg mia³o u Staro¿ytnych bardzo rozleg³e znaczenie; nie uosabia³o �

jak dzi� � Pana natury; by³o natomiast kwalifikuj¹cym okre�leniem nadawanym ka¿dej

istocie, która nie mie�ci³a siê w ludzkich kategoriach; a poniewa¿ zjawiska spirytystycz-

ne dowodzi³y istnienia bezcielesnych istot maj¹cych zdolno�æ wywierania wp³ywu na
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naturê, to istoty te nazwano bogami, tak jak my nazywamy je dzi� Duchami; chodzi tu

tylko o s³owa � z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e dawniej nie posiadaj¹cy wiedzy ludzie, wyko-

rzystywani przez jednostki realizuj¹ce w³asne interesy, wznosili Duchom przynosz¹ce

dochody �wi¹tynie; dla nas za� Duchy to � podobnie jak my � zwyczajne stworzenia,

mniej lub bardziej doskona³e, nie posiadaj¹ce swej ziemskiej pow³oki. Badaj¹c dok³ad-

nie atrybuty pogañskich bogów, niew¹tpliwie rozpozna siê u nich cechy Duchów �wiad-

cz¹ce o ró¿nych poziomach rozwoju, o ich stanie fizycznym w wy¿szych �wiatach, zdol-

no�ciach cia³a duchowego oraz roli, któr¹ odgrywaj¹ w ziemskim porz¹dku rzeczy.

Chrze�cijañstwo pojawiaj¹ce siê, by o�wieciæ �wiat swym Bo¿ym blaskiem, nie mog³o

zniszczyæ czego�, co le¿y w naturze rzeczy � skierowa³o jednak adoracjê we w³a�ci-

wym kierunku. Gdy za� chodzi o Duchy, to nadal pamiêtano je pod rozmaitymi imiona-

mi, w zale¿no�ci od narodu � za� ich manifestacje, które nigdy nie usta³y, bardzo ró¿nie

interpretowano, a czêsto tak¿e wykorzystywano, uznaj¹c je za cud; w ten sposób w tym,

co religia uznawa³a za cudowne, osoby niewierz¹ce widzia³y oszustwo. Dzi�, dziêki

powa¿niejszym badaniom wykonywanym na oczach wszystkich, spirytyzm znosi pod-

szyte przes¹dem, pozostaj¹ce niejasnymi przez wieki idee, ujawniaj¹c nam jedn¹ z naj-

wiêkszych i najistotniejszych zasad natury.

Sk³adanie ofiar
669. Sk³adanie ofiar z ludzi mia³o miejsce ju¿ w czasach najdaw-

niejszych. Jakim sposobem cz³owiek móg³ s¹dziæ, ¿e podobne praktyki
mi³e s¹ Bogu?

�Po pierwsze dlatego, ¿e nie uwa¿a³ Boga za �ród³o dobra; u ludzi
prymitywnych materia przerasta ducha; panuj¹ nad nimi zwierzêce in-
stynkty, dlatego te¿ ludzie ci s¹ zwykle okrutni, a strona moralna ich
osobowo�ci nie jest jeszcze rozwiniêta. W zwi¹zku z tym ludzie prymi-
tywni s¹dzili, ¿e istota ¿ywa ma dla Boga warto�æ wiêksz¹ ni¿ przed-
miot materialny. To dlatego najpierw wykorzystywali zwierzêta, a pó�-
niej ludzi � my�l¹c, ¿e warto�æ ofiary wi¹¿e siê z warto�ci¹ istoty
sk³adanej na o³tarzu. W takim ¿yciu materialnym, jakie wiêkszo�æ
z was praktykuje, gdy dajecie komu� prezent, to te¿ odpowiada on po-
zycji obdarowywanego oraz wi¹¿e siê z ¿ywionym doñ szacunkiem.
Podobnie postêpowali wobec Boga nie�wiadomi ludzie�.
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� Tak wiêc ofiary ze zwierz¹t poprzedzi³y sk³adanie w ofierze ludzi?
�Nie ma co do tego ¿adnych w¹tpliwo�ci�.
� Czy z tego wynika, ¿e sk³adanie ofiar z ludzi nie by³o przejawem

okrucieñstwa?
�Nie zawsze; ich powodem by³o fa³szywe przekonanie o przypodo-

baniu siê Bogu w taki w³a�nie sposób. Tak uczyni³ na przyk³ad Abra-
ham1.  Z czasem jednak ludzie zaczêli nadu¿ywaæ tego sposobu sk³adania
ofiar, pozbywaj¹c siê swoich wrogów, a zw³aszcza jeñców wojennych.
A w ogóle to Bóg nigdy nie domaga³ siê ofiar � ani ze zwierz¹t, ani
z ludzi; nie mo¿na oddawaæ Mu czci poprzez niszczenie Jego w³asnych
stworzeñ�.

670. Czy sk³adanie ofiar z ludzi, dokonywane w pobo¿nej intencji,
mo¿e czasem podobaæ siê Bogu?

�Nigdy; Bóg jednak os¹dza intencjê. Nie posiadaj¹cy wiedzy ludzie
mog¹ uwa¿aæ, ¿e po�wiêcaj¹c kogo� ze swoich bli�nich, dokonuj¹ czy-
nu chwalebnego; w takim przypadku Bóg bierze pod uwagê ich zamys³,
a nie sam fakt. Rozwijaj¹c siê, ludzie musieli uznaæ swój b³¹d i zrezy-
gnowaæ z ofiar, których idea nie powinna istnieæ w o�wieconych umy-
s³ach; powiedzia³em »o�wieconych« � wcze�niej bowiem ludzi tych
otacza³a materialna zas³ona; wolna wola pozwoli³a im jednak dostrzec
ich pochodzenie i przeznaczenie; wielu z nich intuicyjnie dochodzi³o
do wniosku, ¿e robili �le; nie przestawali jednak tego robiæ, by nadal
zaspokajaæ swe ¿¹dze�.

671. Co nale¿y s¹dziæ o tak zwanych �wiêtych wojnach? Czy uczu-
cia doprowadzaj¹ce fanatyczne narody do niszczenia osób nie podzie-
laj¹cych ich wierzeñ � w przekonaniu, ¿e to podoba siê Bogu � po-
dobne s¹ do tych uczuæ, które przywiod³y cz³owieka do sk³adania ofiar
ze swych bli�nich?

�Narody te s¹ podjudzane przez z³e Duchy; wywo³ywanie wojny
przeciwko swym braciom k³óci siê z wol¹ Boga, który nakaza³ kochaæ

1 Patrz: Genesis, XXII. Abraham � wed³ug �Ksiêgi Rodzaju� najstarszy z patriar-
chów Izraela; ojciec Izmaela i Izaaka. Uwa¿any jest za praojca narodu ¿ydowskiego
oraz Arabów i Edomitów. W opowie�ci biblijnej chcia³ z³o¿yæ w ofierze w³asnego syna.
(Przyp. t³umacza).
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bli�niego jak samego siebie. Je�li wszystkie religie czy wszystkie naro-
dy oddaj¹ cze�æ temu samemu Bogu � bez wzglêdu na to, czy nosi
On takie czy inne imiê � to po co wywo³ywaæ wyniszczaj¹c¹ wojnê
tylko z powodu ró¿nic religijnych i przeciwko tym, którzy nie osi¹-
gnêli odpowiedniego stopnia rozwoju? Mo¿na jeszcze wybaczyæ na-
rodom, które nie wierz¹ s³owom cz³owieka natchnionego przez Du-
cha, którego wys³a³ Bóg � zw³aszcza je�li nie widzia³y go i nie
uczestniczy³y w jego dzia³alno�ci; jak jednak maj¹ uwierzyæ w jego
przes³anie pokoju, gdy g³osicie je z broni¹ w rêku? Prymitywne naro-
dy musz¹ zdobyæ wiedzê � my natomiast powinni�my zastanowiæ siê,
w jaki sposób ukazaæ im naukê o mi³o�ci na zasadzie perswazji i deli-
katno�ci, nie za� si³¹ po�ród rozlewu krwi. Wiêkszo�æ z was nie wierzy,
¿e mo¿emy komunikowaæ siê z niektórymi �miertelnikami; dlaczego
wiêc chcecie, by obcy wierzyli wam na s³owo, gdy sami nie realizujecie
nauki, któr¹ g³osicie?�

672. Czy ofiarowywanie Bogu p³odów ziemi zyskiwa³o w Jego
oczach wiêksze uznanie ni¿ ofiara ze zwierz¹t?

�Ju¿ wam powiedzia³em, ¿e Bóg bierze pod uwagê intencjê, a jej
nastêpstwo nie ma dla Niego wiêkszego znaczenia. Oczywi�cie Bogu
by³o przyjemniej widzieæ, ¿e po�wiêca siê mu owoce, zamiast przele-
waæ krew niewinnych ofiar. Jednak � jak ju¿ wam powiedzieli�my
i bêdziemy zawsze powtarzaæ: od wszystkich ofiar, które mogliby�cie
z³o¿yæ, Bogu stokrotnie milsza jest p³yn¹ca prosto z serca modlitwa.
Powtarzam, ¿e liczy siê intencja, a nie sama czynno�æ�.

673. Czy ofiary te nie by³yby Bogu milsze, gdyby rozdawano je na
przyk³ad potrzebuj¹cym? Czy wtedy ofiara ze zwierz¹t nie by³aby
bardziej po¿yteczna ni¿ w sytuacji, gdy nie s³u¿y ona niczemu lub
przynosi zyski osobom, którym niczego nie brakuje? Czy ofiarowy-
wanie biednym czê�ci swych dóbr nie by³oby uczynkiem naprawdê
pobo¿nym?

�Bóg zawsze b³ogos³awi tych, którzy czyni¹ dobro; wspieranie ubo-
gich i zasmuconych jest najlepszym sposobem oddawania Mu czci. Nie
chcê przez to powiedzieæ, ¿e Bogu nie podobaj¹ siê ceremonie, które
urz¹dzacie, by wspólnie siê modliæ � jednak wiele pieniêdzy mog³oby
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byæ wykorzystanych o wiele po¿yteczniej. Bóg kocha prostotê we
wszystkim. Cz³owiek ograniczaj¹cy siê do spraw zewnêtrznych, lecz nie
zg³êbiaj¹cy istoty rzeczy, ma ograniczone horyzonty; os¹d�cie sami, czy
Bóg powinien zwracaæ wiêksz¹ uwagê na formê, czy na sens�.



334 Ksiêga Duchów

Rozdzia³ III

Prawo pracy

1. Konieczno�æ pracy � 2. Ograniczenia pracy. Odpoczynek

Konieczno�æ pracy
674. Czy konieczno�æ pracy jest prawem natury?
�Praca jest prawem natury, bowiem jest niezbêdna; rozwój cywiliza-

cji zmusza cz³owieka do pracy, bo wzrastaj¹ jego potrzeby i doznania�.
675. Czy praca to tylko zajêcia o charakterze fizycznym?
�Nie; tak¿e Duch pracuje � podobnie jak cia³o. Prac¹ jest ka¿de po-

¿yteczne zajêcie�.
676. Dlaczego cz³owiek musi pracowaæ?
�Wynika to z jego cielesnej natury. Jest to obowi¹zek, a jednocze-

�nie �rodek do rozwijania inteligencji. Bez pracy cz³owiek pozosta³by
w stanie dzieciñstwa intelektualnego; to w³a�nie pracy i aktywno�ci za-
wdziêcza swe po¿ywienie, bezpieczeñstwo oraz dobrobyt. Temu, czyje
cia³o jest s³abe, Bóg da³ inteligencjê, by z niej korzysta³; zawsze jednak
bêdzie to praca�.

677. Dlaczego w naturze zaspokajane s¹ wszelkie potrzeby zwierz¹t?
�W naturze wszystko pracuje; zwierzêta pracuj¹ tak jak i ty, choæ

ich inteligencja ogranicza je do spraw zwi¹zanych z zachowaniem siê
przy ¿yciu; oto dlaczego w przypadku zwierz¹t nie mo¿na mówiæ o po-
stêpie, podczas gdy cz³owiek ma wyznaczony cel dwojakiego rodzaju:
zachowaæ przy ¿yciu cia³o i rozwijaæ my�l � co stanowi tak¿e potrze-
bê, oraz stale zdobywaæ nowe mo¿liwo�ci. Mówi¹c, ¿e inteligencja
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zwierz¹t ogranicza je do spraw zwi¹zanych z zachowaniem przy ¿yciu,
mam na my�li tak¿e cel ich pracy; staraj¹ce siê o zaspokojenie swych
materialnych potrzeb zwierzêta s¹ bowiem nie�wiadomymi uczestnika-
mi planów Opatrzno�ci, za� ich praca na równi z ka¿d¹ inn¹, przyczynia
siê do realizacji g³ównego celu natury � choæ nie zawsze od razu za-
uwa¿ycie, ¿e tak jest naprawdê�.

678. Czy równie¿ w �wiatach wy¿szych cz³owiek musi pracowaæ?
�Rodzaj pracy wi¹¿e siê z rodzajem potrzeb; im te potrzeby s¹ mniej

materialne, tym mniej materialna jest praca; nie my�l jednak, ¿e w zwi¹z-
ku z tym cz³owiek mo¿e byæ nieaktywny czy bezu¿yteczny: brak zajê-
cia by³by kar¹, a nie dobrodziejstwem�.

679. Czy cz³owiek, który posiada dobra wystarczaj¹ce mu do ¿ycia,
tak¿e podlega prawu pracy?

�Gdy chodzi o pracê fizyczn¹ � nie; ma jednak obowi¹zek byæ po-
¿ytecznym na miarê swych mo¿liwo�ci, doskonaliæ inteligencjê w³asn¹
i innych osób � co równie¿ jest prac¹. Je�li cz³owiek, któremu Bóg po-
wierzy³ wystarczaj¹c¹ ilo�æ dóbr, aby móg³ siê utrzymaæ przy ¿yciu, nie
musi zdobywaæ po¿ywienia w pocie czo³a, to jednak jego obowi¹zkiem
jest bycie po¿ytecznym dla swoich bli�nich � jest to obowi¹zek tym
wiêkszy, ¿e zaoszczêdzony czas daje mu mo¿liwo�æ czynienia dobra
w szerszym zakresie�.

680. Czy istniej¹ ludzie, którzy nie mog¹ pracowaæ w ¿aden sposób,
a ich istnienie nie jest po¿yteczne?

�Bóg jest sprawiedliwy; skazuje tylko tego, kto sam postanowi³
¿yæ, nie bêd¹c po¿ytecznym dla innych; taka osoba bowiem ¿yje z pra-
cy innych. Bóg chce, by ka¿dy by³ u¿yteczny na miarê swoich zdolno-
�ci�. (643)

681. Czy prawo natury nak³ada na dzieci obowi¹zek pracy na rzecz
swych rodziców?

�Oczywi�cie � podobnie jak rodzice powinni pracowaæ dla swoich
dzieci; to dlatego Bóg uczyni³ mi³o�æ rodzicielsk¹ i synowsk¹ natural-
nym uczuciem, aby dziêki niemu cz³onkowie jednej rodziny poczuwali
siê do wzajemnej pomocy; w waszym spo³eczeñstwie ludzie bardzo
rzadko zdaj¹ sobie z tego sprawê�. (205)
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Ograniczenia pracy. Odpoczynek
682. Czy potrzeba odpoczynku po pracy równie¿ jest prawem natury?
�Oczywi�cie; odpoczynek s³u¿y odnowieniu si³ cielesnych i jest po-

trzebny tak¿e po to, by umys³ móg³ siê nieco uwolniæ od materii�.
683. Co ogranicza wykonywanie pracy?
�Okre�lona ilo�æ si³; co do reszty, to Bóg pozostawia cz³owiekowi

wolny wybór�.
684. Co nale¿y s¹dziæ o osobach, które wykorzystuj¹c sw¹ pozycjê,

narzucaj¹ podw³adnym pracê ponad si³y?
�To jedna z najgorszych rzeczy, jakie mo¿na zrobiæ. Ka¿dy cz³owiek

maj¹cy w³adzê jest odpowiedzialny za nadmierne obci¹¿anie prac¹
swych podw³adnych, bowiem w ten sposób narusza prawo Bo¿e�. (273)

685. Czy w fazie staro�ci cz³owiek ma prawo do odpoczynku?
�Tak; powinien wykonywaæ czynno�ci tylko na miarê swych si³�.
� Jakie wiêc wyj�cie ma starzec, który musi pracowaæ na ¿ycie,

choæ jest mu ciê¿ko?
�Na s³abego powinien pracowaæ silny; je�li brakuje rodziny, to jej

miejsce powinno zaj¹æ spo³eczeñstwo: takie jest prawo mi³osierdzia�.

Nie wystarczy powiedzieæ cz³owiekowi, ¿e musi pracowaæ; trzeba jeszcze, by ten,

kto na ¿ycie zarabia prac¹ w³asnych r¹k, znalaz³ jakie� zajêcie � a o nie czêsto jest

trudno. Gdy brak pracy staje siê problemem powszechnym, ludzie staj¹ przed widmem

klêski g³odu. Równowagi pomiêdzy produkcj¹ a konsumpcj¹ stara siê poszukiwaæ eko-

nomia; równowaga ta jednak � zak³adaj¹c, ¿e w ogóle jest mo¿liwa � bêdzie zawsze

chwiejna, a w okresie jej zachwiania robotnik musi przecie¿ ¿yæ. Czynnikiem, którego

wystarczaj¹co nie bierze siê pod uwagê, by równowagê tê utrzymaæ, a bez którego eko-

nomia staje siê tylko teori¹, jest odpowiednia edukacja; nie chodzi tu o samo tylko

wykszta³cenie, lecz o wychowanie moralne; jednak nie wychowanie na podstawie ksi¹¿-

kowej wiedzy, lecz oparte na sztuce formowania charakteru, co prowadzi do ukszta³to-

wania siê odpowiednich nawyków: efektem edukacji jest bowiem osi¹gniêty zespó³ od-

powiednich nawyków. Gdy widzi siê ca³¹ masê jednostek, zdanych ka¿dego dnia na

wp³yw spo³eczeñstwa bez zasad, bez zahamowañ, pozostawionych na pastwê w³asnych

instynktów � to czy¿ nale¿y siê dziwiæ, ¿e prowadzi to do zgubnych nastêpstw? Gdyby
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sztuka edukacji by³a powszechnie znana, rozumiana i praktykowana, to cz³owiek wpro-

wadzi³by w �wiecie swych zachowañ porz¹dek i refleksjê nad przysz³o�ci¹ w³asn¹ i swo-

ich bliskich oraz szacunek dla spraw tego szacunku wymagaj¹cych; pozwoli³oby mu

to przetrwaæ mniejszym kosztem nieuniknione trudne dni. Ba³agan i niezapobiegliwo�æ

to dwie plagi, które w³a�ciwie pojêta edukacja mo¿e wykorzeniæ; to edukacja jest pierw-

szym krokiem do dobrobytu; to ona stanowi gwarancjê bezpieczeñstwa ka¿dego z nas.
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Rozdzia³ IV

Prawo reprodukcji

1. Populacja Ziemi � 2. Dziedzictwo i doskonalenie ras

� 3. Przeszkody w reprodukcji � 4. Ma³¿eñstwo i celibat � 5. Poligamia

Populacja Ziemi
686. Czy reprodukowanie siê istot ¿ywych jest jednym z praw

natury?
�Oczywi�cie; bez reprodukcji �wiat cielesny przesta³by istnieæ�.
687. Je�li populacja Ziemi wykazuje sta³¹ tendencjê wzrostow¹, to

czy nadejdzie taki moment, w którym przestanie siê tutaj mie�ciæ?
�Nie; Bóg jest tego �wiadomy i nieustannie dba o równowagê; nie

tworzy On rzeczy niepotrzebnych; cz³owiek, postrzegaj¹cy tylko nie-
wielk¹ czê�æ obrazu natury, nie mo¿e oceniæ harmonii jej ca³o�ci�.

Dziedzictwo i doskonalenie ras
688. Mo¿emy dzi� mówiæ, ¿e niektóre rasy ludzkie dominuj¹; czy

przyjdzie kiedy� taki moment, w którym znikn¹ z powierzchni Ziemi?
�Tak; wtedy jednak ich miejsce zajm¹ inne � tak jak kto� zast¹pi

kiedy� was�.
689. Czy wspó³cze�ni ludzie s¹ nowymi stworzeniami � czy te¿ po-

tomkami istot prymitywnych?
�S¹ to te same, bêd¹ce jeszcze daleko od doskona³o�ci Duchy, któ-

re powróci³y, rozwijaæ siê w nowych cia³ach. Dziêki temu obecna,
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rozprzestrzeniaj¹ca siê po ca³ej planecie populacja ludzi, zajmuj¹ca miej-
sce wygasaj¹cych spo³eczeñstw, pewnego dnia sama te¿ wejdzie w fazê
ujemnego przyrostu i zaniku. Zast¹pi¹ j¹ bardziej doskona³e spo³eczeñ-
stwa wywodz¹ce siê od tych wspó³czesnych � podobnie jak wspó³cze-
�ni cywilizowani ludzie zast¹pili ludzi prymitywnych�.

690. Czy z czysto fizycznego punktu widzenia cia³a wspó³czesnych
ludzi s¹ tworami wyj¹tkowymi � czy te¿ pochodz¹ od cia³ prymityw-
nych na drodze reprodukcji?

�Pochodzenie poszczególnych ras ginie w mroku dziejów; jednak
� poniewa¿ ka¿dy z nas nale¿y do wielkiej rodziny ludzkiej � to bez
wzglêdu na to, z jak prymitywnego rdzenia by siê wywodzi³a, poszcze-
gólne rasy mog³y siê ze sob¹ krzy¿owaæ i prowadziæ do powstania no-
wych typów cia³�.

691. Co z fizycznego punktu widzenia charakteryzuje rasy prymi-
tywne?

�Przewaga naturalnej si³y zwierzêcej nad umys³ow¹; dzi� jest prze-
ciwnie: cz³owiek czê�ciej korzysta ze swej inteligencji, ni¿ z si³y cia³a;
dziêki temu jest w stanie uczyniæ sto razy wiêcej � w przeciwieñstwie
do zwierz¹t � potrafi bowiem wykorzystaæ si³y natury�.

692. Czy sztuczne udoskonalanie poszczególnych gatunków zwie-
rz¹t i ro�lin, dokonywane przez naukowców, jest sprzeczne z prawem
natury? Czy raczej � zgodnie z tym prawem � powinni�my pozosta-
wiæ wszystko swemu w³asnemu rytmowi?

�Trzeba robiæ wszystko, by osi¹gn¹æ doskona³o�æ; cz³owiek za� �
samemu bêd¹c narzêdziem w rêku Boga � wykorzystuje wszystkie
mo¿liwo�ci, by osi¹gn¹æ swój cel. Skoro doskona³o�æ jest celem natury,
to podejmowanie wysi³ków nad doskonaleniem czego�, jest zgodne
z jej prawem�.

� Cz³owiek jednak podejmuje tego typu starania zwykle z pobudek
osobistych, by u³atwiæ sobie ¿ycie; czy to nie umniejsza jego zas³ugi?

�Có¿ z tego, ¿e jego zas³uga bêdzie ¿adna, je�li dokonuje siê postêp?
To jego spraw¹ jest zrobiæ tak, by praca ta ju¿ z za³o¿enia przynosi³a
zas³ugê. Z drugiej za� strony, dziêki tej pracy cz³owiek æwiczy i rozwija
swój umys³ � i pod tym wzglêdem zyskuje najwiêcej�.
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Przeszkody w reprodukcji
693. Czy ludzkie prawa i zwyczaje, maj¹ce na celu uniemo¿liwienie

reprodukcji, s¹ sprzeczne z prawem natury?
�Wszystko, co opó�nia bieg natury, k³óci siê z powszechnym prawem�.
� Jednocze�nie jednak istniej¹ gatunki istot ¿ywych, zwierz¹t i ro-

�lin, których nieustanne rozmna¿anie siê by³oby niebezpieczne dla in-
nych gatunków � czego ofiar¹ móg³by pa�æ równie¿ cz³owiek; czy
dzia³ania hamuj¹ce ten proces s¹ karygodne?

�Bóg da³ cz³owiekowi mo¿liwo�æ panowania nad wszystkimi ¿yj¹-
cymi istotami, aby móg³ je wykorzystywaæ dla swego dobra � nie za�,
by dokonywa³ nadu¿yæ. Cz³owiek mo¿e regulowaæ reprodukcjê odpo-
wiednio do swoich potrzeb; nie powinien jednak tego robiæ bez wyra�-
nej potrzeby. Inteligentna dzia³alno�æ cz³owieka jest ustanowion¹ przez
Boga przeciwwag¹ pozwalaj¹c¹ utrzymaæ równowagê w�ród si³ natury
� i to w³a�nie wyró¿nia cz³owieka spo�ród zwierz¹t, bowiem dzia³a on
w okre�lonym celu; równie¿ zwierzêta przyczyniaj¹ siê do utrzymania
równowagi, poniewa¿ instynkt niszczenia, którym zosta³y obdarzone,
sprawia, ¿e chc¹c siê utrzymaæ przy ¿yciu, ograniczaj¹ nadmierny roz-
rost populacji zwierz¹t lub ro�lin, którymi siê ¿ywi¹ � w przeciwnym
bowiem wypadku mog³oby to byæ niebezpieczne�.

694. Co nale¿y s¹dziæ o podejmowaniu dzia³añ maj¹cych na celu
zapobie¿enie reprodukcji, których powodem jest tylko zaspokojenie
zmys³owych potrzeb?

�To �wiadczy o dominacji cia³a nad dusz¹ oraz o tym, jak mocno
cz³owiek jest zwi¹zany z materi¹�.

Ma³¿eñstwo i celibat
695. Czy ma³¿eñstwo stanowi¹ce sta³y zwi¹zek dwóch istot pozo-

staje w zgodzie z prawem natury?
�Jest dowodem postêpu w marszu ludzko�ci ku doskona³o�ci�.
696. Co by³oby skutkiem rezygnacji z ma³¿eñstwa w ludzkiej spo-

³eczno�ci?
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�Powrót do ¿ycia w stylu zwierz¹t�.

Nieskrêpowane i dowolne zwi¹zki przedstawicieli ró¿nych p³ci wynikaj¹ z prawa

natury. Ma³¿eñstwo stanowi jeden z aktów postêpu ludzko�ci, prowadzi bowiem do

zaistnienia braterskiej solidarno�ci, wystêpuj¹c w rozmaitych spo³eczeñstwach, jakie-

kolwiek by by³y warunki ich ¿ycia. Rezygnacja z ma³¿eñstwa stanowi³aby wiêc powrót

do czasów dzieciñstwa ludzko�ci i umieszcza³aby cz³owieka nawet poni¿ej poziomu

niektórych zwierz¹t, które wchodz¹ w sta³e zwi¹zki.

697. Czy nierozerwalno�æ ma³¿eñstwa wynika z prawa natury �
czy te¿ stanowi przejaw prawa ludzkiego?

�Prawo ludzkie k³óci siê z prawem natury. Ludzie mog¹ zmieniaæ
swe prawa; prawa natury za� s¹ niezmienne�.

698. Czy dobrowolny celibat jest w oczach Boga stanem doskona³o�ci?
�Nie; ci natomiast, którzy ¿yj¹ w ten sposób wskutek egoizmu, ura-

¿aj¹ Boga i oszukuj¹ wszystkich�.
699. Czy celibat nie jest w przypadku niektórych osób po�wiêce-

niem, maj¹cym na celu skuteczniejsz¹ s³u¿bê ludzko�ci?
�To co� zupe³nie innego; powiedzia³em »wskutek egoizmu«. Ka¿de

osobiste po�wiêcenie przynosi zas³ugê, gdy ma na celu dobro; im wiêk-
sze po�wiêcenie � tym wiêksza zas³uga�.

Bóg nie mo¿e sobie przeczyæ ani uwa¿aæ za z³e czego�, co sam stworzy³; nie mo¿e

wiêc traktowaæ jako zas³ugi naruszenia swego prawa; je�li jednak celibat sam w sobie

nie jest stanem godnym uznania, to sytuacja ma zupe³nie inny charakter, gdy kto� rezy-

gnuje z korzy�ci p³yn¹cych z ¿ycia w rodzinie, na rzecz dobra ludzko�ci. Ka¿de osobiste

po�wiêcenie, maj¹ce na celu dobro, nie opieraj¹ce siê na podszytym egoizmem ukrytym

zamiarze, wynosi cz³owieka ponad jego materialny byt.

Poligamia
700. Czy wystêpowanie mniej wiêcej równej liczby osobników ka¿-

dej z p³ci jest wskazówk¹ wi¹¿¹c¹ siê z tym, jak maj¹ siê ³¹czyæ?
�Tak, w naturze bowiem wszystko ma swój cel�.
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701. Czy z prawem natury bardziej zgodna jest poligamia, czy mo-
nogamia?

�Poligamia jest wynikiem prawa ludzkiego, a rezygnacja z niej
�wiadczy o dokonywaniu siê spo³ecznego postêpu. Ma³¿eñstwo ma
w Bo¿ym zamy�le opieraæ siê na wzajemnym uczuciu ³¹cz¹cych siê
istot. W przypadku poligamii nie mo¿na mówiæ o prawdziwym uczu-
ciu; tu rolê odgrywaj¹ tylko zmys³y�.

Je�li poligamia by³aby zgodna z prawem natury, to by³aby powszechna, co jest fi-

zycznie niemo¿liwe ze wzglêdu na liczbê osobników ka¿dej z p³ci.

Poligamiê nale¿y traktowaæ jako zwyczaj czy charakterystyczn¹ dla okre�lonych

warunków kulturowych praktykê prawn¹, która zanika, w miarê jak dokonuje siê postêp

spo³eczny.
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Rozdzia³ V

Prawo zachowania ¿ycia

1. Instynkt samozachowawczy � 2. �rodki do prze¿ycia

� 3. Korzystanie z dóbr materialnych � 4. Rzeczy niezbêdne i zbyteczne

� 5. Dobrowolne wyrzeczenia. Umartwienia

Instynkt samozachowawczy
702. Czy instynkt samozachowawczy jest jednym z praw natury?
�Niew¹tpliwie; posiadaj¹ go wszystkie ¿ywe istoty, bez wzglêdu na

poziom inteligencji; u jednych przejawia siê w dzia³aniach czysto odru-
chowych � u innych w czynno�ciach przemy�lanych�.

703. W jakim celu Bóg obdarzy³ wszystkie ¿ywe stworzenia in-
stynktem samozachowawczym?

�Ka¿de z nich bowiem musi braæ udzia³ w realizacji planów Opatrz-
no�ci; to dlatego Bóg sprawi³, ¿e odczuwaj¹ potrzebê ¿ycia. Poza tym,
by móc siê doskonaliæ, trzeba ¿yæ; poszczególne istoty czuj¹ to, nie
zdaj¹c sobie sprawy, dlaczego tak jest�.

�rodki do prze¿ycia
704. Czy Bóg obdarzywszy cz³owieka potrzeb¹ ¿ycia, zawsze do-

starcza mu odpowiednich �rodków?
�Tak; je�li cz³owiek ich nie dostrzega, to znaczy, ¿e tego nie rozu-

mie. Bóg nie móg³by obdarzyæ cz³owieka potrzeb¹ ¿ycia, nie wyposa-
¿aj¹c go w odpowiednie �rodki do jej zaspokojenia; to w³a�nie dlatego
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Bóg sprawi³, by Ziemia dostarcza³a swoim mieszkañcom wszystko,
czego im trzeba: nie ma tu miejsca na zbytek�.

705. Dlaczego Ziemia nigdy nie rodzi tyle, aby wystarcza³o dla
wszystkich ludzi?

�To niewdziêczny cz³owiek tak s¹dzi, ona tymczasem jest doskona-
³¹ matk¹! Równie czêsto niestosownie i krótkowzrocznie oskar¿a natu-
rê o co�, czego nie uczyni³a. Rodz¹ce siê z Ziemi dobra wystarczy³yby
cz³owiekowi, gdyby ich nie marnotrawi³. Na przyk³ad Arab na pustyni
zawsze znajdzie co�, co pozwoli mu prze¿yæ, bowiem nie stwarza sobie
fikcyjnych potrzeb; natomiast w sytuacji, gdy po³owa p³odów Ziemi
jest wykorzystywana, by zaspokoiæ pró¿ne zachcianki, cz³owiek nie
powinien siê dziwiæ, ¿e nie znajduje pó�niej potrzebnych mu dóbr. Czy
w takiej sytuacji powinien siê skar¿yæ, gdy w oczy zagl¹da mu g³ód,
a on nie mo¿e znale�æ nic do jedzenia? Zaprawdê powiadam wam, ¿e to
nie natura jest nieprzewiduj¹ca, lecz to cz³owiek nie potrafi z niej ko-
rzystaæ�.

706. Czy p³ody Ziemi to tylko bogactwa czerpane z jej gruntu?
�Grunt to �ród³o pierwotne, od którego wywodz¹ siê wszystkie po-

zosta³e; w koñcu bowiem wszystko pochodzi od przetwarzanych dóbr
wydobywanych z gruntu; dlatego te¿ p³odami Ziemi mo¿na okre�laæ
wszystko, z czego cz³owiek mo¿e tu korzystaæ�.

707. Niektórym osobom nie wystarcza �rodków do ¿ycia, nawet gdy
funkcjonuj¹ w dostatnim �rodowisku. Z czego to wynika?

�Po pierwsze, z egoizmu ludzi, którzy nie zawsze robi¹ to, co po-
winni; po drugie za�, z winy ich samych. Szukajcie, a znajdziecie � te
s³owa znacz¹ po prostu, ¿e wystarczy rozejrzeæ siê po Ziemi, by znale�æ
to, czego siê pragnie; trzeba jednak szukaæ uparcie i rozwa¿nie, nie
zwa¿aj¹c na piêtrz¹ce siê trudno�ci, które bardzo czêsto s¹ tylko czynni-
kami maj¹cymi wystawiæ na próbê wasz¹ wytrwa³o�æ, cierpliwo�æ i nie-
z³omno�æ�. (534)

Cywilizacja, przyczyniaj¹c siê do wzrostu liczby potrzeb, sprzyja jednocze�nie po-

mna¿aniu dostêpnych �rodków pracy i �rodków do ¿ycia; nale¿y jednak zdawaæ sobie

sprawê, ¿e w tej dziedzinie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia; gdy praca ta zostanie
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zakoñczona, nikt ju¿ nie bêdzie móg³ powiedzieæ, ¿e brakuje mu niezbêdnych dóbr �

chyba ¿e z jego winy. Nieszczê�cie wielu ludzi polega na tym, ¿e wybieraj¹ nie tak¹

drogê ¿yciow¹, jak¹ wyznacza im natura; wtedy brak im pomys³ów, by daæ sobie radê.

Pod S³oñcem jest miejsce dla wszystkich � pod warunkiem jednak, ¿e ka¿dy zajmowaæ

bêdzie to w³asne � a nie tak¿e i to nale¿¹ce do kogo� innego. Natury nie mo¿na obci¹-

¿aæ odpowiedzialno�ci¹ za braki w organizacji spo³eczeñstwa oraz za skutki wygórowa-

nych ambicji i egoizmu.

Trzeba byæ za�lepionym, by nie dostrzegaæ postêpu, który dokona³ siê pod tym wzglê-

dem w cywilizowanych spo³eczeñstwach. Dziêki godnym pochwa³y wysi³kom, które

po³¹czone grupy filantropów i naukowców podejmuj¹ z my�l¹ o poprawieniu sytuacji

materialnej cz³owieka, mimo intensywnego przyrostu naturalnego, produkcja jest � przy-

najmniej w wiêkszo�ci przypadków � wystarczaj¹ca, za� obecnych kryzysów nie sposób

porównaæ z tymi z przesz³o�ci. W centrum uwagi pojawi³o siê zachowanie higieny, co

jest podstawowym warunkiem zdrowego ¿ycia � o czym nie wiedzieli nasi ojcowie;

bieda i cierpienie znajduj¹ miejsce w przytu³kach; w ka¿dej dziedzinie nauka przyczy-

nia siê do ¿ycia na odpowiednim poziomie. Czy sytuacja ta jest ju¿ doskona³a? Och,

oczywi�cie, nie! Jednak to, czego ju¿ dokonano, daje nam wyobra¿enie o tym, co da³oby

siê zrobiæ, gdyby pracowa³o siê z uporem � gdyby cz³owiek by³ wystarczaj¹co m¹dry, by

szukaæ swego szczê�cia w sprawach praktycznych i powa¿nych, a nie po�wiêcaæ siê

utopiom, które zatrzymuj¹ go, zamiast pomagaæ mu i�æ do przodu.

708. Czy jednak nie istniej¹ sytuacje, w których posiadanie �rodków
do ¿ycia zupe³nie nie zale¿y od woli cz³owieka, a brak podstawowych
dóbr pojawia siê si³¹ rzeczy?

�S¹ to czêsto bardzo okrutne próby, których cz³owiek musi do�wiad-
czyæ � i o których wiedzia³, ¿e bêdzie im poddany; jego zas³uga polega
tu na poddaniu siê woli Boga, chyba ¿e rozum pozwoli mu znale�æ spo-
sób wyj�cia z k³opotów. Je�li nawet ma go spotkaæ �mieræ, to powinien
zgodziæ siê bez sprzeciwu, wiedz¹c, ¿e oto nadesz³a godzina prawdzi-
wej wolno�ci � za� upadek na duchu w ostatniej chwili mo¿e go po-
zbawiæ owoców jego pos³uszeñstwa�.

709. Czy ci, którzy w wyj¹tkowych sytuacjach musieli po�wiêciæ ¿y-
cie bli�niego, by uratowaæ siebie, pope³nili zbrodniê? Je�li jest to zbrod-
nia � to czy¿ nie doprowadzi³ do niej instynkt samozachowawczy?
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�Ju¿ powiedzia³em, ¿e wiêksz¹ zas³ug¹ jest znoszenie wszelkich
prób ¿yciowych z odwag¹ i po�wiêceniem. Czyn taki jest morderstwem
i wykroczeniem przeciwko prawu natury, za co przyjdzie zap³aciæ po-
dwójnie�.

710. Czy w lepiej zorganizowanych �wiatach istoty ¿ywe maj¹ po-
trzebê od¿ywiania siê?

�Tak � choæ po¿ywienie odpowiada ich naturze. Dla waszych prymi-
tywnych uk³adów pokarmowych ich sk³adniki po¿ywienia by³yby niewy-
starczaj¹ce; podobnie oni nie mogliby strawiæ waszych pokarmów�.

Korzystanie z dóbr materialnych
711. Czy ka¿dy cz³owiek ma prawo korzystaæ z dóbr materialnych?
�Jest to prawo bêd¹ce nastêpstwem potrzeby ¿ycia. Bóg nie móg³

narzuciæ komu� obowi¹zku, bez dostarczenia mu �rodków do jego wy-
pe³nienia�.

712. W jakim celu Bóg sprawi³, ¿e korzystanie z dóbr materialnych
jest atrakcyjne?

�Celem zachêcenia cz³owieka do wype³niania swej misji � jak
równie¿ po to, by wypróbowaæ, czy oprze siê pokusom�.

� Co jest celem tych pokus?
�Rozwijanie rozs¹dku, który powinien ograniczaæ nadu¿ycia�.

Gdyby cz³owiek chcia³ korzystaæ z ziemskich dóbr tylko ze wzglêdu na ich u¿ytecz-

no�æ, to jego obojêtno�æ na ich pozosta³e warto�ci mog³aby zak³óciæ harmoniê wszech-

�wiata; Bóg sprawi³, ¿e cz³owieka poci¹gaj¹ dobra materialne, co pozwala na realizacjê

planów Opatrzno�ci. W ten w³a�nie sposób Bóg chce wystawiæ cz³owieka na próbê i spraw-

dziæ, czy wystarczy mu rozs¹dku do ograniczenia nadu¿yæ.

713. Czy natura w jaki� sposób ogranicza korzystanie z dóbr mate-
rialnych?

�Tak, aby�cie znali granice waszych potrzeb; nadu¿ywaj¹c dóbr ma-
terialnych, cz³owiek odczuwa przesyt i w ten sposób sam wymierza so-
bie karê�.



347Prawo zachowania ¿ycia

714. Co nale¿y s¹dziæ o cz³owieku, dla którego wyszukan¹ rozryw-
kê stanowi¹ wszelkiego rodzaju zbytki?

�To biedna istota, której nale¿y raczej wspó³czuæ, ni¿ jej zazdro�ciæ,
bowiem nie wie nawet, jak blisko jest �mierci!�

� �mierci fizycznej czy moralnej?
�Jednej i drugiej�.

Szukaj¹cy pró¿nych rozrywek cz³owiek stawia siê w pozycji gorszej od zwierz¹t � te

bowiem potrafi¹ przestaæ, zaspokoiwszy swe potrzeby. W ten sposób rezygnuje z rozu-

mu, który Bóg da³ mu za przewodnika � a im wiêksze s¹ jego zbytki, tym bardziej

natura zwierzêca panuje nad jego natur¹ duchow¹. Choroby, kalectwa, czy nawet �mieræ

bêd¹ce nastêpstwami tych ekscesów, stanowi¹ jednocze�nie karê wymierzan¹ w ramach

prawa Bo¿ego.

Rzeczy niezbêdne i zbyteczne
715. W jaki sposób cz³owiek mo¿e poznaæ granicê spraw nie-

zbêdnych?
�Mêdrzec wyczuwa j¹ intuicyjnie; wielu zna j¹ dziêki w³asnym do-

�wiadczeniom ¿yciowym i poniesionym kosztom�.
716. Czy natura nie wyznaczy³a nam granic potrzeb, ograniczaj¹c

mo¿liwo�ci naszego organizmu?
�Tak, jednak cz³owiek jest nienasycony. Natura wyznaczy³a mu gra-

nice potrzeb przy pomocy ograniczeñ organizmu; jednak wskutek wy-
stêpku ludzki organizm zacz¹³ odczuwaæ potrzeby nie bêd¹ce potrzeba-
mi realnymi�1.

717. Co nale¿y s¹dziæ o osobach, które zagarniaj¹ dla siebie dobra
materialne w nadmiernych ilo�ciach, podczas gdy inni nie posiadaj¹
nawet tego, co jest potrzebne do prze¿ycia?

�Ludzi ci nie rozumiej¹ prawa Bo¿ego i na pewno odpowiedz¹ za
krzywdy, do których doprowadzi³o ich postêpowanie�.

1 Potrzeby tego rodzaju mo¿e wywo³ywaæ na przyk³ad uzale¿nienie od narkotyków,
alkoholu czy nikotyny. (Przyp. t³umacza).
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Pomiêdzy dobrami niezbêdnymi i zbytecznymi nie istnieje bezwzglêdna granica.

Cywilizacja przyczyni³a siê do powstania potrzeb, których nie mieli ludzie prymitywni �

a Duchy przekazuj¹ce powy¿sze komunikaty wcale nie chc¹, by ludzie ¿yli dzi� jak

jaskiniowcy. Wszystko jest wzglêdne w odniesieniu do okoliczno�ci. Cywilizacja wzbu-

dzi³a poczucie moralno�ci i jednocze�nie uczucie mi³osierdzia, które sk³aniaj¹ ludzi do

wzajemnej pomocy. Ci, którzy ¿yj¹ kosztem wyrzeczeñ innych, nadu¿ywaj¹ dobrodziejstw

cywilizacji dla w³asnego zysku; ich cywilizacja to tylko zewnêtrzna pokrywa, w czym

przypominaj¹ osoby, których maskê stanowi religia.

Dobrowolne wyrzeczenia. Umartwienia
718. Czy prawo zachowania ¿ycia obliguje nas do zaspokajania po-

trzeb cielesnych?
�Tak; bez si³y i zdrowia nie by³aby mo¿liwa praca�.
719. Czy to �le, ¿e cz³owiek d¹¿y do dobrobytu?
�Pragnienie dobrobytu jest naturalne; Bóg wzbrania tylko nadu¿yæ,

te bowiem prowadz¹ do skrócenia ¿ycia; d¹¿enie do dobrobytu na pew-
no nie jest zbrodni¹, gdy nie wiedzie do wykorzystywania innych oraz
je�li nie uszczupla naszych si³ moralnych czy fizycznych�.

720. Czy dobrowolne wyrzeczenia, podejmowane w intencji odku-
pienia win, s¹ godne uznania w oczach Boga?

�Czyñcie dobro innym, a najbardziej siê zas³u¿ycie�.
� Czy istniej¹ zas³uguj¹ce na uznanie, dobrowolne wyrzeczenia?
�Tak � wyrzeczenie siê niepotrzebnych uciech; to bowiem wyzwa-

la cz³owieka z materii i wynosi jego duszê. Najwiêksz¹ zas³ugê przyno-
si oparcie siê pokusom rozmaitych nadu¿yæ i korzystania ze spraw nie
przynosz¹cych po¿ytku; podobnie podzielenie siê tym, co jest niezbêd-
ne, z osobami, które ¿yj¹ w niedostatku. Je�li wyrzeczenie jest tylko
pró¿nym pozorem, to jest to czysta kpina�.

721. Styl ¿ycia w ascetycznym umartwieniu by³ praktykowany od
najdawniejszych czasów w ró¿nych spo³eczeñstwach. Czy pod jakim-
kolwiek wzglêdem zas³uguje on na uznanie?

�Zastanówcie siê, komu on s³u¿y, a uzyskacie odpowied�. Je�li s³u¿y
tylko temu, kto go praktykuje � co nie pozwala mu czyniæ dobra � to
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jest to tylko egoizm; bez wzglêdu na to, pod jakim pretekstem. Wyrze-
kaæ siê czego� i jednocze�nie pracowaæ dla innych � oto prawdziwe
umartwienie, odpowiadaj¹ce chrze�cijañskiemu mi³osierdziu�.

722. Czy unikanie pewnych pokarmów, praktykowane w niektórych
spo³eczeñstwach, ma jakie� uzasadnienie?

�Wolno je�æ wszystko, co tylko dobre jest dla ludzkiego zdrowia;
jednak twórcy praw mogli zakazaæ spo¿ywania pewnych pokarmów
w jakim� po¿ytecznym celu; aby za� nadaæ swemu prawu wiarygod-
no�æ, og³osili, ¿e taka jest wola Boga.�

723. Czy spo¿ywanie zwierz¹t przez cz³owieka zgodne jest z pra-
wem natury?

�Przy waszej budowie organizmu cia³o stanowi czynnik od¿ywczy
dla cia³a � inaczej cz³owiek by zgin¹³. Prawo zachowania ¿ycia sk³ania
cz³owieka do dbania o swe si³y i zdrowie, by móg³ realizowaæ prawo pra-
cy. Cz³owiek musi siê wiêc od¿ywiaæ tak, jak wymaga jego organizm�.

724. Czy wyrzeczenie siê pokarmów zwierzêcych lub innych zas³u-
guje na uznanie?

�Tak, je�li ma siê na celu dobro innych; Bóg jednak nie uznaje
umartwienia, je�li nie wi¹¿e siê ono z powa¿nym i po¿ytecznym wyrze-
czeniem; to dlatego mówimy, ¿e ten, kto umartwia siê tylko na pokaz,
jest hipokryt¹�. (720)

725. Co nale¿y s¹dziæ o okaleczaniu cia³a cz³owieka lub zwierzêcia?
�Có¿ to za pytanie? Sami sobie odpowiedzcie, czemu to s³u¿y. Co�,

co nie jest po¿yteczne, nie mo¿e podobaæ siê Bogu � a co�, co jest
szkodliwe, nie podoba Mu siê na pewno; wiedzcie bowiem, ¿e Bóg jest
czu³y wy³¹cznie na uczucia wynosz¹ce ku Niemu duszê; pozbyæ siê
swej materii mo¿ecie tylko, zachowuj¹c Jego prawa � nie za� poprzez
jej niszczenie�.

726. Skoro ziemskie cierpienia wynosz¹ nas odpowiednio do sposo-
bu, w jaki je znosimy � to czy pomagaj¹ tu tak¿e cierpienia, które sami
sobie narzucamy?

�Jedyne cierpienia wynosz¹ce duszê to cierpienia naturalne, te bo-
wiem pochodz¹ od Boga; dobrowolne cierpienia nie s³u¿¹ niczemu, je-
�li nie wyp³ywa z nich dobro dla kogo� innego. Czy s¹dzisz, ¿e ci, którzy
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ograniczaj¹ swe ¿ycie poprzez nieludzkie rygory � na przyk³ad bonzo-
wie, fakirzy i niektórzy cz³onkowie fanatycznych sekt, posuwaj¹ siê na
swej drodze do przodu? Czy nie by³oby lepiej, gdyby pracowali dla
bli�nich? Czy nie lepiej, by przyodziewali ubogich, pocieszali p³acz¹-
cych, pracowali dla tych, którzy s¹ za s³abi? Niech do�wiadczaj¹ wy-
rzeczeñ, by wspomóc nieszczê�liwych, a wtedy ich ¿ycie bêdzie po¿y-
teczne i mi³e Bogu. Gdy kto� narzucaj¹c sobie dobrowolne cierpienia,
my�li tylko o sobie � jest to egoizm; gdy kto� cierpi dla innych � jest
to mi³osierdzie: takie s¹ zasady Chrystusa�.

727. Skoro nie powinno siê wywo³ywaæ dobrowolnych cierpieñ,
które nie s³u¿¹ bli�nim, to czy nale¿y staraæ siê unikaæ tych, które nam
zagra¿aj¹?

�Instynkt samozachowawczy zosta³ dany wszystkim istotom, by
przeciwstawia³y siê niebezpieczeñstwom i cierpieniom. Ch³oszczcie
waszego ducha, a nie wasze cia³a; umartwiajcie wasz¹ pychê, zdu�cie
wasz egoizm podobny do wê¿a, który drêczy wasze serce � a uczynicie
wiêcej dla waszego rozwoju, ni¿ narzucaj¹c sobie przestarza³e rygory�.
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Rozdzia³ VI

Prawo zniszczenia

1. Niszczenie konieczne i niszczenie nieprzemy�lane � 2. Niszcz¹ce klêski

� 3. Wojny � 4. Morderstwo � 5. Okrucieñstwo � 6. Pojedynek

� 7. Kara �mierci

Niszczenie konieczne i niszczenie nieprzemy�lane
728. Czy zniszczenie jest jednym z praw natury?
�Trzeba, by wszystko uleg³o zniszczeniu, aby mog³o siê odrodziæ i zre-

generowaæ; to bowiem, co wy nazywacie zniszczeniem, stanowi tylko
transformacjê, której celem jest odnowa i udoskonalenie istot ¿ywych�.

� Czy w zwi¹zku z tym instynkt niszczenia zosta³ dany istotom ¿y-
wym w celach opatrzno�ciowych?

�Stworzenia Bo¿e s¹ narzêdziami, którymi On pos³uguje siê, by
osi¹gn¹æ swe cele. Od¿ywiaj¹c siê, istoty ¿ywe niszcz¹ siê wzajemnie,
co ma na celu jednocze�nie utrzymanie równowagi w procesie repro-
dukcji � który bez tego móg³by wymkn¹æ siê spod kontroli � oraz
wykorzystanie resztek zewnêtrznej pow³oki. Zawsze jednak niszczona
jest tylko ta pow³oka, bêd¹ca wy³¹cznie akcesorium, a nie zasadnicz¹
czê�ci¹ istoty my�l¹cej; jej zasadnicz¹ i niezniszczaln¹ czê�ci¹ jest za-
sada inteligentna, rozwijaj¹ca siê w czasie rozmaitych przemian, któ-
rym ulega�.

729. Je�li zniszczenie jest konieczne do regeneracji istot � to dla-
czego natura obdarza je �rodkami pozwalaj¹cymi chroniæ siê i przed³u-
¿aæ ¿ycie?
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�Po to, by zniszczenie nie dokona³o siê przedwcze�nie. Ka¿de
przedwczesne zniszczenie hamuje rozwój zasady inteligentnej; to dla-
tego Bóg obdarzy³ ka¿d¹ istotê potrzeb¹ ¿ycia i reprodukowania siê�.

730. Skoro �mieræ ma nas zaprowadziæ do lepszego ¿ycia, uwal-
niaj¹c od ziemskiego z³a, w zwi¹zku z czym nale¿y jej raczej pra-
gn¹æ ni¿ ¿a³owaæ � to dlaczego cz³owiek instynktownie boi siê
�mierci?

�Powiedzieli�my, ¿e cz³owiek musi staraæ siê przed³u¿aæ ¿ycie, by
zrealizowaæ swe zadania; to dlatego Bóg da³ mu instynkt samozacho-
wawczy, by wspiera³ go w próbach; bez niego cz³owiek czêsto za³amy-
wa³by siê. Ukryty g³os, ka¿¹cy mu odpychaæ �mieræ, mówi mu, ¿e jeszcze
mo¿na co� zrobiæ dla rozwoju. Gdy cz³owiekowi zagra¿a niebezpieczeñ-
stwo, to takie ostrze¿enie pomaga mu go unikn¹æ i dobrze wykorzystaæ
czas dany przez Boga; niewdziêczny cz³owiek jednak czê�ciej przypisuje
to swemu szczê�ciu, ni¿ Stwórcy�.

731. Dlaczego w s¹siedztwie �rodków zachowania ¿ycia natura
umie�ci³a tak¿e czynniki niszcz¹ce?

�Lekarstwo w s¹siedztwie choroby; powiedzieli�my ju¿, ¿e ma to
utrzymywaæ harmoniê i s³u¿yæ jako przeciwwaga�.

732. Czy potrzeba niszczenia istnieje we wszystkich �wiatach?
�Jest proporcjonalna do mniej lub bardziej materialnego charakteru

�wiatów; ustaje wraz ze znikniêciem stanu fizycznego i pojawieniem
siê najczystszej moralno�ci; W �wiatach lepiej rozwiniêtych od wasze-
go warunki istnienia s¹ zupe³nie inne�.

733. Czy potrzeba zniszczenia zawsze bêdzie istnia³a w�ród ludzi na
Ziemi?

�Potrzeba zniszczenia zanika u cz³owieka, w miarê jak jego Duch
uniezale¿nia siê od materii; to dlatego w miarê postêpu intelektualnego
i moralnego odczuwacie coraz wiêksz¹ niechêæ do niszczenia�.

734. Czy w swym obecnym stanie cz³owiek dysponuje nieograni-
czonym prawem niszczenia zwierz¹t?

�Prawo to regulowane jest przez konieczno�æ zapewnienia sobie po-
¿ywienia i bezpieczeñstwa; nadu¿ywanie nigdy nie stanowi³o prawa�.
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735. Co nale¿y s¹dziæ o niszczeniu przekraczaj¹cym granice potrzeb
i bezpieczeñstwa � na przyk³ad o polowaniach maj¹cych na celu przy-
jemno�æ niszczenia bez po¿ytku?

��wiadczy to o dominacji natury zwierzêcej nad duchow¹. Ka¿de
zniszczenie przekraczaj¹ce granice potrzeb jest naruszeniem prawa Bo-
¿ego. Zwierzêta niszcz¹ tylko wtedy, gdy potrzebuj¹; maj¹cy woln¹
wolê cz³owiek niszczy bez potrzeby; bêdzie wiêc musia³ zap³aciæ za
nadu¿ycie wolno�ci, któr¹ go obdarzono, bo w tym przypadku ulega
z³ym instynktom�.

736. Czy spo³eczeñstwa, które przesadnie przeciwstawiaj¹ siê nisz-
czeniu zwierz¹t, s¹ dziêki temu szczególnie godne pochwa³y?

�Te przesadne uczucia s¹ w swej istocie godne pochwa³y � jed-
nak, gdy siê ich nadu¿ywa, to zas³ugê niweluje z³o innego rodzaju.
Lud�mi tymi czê�ciej kieruje przes¹dna wiara, ni¿ rzeczywiste pra-
gnienie dobra�.

Niszcz¹ce kataklizmy
737. W jakim celu Bóg dotyka ludzko�æ przynosz¹cymi zniszczenie

kataklizmami?
�By szybciej siê rozwija³a. Czy¿ nie powiedzieli�my, ¿e zniszczenie

potrzebne jest do moralnej regeneracji Duchów, które w ka¿dym no-
wym istnieniu osi¹gaj¹ nowy stopieñ doskona³o�ci? Nale¿y znaæ koñ-
cowy cel, by doceniæ skutki dzia³añ do niego wiod¹cych. Wy oceniacie
je tylko z waszego osobistego punktu widzenia i nazywacie kataklizmy
klêskami ¿ywio³owymi, zabobonnie boj¹c siê, ¿e was dotkn¹; jednak
wstrz¹sy tego rodzaju s¹ czêsto niezbêdne, by szybciej doprowadziæ
sprawy do porz¹dku i w kilka lat osi¹gn¹æ to, na co w innych okoliczno-
�ciach potrzeba by kilku wieków�. (744)

738. Czy Bóg chc¹c doskonaliæ ludzko�æ, nie móg³by wykorzysty-
waæ �rodków innych, ni¿ siej¹ce zniszczenie kataklizmy?

�Móg³by i czyni to ka¿dego dnia � da³ bowiem ka¿demu z nas
�rodki rozwijania siê dziêki poznaniu dobra i z³a. Jednak cz³owiek tego
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nie wykorzystuje; trzeba wiêc zd³awiæ jego pychê i sprawiæ, by odczu³
sw¹ s³abo�æ�.

� Jednak w czasie tych kataklizmów gin¹ nie tylko ludzie �li; czy
to sprawiedliwe?

�Za ¿ycia cz³owiek wszystko odnosi do swojego cia³a; po �mierci
my�li zupe³nie inaczej i wie, ¿e � jak ju¿ powiedzieli�my � ¿ycie cie-
lesne jest ma³o warte; ca³y wiek w waszym �wiecie to tylko mgnienie
oka w wieczno�ci; tak wiêc wasze trwaj¹ce kilka miesiêcy czy lat cier-
pienia s¹ niczym; stanowi¹ dla was naukê, któr¹ wykorzystacie w przy-
sz³o�ci. Realny �wiat, istniej¹cy przed wszystkim, i ten, który prze-
trwa wszystko � to �wiat Duchów (85); to Duchy s¹ dzieæmi Bo¿ymi
i przedmiotem ca³ej Jego troski; cia³a to tylko przebrania, w których
wychodzi siê na �wiat. W czasie wielkich nieszczê�æ dziesi¹tkuj¹cych
ludzko�æ jest jak podczas wojny: mundury zu¿ywaj¹ siê, rozdzieraj¹
lub niszczej¹. Genera³ za� bardziej dba o swych ¿o³nierzy, ni¿ o ich
odzie¿�.

� Jednak ofiary kataklizmów zawsze pozostan¹ ofiarami, czy¿ nie?
�Gdyby ¿ycie rozumia³o siê w takim znaczeniu, jakie ma naprawdê

� jak niewiele znaczy wobec nieskoñczono�ci, to przywi¹zywa³oby
siê do niego o wiele mniejsz¹ wagê. Owe ofiary zostan¹ w nowym ist-
nieniu szczodrze wynagrodzone za swe cierpienia, je�li tylko znosi³y je
bez sprzeciwu�.

Czy �mieræ nadejdzie wraz z kataklizmem, czy z przyczyn naturalnych, to i tak przyj-

dzie nam umrzeæ o wyznaczonej porze: jedyn¹ ró¿nic¹ jest tylko fakt, ¿e czasem odcho-

dz¹ z tego �wiata wiêksze grupy istot.

Gdyby�my mogli ogarn¹æ my�l¹ ca³¹ ludzko�æ i wszystko co siê z ni¹ wi¹¿e, to te

straszliwe kataklizmy wyda³yby siê nam tylko ulotnymi cieniami na ca³ej drodze prze-

znaczenia �wiata.

739. Czy mimo wywo³ywanych szkód, kataklizmy s¹ po¿yteczne
z punktu widzenia fizycznego?

�Tak; niekiedy bowiem zmieniaj¹ wygl¹d okolicy; jednak p³yn¹ce
z nich dobro czêsto jest odczuwane dopiero przez przysz³e pokolenia�.
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740. Czy kataklizmy s¹ dla cz³owieka jednocze�nie próbami o cha-
rakterze moralnym, dotycz¹cymi jego potrzeb?

�Kataklizmy to próby, które daj¹ cz³owiekowi okazjê do æwiczenia
jego inteligencji, wykazania siê cierpliwo�ci¹ i podporz¹dkowaniem
woli Bo¿ej; jednocze�nie pozwalaj¹ praktykowaæ ofiarno�æ, bezintere-
sowno�æ i mi³o�æ bli�niego � je�li nie dominuje nad nimi egoizm�.

741. Czy cz³owiek ma mo¿liwo�æ za¿egnania nawiedzaj¹cych go
kataklizmów?

�Tak, czê�ciowo; jednak nie w taki sposób, jak siê powszechnie s¹-
dzi. Wiele kataklizmów jest skutkiem jego krótkowzroczno�ci; w miarê
zdobywania wiedzy i do�wiadczenia, cz³owiek bêdzie móg³ im zapo-
biegaæ � to jest przewidywaæ je i poszukiwaæ ich ewentualnych przy-
czyn. Jednak spo�ród dotykaj¹cych ludzko�æ kataklizmów, wiêkszo�æ
zapisana jest w wyrokach Opatrzno�ci i ka¿dy cz³owiek do�wiadcza ich
s³abiej lub mocniej; w takich wypadkach cz³owiek mo¿e tylko podpo-
rz¹dkowaæ siê woli Bo¿ej; niekiedy te¿ nieszczê�cia te wynikaj¹ z ludz-
kiej lekkomy�lno�ci�.

Do grona niszcz¹cych kataklizmów, naturalnych i niezale¿nych od cz³owieka, nale-

¿y zaliczyæ zw³aszcza zarazy, g³ód, powodzie i drastyczne skutki przemian skorupy ziem-

skiej. Czy¿ jednak wysi³ki podejmowane przez naukowców, rzemie�lników; doskonale-

nie sztuki uprawy roli; stosowanie p³odozmianu i nawadniania; studia uwarunkowañ

higienicznych, nie stanowi¹ �rodków, by im przeciwdzia³aæ lub przynajmniej ograni-

czaæ ich zasiêg? Czy¿ dzi� nie jeste�my w stanie chroniæ niektórych regionów, niegdy�

nêkanych kataklizmami? Jak wiêc wiele móg³by zrobiæ cz³owiek, by zapewniæ sobie

materialny dobrobyt, gdyby tylko wykorzysta³ wszystkie mo¿liwo�ci swej inteligencji

i gdyby dba³o�æ o siebie samego potrafi³ ³¹czyæ z uczuciem prawdziwego mi³osierdzia

wobec bli�nich!

Wojny
742. Jaka przyczyna wiedzie cz³owieka do wojny?
�Dominacja natury zwierzêcej nad duchow¹ oraz chêæ nasycenia

¿¹dz. W fazie barbarzyñstwa spo³eczeñstwa zna³y tylko prawo si³y;
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dlatego te¿ wojna by³a dla nich stanem normalnym. W miarê rozwoju
cz³owieka, dochodzi do niej coraz rzadziej, bowiem unika on przy-
czyn wojny; gdy za� jest ona konieczna, potrafi ³¹czyæ z ni¹ humani-
taryzm�.

743. Czy wojna zniknie pewnego dnia z powierzchni Ziemi?
�Tak, gdy ludzie zrozumiej¹ sprawiedliwo�æ i zaczn¹ przestrzegaæ

praw Bo¿ych; wtedy wszystkie narody bêd¹ braæmi�.
744. W jakim celu Opatrzno�æ uczyni³a wojnê niezbêdn¹?
�By zapanowa³a wolno�æ i postêp�.
� Skoro wojna ma w koñcu doprowadziæ do wolno�ci, to dlaczego

jej skutkiem jest czêsto niewola?
�Chwilowa niewola ma wyczerpaæ spo³eczeñstwa, zanim zaczn¹

rozwijaæ siê szybciej�.
745. Co nale¿y s¹dziæ o kim�, kto wznieca wojnê dla w³asnego zysku?
�Ten naprawdê godzien jest kary i bêdzie potrzebowa³ wielu istnieñ,

by odkupiæ zbrodnie, których by³ przyczyn¹; bêdzie bowiem odpowia-
daæ za �mieræ ka¿dego cz³owieka, do której dosz³o, by zaspokoiæ jego
ambicje�.

Morderstwo
746. Czy morderstwo jest w oczach Boga zbrodni¹?
�Tak, wielk¹ zbrodni¹; ten bowiem, kto odbiera ¿ycie bli�niemu,

przerywa jego karê lub misjê � a to jest z³em�.
747. Czy morderstwo zawsze wi¹¿e siê z tak¹ sam¹ win¹?
�Jak ju¿ powiedzieli�my, Bóg jest sprawiedliwy; dla Niego bardziej

liczy siê intencja, ni¿ sam fakt�.
748. Czy Bóg wybacza morderstwo w obronie w³asnej?
�Tylko konieczno�æ mo¿e usprawiedliwiæ; mo¿na jednak i nale¿y

chroniæ swe ¿ycie bez zagra¿ania ¿yciu agresora�.
749. Czy cz³owiek winien jest morderstw, do których dochodzi

w czasie wojny?
�Nie, je�li zmusza siê go do tego si³¹; jest jednak winien okrucieñ-

stwa, którego siê dopuszcza, i bêdzie musia³ za nie zap³aciæ�.
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750. Kto jest bardziej winien w oczach Boga: ojcobójca czy dziecio-
bójca?

�Obaj s¹ tak samo winni, bowiem obojêtnie jaka zbrodnia, to prze-
cie¿ zawsze zbrodnia�.

751. Jak to siê dzieje, ¿e w niektórych spo³eczeñstwach ju¿ rozwi-
niêtych pod wzglêdem intelektualnym dzieciobójstwo jest praktykowa-
ne i uznawane prawnie?

�Rozwój intelektualny nie poci¹ga za sob¹ rozwoju moralnego;
Duch przewy¿szaj¹cy inne pod wzglêdem inteligencji równie¿ mo¿e
byæ z³y; kto wiele prze¿y³, lecz nie poprawi³ siê, tylko du¿o wie�.

Okrucieñstwo
752. Czy ¿¹dzê okrucieñstwa mo¿na ³¹czyæ z instynktem niszczenia?
�To jeden z najgorszych przejawów instynktu niszczenia � bowiem

je�li nawet zniszczenie jest czasem niezbêdne, to nic nie usprawiedli-
wia okrucieñstwa; okrucieñstwo zawsze wynika ze z³ej natury�.

753. Jak to siê dzieje, ¿e okrucieñstwo jest charakterystyczne dla
spo³eczeñstw prymitywnych?

�W spo³eczeñstwach � jak je nazywasz � prymitywnych materia
dominuje nad Duchem; ludzie ci pozwalaj¹ siê ponosiæ surowym in-
stynktom, a poniewa¿ najbli¿sze s¹ im tylko potrzeby cia³a � to zale¿y
im tylko na osobistym przetrwaniu, a to sprawia, ¿e zwykle staj¹ siê
okrutni. Poza tym spo³eczeñstwa, których rozwój nie jest jeszcze do-
skona³y, znajduj¹ siê pod wp³ywem sympatyzuj¹cych z nimi Duchów
ni¿szych; tak bêdzie a¿ do chwili, w której istoty lepiej rozwiniête
wp³yw ten zlikwiduj¹ lub os³abi¹�.

754. Czy okrucieñstwo wi¹¿e siê z brakiem poczucia moralno�ci?
�Powiedz raczej, ¿e poczucie moralno�ci nie jest rozwiniête � nie

za�, ¿e go brakuje; istnieje ono bowiem z zasady u ka¿dego cz³owie-
ka; to poczucie moralno�ci sprawia pó�niej, ¿e ludzie s¹ dobrzy
i ludzcy. Istnieje ono tak¿e u cz³owieka prymitywnego � podobnie
jak zasada zapachu zawarta jest w nasionku kwiatu, zanim jeszcze siê
ujawni�.
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Wszystkie cechy wystêpuj¹ u cz³owieka w stanie pierwotnym lub w stanie u�pie-

nia; rozwijaj¹ siê stopniowo, w mniej lub bardziej sprzyjaj¹cych okoliczno�ciach. Gwa³-

towny rozwój jednych cech hamuje lub neutralizuje rozwój pozosta³ych. Mo¿na po-

wiedzieæ, ¿e nadmierne pobudzanie instynktów materialnych zag³usza poczucie

moralno�ci � podobnie jak rozwój poczucia moralno�ci stopniowo os³abia cechy

czysto zwierzêce.

755. Jak to siê dzieje, ¿e w ³onie nawet najbardziej rozwiniêtych cy-
wilizacji spotyka siê jednostki okrutne i prymitywne?

�Podobnie jak na drzewie rodz¹cym dobre owoce mo¿na znale�æ
owoc z³y. S¹ to ludzie prymitywni, których cywilizacja jest tylko ce-
ch¹ zewnêtrzn¹ � to takie wilki wprowadzone miêdzy owce. Duchy
ni¿szego rzêdu i bardzo zacofane mog¹ wcieliæ siê w�ród ludzi le-
piej rozwiniêtych, w nadziei, ¿e same dziêki temu rozwin¹ siê; gdy
jednak próba jest dla nich za trudna, to prymitywna natura bierze
górê�.

756. Czy spo³eczeñstwo z³o¿one z dobrych ludzi bêdzie pewnego
dnia wolne od z³oczyñców?

�Ludzko�æ rozwija siê; zdominowane przez z³y instynkt osoby,
które w�ród dobrych ludzi nie s¹ u siebie, bêd¹ stopniowo znikaæ �
podobnie jak plewy oddziela siê od ziarna, gdy tylko zauwa¿y siê,
¿e skrywaj¹ siê pod inn¹ os³on¹; �li ludzie zdobêd¹ wiêcej do�wiad-
czenia, wiêc lepiej zrozumiej¹ ró¿nicê miêdzy dobrem i z³em. Przy-
k³adem dla ciebie mog¹ byæ ro�liny i zwierzêta, które cz³owiek na-
uczy³ siê udoskonalaæ drog¹ odpowiedniej selekcji � u nich
równie¿ rozwijaj¹ siê nowe cechy. Jednak doskona³o�æ bêdzie mo¿-
na osi¹gn¹æ dopiero, gdy przeminie wiele pokoleñ. Oto obraz wielu
ludzkich istnieñ�.

Pojedynek
757. Czy pojedynek mo¿na uznaæ za przypadek obrony koniecznej?
�Nie; jest to morderstwo i absurdalny obyczaj, godny barbarzyñców.

Wraz z nastaniem cywilizacji bardziej zaawansowanej pod wzglêdem
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moralnym cz³owiek zrozumie, ¿e pojedynek jest czym� tak �miesznym,
jak walki okre�lane jako »s¹dy Bo¿e«1�.

758. Czy mo¿na mówiæ o morderstwie w przypadku pojedynku,
gdy jeden z jego uczestników, znaj¹c sw¹ s³abo�æ, jest prawie pewien,
¿e zginie?

�Wtedy jest to samobójstwo�.
� Gdy jednak si³y s¹ wyrównane � czy jest to morderstwo, czy

samobójstwo?
�Jedno i drugie�.

W ka¿dym przypadku � nawet gdy si³y s¹ wyrównane, pojedynkowicz jest winien;

po pierwsze dlatego, ¿e z zimn¹ krwi¹ i w sposób zamierzony nastaje na ¿ycie bli�niego;

po drugie, ¿e niepotrzebnie ryzykuje w³asnym ¿yciem � co nikomu nie przynosi korzy�ci.

759. Jak¹ warto�æ ma w przypadku pojedynku tak zwany punkt
honoru?

�To pycha i pró¿no�æ: dwie plagi ludzko�ci�.
� Czy jednak nie istniej¹ przypadki, gdy honor naprawdê ucierpia³,

a odmowa uczestnictwa w pojedynku by³aby tchórzostwem?
�To zale¿y od tradycji i obyczajów; w ka¿dym kraju i w ka¿dej epo-

ce patrzono na te sprawy inaczej; gdy jednak ludzie stan¹ siê lepsi i le-
piej rozwiniêci � to zrozumiej¹, ¿e prawdziwy punkt honoru le¿y dale-
ko poza sprawami ziemskimi, a krzywd nie naprawia siê, zabijaj¹c
kogo� lub daj¹c siê zabiæ�.

Rzecz¹ najbardziej szlachetn¹ i �wiadcz¹c¹ o poczuciu honoru jest przyznanie siê

do winy w odpowiedniej sytuacji lub wybaczenie komu� zniewagi oraz � w ka¿dym

przypadku � puszczenie obelg mimo uszu.

1 S¹d Bo¿y (ordalia) � s¹dowy �rodek dowodowy znany ju¿ w staro¿ytno�ci, rozpo-
wszechniony g³ównie we wczesnym �redniowieczu. Opiera³ siê na mniemaniu, ¿e bóstwo
ochroni niewinnego i przyczyni siê do wykrycia sprawcy. Do najczê�ciej stosowanych
�rodków nale¿a³y: próba zimnej wody, próba gor¹cej wody, próba ognia lub gor¹cego
metalu, pojedynek s¹dowy, próba krzy¿a czy próba czysto�ci. (Przyp. t³umacza).
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Kara �mierci
760. Czy kara �mierci zniknie pewnego dnia z ludzkiego prawo-

dawstwa?
�Kara �mierci zniknie bezpowrotnie, a jej zniesienie �wiadczyæ bê-

dzie o postêpie ludzko�ci. Gdy ludzie bêd¹ bardziej �wiatli, kara �mier-
ci bêdzie na Ziemi zupe³nie zakazana; ludzie nie bêd¹ odczuwaæ potrze-
by bycia s¹dzonym przez innych ludzi. Mówiê tu o czasach, które s¹ dla
was jeszcze bardzo odleg³e�.

Gdy chodzi o postêp spo³eczny, to niew¹tpliwie pozostaje jeszcze wiele do ¿ycze-

nia. Jednak przyznaæ nale¿y, ¿e obecnie w najlepiej rozwiniêtych spo³eczeñstwach do-

kona³ siê postêp, gdy chodzi o karê �mierci i kwalifikacjê czynów, za które niegdy� tê

karê wymierzano. Gdy porównuje siê wystêpuj¹ce w tych spo³eczeñstwach prawa przy-

znawane oskar¿onemu � nawet gdy jego wina zostanie udowodniona � z sytuacj¹

z czasów jeszcze nie tak bardzo odleg³ych, to nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e ludzko�æ

posunê³a siê do przodu na drodze postêpu.

761. Prawo zachowania ¿ycia daje cz³owiekowi prawo do zachowa-
nia jego w³asnego ¿ycia; czy wiêc usuwanie ze spo³eczeñstwa jedno-
stek niebezpiecznych nie pozostaje w zgodzie z tym prawem?

�Istniej¹ inne ni¿ zabijanie sposoby unikania zagro¿enia. Krymina-
li�cie nale¿y przede wszystkim stworzyæ drogê do odkupienia winy,
a nie zamykaæ j¹ przed nim�.

762. Je�li kara �mierci mo¿e byæ zniesiona w nowoczesnych spo³e-
czeñstwach, to czy dawniej by³a ona potrzebna?

�Potrzebna � to niew³a�ciwe okre�lenie; cz³owiek uwa¿a co� za
niezbêdne, gdy nie udaje mu siê znale�æ nic innego; w miarê zdobywa-
nia wiedzy, zaczyna lepiej rozumieæ, co jest sprawiedliwe � a co nie;
odrzuca wiêc nadu¿ycia, do których w czasach niewiedzy dochodzi³o
w imieniu prawa�.

763. Czy ograniczenie listy przestêpstw, za które grozi kara �mierci,
stanowi dowód postêpu?
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�Czy mo¿esz w to w¹tpiæ? Czy twój Duch nie burzy siê, czytaj¹c
opowie�ci o ludzkich jatkach, do których dochodzi³o w imieniu prawa,
a czêsto nawet w imiê Bo¿e? Czy¿ nie poruszaj¹ ciê tortury, którym
poddawano skazañców � a nawet tylko oskar¿onych � by cierpie-
niem z³amaæ ich wolê i zmusiæ do przyznania siê do przestêpstwa, któ-
rego czêsto nawet nie pope³nili? Otó¿ to! Gdyby� ¿y³ w tamtych cza-
sach, uzna³by� to za ca³kowicie naturalne, a bêd¹c sêdzi¹, pewnie sam
poleca³by� takie postêpowanie. Tak to ju¿ jest, ¿e co�, co w jednej epo-
ce wydawa³o siê sprawiedliwe, w innej uchodzi za barbarzyñstwo. Tyl-
ko prawa Bo¿e s¹ wieczne; prawa ludzkie ulegaj¹ przemianom w miarê
dokonuj¹cego siê postêpu; bêd¹ siê zmieniaæ a¿ do chwili pe³nego zhar-
monizowania siê z prawami Bo¿ymi�.

764. Jezus powiedzia³: �Wszyscy, którzy miecza dobywaj¹, od mie-
cza gin¹�1.  Czy¿ s³owa te nie stanowi¹ usankcjonowania kary talionu2

i czy �mieræ wymierzana mordercy nie jest zgodna z regu³¹ tej kary?
�Uwa¿ajcie! Mylicie siê co do znaczenia tych s³ów � podobnie jak

w wielu innych przypadkach. Prawo talionu to prawo Bo¿e; tylko On je
stosuje. Wy sami nieustannie jeste�cie karani w ten sposób, bo karze siê
was za z³e czyny pope³nione w obecnym lub w innych istnieniach; kto
doprowadza³ do cierpienia bli�nich, ten sam bêdzie cierpieæ; taki jest
sens s³ów Jezusa; czy¿ bowiem nie powiedzia³ wam tak¿e, aby�cie
przebaczali swym nieprzyjacio³om i prosili Boga, by wybaczy³ wam
wasze winy, tak jak odpuszczacie swym winowajcom? Znaczy to: pro-
porcjonalnie do tego, jak wy przebaczyli�cie � dobrze to rozwa¿cie�.

765. Co nale¿y s¹dziæ o karze �mierci wymierzanej w imiê Bo¿e?
�To próba zast¹pienia Boga w wymierzaniu sprawiedliwo�ci. Ci,

którzy postêpuj¹ w ten sposób, daj¹ dowód, ¿e s¹ jeszcze bardzo daleko
od zrozumienia Boga oraz ¿e sami maj¹ jeszcze wiele win do odkupie-
nia. Kara �mierci jest zbrodni¹, gdy jest wymierzana w imiê Boga �
a ci, którzy tego dokonuj¹, s¹ winni w równym stopniu jak mordercy�.

1 Patrz: Mateusz, XXVI, 52. (Przyp. t³umacza).
2 Talion � w dawnym prawie, odwet. (Przyp. t³umacza).
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Rozdzia³ VII

Prawo spo³eczeñstwa

1. Konieczno�æ ¿ycia spo³ecznego � 2. ¯ycie w odosobnieniu. �lub milczenia

� 3. Wiêzy rodzinne

Konieczno�æ ¿ycia spo³ecznego
766. Czy ¿ycie spo³eczne to naturalny styl ¿ycia?
�Oczywi�cie; Bóg stworzy³ cz³owieka, by ¿y³ w spo³eczeñstwie. Nie

na darmo obdarzy³ go mow¹ i wszystkimi innymi zdolno�ciami umo¿li-
wiaj¹cymi ¿ycie w relacjach z innymi lud�mi�.

767. Czy ca³kowite odosobnienie k³óci siê z prawem naturalnym?
�Tak; dlatego ludzie instynktownie poszukuj¹ towarzystwa, a po-

magaj¹c sobie wzajemnie, maj¹ przyczyniaæ siê do rozwoju spo³ecz-
nego�.

768. Czy cz³owiek, poszukuj¹c towarzystwa, ulega tylko osobistej
potrzebie � czy mo¿e potrzeba ta wi¹¿e siê z jakim� ogólniejszym ce-
lem Opatrzno�ci?

�Cz³owiek musi siê rozwijaæ; bêd¹c sam, nie mo¿e tego robiæ, po-
niewa¿ nie posiada wszystkich zdolno�ci; potrzebny mu jest kontakt z in-
nymi lud�mi. W odosobnieniu umys³owo s³abnie i ubo¿eje�.

¯aden cz³owiek nie posiada wszystkich zdolno�ci jednocze�nie; dziêki kontaktom

spo³ecznym ludzie uzupe³niaj¹ siê w wysi³kach na rzecz zapewnienia sobie dobrobytu

i postêpu: dlatego te¿ � potrzebuj¹c siê nawzajem � stworzyli spo³eczeñstwa, by nie

¿yæ samotnie.
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¯ycie w odosobnieniu. �lub milczenia
769. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e ¿ycie spo³eczne jako powszechna

zasada to co� naturalnego � jednak naturalne s¹ równie¿ rozmaite
upodobania; dlaczego wiêc zami³owanie do ca³kowitej izolacji mia³oby
byæ karygodne, je�li cz³owiekowi sprawia to przyjemno�æ?

�Jest to przyjemno�æ egoistyczna. S¹ tak¿e ludzie, którzy znajduj¹
przyjemno�æ w pijañstwie; czy to równie¿ aprobujesz? Bogu nie mo¿e
byæ mi³e ¿ycie, w którym skazuje siê siebie na bycie nieu¿ytecznym dla
innych�.

770. Co nale¿y s¹dziæ o osobach, które ¿yj¹ w ca³kowitym odosob-
nieniu, aby unikn¹æ zgubnego kontaktu ze �wiatem?

�To podwójny egoizm�.
� Jednak celem takiego postêpowania jest odkupienie win za spra-

w¹ uci¹¿liwego wyrzeczenia � czy¿ to nie jest godne pochwa³y?
�Najlepszym sposobem odkupienia win jest czynienie wiêkszej ilo-

�ci dobra ni¿ z³a. Unikaj¹c jednego z³a, popada siê w inne � zapomina
siê bowiem o prawie mi³o�ci i mi³osierdzia�.

771. Co nale¿y s¹dziæ o osobach, które porzucaj¹ �wiatowe ¿ycie,
by nie�æ pomoc cierpi¹cym?

�Ludzie ci poni¿aj¹c siê, wzrastaj¹ moralnie. Pozostaj¹c z dala od
materialnych uciech i czyni¹c dobro poprzez realizacjê prawa pracy,
osoby te uzyskuj¹ podwójne zas³ugi�.

� A ci, którzy w odosobnieniu szukaj¹ spokoju, by wykonywaæ
wymagaj¹ce go prace?

�To te¿ w ¿adnym wypadku nie jest egoistyczne odosobnienie; lu-
dzie ci nie izoluj¹ siê od spo³eczeñstwa, bowiem dla niego pracuj¹�.

772. Co nale¿y s¹dziæ o regule milczenia zalecanej przez niektóre
sekty ju¿ od najdawniejszych czasów?

�Zastanówcie siê, czy mowa jest czym� naturalnym i po co Bóg
wam j¹ da³. Bóg karze za nadu¿ycie, jak i za niewykorzystywanie zdol-
no�ci, którymi obdarzy³ cz³owieka. Niekiedy milczenie jest po¿ytecz-
ne, bowiem w ciszy mo¿na wejrzeæ w swe wnêtrze; duch staje siê wte-
dy wolniejszy i mo¿e komunikowaæ siê z nami; jednak �lub milczenia
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to niedorzeczno�æ. Zapewne ci, którzy uwa¿aj¹ to dobrowolne wyrze-
czenie za cnotê, maj¹ dobre chêci; jednak myl¹ siê, nie rozumiej¹ bo-
wiem wystarczaj¹co prawa Bo¿ego�.

�lub ca³kowitego milczenia, podobnie jak ¿ycie w izolacji, pozbawia cz³owieka

kontaktów spo³ecznych, które mog¹ mu dostarczyæ okazji do czynienia dobra i przyczy-

niæ siê do wype³niania prawa postêpu.

Wiêzy rodzinne
773. Dlaczego u zwierz¹t potomstwo nie pozostaje w �cis³ym zwi¹z-

ku z rodzicami, gdy nie potrzebuje ju¿ opieki?
�¯ycie zwierz¹t jest materialne, a nie umys³owe. Podstaw¹ troski

matki o jej dzieci jest instynktowne d¹¿enie do zachowania przy ¿yciu
istot, które wyda³a na �wiat; gdy istoty te potrafi¹ ju¿ zatroszczyæ siê
o siebie, to wiêzi rozlu�niaj¹ siê, a natura nie domaga siê niczego wiê-
cej; dlatego te¿ matka pozostawia swe dojrza³e dzieci, by zaj¹æ siê
nowo narodzonymi�.

774. Bior¹c pod uwagê fakt porzucania starszego potomstwa przez
zwierzêta, niektórzy s¹dz¹, ¿e w przypadku cz³owieka wiêzy rodzinne
s¹ tylko spraw¹ tradycji, a nie wynikaj¹ z natury � co nale¿y o tym
s¹dziæ?

�Cz³owiek ma inne przeznaczenie ni¿ zwierzêta; dlaczego wiêc ci¹-
gle chce siê z nimi porównywaæ? U cz³owieka poza potrzebami fizycz-
nymi wystêpuje co� jeszcze: potrzeba rozwijania siê; do rozwoju ko-
nieczne s¹ wiêzy spo³eczne � za� wiêzy rodzinne wzmacniaj¹ wiêzy
spo³eczne: to dlatego wiêzy rodzinne stanowi¹ element prawa natural-
nego. Bóg chcia³, by wszyscy ludzie uczyli siê kochaæ siê wzajemnie
jak bracia�. (205)

775. Co przynios³oby spo³eczeñstwu rozlu�nienie wiêzów rodzinnych?
�Nasilenie siê egoizmu�.
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Rozdzia³ VIII

Prawo postêpu

1. Stan natury � 2. Przebieg postêpu � 3. Spo³eczeñstwa zdegenerowane

� 4. Cywilizacja � 5. Postêp w ziemskim prawodawstwie

� 6. Wp³yw spirytyzmu na postêp

Stan natury
776. Czy stan natury i prawo naturalne to to samo?
�Nie; stan natury to stan prymitywny. Nie mo¿na porównywaæ cy-

wilizacji ze stanem natury; prawo naturalne natomiast przyczynia siê
do rozwoju ludzko�ci�.

Stan natury to stan dzieciñstwa ludzko�ci oraz punkt wyj�cia jej intelektualnego

i moralnego rozwoju. Cz³owiek mog¹c siê doskonaliæ i nosz¹c w sobie zal¹¿ki poprawy,

nie jest przeznaczony do ¿ycia bez koñca w stanie natury, podobnie jak nie jest mu

pisane byæ zawsze dzieckiem; stan natury jest przej�ciowy; cz³owiek wychodzi z niego

dziêki postêpowi i cywilizacji. Prawo naturalne � przeciwnie, dotyczy ca³ej ludzko�ci;

cz³owiek za� ulega poprawie, w miarê jak lepiej je rozumie i praktykuje.

777. Bêd¹c w stanie natury, cz³owiek odczuwa mniej potrzeb i nie
do�wiadcza wielu k³opotów pojawiaj¹cych siê wraz z rozwojem; co
nale¿y s¹dziæ o opinii osób, które uwa¿aj¹ ten stan za najszczê�liwszy
na Ziemi?

�No có¿! To stan szczê�cia istoty pierwotnej; niektórzy nie rozumiej¹,
¿e szczê�cie mo¿e byæ innego rodzaju. W tym przypadku istoty ludzkie
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s¹ szczê�liwe na sposób zwierzêcy. Wszak dzieci te¿ s¹ szczê�liwsze
ni¿ doro�li�.

778. Czy cz³owiek mo¿e cofn¹æ siê do stanu natury?
�Nie; cz³owiek musi nieustannie rozwijaæ siê i nie mo¿e powróciæ

do stanu dzieciñstwa. Je�li siê rozwija, to znaczy, ¿e Bóg tak chce; wy-
ra¿anie opinii, ¿e móg³by cofn¹æ siê do warunków prymitywnych, by³o-
by zaprzeczaniem prawu postêpu�.

Przebieg postêpu
779. Czy cz³owiek ma w sobie jak¹� postêpow¹ si³ê � czy te¿ po-

stêp jest tylko efektem zdobywania wiedzy?
�Cz³owiek rozwija siê w sposób naturalny; nie ka¿dy jednak czyni to

w podobnym tempie i w tej samej formie; to dlatego osoby lepiej rozwiniê-
te na zasadach kontaktów spo³ecznych wspomagaj¹ w rozwoju pozosta³e�.

780. Czy postêp moralny zawsze dokonuje siê równolegle do postê-
pu intelektualnego?

�Jest jego nastêpstwem, lecz nie dochodzi do tego natychmiast�.
(192-365)

� Na jakiej zasadzie postêp intelektualny mo¿e prowadziæ do po-
stêpu moralnego?

�Sprawiaj¹c, ¿e cz³owiek rozumie dobro i z³o � mo¿e wiêc wybie-
raæ. Rozwój wolnej woli jest nastêpstwem rozwoju inteligencji i niesie
ze sob¹ odpowiedzialno�æ za czyny�.

� Dlaczego wiêc czasami najbardziej �wiat³e spo³eczeñstwa bywa-
j¹ jednocze�nie najbardziej zdeprawowane?

�Ca³kowity postêp jest ich celem, jednak poszczególne spo³eczeñ-
stwa � podobnie jak jednostki osi¹gaj¹ go stopniowo. Zanim wiêc roz-
winie siê u nich poczucie moralno�ci, mog¹ pos³ugiwaæ siê sw¹ inteli-
gencj¹ w celu czynienia z³a. Moralno�æ i inteligencja to dwie si³y, które
równowa¿¹ siê dopiero po d³ugim czasie.� (365-751)

781. Czy cz³owiek ma mo¿liwo�æ zahamowania przebiegu postêpu?
�Nie; czasem jednak mo¿e go opó�niæ�.
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� Co nale¿y s¹dziæ o osobach, które staraj¹ siê opó�niæ postêp
i uwsteczniæ rozwój ludzko�ci?

�To biedne istoty, które Bóg ukarze; zostan¹ porwane przez potok,
który chc¹ zatrzymaæ�.

Postêpowi, bêd¹cemu jednym z czynników warunkuj¹cych ludzk¹ naturê, nikt nie

jest w stanie siê przeciwstawiæ. To ¿ywa si³a, której z³e prawa nie mog¹ ani opó�niæ, ani

wygasiæ. Gdy prawa te ograniczaj¹ j¹, to niszczy je wraz z tymi, którzy je tworz¹; tak

bêdzie a¿ do momentu, gdy cz³owiek zharmonizuje swe prawa z zasadami boskiej spra-

wiedliwo�ci, pragn¹c dobra dla wszystkich, oraz zniesie prawa faworyzuj¹ce silniejsze-

go, a przynosz¹ce ucisk s³abym.

782. Czy¿ nie istniej¹ ludzie, którzy opó�niaj¹ postêp, s¹dz¹c jed-
nak, ¿e dzia³aj¹ na jego rzecz � choæ w rzeczywisto�ci nie dostrzegaj¹
wszystkich okoliczno�ci?

�Ma³y kamieñ pod³o¿ony pod ko³o wielkiego wozu nie bêdzie w sta-
nie go zatrzymaæ�.

783. Czy doskonalenie ludzko�ci zawsze dokonuje siê na zasadach
postêpu i stopniowo?

�Mo¿na mówiæ o regularnym i powolnym postêpie, który dokonuje
siê si³¹ rzeczy; gdy jednak jakie� spo³eczeñstwo nie rozwija siê wystar-
czaj¹co szybko, to Bóg od czasu do czasu do�wiadcza je fizycznym lub
umys³owym bod�cem, który prowadzi do przemian�.

Cz³owiek nie mo¿e pozostawaæ nieustannie w stanie niewiedzy, musi bowiem osi¹-

gn¹æ cel wyznaczony przez Opatrzno�æ: kszta³ci siê wiêc si³¹ rzeczy. Umys³owe i spo-

³eczne rewolucje prowadz¹ do stopniowej przemiany idei; te za� kie³kuj¹ przez wieki,

a nastêpnie nagle wybuchaj¹ i niszcz¹ zu¿yte twory przesz³o�ci, nie odpowiadaj¹ce ju¿

nowym potrzebom i aspiracjom.

Cz³owiek czêsto postrzega te przemiany jako przej�ciowe zamieszanie i b³êdy, go-

dz¹ce w jego materialne interesy; ten jednak, kto wynosi sw¹ my�l ponad sprawy osobi-

ste, podziwia plany Opatrzno�ci, widz¹c, jak z pozornego z³a rodzi siê dobro. Podobnie

burza i huragan oczyszczaj¹ powietrze, którym zawirowa³y.
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784. Zepsucie cz³owieka jest ogromne; czy w zwi¹zku z tym �
przynajmniej z moralnego punktu widzenia � ludzko�æ nie cofa siê,
zamiast zmierzaæ do przodu?

�Mylisz siê; we� pod uwagê wszystko razem, a zorientujesz siê, ¿e
zmierza do przodu, lepiej rozumiej¹c, co jest z³e, i ka¿dego dnia
zmniejszaj¹c nadu¿ycia. Aby zrozumieæ dobro dokonuj¹cych siê prze-
mian, trzeba do�wiadczyæ z³a�.

785. Co stanowi najwiêksz¹ przeszkodê dla postêpu?
�Pycha i egoizm; mam tu na my�li postêp moralny, bowiem postêp

intelektualny dokonuje siê nieprzerwanie; na pierwszy rzut oka wydaje
siê, ¿e zepsucie postêpuje; istotnie � przemiany podsycaj¹ ambicje
i ¿¹dzê bogactwa; to jednak sk³ania cz³owieka do poszukiwañ, które
o�wiecaj¹ jego Ducha. W ten sposób wszystkie sprawy ³¹cz¹ siê ze
sob¹, zarówno w sferze moralnej, jak i fizycznej � wiêc nawet ze z³a
mo¿e narodziæ siê dobro; jednak taki stan rzeczy jest tylko przej�ciowy;
ulegaæ bêdzie zmianie, w miarê jak cz³owiek bêdzie sobie u�wiada-
miaæ, ¿e poza �wiatowymi uciechami istnieje szczê�cie nieskoñczenie
wiêksze i nieskoñczenie trwalsze�. (Patrz: Egoizm, rozdz. XII).

Istniej¹ dwa rodzaje postêpu, wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce � choæ nie dokonuj¹ce

siê w ten sam sposób: postêp intelektualny i moralny. W cywilizowanych spo³eczeñ-

stwach naszego stulecia ten pierwszy wspieraj¹ po¿yteczne wynalazki, na skalê nigdy

dot¹d nie notowan¹. Niestety brakuje jeszcze bardzo wiele, by ten drugi osi¹gn¹³ podob-

ny poziom; mimo wszystko jednak � gdy porównuje siê dzisiejsze obyczaje z tymi

sprzed kilku wieków � trzeba by by³o byæ za�lepionym, aby nie zauwa¿aæ postêpu.

Dlaczego wiêc przy postêpie intelektualnym mia³by ustaæ postêp moralny? Dlaczego

miêdzy wiekiem dziewiêtnastym a dwudziestym czwartym nie mia³oby byæ podobnej

ró¿nicy, jaka istnieje miêdzy czternastym a dziewiêtnastym? W¹tpiæ, ¿e tak siê stanie,

by³oby absurdem � podobnie jak twierdziæ, ¿e ludzko�æ osi¹gnê³a ju¿ szczyt doskona-

³o�ci; ¿e nie mo¿e siê ju¿ bardziej rozwin¹æ pod wzglêdem moralnym; przeczy temu

wszelkie do�wiadczenie.
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Spo³eczeñstwa zdegenerowane
786. W historii odnotowano wiele przyk³adów spo³eczeñstw, które

po rozmaitych przewrotach powróci³y do barbarzyñstwa; gdzie tu jest
postêp?

�Gdy twój dom ma siê zawaliæ, to niszczysz go, by zbudowaæ nowy
� bardziej solidny i wygodny; zanim jednak zostanie zrekonstruowa-
ny, w twej posiad³o�ci panuje ba³agan i zamêt.

Zrozum tak¿e i to: by³e� biedny i mieszka³e� w ruderze; bogacisz siê
i porzucasz j¹, by zamieszkaæ w pa³acu. Potem przychodzi nêdzarz taki,
jakim ty by³e�, by zaj¹æ miejsce w twojej ruderze i cieszy siê bardzo, bo
ma ju¿ dach nad g³ow¹. Tak wiêc dowiedz siê, ¿e Duchy wcielone
w tym zdegenerowanym spo³eczeñstwie nie s¹ tymi samymi, które two-
rzy³y je w okresie chwa³y. Tamte rozwinê³y siê i odesz³y do doskonal-
szych siedzib oraz uczyni³y kolejny krok na drodze postêpu; inne nato-
miast � mniej rozwiniête, przysz³y na to miejsce, które z kolei same
te¿ kiedy� opuszcz¹�.

787. Czy istniej¹ spo³eczeñstwa sprzeciwiaj¹ce siê postêpowi, bo
taka jest ich natura?

�Tak; one jednak ka¿dego dnia unicestwiaj¹ siê pod wzglêdem cie-
lesnym�.

� Jaka bêdzie przysz³o�æ dusz animuj¹cych te istoty?
�Jak ka¿de inne, one te¿ osi¹gn¹ doskona³o�æ, przechodz¹c przez

kolejne istnienia; Bóg nie wydziedzicza nikogo�.
� Czy tak¿e osoby bardziej cywilizowane mog³y byæ kiedy� istota-

mi dzikimi i antropofagami?
�Ty sam by³e� taki nie jeden raz, zanim sta³e� siê tym, kim jeste��.
788. Poszczególne spo³eczeñstwa s¹ zbiorowo�ciami jednostek i po-

dobnie jak one przechodz¹ fazê dzieciñstwa, wieku dojrza³ego i staro�ci;
czy ta prawda stwierdzona przez historyków pozwala przypuszczaæ, ¿e
tak¿e najlepiej rozwiniête spo³eczeñstwa obecnego stulecia doczekaj¹
swego upadku i koñca � podobnie jak dzia³o siê to w staro¿ytno�ci?

�Spo³eczeñstwa ¿yj¹ce tylko w sposób cielesny � których wielko�æ
opiera siê na sile i rozleg³o�ci zajmowanego terytorium � rodz¹ siê,
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wzrastaj¹ i umieraj¹, bowiem si³a takiego spo³eczeñstwa wyczerpuje
siê jak si³y cz³owieka; te, których egoistyczne prawa przeciwstawiaj¹
siê �wiat³u postêpu i mi³osierdzia, równie¿ umr¹ � bowiem �wiat³o za-
bija ciemno�ci, a mi³osierdzie t³umi egoizm; spo³eczeñstwa jednak �
podobnie jak jednostki � maj¹ swe ¿ycie duchowe; te, które zharmoni-
zuj¹ swe prawa z wiecznymi prawami Stwórcy, bêd¹ ¿yæ i rozja�niaæ
drogê innym spo³eczeñstwom�.

789. Czy postêp zjednoczy pewnego dnia wszystkie ludy Ziemi
w jedno spo³eczeñstwo?

�Nie; nie w jedno spo³eczeñstwo � bo to niemo¿liwe; ró¿norod-
no�æ klimatów rodzi bowiem odmienne zwyczaje i potrzeby, które
przyczyniaj¹ siê do powstawania odrêbno�ci poszczególnych spo³e-
czeñstw; to dlatego zawsze bêd¹ konieczne prawa odpowiadaj¹ce tym
zwyczajom i potrzebom; jednak mi³osierdzie nie zna granic i nie wi¹¿e
siê z takim czy innym kolorem skóry cz³owieka. Gdy prawo Bo¿e wszê-
dzie stanowiæ bêdzie podstawê prawa ludzkiego, to poszczególne spo-
³eczeñstwa bêd¹ praktykowaæ mi³osierdzie wzglêdem siebie, podobnie
jak czyni¹ to jednostki; bêd¹ wiêc ¿yæ w szczê�ciu i pokoju � nikt bo-
wiem nie bêdzie chcia³ wyrz¹dziæ krzywdy s¹siadowi ani ¿yæ jego
kosztem�.

Postêp ludzko�ci dokonuje siê dziêki jednostkom, które stopniowo poprawiaj¹ siê

i zdobywaj¹ wiedzê; gdy jest ich wiele, inspiruj¹ pozosta³ych cz³onków spo³eczeñstwa

i poci¹gaj¹ za sob¹. Od czasu do czasu pojawiaj¹ siê w�ród nich ludzie wybitni, nadaj¹-

cy rozmach postêpowi; pojawiaj¹ siê te¿ osoby maj¹ce autorytet, stanowi¹ce narzêdzie

w rêkach Boga, które w ci¹gu kilku lat prowadz¹ do osi¹gniêcia postêpu dokonuj¹cego

siê zwykle w czasie paru stuleci.

Istnienie postêpu spo³eczeñstw szczególnie unaocznia sprawiedliwo�æ zjawiska re-

inkarnacji. Ludzie dobrej woli podejmuj¹ chwalebne wysi³ki na rzecz moralnego i inte-

lektualnego rozwoju spo³eczeñstwa; spo³eczeñstwo, w którym dokona³y siê przemiany,

bêdzie szczê�liwsze na tym �wiecie, a tak¿e w innych �wiatach. Jednak w czasie powol-

nego marszu przez stulecia umieraj¹ jednostki; jaki jest los tych wszystkich, którym nie

powiod³o siê w ich próbach? Czy wzglêdna ni¿szo�æ pozbawi ich szczê�cia, jako tych,

którzy przyszli na ostatni¹ chwilê? Czy raczej ich szczê�cie bêdzie wzglêdne? Bóg nie
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móg³by dopu�ciæ do takiej niesprawiedliwo�ci. Dziêki wielo�ci istnieñ prawo do szczê-

�cia jest takie samo dla wszystkich, nikt bowiem nie uniknie postêpu; ci wiêc, którzy

urodzili siê jako barbarzyñcy, bêd¹ mogli ucywilizowaæ siê w ³onie spo³eczeñstwa w³a-

snego lub jakiego� innego � bowiem wszystkie one zmierzaj¹ po drodze postêpu.

Problem pojawia siê w przypadku teorii g³osz¹cej wystêpowanie tylko jednego ist-

nienia. Wed³ug niej, dusza jest tworzona w momencie narodzin; je�li wiêc jaki� cz³o-

wiek jest lepiej rozwiniêty od innego, to znaczy, ¿e Bóg stworzy³ jego duszê ju¿ lepiej

rozwiniêt¹. Za co taka ³aska? Czym sobie zas³u¿y³ kto�, kto jeszcze nie ¿y³, aby otrzy-

maæ duszê wy¿szego rzêdu? Jednak jeszcze nie to stanowi g³ówny problem. Oto pewne

spo³eczeñstwo przechodzi fazy od barbarzyñstwa do cywilizacji w ci¹gu tysi¹ca lat.

Gdyby ludzie ¿yli tysi¹c lat, to by³oby zrozumia³e, ¿e w tym okresie mieli wystarczaj¹co

du¿o czasu, by siê rozwin¹æ; ka¿dego dnia jednak umieraj¹ ludzie w ró¿nym wieku;

spo³eczeñstwo odnawia siê w takim sensie, ¿e na miejscu jednych pojawiaj¹ siê drudzy.

Tak wiêc po up³ywie tysi¹ca lat, po starych cz³onkach tego spo³eczeñstwa nie by³oby ju¿

�ladu � ono jednak wysz³o z fazy barbarzyñstwa i uzyska³o og³adê. W jaki wiêc sposób

dokona³ siê tu postêp? Czy rozwinê³y siê jednostki kiedy� bêd¹ce barbarzyñcami? Ale

przecie¿ one ju¿ dawno umar³y! Czy wiêc to ci nowo przybyli s¹ tak dobrze rozwiniêci?

Ale przecie¿ ich dusza zosta³a stworzona w momencie narodzin i nie istnia³a w czasach

barbarzyñstwa! Nale¿y wiêc przyznaæ, ¿e wysi³ki podejmowane w celu ucywilizowania

tego spo³eczeñstwa nie doprowadzi³y do rozwiniêcia poszczególnych dusz, lecz sk³oni³y

Boga do tworzenia dusz doskonalszych.

Porównajmy tak¹ teoriê postêpu z nauk¹ przekazan¹ przez Duchy. Dusze przyby-

waj¹ce do cywilizowanego spo³eczeñstwa � podobnie jak wszystkie inne � prze¿y³y

ju¿ fazê dzieciñstwa; one jednak ju¿ ¿y³y � teraz wiêc pojawiaj¹ siê jako istoty rozwi-

niête dziêki postêpowi, który dokona³ siê w nich wcze�niej. Przybywaj¹, bo przyci¹ga je

znajome �rodowisko, odpowiadaj¹ce ich obecnemu stanowi; w ten sposób wysi³ki na

rzecz ucywilizowania danego spo³eczeñstwa nie sprowadzaj¹ siê do tworzenia nowych,

doskonalszych dusz, lecz do przyci¹gniêcia tych, które rozwinê³y siê w tym w³a�nie

spo³eczeñstwie od czasów barbarzyñstwa � a to sprawia, ¿e stanowi¹ jego integraln¹

czê�æ. To w³a�nie jest klucz do postêpu ca³ej ludzko�ci; gdy wszystkie spo³eczeñstwa

bêd¹ na tym samym poziomie pod wzglêdem pojmowania dobra, to Ziemia bêdzie miej-

scem spotkañ tylko dobrych Duchów, które ¿yæ bêd¹ w braterskiej wiêzi; te z³e � od-

rzucone i zepchniête na margines � pójd¹ szukaæ dla siebie �wiatów ni¿szego rzêdu:

�rodowisk bardziej im odpowiadaj¹cych; na Ziemiê za� bêd¹ mog³y powróciæ dopiero
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wtedy, gdy zmieni¹ siê na lepsze. Wspomniana wy¿ej pospolita teoria o jedynym ist-

nieniu poci¹ga za sob¹ jeszcze tak¹ refleksjê, ¿e z prac na rzecz spo³ecznego rozwoju

korzystaæ by mia³y tylko pokolenia obecne i przysz³e; te dawne pokolenia nie skorzy-

sta³yby w ogóle � a wrêcz mo¿na by powiedzieæ, ¿e mia³y pecha, pojawiwszy siê tak

wcze�nie: sta³y siê tym, czym siê sta³y, i ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialno�æ za swe

barbarzyñskie czyny. Wed³ug teorii Duchów, z postêpu korzystaj¹ równo wszystkie

pokolenia, które odradzaj¹ siê w lepszych warunkach i mog¹ doskonaliæ siê w kolebce

w³asnej cywilizacji. (222)

Cywilizacja
790. Czy cywilizacja �wiadczy o postêpie, czy te¿ � jak twierdz¹

niektórzy filozofowie � o dekadencji ludzko�ci?
�O czê�ciowym postêpie; cz³owiek bowiem nie przechodzi bezpo-

�rednio z fazy dzieciñstwa do wieku dojrza³ego�.
� Czy wiêc rozs¹dnie jest potêpiaæ cywilizacjê?
�Zamiast potêpiaæ dzie³o Bo¿e, potêpiajcie raczej tych, którzy go

nadu¿ywaj¹�.
791. Czy pewnego dnia dojdzie do takiego oczyszczenia cywiliza-

cji, ¿e znikn¹ jej negatywne wytwory?
�Tak; gdy moralno�æ bêdzie rozwiniêta na równi z inteligencj¹.

Owoc jednak nie mo¿e pojawiæ siê, zanim nie opadnie kwiat�.
792. Dlaczego � gdy cywilizacja ju¿ istnieje � nie pojawia siê

ca³e wynikaj¹ce z niej dobro?
�Bowiem ludzie nie s¹ jeszcze ani gotowi na jego przyjêcie, ani

sk³onni, by je wdra¿aæ�.
� Czy nie dzieje siê tak równie¿ dlatego, ¿e wraz z pojawieniem siê

nowych potrzeb, rodz¹ siê nowe ¿¹dze?
�Tak; równie¿ dlatego, ¿e nie wszystkie zdolno�ci Ducha rozwijaj¹

siê w tym samym momencie; na wszystko potrzeba czasu. Nie mo¿ecie
oczekiwaæ dojrza³ych owoców od cywilizacji, która nie rozwinê³a siê
jeszcze ca³kowicie�. (751-780)

793. Po czym mo¿na poznaæ, ¿e cywilizacja rozwinê³a siê ju¿ ca³-
kowicie?
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�Poznacie to po stopniu rozwoju moralnego. S¹dzicie, ¿e jeste�cie
dobrze rozwiniêci, bowiem dokonali�cie wielkich odkryæ i wspania-
³ych wynalazków oraz mieszkacie i ubieracie siê lepiej ni¿ ludzie pry-
mitywni; tymczasem prawo nazywania siê cywilizowanymi bêdziecie
mieæ dopiero wtedy, gdy z waszego spo³eczeñstwa znikn¹ drêcz¹ce je
wystêpki, za� wy sami wszyscy bêdziecie ¿yæ jak bracia, praktykuj¹c
chrze�cijañskie mi³osierdzie; zanim to nast¹pi, jeste�cie tylko wy-
kszta³conym spo³eczeñstwem, które osi¹gnê³o dopiero pierwsz¹ fazê
cywilizacji�.

Cywilizacjê � jak wszystkie inne procesy � mo¿na podzieliæ na etapy. Cywilizacja

niekompletna to stan przej�ciowy, który wywo³uje rozmaite z³o, nie znane w stanie pry-

mitywnym; mimo wszystko jednak mo¿na mówiæ w jej przypadku o naturalnym postê-

pie, który niesie ze sob¹ tak¿e �rodki do zapobiegania z³u. W miarê doskonalenia siê

cywilizacji, dziêki postêpowi moralnemu, zanika wywo³ane przez ni¹ z³o.

Spo�ród spo³eczeñstw, które osi¹gnê³y szczyt drabiny socjalnej, za cywilizowane

w pe³nym znaczeniu tego s³owa mog¹ uwa¿aæ siê tylko te, które wyzby³y siê egoizmu,

chciwo�ci i pychy; których cz³onków charakteryzuj¹ bardziej przymioty intelektualne

i moralne ni¿ materialne; w których wystêpuje wiêcej dobroci, szczero�ci, wzajemnej

¿yczliwo�ci i wielkoduszno�ci; w których nie s¹ zakorzenione przes¹dy zwi¹zane z kasta-

mi i urodzeniem � one bowiem k³óc¹ siê z prawdziw¹ ide¹ mi³o�ci bli�niego; w któ-

rych prawo nie dopuszcza przywilejów i dotyczy zarówno wielkich, jak i maluczkich;

w których sprawiedliwo�æ wymierzana jest bez stronniczo�ci; w których s³aby cz³owiek

walcz¹cy z uciskiem znajdzie pomoc; w których ¿ycie cz³owieka, jego wierzenia i po-

gl¹dy s¹ respektowane; w których najmniej jest ludzi nieszczê�liwych, a cz³owiek do-

brej woli mo¿e byæ pewien, ¿e nigdy nie zbraknie mu niezbêdnych �rodków do ¿ycia.

Postêp w ziemskim prawodawstwie
794. Czy spo³eczeñstwo mog³oby kierowaæ siê wy³¹cznie prawem

naturalnym, bez uciekania siê do prawa ludzkiego?
�Mog³oby, gdyby dobrze je rozumia³o i je�li istnia³aby wola jego

praktykowania � prawo naturalne wystarczy³oby; jednak spo³eczeñ-
stwo ma swoje wymagania i potrzebuje praw specjalnych�.
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795. Co powoduje, ¿e ludzkie prawa nie s¹ stabilne?
�W czasach barbarzyñstwa prawa stanowili najsilniejsi � i stano-

wili je dla siebie. W miarê jak rozwija³o siê u cz³owieka poczucie spra-
wiedliwo�ci, prawa trzeba by³o modyfikowaæ. Prawa ludzkie s¹ tym
stabilniejsze, im bardziej bliskie s¹ prawdziwej sprawiedliwo�ci � to
jest, w miarê jak s¹ konstruowane dla ka¿dego i mo¿na je identyfiko-
waæ z prawem naturalnym�.

Cywilizacja przynios³a cz³owiekowi nowe potrzeby � te za� zale¿¹ od zajmowanej

przez niego pozycji spo³ecznej. Odpowiednio do tej pozycji cz³owiek musia³ uregulo-

waæ prawa i obowi¹zki, tworz¹c ludzkie prawa; jednak na skutek wp³ywu jego ¿¹dz,

czêsto tworzy³ prawa i obowi¹zki k³óc¹ce siê z prawem naturalnym, a poszczególne

spo³eczeñstwa znosi³y je w miarê swego rozwoju. Prawo naturalne jest niezmienne i obo-

wi¹zuje wszystkich; prawo ludzkie jest zmienne i postêpowo ewoluuje; w fazie dzieciñ-

stwa ludzko�ci tylko ono sankcjonowa³o prawo silniejszego.

796. Czy przy obecnym stanie spo³eczeñstwa surowo�æ prawa kar-
nego nie jest konieczno�ci¹?

�Zdeprawowane spo³eczeñstwo z pewno�ci¹ potrzebuje surowszych
praw; niestety prawa te wi¹¿¹ siê raczej z karaniem za z³o, ni¿ z likwidowa-
niem jego �róde³. Tylko odpowiednia edukacja mo¿e odnowiæ ludzko�æ;
dziêki niej ludzie nie bêd¹ potrzebowaæ tak rygorystycznych praw�.

797. Co mo¿e sk³oniæ cz³owieka do zreformowania prawa?
�Chêæ taka pojawia siê w sposób naturalny, si³¹ rzeczy oraz pod

wp³ywem ludzi dobrej woli, którzy prowadz¹ spo³eczeñstwo drog¹ po-
stêpu. Ju¿ wiele spraw zreformowano, a wiele innych zostanie zrefor-
mowanych. Poczekajcie!�

Wp³yw spirytyzmu na postêp
798. Czy spirytyzm stanie siê pogl¹dem powszechnym, czy te¿ bêd¹

go podzielaæ tylko nieliczne osoby?
�Na pewno upowszechni siê i zaznaczy now¹ erê w dziejach ludzko-

�ci; wi¹¿e siê bowiem z faktami naturalnymi � a nadszed³ ju¿ czas, by
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znalaz³ miejsce w�ród innych ludzkich nauk; jednak zanim tak siê stanie,
dojdzie do wielkich dyskusji, w których �cieraæ siê bêd¹ raczej interesy
ni¿ przekonania; nie nale¿y bowiem negowaæ faktu, ¿e niektórym lu-
dziom zale¿y, by spirytyzm zwalczaæ: jednym z przyczyn osobistych �
innym z powodów czysto materialnych; jednak coraz mniejsza liczba
przeciwników, coraz bardziej izolowanych, bêdzie w koñcu musia³a
my�leæ tak jak wszyscy, by nie naraziæ siê na �mieszno�æ�.

Idee zawsze powstaj¹ stopniowo, nigdy gwa³townie; kszta³tuj¹ siê z pokolenia na

pokolenie, a ich przeciwnicy systematycznie znikaj¹, zastêpowani przez osoby ho³duj¹-

ce nowym zasadom � jak dzieje siê to na przyk³ad z ideami politycznymi. Na przyk³ad

pogañstwo; nie ma dzi� wielu osób, które g³osi³yby idee religijne z dawnych czasów;

podobnie wiele lat chrze�cijañstwa pozostawi³o tak g³êbokie �lady, ¿e tylko kompletna

przemiana spo³eczeñstw mog³aby je zatrzeæ. Tak samo bêdzie ze spirytyzmem; ju¿ teraz

jest bardzo popularny, jednak potrzeba przynajmniej dwóch czy trzech pokoleñ, by usta-

³y sprzeciwy oparte na niedowierzaniu. Jak by nie by³o, jego rozpowszechnianie siê

bêdzie szybsze od ekspansji chrze�cijañstwa, bowiem to w³a�nie chrze�cijañstwo utoro-

wa³o mu drogê � wszak to na chrze�cijañstwie siê opiera. Chrze�cijañstwo mia³o jesz-

cze zniszczyæ zastane idee; spirytyzm ma ju¿ tylko tworzyæ.

799. W jaki sposób spirytyzm mo¿e przyczyniæ siê do postêpu?
�Niwecz¹c materializm bêd¹cy jedn¹ z plag spo³ecznych, pozwala

ludziom zrozumieæ, gdzie le¿y ich prawdziwy interes. Gdy przysz³ego
¿ycia nie okrywa ju¿ zas³ona w¹tpliwo�ci, to cz³owiek jest w stanie le-
piej zrozumieæ, ¿e jego przysz³o�æ zale¿y od tera�niejszo�ci. Burz¹c
uprzedzenia zwi¹zane z sektami, kastami i kolorami skóry, spirytyzm
uczy ludzi wielkiej solidarno�ci, która zjednoczy ich jak braci�.

800. Czy nie nale¿y siê obawiaæ, ¿e spirytyzmowi nie uda siê zatry-
umfowaæ nad obojêtno�ci¹ cz³owieka i jego przywi¹zaniem do spraw
materialnych?

�Trzeba s³abo znaæ ludzi, by s¹dziæ, ¿e co� mog³oby ich zmieniæ jak
za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Idee ulegaj¹ stopniowym prze-
mianom u poszczególnych jednostek � tote¿ potrzeba ca³ych poko-
leñ, by zatrzeæ �lady dawnych przyzwyczajeñ. Przemiana bêdzie wiêc
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dokonywaæ siê w d³ugim czasie, stopniowo, krok po kroku; w ka¿dym
pokoleniu zostanie uniesiony skrawek zas³ony i w koñcu spirytyzm ro-
zerwie j¹ ca³kowicie; w miêdzyczasie natomiast, je�li jego nastêp-
stwem bêdzie poprawa choæby malutkiej wady jednego cz³owieka, to
ju¿ bêdzie to wielkie dobro � bowiem uczynienie pierwszego kroku
sprawi, ¿e nastêpne bêd¹ ju¿ ³atwiejsze�.

801. Dlaczego Duchy nie zawsze uczy³y nas tego, czego nauczaj¹
dzisiaj?

�Wy tak¿e nie uczycie dzieci tego, co przekazujecie doros³ym �
podobnie jak nie podajecie noworodkowi po¿ywienia, którego nie
móg³by strawiæ; na ka¿d¹ rzecz jest odpowiedni czas. Duchy uczy³y
wielu rzeczy, których ludzie nie zrozumieli i przekrêcili ich znaczenie;
jednak bêd¹ w stanie poj¹æ je teraz. Dziêki tej nauce � nawet niekom-
pletnej � Duchy przygotowa³y dawniej teren do przyjêcia siewu, który
dzi� przynosi owoce�.

802. Skoro spirytyzm ma przyczyniæ siê do postêpu ludzko�ci, to
dlaczego Duchy nie wykorzystuj¹ do tego celu manifestacji tak po-
wszechnych i oczywistych, ¿e przekona³yby nawet najwiêkszych nie-
dowiarków?

�Chcieliby�cie cudów; Bóg tymczasem pe³nymi gar�ciami rzuca na-
siona pod wasze stopy � a jednak s¹ ludzie, którzy temu przecz¹. Czy
sam Chrystus przekona³ wspó³czesnych sobie ludzi niezwyk³ymi czy-
nami, których dokona³? Czy¿ i dzisiaj nie spotykacie osób neguj¹cych
najbardziej oczywiste fakty, do których dochodzi na ich oczach? Czy¿
nie ma takich, którzy twierdz¹, ¿e nie uwierz¹, nawet gdy je zobacz¹?
Nie; to nie przy pomocy niezwyk³ych zjawisk Bóg chce zjednoczyæ lu-
dzi; w swej dobroci pragnie On, by to ich zas³ug¹ by³o uzyskanie pew-
no�ci dziêki rozs¹dnemu rozumowaniu�.
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Rozdzia³ IX

Prawo równo�ci

1. Naturalna równo�æ � 2. Ró¿nice pod wzglêdem zdolno�ci � 3. Ró¿nice spo³eczne

� 4. Ró¿nice pod wzglêdem zamo¿no�ci � 5. Próby bogactwa i ubóstwa

� 6. Równo�æ praw mê¿czyzny i kobiety � 7. Równo�æ wobec �mierci

Naturalna równo�æ
803. Czy wszyscy ludzie s¹ równi w oczach Boga?
�Tak; i wszyscy zmierzaj¹ do tego samego celu; Bóg za� stworzy³

swe prawa, by obowi¹zywa³y ka¿dego. Czêsto mawiacie: »S³oñce
�wieci dla wszystkich« � i sami nie zdajecie sobie sprawy, ¿e g³osicie
w ten sposób najwiêksz¹ i najpowszechniejsz¹ prawdê�.

Wszyscy ludzie podlegaj¹ tym samym prawom natury; wszyscy rodz¹ siê z podob-

nymi s³abo�ciami, tak samo odczuwaj¹ ból, a cia³o bogacza niszczeje identycznie jak

cia³o biedaka. Bóg nie obdarzy³ wiêc ¿adnego z ludzi naturaln¹ wy¿szo�ci¹, ani pod

wzglêdem urodzenia, ani pod wzglêdem �mierci: dla Niego wszyscy s¹ równi.

Ró¿nice pod wzglêdem zdolno�ci
804. Dlaczego Bóg nie obdarzy³ wszystkich ludzi takimi samymi

zdolno�ciami?
�Bóg stworzy³ wszystkie Duchy równymi, jednak ka¿dy z nich prze-

¿y³ co� innego i w zwi¹zku z tym osi¹gn¹³ mniej lub wiêcej; ró¿nica
wynika ze stopnia zgromadzonych do�wiadczeñ oraz z wolnej woli: to
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dlatego jedni rozwijaj¹ siê szybciej � co ró¿nicuje ich zdolno�ci. Ró¿-
norodno�æ zdolno�ci jest konieczna, by ka¿dy cz³owiek móg³ braæ
udzia³ w realizacji planów Opatrzno�ci, na miarê swoich si³ fizycznych
i intelektualnych: to, czego jeden nie zrobi � uczyni kto� inny; w ten
sposób ka¿dy odgrywa jak¹� po¿yteczn¹ rolê. A poniewa¿ wszystkie
�wiaty s¹ od siebie zale¿ne, to mieszkañcy �wiatów wy¿szych � w wiêk-
szo�ci stworzonych jeszcze przed waszym �wiatem � przybywaj¹, by
mieszkaæ z wami i dawaæ wam przyk³ad�. (361)

805. Czy przechodz¹c ze �wiata wy¿szego do ni¿szego, Duch zacho-
wuje posiadane zdolno�ci?

�Tak; jak ju¿ wam powiedzieli�my, Duch rozwijaj¹c siê, niczego nie
traci; jako Duch mo¿e wybieraæ mniej lub bardziej zgrzebn¹ pow³okê,
mniej lub bardziej wygodn¹ pozycjê � wszystko to jednak ma mu s³u-
¿yæ do zdobywania wiedzy i pomagaæ w rozwoju�. (180)

Ró¿nice dotycz¹ce zdolno�ci cz³owieka nie wynikaj¹ wiêc z natury jego tworzenia,

lecz zale¿¹ od stopnia doskona³o�ci Ducha, który jest weñ wcielony. Bóg nie stworzy³

wiêc ró¿nic pod wzglêdem zdolno�ci � pozwoli³ jednak, aby istoty charakteryzuj¹ce

siê ró¿nym ich stopniem kontaktowa³y siê ze sob¹ w taki sposób, by te lepiej rozwiniête

pomaga³y rozwiniêtym s³abiej; dziêki temu równie¿ ludzie potrzebuj¹cy siê wzajemnie

wype³niaj¹ prawo mi³osierdzia, które ma ich jednoczyæ.

Ró¿nice spo³eczne
806. Czy wystêpowanie ró¿nic spo³ecznych wynika z praw natury?
�Nie; to dzie³o cz³owieka, a nie Boga�.
� Czy pewnego dnia ró¿nice te znikn¹?
�Wieczne s¹ tylko prawa Bo¿e. Czy¿ nie widzisz, ¿e ró¿nice te stop-

niowo zacieraj¹ siê ka¿dego dnia? Kiedy� znikn¹ zupe³nie, wraz z pa-
nowaniem pychy i egoizmu; pozostan¹ tylko ró¿nice pod wzglêdem za-
s³ug. Nadejdzie dzieñ, w którym cz³onkowie wielkiej rodziny dzieci
Bo¿ych nie bêd¹ siê postrzegaæ, bior¹c pod uwagê czysto�æ krwi; tylko
Duch jest mniej lub bardziej czysty � a i to nie ma zwi¹zku z pozycj¹
spo³eczn¹�.
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807. Co nale¿y s¹dziæ o osobach, które nadu¿ywaj¹ swej pozycji, by
krzywdziæ s³abszych dla w³asnego zysku?

�Ci zas³uguj¹ na przekleñstwo; biada im! Gdy przyjdzie czas, oni
te¿ bêd¹ uciskani, odrodziwszy siê do istnienia, w którym do�wiadcz¹
wszystkiego, czym drêczyli innych�. (684)

Ró¿nice pod wzglêdem zamo¿no�ci
808. Czy ró¿nice pod wzglêdem zamo¿no�ci nie wynikaj¹ z ró¿nic

dotycz¹cych zdolno�ci � co sprawia, ¿e dziêki temu jedni s¹ w stanie
zdobyæ wiêcej �rodków ni¿ pozostali?

�I tak � i nie. A co powiesz o oszustwach i kradzie¿ach?�
� Ale na przyk³ad odziedziczony maj¹tek nie jest przecie¿ owo-

cem ¿¹dz?
�Sk¹d wiesz? Siêgnij do �róde³, a zorientujesz siê, czy zawsze

zosta³ zdobyty w czysty sposób. Czy masz gwarancjê, ¿e nie pojawi³
siê wskutek zaw³aszczenia czyich� dóbr lub innej niesprawiedliwo-
�ci? Jednak � nie mówi¹c o jego �ródle, które wszak mo¿e byæ z³e �
czy s¹dzisz, ¿e po¿¹danie bogactwa, nawet osi¹gniêtego uczciwie,
oraz pragnienie zdobycia go jak najszybciej, to szczytne uczucia?
Bóg to ocenia i zapewniam ciê, ¿e Jego ocena jest surowsza od oceny
ludzkiej�.

809. Je�li maj¹tek zosta³ zdobyty w z³y sposób, to czy ci, którzy pó�-
niej go dziedzicz¹, ponosz¹ za to odpowiedzialno�æ?

�Oczywi�cie, ¿e nie s¹ odpowiedzialni za z³o, które uczyni³ kto�
inny � tym bardziej ¿e nawet mogli o tym nie s³yszeæ. Wiedz jednak,
¿e czêsto maj¹tek jest dany cz³owiekowi po to, by mia³ okazjê napra-
wienia niesprawiedliwo�ci. Szczê�liwy, kto to zrozumie! Je�li zrobi
to w imieniu osoby, która niesprawiedliwo�ci tej siê dopu�ci³a, bêdzie
to policzone im obojgu, bowiem czêsto to w³a�nie z³oczyñca prowoku-
je pó�niej tego typu dzia³ania�.

810. Nie naruszaj¹c prawa, mo¿emy jednak mniej lub bardziej spra-
wiedliwie dysponowaæ swym maj¹tkiem. Czy jednak jest siê odpowie-
dzialnym za to, co poleci siê z nim zrobiæ po swej �mierci?
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�Ka¿de dzia³anie przynosi jakie� owoce; owoce dobrych dzia³añ s¹
smaczne; z³ych � zawsze cierpkie; zawsze � dobrze o tym pamiêtajcie�.

811. Czy absolutna równo�æ maj¹tkowa jest mo¿liwa i czy kiedy� do
niej dojdzie?

�Nie, nie jest mo¿liwa. Wynika to z ró¿nic zdolno�ci i charakterów�.
� Istniej¹ jednak ludzie, którzy twierdz¹, ¿e by³oby to lekarstwem

na wszelkie z³o spo³eczne; co o tym s¹dzicie?
�To ludzie oderwani od rzeczywisto�ci i przepe³nieni zawi�ci¹; nie

rozumiej¹, ¿e równo�æ, której siê domagaj¹, i tak wkrótce si³¹ rzeczy
zosta³aby prze³amana. Nie goñcie za himerami � walczcie raczej
z egoizmem, który jest plag¹ waszego spo³eczeñstwa�.

812. Je�li równo�æ maj¹tkowa nie jest mo¿liwa, to czy podobnie
niemo¿liwy jest dobrobyt?

�Nie; dobrobyt jest czym� wzglêdnym i ka¿dy mo¿e go do�wiad-
czaæ, je�li bêdzie go dobrze pojmowaæ...; albowiem prawdziwy dobro-
byt to mo¿liwo�æ korzystania z czasu wed³ug upodobania i brak koniecz-
no�ci wykonywania pracy, która nie daje zadowolenia; a poniewa¿ ka¿dy
ma inne zdolno�ci, to nie by³oby pracy niewykonanej. We wszystkim
istnieje równowaga; zagra¿a jej tylko cz³owiek�.

� Czy jest mo¿liwe porozumienie w tym wzglêdzie?
�Ludzie porozumiej¹ siê, gdy bêd¹ praktykowaæ prawo sprawie-

dliwo�ci�.
813. Istniej¹ osoby, które popadaj¹ w niedostatek, a nawet w nêdzê,

wskutek w³asnych b³êdów; czy spo³eczeñstwo ponosi za to odpowie-
dzialno�æ?

�Tak; jak ju¿ powiedzieli�my, czêsto to w spo³eczeñstwie tkwi przy-
czyna tych b³êdów; bo czy¿ nie powinno siê zwracaæ wiêkszej uwagi na
wychowanie moralne? Czêsto to w³a�nie z³e wychowanie wp³ywa na
sposób rozumowania tych ludzi, wzbudzaj¹c zgubne sk³onno�ci�. (685)

Próby bogactwa i ubóstwa
814. Dlaczego Bóg jednych obdarzy³ bogactwem i w³adz¹, a innych

ubóstwem?
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�Aby ka¿dego poddaæ innego rodzaju próbie. Poza tym � jak ju¿
wiecie � to same Duchy wybra³y te próby i czêsto im siê nie wiedzie�.

815. Która z tych prób jest dla cz³owieka trudniejsza: bieda czy bo-
gactwo?

�Obie s¹ bardzo trudne. Ubóstwo prowadzi do wymówek adresowa-
nych do Opatrzno�ci, za� bogactwo umo¿liwia wszelkie nadu¿ycia�.

816. Je�li cz³owiek bogaty odczuwa wiêcej pokus, to czy jednocze-
�nie nie ma wiêcej mo¿liwo�ci czynienia dobra?

�Oczywi�cie, lecz nie zawsze z nich korzysta; staje siê egoist¹ i nie-
nasyconym pysza³kiem; jego potrzeby rosn¹ wraz z przyrostem maj¹t-
ku, wiêc s¹dzi, ¿e wci¹¿ mu czego� brakuje�.

Dobra pozycja w naszym �wiecie oraz w³adza nad innymi to próby tak wielkie i zdra-

dliwe jak ¿ycie pe³ne nieszczê�æ; albowiem im bardziej jest siê bogatym i potê¿nym, tym

ma siê wiêcej obowi¹zków oraz dysponuje siê tym wiêkszymi �rodkami do czynienia

dobra lub z³a. Bóg wystawia na próbê cierpliwo�æ ubogiego, natomiast w przypadku

bogacza patrzy, jaki u¿ytek robi on ze swych dóbr i w³adzy.

Bogactwo i w³adza mog¹ wzbudziæ wszelkie ¿¹dze, przywi¹zuj¹ce nas do materii

i oddalaj¹ce od duchowej doskona³o�ci; to dlatego Jezus powiedzia³: �Zaprawdê powia-

dam wam: £atwiej jest wielb³¹dowi przej�æ przez ucho igielne, ni¿ bogatemu wej�æ do

Królestwa Niebieskiego�
1
. (266)

Równo�æ praw mê¿czyzny i kobiety
817. Czy mê¿czyzna i kobieta s¹ równi w oczach Boga oraz czy

maj¹ takie same prawa?
�A czy¿ Bóg nie obdarzy³ obojga umiejêtno�ci¹ rozró¿niania dobra

i z³a oraz zdolno�ci¹ rozwijania siê?�
818. Dlaczego kobiety uwa¿a siê gdzieniegdzie za s³absze umy-

s³owo?
�Bowiem rz¹dzi tam niesprawiedliwo�æ i okrucieñstwo mê¿czyzn

wzglêdem nich. Wynika to z ustroju spo³eczeñstwa i dominacji si³y nad

1 Patrz: Mateusz, XIX, 24. (Przyp. t³umacza).
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s³abo�ci¹. W spo³eczeñstwach s³abo rozwiniêtych pod wzglêdem mo-
ralnym si³a stanowi prawo�.

819. W jakim celu kobiety s¹ fizycznie s³absze od mê¿czyzn?
�By tym sposobem zagwarantowaæ im wype³nianie odpowiednich

funkcji. Mê¿czyzna, jako fizycznie silniejszy, powinien wykonywaæ
ciê¿kie prace fizyczne; dla kobiet przeznaczone s¹ l¿ejsze prace; oboje
za� zostali stworzeni, by pomagaæ sobie w ¿yciu pe³nym trosk�.

820. Czy s³abo�æ fizyczna kobiety nie uzale¿nia jej w sposób natu-
ralny od mê¿czyzny?

�Bóg da³ silniejszemu si³ê, by chroni³ s³abszego, a nie by siê nim
wys³ugiwa³�.

Bóg dostosowa³ organizm ka¿dej istoty do zadañ, które ma spe³niaæ. Je�li obdarzy³

kobietê mniejsz¹ si³¹ fizyczn¹, to jednocze�nie przypisa³ jej wiêksz¹ czu³o�æ; wi¹¿e siê

to z realizacj¹ zadañ macierzyñskich i s³abo�ci¹ istot powierzonych jej opiece.

821. Czy zadania, do których wykonywania kobieta jest przeznaczo-
na w sposób naturalny, maj¹ takie samo znaczenie jak zadania powie-
rzone mê¿czy�nie?

�Tak � a nawet wiêksze; to kobieta przekazuje cz³owiekowi pierw-
sz¹ wiedzê o ¿yciu�.

822. Czy mê¿czy�ni i kobiety, jako równi w oczach Boga, powinni
byæ tak traktowani tak¿e w ludzkim prawie?

�To pierwsza zasada sprawiedliwo�ci: Nie zmuszajcie innych do ro-
bienia czego�, czego sami by�cie nie uczynili�.

� Czy w zwi¹zku z tym, by prawodawstwo by³o w pe³ni sprawie-
dliwe, powinno siê przyznawaæ równe prawa mê¿czyznom i kobietom?

�Równe prawa � tak; równe zadania � nie; trzeba, by ka¿dy zaj-
mowa³ wyznaczone mu miejsce; mê¿czyzna niech zajmuje siê tym, co
na zewn¹trz, a kobieta tym, co w �rodku � ka¿de odpowiednio do zdol-
no�ci. Prawodawstwo ludzkie, je�li ma byæ zrównowa¿one, musi uzna-
waæ równo�æ praw mê¿czyzn i kobiet; ka¿dy przywilej przyznany któ-
rejkolwiek ze stron bêdzie niesprawiedliwy. Emancypacja kobiet jest
nastêpstwem cywilizacji; przeciwstawianie siê jej by³oby krokiem
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w stronê barbarzyñstwa. O p³ci decyduje przecie¿ tylko budowa organi-
zmu; Duchy za� mog¹ przyj¹æ tak¹ czy inn¹ p³eæ � i nie ma w tym
wzglêdzie ¿adnej ró¿nicy; w zwi¹zku z tym musz¹ korzystaæ z tych sa-
mych praw, bez wzglêdu na p³eæ�.

Równo�æ wobec �mierci
823. Sk¹d bierze siê chêæ utrwalenia pamiêci o sobie przy pomocy

nagrobka?
�To ostatni akt pychy�.
� Czy¿ jednak wystawne nagrobki nie s¹ dzie³em samego zmar³ego,

lecz czê�ciej krewnych, którzy chc¹ w ten sposób uczciæ jego pamiêæ?
�To pycha krewnych, którzy chc¹ w ten sposób uczciæ samych sie-

bie. O tak! Nie zawsze adresatem takich przedstawieñ jest zmar³y: to
mi³o�æ w³asna i zami³owanie do spraw �wiatowych sprawiaj¹, ¿e w ten
sposób demonstruje siê swe bogactwo. Czy s¹dzisz, ¿e ubogi, który nie
mo¿e po³o¿yæ drogiego kwiatu na grobie, gorzej pamiêta o bliskiej mu
osobie? Czy s¹dzisz, ¿e marmur uchroni przed zapomnieniem kogo�,
kto by³ na Ziemi bezu¿yteczny?�

824. Czy w zwi¹zku z tym absolutnie potêpiacie ceremonie po-
grzebowe?

�Nie; gdy oddaje siê cze�æ pamiêci dobrego cz³owieka, jest to s³usz-
ne i stanowi dobry przyk³ad�.

Grób to miejsce, w którym spotkaj¹ siê wszyscy ludzie; tam nieodwracalnie zanika-

j¹ wszelkie ró¿nice miêdzy nimi. Na pró¿no bogacz stara siê uwieczniæ pamiêæ o sobie

przy pomocy wystawnego nagrobka: czas zniszczy go, podobnie jak niszczy cia³o; tak

bowiem chce przyroda. Trwalsza od grobu mo¿e byæ tylko pamiêæ o dobrych lub z³ych

uczynkach; podnios³e pogrzeby nie zma¿¹ czyich� niegodnych czynów i nie pozwol¹

mu wznie�æ siê w duchowej hierarchii. (320 i nastêpne)



384 Ksiêga Duchów

Rozdzia³ X

Prawo wolno�ci

1. Naturalna wolno�æ � 2. Niewolnictwo � 3. Wolno�æ my�li

� 4. Wolno�æ sumienia � 5. Wolna wola � 6. Przeznaczenie

� 7. Poznanie przysz³o�ci � 8. Zarys teorii o pobudkach ludzkich uczynków

Naturalna wolno�æ
825. Czy istniej¹ na Ziemi sytuacje, w których cz³owiek mo¿e po-

wiedzieæ, ¿e jest ca³kowicie wolny?
�Nie, albowiem wszyscy potrzebujecie siê wzajemnie � zarówno

maluczcy, jak i wielcy�.
826. W jakich warunkach cz³owiek móg³by byæ absolutnie wolny?
�Jako pustelnik na bezludziu. Gdy dwoje ludzi jest razem, to musz¹

przestrzegaæ pewnych praw, a wtedy nie mo¿na ju¿ mówiæ o absolutnej
wolno�ci�.

827. Czy obowi¹zek przestrzegania praw innych osób pozbawia
cz³owieka prawa do decydowania o w³asnym losie?

�W ¿adnym wypadku; to bowiem wynika z prawa natury�.
828. W jaki sposób mo¿na pogodziæ liberalne opinie niektórych

osób z despotyzmem, który czêsto praktykuj¹ we w³asnym domu i wo-
bec podw³adnych?

�Ludzie ci rozumiej¹ prawo naturalne, lecz pycha i egoizm unie-
mo¿liwiaj¹ im praktykowanie go. Rozumiej¹, jak powinno wygl¹daæ
¿ycie, lecz nie stosuj¹ siê do g³oszonych zasad � oczywi�cie je�li nie
g³osz¹ ich tylko na pokaz, z wyrachowania�.
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� Czy w innym ¿yciu zostanie im policzone g³oszenie na Ziemi ta-
kich w³a�nie zasad?

�Im bardziej kto� jest zdolny do rozumienia jakiej� zasady, tym trud-
niej jest mu wybaczyæ niestosowanie siê do niej w ¿yciu. Zaprawdê
powiadam wam, ¿e cz³owiek prosty, lecz szczery, zaszed³ dalej na dro-
dze Bo¿ej od osoby, która chce uchodziæ za kogo�, kim nie jest�.

Niewolnictwo
829. Czy istniej¹ ludzie, którzy z natury s¹ przeznaczeni, by stano-

wiæ w³asno�æ innego cz³owieka?
�Ka¿de bezwzglêdne podporz¹dkowanie cz³owieka drugiemu cz³o-

wiekowi jest sprzeczne z prawem Bo¿ym. Niewolnictwo to przejaw
nadu¿ycia si³y; zaniknie ono wraz z postêpem, podobnie jak stopniowo
bêd¹ zanikaæ wszelkie nadu¿ycia�.

Prawo ludzkie dopuszczaj¹ce niewolnictwo k³óci siê z prawem naturalnym, sprowa-

dza bowiem cz³owieka do pozycji zwierzêcia, degraduj¹c go w sposób moralny i fizyczny.

830. Gdy niewolnictwo stanowi jedn¹ z tradycji jakiego� spo³eczeñ-
stwa, to czy karygodne jest postêpowanie osób, które z niego korzysta-
j¹, skoro wydaje im siê to zupe³nie naturalne?

�Z³o jest zawsze z³em, a jakiekolwiek wasze sofizmaty nie sprawi¹,
¿e z³e dzia³anie stanie siê dobrym; jednak odpowiedzialno�æ za z³o jest
wzglêdna i wynika ze �rodków, którymi siê dysponuje w celu jego zro-
zumienia. Ten, kto wykorzystuje prawo do niewolnictwa, zawsze bê-
dzie winien z³amania prawa naturalnego; jednak tak¿e i tu � jak w ka¿-
dym innym przypadku � wina jest spraw¹ wzglêdn¹. Poniewa¿
niewolnictwo stanowi³o jedn¹ z tradycji niektórych spo³eczeñstw, to
cz³owiek móg³ z niego dobrze korzystaæ, jako ze zjawiska bêd¹cego dla
niego czym� naturalnym; od kiedy jednak umys³ ludzki lepiej siê rozwi-
n¹³, a zw³aszcza od kiedy pad³o nañ �wiat³o chrze�cijañstwa, w którym
okaza³o siê, ¿e w oczach Boga niewolnik równy jest cz³owiekowi wol-
nemu � od tej pory nie mo¿na ju¿ niewolnictwa wybaczaæ�.
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831. Czy wystêpowanie miêdzy narodami naturalnych ró¿nic pod
wzglêdem zdolno�ci nie prowadzi do zale¿no�ci spo³eczeñstw mniej
inteligentnych i tych inteligentniejszych?

�Tak � chodzi jednak o to, by wspomagaæ te mniej inteligentne,
a nie osi¹gaæ zyski z wykorzystywania ich pracy. Ludzie ju¿ zbyt d³ugo
traktowali przedstawicieli niektórych spo³eczeñstw jak zwierzêta wy-
posa¿one w rêce do pracy i przypisywali sobie prawo do sprzedawania
ich jak byd³o. S¹dzili, ¿e ich krew by³a czystsza; g³upcy, dostrzegaj¹cy
wy³¹cznie materiê! To nie krew mo¿e byæ mniej lub bardziej czysta,
lecz Duch�. (361-803)

832. Istniej¹ osoby traktuj¹ce swych niewolników w sposób huma-
nitarny, nie pozwalaj¹ce, by czegokolwiek im brakowa³o, i s¹dz¹ce, ¿e
w zwi¹zku z tym wolno�æ mog³aby oznaczaæ dla nich ¿ycie w gorszych
warunkach; co o tym s¹dzicie?

�Uwa¿am, ¿e ludzie ci lepiej znaj¹ siê na interesach; z podobn¹ tro-
sk¹ traktuj¹ te¿ swoje byd³o czy konie, by pó�niej osi¹gn¹æ na rynku
lepsz¹ cenê. Ich wina nie dorównuje winie osób, które �le traktuj¹ nie-
wolników � jednak, bez wzglêdu na wszystko, cz³owiek jest tu trakto-
wany jak towar i pozbawiony jest prawa do decydowania o swoim losie�.

Wolno�æ my�li
833. Czy istnieje w cz³owieku co�, co wymyka siê wszelkim ograni-

czeniom i mo¿na mówiæ o absolutnej wolno�ci tej rzeczy?
�To ludzka my�l korzysta z niczym nieograniczonej wolno�ci, jej

bowiem nie mo¿na uwiêziæ. Mo¿na wyhamowaæ jej szybko�æ, lecz nie
da siê jej zatrzymaæ�.

834. Czy cz³owiek jest odpowiedzialny za swoje my�li?
�Jest za nie odpowiedzialny przed Bogiem; tylko Bóg mog¹c je

znaæ, jest w stanie w swej sprawiedliwo�ci skazaæ cz³owieka za nie lub
uniewinniæ�.
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Wolno�æ sumienia
835. Czy wolno�æ sumienia jest konsekwencj¹ wolno�ci my�li?
�Sumienie to intymna my�l, która podobnie jak inne my�li stanowi

w³asno�æ cz³owieka�.
836. Czy cz³owiek ma prawo ograniczaæ wolno�æ sumienia?
�Podobnie jak to jest w przypadku my�li � nie; tylko Bóg ma bo-

wiem prawo os¹dzania ludzkiego sumienia. Podczas gdy cz³owiek przy
pomocy swych praw reguluje stosunki »cz³owiek � cz³owiek«, Bóg
przy pomocy prawa naturalnego reguluje stosunek cz³owieka do Niego�.

837. Do czego prowadzi ograniczanie wolno�ci sumienia?
�Zmuszanie ludzi do dzia³ania wbrew ich przekonaniom to czynie-

nie z nich hipokrytów. Wolno�æ sumienia jest jedn¹ z cech charaktery-
stycznych prawdziwej cywilizacji i postêpu�.

838. Je�li nale¿y szanowaæ wszystkie wiary, to czy dotyczy to rów-
nie¿ tych, o których wiadomo, ¿e s¹ b³êdne?

�Nale¿y szanowaæ ka¿d¹ wiarê, je�li tylko ludzie szczerze siê z ni¹
uto¿samiaj¹ i sk³ania ich ona do czynienia dobra. Godne potêpienia s¹
tylko te, które prowadz¹ do z³a�.

839. Czy naganne jest oburzanie siê na kogo�, kto nie podziela na-
szej wiary?

��wiadczy³oby to o braku mi³osierdzia i stanowi³o zamach na wol-
no�æ sumienia�.

840. Czy zwalczanie przekonañ prowadz¹cych do spo³ecznego za-
mêtu stanowi zamach na wolno�æ sumienia?

�Mo¿na zapobiec czynom, nic jednak nie zd³awi g³êbokich przeko-
nañ�.

Zapobieganie zewnêtrznym przejawom jakich� pogl¹dów, gdy skierowane s¹ one

przeciwko komukolwiek, nie stanowi zamachu na wolno�æ sumienia � cz³owiek bo-

wiem mimo represji mo¿e wierzyæ w to, co chce.

841. Czy nale¿y � z szacunku dla wolno�ci sumienia � pozwalaæ,
by rozprzestrzenia³y siê szkodliwe doktryny; czy te¿ � nie licz¹c siê
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z wolno�ci¹ sumienia � mo¿na staraæ siê sprowadziæ ich zwolenników
na w³a�ciw¹ drogê?

�Na pewno mo¿na, a nawet nale¿y to robiæ; jednak pouczajcie ich
podobnie jak Jezus, ³agodno�ci¹ i perswazj¹, a nie przemoc¹ � co by-
³oby gorsze ni¿ rozprzestrzenianie siê pogl¹du, któremu chce siê prze-
ciwdzia³aæ. Je¿eli istnieje co�, czego narzucenie komu� by³oby dopusz-
czalne, to mog³aby to byæ tylko dobroæ i braterstwo; nie uwa¿amy
jednak, by wprowadzanie ich si³¹ by³o dobr¹ metod¹: przekonañ bo-
wiem siê nie narzuca�.

842. Ka¿da teoria �wiatopogl¹dowa prezentowana jest jako jedyna
prawdziwa; w jaki sposób rozpoznaæ, któr¹ z nich mo¿na za tak¹ uwa¿aæ?

�Najbli¿sza prawdy bêdzie ta, dziêki której pojawia siê jak najwiê-
cej ludzi czyni¹cych dobro, a jak najmniej hipokrytów; ta, która sk³ania
ludzi do praktykowania prawa mi³o�ci i mi³osierdzia w jak najwiêk-
szym zakresie i w jak najczystszej formie. Po tych znakach poznacie,
czy teoria jest dobra � bowiem ka¿da, która prowadzi do wa�ni i po-
dzia³ów w�ród dzieci Bo¿ych, mo¿e byæ tylko fa³szywa i zgubna�.

Wolna wola
843. Czy cz³owieka charakteryzuje wolna wola decydowania o swo-

ich czynach?
�Skoro wolna jest jego my�l, to podobnie jest z wol¹ dzia³ania. Bez

wolnej woli cz³owiek by³by maszyn¹�.
844. Czy cz³owiek korzysta ze swej wolnej woli ju¿ po urodzeniu?
�Wolno�æ dzia³ania pojawia siê, gdy wystêpuje wola zrobienia cze-

go�. W pierwszym okresie ¿ycia wolno�æ ta prawie nie istnieje; dopiero
w miarê kszta³towania siê zdolno�ci, wolno�æ rozwija siê i zmienia siê
jej przedmiot. Dziecko my�l¹c o potrzebach swego wieku, korzysta ze
swojej wolnej woli w stosunku do spraw mu niezbêdnych�.

845. Czy instynktowne sk³onno�ci cz³owieka nie ograniczaj¹ jego
wolnej woli?

�Instynktowne sk³onno�ci to cechy Ducha, charakteryzuj¹ce go
jeszcze przed wcieleniem; odpowiednio do tego, czy jest on mniej lub
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bardziej rozwiniêty, sk³onno�ci mog¹ stanowiæ przyczynê karygodnych
czynów, w których towarzyszyæ mu bêd¹ Duchy sprzyjaj¹ce sk³onno-
�ciom tego typu; jednak, gdy ma siê wolê oporu, to wszystkiemu mo¿na
siê przeciwstawiæ. Pamiêtajcie, ¿e chcieæ � to móc�. (361)

846. Czy budowa organizmu ma wp³yw na aktywno�æ ¿yciow¹? Je-
¿eli tak, to czy nie ogranicza to wolnej woli?

�Oczywi�cie, ¿e Duch pozostaje pod wp³ywem materii, i to mo¿e
przejawiaæ siê w jego dzia³aniach; dlatego te¿ w �wiatach, w których
cia³a s¹ mniej zmaterializowane ni¿ na Ziemi, pewne cechy mog¹ ujaw-
niaæ siê swobodniej � jednak to nie narzêdzie stanowi �ród³o tych
cech. Zreszt¹ nale¿y tu rozró¿niæ cechy moralne od intelektualnych; je-
�li cz³owieka cechuj¹ mordercze instynkty, to znaczy, ¿e taka jest istota
jego Ducha � a wiêc to Duch jest �ród³em tej cechy, a nie organizm.
Kto�, kto ogranicza w³asn¹ my�l na rzecz zajmowania siê materi¹, upo-
dabnia siê do cz³owieka pierwotnego lub nawet istoty jeszcze gorszej,
bowiem nie interesuje go ju¿ zabezpieczenie siê przed z³em; dzieje siê
tak z jego winy, bo przecie¿ dzia³a z w³asnej woli�. (Patrz: pytanie 367
i kolejne, Wp³yw organizmu).

847. Czy zaburzenia wrodzonych zdolno�ci pozbawiaj¹ cz³owieka
wolnej woli?

�Gdy funkcjonowanie czyjego� umys³u zak³óca jaka� przyczyna �
co uniemo¿liwia my�lenie � to osoba ta nie jest ju¿ wolna. Zaburzenia
tego typu czêsto stanowi¹ karê dla Ducha, który w poprzednim istnie-
niu by³ pró¿ny i pe³en pychy, w zwi¹zku z czym robi³ z³y u¿ytek ze
swych zdolno�ci. W takiej sytuacji Duch ten mo¿e odrodziæ siê w ciele
osoby powa¿nie upo�ledzonej umys³owo � podobnie jak despota
mo¿e odrodziæ siê jako niewolnik, a z³y bogacz jako ¿ebrak; Duch jed-
nak jest �wiadomy wszystkiego i cierpi z tego powodu; oto, w jaki spo-
sób materia mo¿e wp³ywaæ na Ducha�. (371 i nastêpne)

848. Czy ograniczenie zdolno�ci umys³owych wskutek zamroczenia
alkoholowego mo¿e stanowiæ usprawiedliwienie z³ych czynów?

�Nie; pijañstwo bowiem to dobrowolne ograniczenie w³asnego
umys³u, w celu zaspokojenia prymitywnych ¿¹dz: mamy tu wiêc do
czynienia nie tylko z jednym, ale z dwoma b³êdami�.
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849. Co dominuje u cz³owieka prymitywnego: instynkt, czy wol-
na wola?

�Instynkt choæ nie przeszkadza to, by cz³owiek ten w niektórych sy-
tuacjach dzia³a³ dowolnie; jednak � podobnie jak dziecko � cz³owiek
ten korzysta z woli w celu zaspokojenia swych potrzeb, a wola ta rozwi-
ja siê wraz z inteligencj¹; w zwi¹zku z tym ty, bêd¹c lepiej rozwiniêtym
ni¿ cz³owiek prymitywny, jeste� te¿ bardziej ni¿ on odpowiedzialny za
swe czyny�.

850. Czy pozycja spo³eczna mo¿e niekiedy stanowiæ przeszkodê
w dowolnym podejmowaniu aktywno�ci?

��wiat ma niew¹tpliwie swoje wymagania; Bóg jednak jest spra-
wiedliwy: bierze pod uwagê wszystko, pozostawiaj¹c wam odpowie-
dzialno�æ zale¿n¹ od wysi³ków, które podejmowali�cie, by pokonaæ
przeszkody�.

Przeznaczenie
851. Czy w ¿yciu wszystko jest przeznaczone, w powszechnym sen-

sie tego s³owa � to znaczy, czy wszystko zosta³o przewidziane? Jak to
siê ma do wolnej woli?

�Przeznaczenie istnieje tylko w odniesieniu do dokonanego przez
wcielaj¹cego siê Ducha wyboru takiej czy innej próby; dokonuj¹c wy-
boru, Duch ten w pewien sposób okre�la, co go czeka � co stanowi
równie¿ pewne nastêpstwo jego obecnej sytuacji; mam tu na my�li pró-
by o charakterze materialnym � bowiem, gdy chodzi o próby o charak-
terze moralnym oraz o pokusy, to Duch zachowuje woln¹ wolê wyboru
miêdzy dobrem i z³em, wiêc zawsze mo¿e im ulegaæ lub siê przeciwsta-
wiaæ. Gdy zagra¿a mu upadek, to mo¿e mu przybyæ na pomoc jaki� do-
bry Duch, lecz nie ma on mo¿liwo�ci oddzia³ywania na jego wolê. Z³y,
czyli ni¿szy Duch, staraj¹c siê wyolbrzymiæ fizyczne niebezpieczeñstwo,
mo¿e zaniepokoiæ lub przestraszyæ; jednak w czasie wszystkich tego ro-
dzaju oddzia³ywañ, wcielony Duch zawsze dysponuje woln¹ wol¹�.

852. Istniej¹ ludzie, których z³y los zdaje siê prze�ladowaæ zawsze,
bez wzglêdu na to, co robi¹. Czy taki pech jest ich przeznaczeniem?



391Prawo wolno�ci

�Byæ mo¿e s¹ to próby, które musz¹ przej�æ, a które sami sobie wy-
brali; z drugiej za� strony, byæ mo¿e po raz kolejny przypisujecie z³emu
losowi co�, co wynika tylko z waszych b³êdów. Gdy dotyka was jakie�
nieszczê�cie, to niech przynajmniej bêdzie czyste wasze sumienie �
choæ w pewnym stopniu przyniesie wam to pociechê�.

Sukces lub fiasko naszego dzia³ania zale¿y od naszej pozycji spo³ecznej, jak rów-

nie¿ od b³êdnej lub w³a�ciwej oceny sytuacji. Bardziej proste i mniej upokarzaj¹ce dla

naszej mi³o�ci w³asnej jest przypisywanie klêski pechowi lub przeznaczeniu, ni¿ w³a-

snym b³êdom. Nawet je�li w wydarzeniach tych pewn¹ rolê odgrywa wp³yw Duchów, to

jednak zawsze mo¿emy siê go pozbyæ, odrzucaj¹c podsuwane nam idee, gdy s¹ z³e.

853. Niektóre osoby dopiero co uniknê³y �miertelnego niebezpie-
czeñstwa, a ju¿ grozi im nastêpne; zdaje siê, ¿e nie mog¹ unikn¹æ
�mierci. Czy to jest przeznaczenie?

�Nic oprócz �mierci nie jest nam dos³ownie przeznaczone; gdy nad-
chodzi odpowiedni moment, to w taki czy inny sposób przyjdzie siê
temu podporz¹dkowaæ�.

� Czy w zwi¹zku z tym, nawet je�li zagra¿a nam jakie� niebezpie-
czeñstwo, a nie nadesz³a jeszcze nasza godzina, to nie umrzemy?

�Nie umrzecie � i potwierdzaj¹ to tysi¹ce przyk³adów; gdy jednak
twój czas siê zbli¿a, nic nie jest w stanie go zatrzymaæ. Bóg wie wcze-
�niej, przy pomocy jakiego rodzaju �mierci odejdziesz st¹d � i czêsto
wie to równie¿ sam Duch, bowiem dowiedzia³ siê o tym, dokonuj¹c
wyboru swoich prób�.

854. Je�li godzina �mierci jest z góry wyznaczona, to czy znaczy to,
¿e nie ma sensu temu przeciwdzia³aæ?

�Nie; jednak podejmowane przez was dzia³ania mog¹ byæ skutkiem
rad pozwalaj¹cych unikn¹æ zagra¿aj¹cej wam �mierci; dziêki temu nie
dochodzi do niej w nieodpowiednim czasie�.

855. W jakim celu Opatrzno�æ ka¿e nam do�wiadczaæ niebezpie-
czeñstw, które do niczego nie prowadz¹?

�Gdy co� zagra¿a twemu ¿yciu, stanowi to ostrze¿enie, o które sam pro-
si³e�, by pokonaæ z³o i staæ siê lepszym. Unikn¹wszy niebezpieczeñstwa
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i maj¹c je jeszcze w pamiêci, bardzo intensywnie my�lisz, jak staæ siê
lepszym � w czym odpowiednio towarzysz¹ ci dobre Duchy. W sytu-
acji, gdy pojawia siê z³y Duch (mówiê »z³y«, maj¹c na my�li tkwi¹ce
w nim z³o), s¹dzisz, ¿e bêdziesz w stanie unikn¹æ tego oraz innych nie-
bezpieczeñstw, i nadal pozwalasz siê ponosiæ swym ¿¹dzom. Przy pomo-
cy tych niebezpieczeñstw, Bóg ukazuje wam wasz¹ s³abo�æ i ulotno�æ
waszego ¿ycia. Rozpatruj¹c przyczynê i naturê zagro¿enia, najczê�ciej
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jego nastêpstwa stanowi¹ karê za pope³niony b³¹d
lub za zaniedbanie obowi¹zku. W ten sposób Bóg ostrzega was, by�cie
zastanowili siê nad swym postêpowaniem i poprawili siê�. (526-532)

856. Czy Duch z góry wie, jakiego rodzaju �mierci do�wiadczy?
�Wie, ¿e wybrany przez niego styl ¿ycia mo¿e wi¹zaæ siê z takim

czy innym rodzajem �mierci; jednocze�nie jednak wie tak¿e, co nale¿y
zrobiæ, by �mierci unikn¹æ � i je�li Bóg na to pozwoli, to uda mu siê�.

857. Istniej¹ ludzie, którzy wystawiaj¹ siê na niebezpieczeñstwo na
przyk³ad w czasie walki, w przekonaniu, ¿e ich godzina �mierci jeszcze
nie nadesz³a. Czy przekonanie to ma jakie� podstawy?

�Bardzo czêsto cz³owiek przeczuwa swój koniec, podobnie jak
mo¿e przeczuwaæ, ¿e jeszcze nie umrze. Przeczucie to pochodzi od jego
Duchów-opiekunów, które chc¹, by by³ przygotowany do odej�cia
z tego �wiata lub które dodaj¹ mu odwagi w chwilach, gdy jest to po-
trzebne. �ród³em tego przeczucia mo¿e byæ tak¿e intuicyjna �wiado-
mo�æ charakteru wybranego istnienia lub przyjêtej misji oraz przekona-
nie, ¿e nale¿y je doprowadziæ do koñca�. (411-522)

858. Dlaczego ludzie przeczuwaj¹cy sw¹ �mieræ przewa¿nie boj¹
siê jej mniej ni¿ pozostali?

�To cz³owiek boi siê �mierci, a nie Duch; ten, kto stoi w jej obliczu,
my�li bardziej jako Duch ni¿ jako cz³owiek: rozumie, ¿e zbli¿a siê wol-
no�æ, i czeka na ni¹�.

859. Je�li �mierci w okre�lonym momencie nie mo¿na unikn¹æ, to
czy podobnie jest z rozmaitymi wypadkami, do których dochodzi w na-
szym ¿yciu?

�Najczê�ciej s¹ to zbyt ma³e rzeczy, by�my mogli was przed nimi
ostrzec lub pozwoliæ wam ich unikn¹æ, wp³ywaj¹c na wasze my�li, al-
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bowiem cierpienie fizyczne niezbyt nas interesuje; to jednak nie ma
wiêkszego znaczenia dla kszta³tu wybranego przez was ¿ycia. Prawdzi-
we przeznaczenie dotyczy tylko chwili, w której przyjdzie siê wam po-
¿egnaæ z tym �wiatem�.

� Czy istniej¹ zdarzenia, do których musi doj�æ, a na które wola
Duchów nie ma ¿adnego wp³ywu?

�Tak; ty jednak bêd¹c Duchem, wiedzia³e� o nich lub przeczuwa³e�
je ju¿ wcze�niej, dokonuj¹c wyboru charakteru cielesnego istnienia.
Z drugiej jednak strony nie s¹d�, ¿e wszystko, co siê wydarza, by³o ci �
jak to siê mówi � pisane; pewne wydarzenie czêsto mo¿e byæ nastêp-
stwem aktu twej wolnej woli � nigdy wiêc nie dosz³oby do niego, gdy-
by� czego� w tym kierunku nie zrobi³. Gdy oparzysz siê w palec, to nic
takiego; wynika to z twej nieuwagi i przynosi wy³¹cznie materialne na-
stêpstwa; Bóg przewidzia³ tylko wielkie cierpienia i wa¿ne wydarzenia
mog¹ce wp³yn¹æ na tw¹ sferê moraln¹ � one bowiem mog¹ mieæ
wp³yw na twe oczyszczenie i stanowiæ wa¿n¹ naukê�.

860. Czy cz³owiek dziêki swej woli i czynom mo¿e wp³ywaæ na nie-
uchronne wydarzenia � i odwrotnie?

�Mo¿e � je�li to pozorne odstêpstwo od regu³y jest zapisane w pla-
nie istnienia, które sobie wybra³. Poza tym, aby uczyniæ dobro � co
stanowi jedyny cel ¿ycia � cz³owiek mo¿e przeciwdzia³aæ z³u, zw³asz-
cza je�li pozwala to unikn¹æ z³a jeszcze wiêkszego�.

861. Czy cz³owiek dopuszczaj¹cy siê morderstwa, wybieraj¹c swe
nowe istnienie, wiedzia³, ¿e do tego dojdzie?

�Nie; wiedzia³ natomiast, ¿e wybieraj¹c ¿ycie pe³ne zmagañ, bêdzie
mieæ okazjê zabicia bli�niego; nie wiedzia³ jednak, czy tego dokona, bo-
wiem w wiêkszo�ci przypadków waha³by siê przed pope³nieniem zbrod-
ni; kto� bowiem, kto waha siê przed zrobieniem czego�, zawsze w koñcu
mo¿e to zrobiæ lub zrezygnowaæ. Gdyby Duch z góry wiedzia³, ¿e ma
pope³niæ morderstwo, �wiadczy³oby to o istnieniu jego przeznaczenia.
Wiedzcie wiêc, ¿e nikomu nie jest pisane pope³nienie zbrodni, za�
zbrodnia � podobnie jak ka¿dy inny czyn � jest aktem wolnej woli.

Zreszt¹ zawsze mylicie ze sob¹ dwie odrêbne sprawy: wydarzenia
¿yciowe o charakterze materialnym i te dotycz¹cej sfery moralnej. Je�li
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czasem nawet co� zosta³o ju¿ przewidziane, to tylko wydarzenia mate-
rialne, których przyczyna le¿y poza cz³owiekiem i które s¹ niezale¿ne
od waszej woli. Tymczasem do dzia³añ rozpatrywanych w kategoriach
moralnych zawsze dochodzi z woli cz³owieka, maj¹cego w ka¿dej
chwili wolno�æ wyboru; w przypadku wydarzeñ tego typu, w ¿adnym
razie nie mo¿na mówiæ o przeznaczeniu�.

862. Istniej¹ osoby, którym nic siê nie udaje; którym chyba jaki� z³y
geniusz towarzyszy we wszystkich przedsiêwziêciach. Czy to mo¿na
by okre�liæ jako przeznaczenie?

�Je�li chcesz, to mo¿esz to tak nazwaæ � lecz tu wszystko wi¹¿e siê
z wyborem okre�lonego charakteru istnienia; osoby te bowiem chcia³y
byæ do�wiadczone ¿yciem pe³nym rozczarowañ, by rozwijaæ w ten spo-
sób sw¹ cierpliwo�æ i umiejêtno�æ godzenia siê z losem. Jednocze�nie
jednak nie s¹d�, ¿e przeznaczenie to jest absolutne; czêsto jest rezulta-
tem wybrania z³ej drogi, która po prostu nie odpowiada poziomowi in-
teligencji cz³owieka i jego zdolno�ciom. Je�li kto� chce pokonaæ rzekê,
nie umiej¹c p³ywaæ, to jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e siê utopi; po-
dobnie jest w wielu ¿yciowych sytuacjach. Gdyby cz³owiek bra³ siê tyl-
ko za sprawy na miarê jego zdolno�ci, to prawie zawsze odnosi³by suk-
ces; je�li mu siê nie wiedzie, to tylko dlatego, ¿e jego mi³o�æ w³asna
i ambicja sk³aniaj¹ go do zej�cia z w³a�ciwej drogi oraz mylenia powo-
³ania z chêci¹ nasycenia pewnych ¿¹dz. Wtedy ponosi klêskê i jest
w tym tylko jego wina; jednak zamiast przyznaæ siê do b³êdu, woli
oskar¿aæ o to swoj¹ gwiazdê. Kto� mo¿e wiêc byæ prostym robotnikiem
i uczciwie zarabiaæ na ¿ycie � a gdy zostanie kiepskim poet¹, to mo¿e
przymieraæ g³odem. Ka¿dy z nas ma swoje miejsce i powinien umieæ
w nim ¿yæ�.

863. Czy¿ wystêpuj¹ce w danym spo³eczeñstwie zwyczaje nie zmu-
szaj¹ cz³owieka do wybrania takiej czy innej drogi i czy nie �wiadczy to
o uzale¿nianiu naszych czynów od ocen ogó³u? Czy to, co nazywa siê
poszanowaniem opinii publicznej, nie stanowi przeszkody w korzysta-
niu z wolnej woli?

�To ludzie tworz¹ zwyczaje spo³eczne, a nie Bóg; je�li im siê podpo-
rz¹dkowuj¹, to znaczy, ¿e im to odpowiada � tak wiêc to te¿ jest aktem
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wolnej woli; gdyby bowiem nie chcieli czego� robiæ, to mogliby siê
temu przeciwstawiæ; czy wiêc jest na co siê skar¿yæ? To nie obyczaje
spo³eczne nale¿y oskar¿aæ, lecz mi³o�æ w³asn¹ cz³owieka, który czasem
raczej woli umrzeæ z g³odu, ni¿ siê im przeciwstawiæ. Nikt nie przywi¹-
zuje wagi do po�wiêcenia czynionego dla zachowania dobrej opinii;
Bóg tymczasem bierze pod uwagê towarzysz¹c¹ temu pró¿no�æ. Chcê
przez to powiedzieæ, ¿e nie nale¿y nie liczyæ siê z opini¹ publiczn¹ bez
potrzeby � jak czyni¹ to niektórzy ludzie, nie tyle z przekonania, co
z chêci bycia oryginalnym; bez sensu jest doprowadziæ do sytuacji, gdy
wytykaj¹ cz³owieka palcami lub traktuj¹ jak niezwyk³e zwierzê; m¹-
drze natomiast jest ulec naciskowi opinii oraz dobrowolnie i bez sprze-
ciwu zej�æ na ni¿szy stopieñ drabiny, by dziêki temu z niej nie spa�æ�.

864. S¹ ludzie, którym los nie sprzyja � a s¹ te¿ chyba najwyra�niej
faworyzowani, bo wszystko im siê udaje. Jak to t³umaczyæ?

�Czêsto dzieje siê tak dlatego, ¿e sami potrafi¹ o to zadbaæ; jednak
mo¿e to byæ równie¿ swego rodzaju próba; sukces bowiem upaja; oso-
by takie licz¹ na swe przeznaczenie i czêsto pó�niej p³ac¹ za sukces
wysok¹ cenê, czego mog³yby unikn¹æ, postêpuj¹c rozwa¿niej�.

865. W jaki sposób mo¿na wyja�niæ szczê�cie towarzysz¹ce niektó-
rym osobom w sytuacjach, w których ani wola, ani inteligencja nie
maj¹ znaczenia: na przyk³ad podczas gry?

�Niektóre Duchy ju¿ wcze�niej wybra³y sobie okre�lony rodzaj
przyjemno�ci; towarzysz¹ce im szczê�cie to swego rodzaju pokusa.
Ten, kto wygrywa jako cz³owiek, mo¿e traciæ jako Duch: to próba jego
pychy i chciwo�ci�.

866. Czy wobec tego przeznaczona nam w obecnym ¿yciu sytuacja
materialna stanowi efekt dzia³ania naszej wolnej woli?

�Ty sam wybra³e� tak¹ w³a�nie próbê: im jest trudniejsza, a ty zno-
sisz j¹ dzielniej � tym wy¿ej siê wznosisz. Ci, którzy pêdz¹ ¿ycie
w dostatku i w�ród ludzkich przyjemno�ci, to leniwe Duchy, które nie
rozwijaj¹ siê. Dlatego te¿ liczba osób, którym siê nie wiedzie, znacznie
przekracza liczbê szczê�liwych na tym �wiecie � bowiem wiêkszo�æ
Duchów poszukuje prób, które bêd¹ dla nich owocne. Duchy te dosko-
nale widz¹ ulotno�æ waszych warto�ci i rado�ci. Z drugiej strony jednak,
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nawet najszczê�liwsze ¿ycie nieustannie pe³ne jest rozterek i niepoko-
jów: zawsze tak bêdzie, nawet je�li nie bêdzie w nim bólu�. (525 i na-
stêpne)

867. Sk¹d wziê³o siê powiedzenie: urodziæ siê pod szczê�liw¹
gwiazd¹?

�To stary przes¹d, ³¹cz¹cy gwiazdy z losem cz³owieka; alegoria,
nierozwa¿nie traktowana przez niektórych dos³ownie�.

Poznanie przysz³o�ci
868. Czy przysz³o�æ mo¿e byæ ujawniona cz³owiekowi?
�W zasadzie jest przed nim ukryta i tylko w rzadkich oraz wyj¹tko-

wych przypadkach Bóg pozwala, by zosta³a ujawniona�.
869. Dlaczego przysz³o�æ jest przed cz³owiekiem ukryta?
�Gdyby cz³owiek zna³ przysz³o�æ, to lekcewa¿y³by tera�niejszo�æ

i nie dzia³a³by z tak¹ sam¹ wolno�ci¹; dominowa³aby bowiem u niego
my�l, ¿e co� musi siê wydarzyæ, czym� nie powinien siê zajmowaæ lub
co� innego powinien przedsiêwzi¹æ. Bóg nie chc¹c, aby do tego dosz³o
pragnie, by ka¿dy bra³ udzia³ w ró¿nych wydarzeniach, nawet je�li
chcia³by im siê przeciwstawiæ; w ten sposób ty sam czêsto wrêcz nie-
�wiadomie przyczyniasz siê do czego�, co dopiero ma siê wydarzyæ�.

870. Skoro nieznajomo�æ przysz³o�ci jest po¿yteczna, to dlaczego
Bóg pozwala czasem na jej ujawnienie?

�Dzieje siê tak wtedy, gdy jej wcze�niejsze poznanie mo¿e przyczy-
niæ siê do ³atwiejszej realizacji pewnych spraw, a temu nie zaszkodzi;
cz³owiek postêpuje wtedy inaczej, ni¿ gdyby wiedzy takiej nie posia-
da³. Poza tym, czêsto stanowi to próbê. Perspektywa pewnych wyda-
rzeñ mo¿e wzbudziæ zarówno dobre, jak i z³e my�li; gdyby na przyk³ad
jaki� cz³owiek dowiedzia³ siê, ¿e otrzyma spadek, którego siê nie spo-
dziewa, to mog³aby nim ow³adn¹æ chciwo�æ; móg³by rzuciæ siê w wir
�wiatowych uciech, a chêæ wcze�niejszego posiadania bogactwa mo-
g³aby go sk³oniæ do ¿yczenia �mierci temu, kto ma mu je zostawiæ
w spadku; z drugiej strony, perspektywa ta mog³aby wzbudziæ w nim do-
bre uczucia i szlachetne my�li. Z jeszcze inn¹ prób¹ mamy do czynienia,
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gdy przepowiednia nie zrealizuje siê: chodzi tu o sprawdzenie,
w jaki sposób cz³owiek zniesie zawód; w ka¿dym razie, kto� taki zas³u-
¿y na nagrodê lub karê, odpowiednio do my�li, które wzbudzi³a u niego
wiara w mo¿liwo�æ zaistnienia okre�lonego faktu�.

871. Skoro Bóg wie wszystko, to wie równie¿, czy okre�lona próba
powiedzie siê cz³owiekowi, czy te¿ nie. W zwi¹zku z tym, czemu ma
s³u¿yæ próba, je�li Bóg wie ju¿ o tym cz³owieku wszystko?

�Tak samo mo¿na by zapytaæ, dlaczego Bóg nie stworzy³ cz³owie-
ka od razu doskona³ym (119); dlaczego cz³owiek jest dzieckiem, za-
nim stanie siê doros³y (379). Celem próby nie jest poinformowanie
Boga o zas³ugach tego cz³owieka � Bóg bowiem doskonale wie to, co
chce wiedzieæ � lecz przyznanie cz³owiekowi ca³kowitej odpowie-
dzialno�ci za jego czyny; ma on bowiem wolno�æ decydowania, czy co�
zrobi, czy te¿ nie. W sytuacji, gdy cz³owiek mo¿e wybieraæ miêdzy do-
brem i z³em, skutkiem nios¹cej ze sob¹ pokusê próby jest osi¹gniêcie
przez niego zas³ugi oparcia siê pokusie; poza tym skoro Bóg z góry wie,
czy cz³owiekowi powiedzie siê, czy te¿ nie � nie móg³by w swej spra-
wiedliwo�ci ani go ukaraæ, ani wynagrodziæ za co�, co nie mia³o miej-
sca�. (258)

Podobnie jest z lud�mi. Choæby nie wiadomo jak zdolny by³ uczeñ i nie wiadomo

jak wielka by³aby pewno�æ, ¿e mu siê powiedzie, to jednak nikt nie przyznaje mu �wia-

dectwa bez egzaminu, czyli bez próby; podobnie sêdzia skazuje oskar¿onego dopiero po

procesie, a nie na podstawie podejrzeñ.

Im bardziej zastanawiamy siê nad konsekwencjami p³yn¹cymi dla cz³owieka z po-

znania przysz³o�ci, tym wyra�niej dostrzega siê m¹dro�æ Opatrzno�ci, która j¹ ukrywa.

Pewno�æ, ¿e co� siê powiedzie, sprawi³aby, ¿e cz³owiek przesta³by siê staraæ; podobnie

�wiadomo�æ zbli¿aj¹cego siê nieszczê�cia mog³aby go za³amaæ; w ka¿dej z tych sytuacji

jego dzia³ania zosta³yby sparali¿owane. To dlatego przysz³o�æ jest mu ukazywana tylko

jako cel, do którego musi usilnie zmierzaæ, choæ nie zna dok³adnie wiod¹cej do niego

drogi. Poznanie wszystkich czekaj¹cych cz³owieka w drodze wydarzeñ pozbawi³oby go

inicjatywy i ograniczy³oby korzystanie z wolnej woli; da³by siê wci¹gn¹æ w wir prze-

znaczonych wydarzeñ, nie robi¹c u¿ytku ze swych zdolno�ci. Bowiem gdy sukces jest

zagwarantowany, to ju¿ siê o niego nie stara.
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Zarys teorii o przyczynach ludzkich uczynków
872. Zagadnienie wolnej woli mo¿na by uj¹æ w sposób nastêpuj¹cy:
Przeznaczeniem cz³owieka nie jest czynienie z³a; podejmowane

przez niego dzia³ania nie zosta³y mu z góry zapisane; pope³niane przez
niego zbrodnie nie stanowi¹ wydarzeñ o znamionach przeznaczenia.
Jako próbê lub karê, Duch mo¿e wybraæ okre�lone istnienie cielesne,
w czasie którego bêdzie mieæ okazjê do pope³nienia zbrodni, co wi¹zaæ
siê mo¿e czy to ze �rodowiskiem, w którym przyjdzie mu ¿yæ, b¹d� te¿
z okre�lonymi okoliczno�ciami � zawsze jednak bêdzie mieæ wybór ta-
kiego czy innego postêpowania. W ten sposób mo¿emy mówiæ o dzia³a-
niu wolnej woli zarówno w sytuacji, gdy Duch jest wolny i dokonuje
wyboru nowego istnienia cielesnego � jak równie¿ gdy jest ju¿ wcie-
lony i mo¿e dowolnie ulegaæ lub opieraæ siê wyzwaniom, o których sam
wcze�niej zdecydowa³. Zadanie przygotowania cz³owieka do przeciw-
stawiania siê negatywnym tendencjom spoczywa na osobach odpowia-
daj¹cych za jego edukacjê; edukacja za� bêdzie w tym wzglêdzie sku-
teczna, gdy jej podstawê stanowiæ bêd¹ pog³êbione studia nad moraln¹
natur¹ cz³owieka. Dziêki poznaniu praw rz¹dz¹cych t¹ natur¹, bêdzie-
my w stanie na ni¹ oddzia³ywaæ, podobnie jak na inteligencjê wp³ywa
siê poprzez kszta³cenie, a na sferê fizyczn¹ poprzez higienê.

W czasie, gdy Duch oddzieliwszy siê od materii, b³¹ka siê, dokonuje
on wyboru swych przysz³ych istnieñ cielesnych, odpowiednio do osi¹-
gniêtego stopnia rozwoju, co � jak ju¿ powiedzieli�my � odbywa siê
przy udziale jego wolnej woli. Wcielenie w ¿aden sposób nie likwiduje
tej wolno�ci; gdy Duch ustêpuje pod wp³ywem materii, to znaczy, ¿e
nie powiod³a mu siê próba, któr¹ wybra³; o pomoc w pokonaniu trudno-
�ci mo¿e prosiæ Boga i dobre Duchy. (337)

Nie korzystaj¹c z wolnej woli, cz³owiek nie móg³by zostaæ ukarany
za z³o ani nagrodzony za dobro; zasada ta ma zastosowanie równie¿
w ¿yciu spo³ecznym, gdzie wszelk¹ zas³ugê lub naganê ³¹czy siê z in-
tencj¹, czyli z wol¹; wobec tego, tu te¿ wola ³¹czy siê z wolno�ci¹.
Cz³owiek nie powinien wiêc doszukiwaæ siê przyczyn swoich z³ych
czynów w okre�lonej budowie cia³a; �wiadczy³oby to bowiem, ¿e nie
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bierze pod uwagê swej umiejêtno�ci logicznego my�lenia oraz wszel-
kich innych cech ludzkiej natury i w rezultacie stawia siê na równi ze
zwierzêtami. Ta sama zasada dotyczy zarówno z³a, jak i dobra; gdy jed-
nak cz³owiek czyni dobro, to sobie woli przypisaæ ca³¹ zas³ugê i nie
doszukuje siê jego przyczyn w swoim ciele; �wiadczy to o tym, ¿e �
mimo opinii niektórych naukowców � przyznaje, i¿ jego gatunek wy-
ró¿nia spo�ród pozosta³ych pewna piêkna cecha: wolno�æ my�lenia.

Mówi¹c o przeznaczeniu w powszechnym sensie tego s³owa, zak³ada
siê, ¿e wszelkie wydarzenia w naszym ¿yciu zosta³y ju¿ nieodwo³alnie
ustalone, bez wzglêdu na ich znaczenie. Gdyby taki mia³ byæ porz¹dek
rzeczy, to o cz³owieku mo¿na by mówiæ w kategoriach pozbawionej woli
maszyny. Do czego wiêc s³u¿y³aby mu w takiej sytuacji inteligencja, je�li
jego dzia³ania i tak zale¿a³yby od przeznaczenia? Je�li teoria ta by³aby
prawdziwa, �wiadczy³oby to o nieistnieniu moralnej wolno�ci; w zwi¹z-
ku z tym cz³owiek nie by³by ju¿ za nic odpowiedzialny: ani za z³o, ani za
dobro, ani za zbrodnie, ani za szlachetne czyny. Bóg, bêd¹c w najwy¿-
szym stopniu sprawiedliwy, nie móg³by karaæ swego stworzenia za po-
pe³nione przez nie z³e czyny, które wszak nie zale¿a³yby od niego; nie
móg³by te¿ nagradzaæ za cnotê, której Jego dziecko nie wypracowa³o
w³asnym wysi³kiem. Sytuacja taka k³óci³aby siê z prawem postêpu, bo-
wiem cz³owiek oczekuj¹c wszystkiego od losu, nie robi³by nic w celu
poprawienia swej sytuacji, bo i tak nic by mu to nie da³o.

Przeznaczenie nie jest jednak pustym terminem; mo¿na o nim mó-
wiæ w odniesieniu do pozycji zajmowanej przez cz³owieka na Ziemi
oraz zadañ, jakie ma do wykonania; dotyczy to tak¿e rodzaju istnienia,
które wybra³ Duch � to znaczy, czy bêdzie ono prób¹, kar¹, czy misj¹;
cz³owiek bowiem nieuchronnie bêdzie do�wiadczaæ wszelkich niedo-
godno�ci towarzysz¹cych wybranemu rodzajowi istnienia oraz podle-
gaæ zwi¹zanym z nim dobrym lub z³ym wp³ywom; tu jednak koñczy siê
przeznaczenie � reszta za� zale¿y ju¿ tylko od tego, czy cz³owiek bê-
dzie chcia³ ulec tym wp³ywom, czy siê im przeciwstawi. Szczegó³owe
okoliczno�ci poszczególnych wydarzeñ wi¹¿¹ siê z tak¹ czy inn¹ aktyw-
no�ci¹ samego cz³owieka, na któr¹ mog¹ te¿ wp³ywaæ Duchy, inspiru-
j¹c go odpowiednimi my�lami. (459)
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Przeznaczenie wystêpuje wiêc w przypadku wydarzeñ bêd¹cych na-
stêpstwem wyboru dokonanego przez Ducha; nie mo¿na jednak mówiæ
o przeznaczeniu w odniesieniu do nastêpstw owych wydarzeñ � te bo-
wiem zale¿¹ wy³¹cznie od odpowiednich decyzji podjêtych przez cz³o-
wieka; nie mo¿na te¿ mówiæ o przeznaczeniu w odniesieniu do sfery
moralnej ludzkiego ¿ycia.

Tylko �mieræ stanowi absolutne przeznaczenie cz³owieka i nie ma
od niej odwrotu; nie da siê bowiem przeciwstawiæ postanowieniu
o koñcu istnienia lub pisanemu nam takiemu czy innemu rodzajowi
�mierci.

Przewa¿nie s¹dzi siê, ¿e to cz³owiek jest �ród³em w³asnych sk³onno-
�ci; ¿e zale¿¹ one od budowy jego organizmu, i w zwi¹zku z tym nie
ponosi za nie odpowiedzialno�ci; dlatego te¿ mo¿e usprawiedliwiaæ
swe czyny tak¹, a nie inn¹ natur¹. W przypadku teorii spirytystycznej
rozwi¹zanie tego problemu jest bardziej moralne: tu przypisuje siê
cz³owiekowi woln¹ wolê w pe³nym wymiarze; mówi mu siê, ¿e je�li
uczyni³ co� z³ego, to sta³o siê tak dlatego, i¿ uleg³ z³ym sugestiom �
i ¿e to on jest za wszystko odpowiedzialny, mia³ bowiem mo¿liwo�æ
przeciwstawienia siê im; jest to ³atwiejsze ni¿ walka z w³asn¹ natur¹.
Tak wiêc, zgodnie z teori¹ spirytystyczn¹, nie istnieje wp³yw, któremu
nie mo¿na by siê przeciwstawiæ: cz³owiek zawsze mo¿e zamkn¹æ siê na
skryte podszepty sk³aniaj¹ce go ku z³u, podobnie jak mo¿e fizycznie
nie s³uchaæ kogo�, kto do niego mówi; mo¿e to zrobiæ z w³asnej woli,
na dodatek prosz¹c o niezbêdn¹ do tego si³ê Boga, dziêki czemu uzyska
wsparcie dobrych Duchów. To w³a�nie mia³ na my�li Jezus ucz¹cy nas
Modlitwy Pañskiej, mówi¹c: �I nie wód� nas na pokuszenie, ale nas
zbaw od z³ego�.

Owa teoria przyczyn le¿¹cych u podstaw naszych czynów stanowi
oczywi�cie jeden z elementów ca³ej nauki Duchów; jest nie tylko mo-
ralnie czysta, ale tak¿e umacnia pozycjê cz³owieka w jego w³asnych
oczach; teoria ta dowodzi, ¿e cz³owiek ma mo¿liwo�æ przeciwstawienia
siê sile sk³aniaj¹cej go ku z³u � podobnie jak mo¿e zamkn¹æ swój dom
przed obcymi; w jej �wietle cz³owiek nie jest ju¿ maszyn¹ dzia³aj¹c¹
pod wp³ywem niezale¿nego od niej impulsu � jest natomiast my�l¹c¹
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istot¹, która s³ucha, ocenia i dowolnie dokonuje wyboru takich czy in-
nych rad. Dodajmy ponadto, ¿e cz³owiek nie jest pozbawiony w³asnej
inicjatywy; wszak w rzeczywisto�ci w jego wnêtrzu znajduje siê wcie-
lony Duch, który mimo cielesnej pow³oki zachowuje wszystkie swoje
cechy. Tak wiêc pierwotnym �ród³em pope³nianych przez nas b³êdów
jest niedoskona³o�æ naszego w³asnego Ducha, który nie osi¹gn¹³ jesz-
cze odpowiedniego poziomu doskona³o�ci moralnej � ten bowiem
osi¹gnie w przysz³o�ci, korzystaj¹c ze swej wolnej woli; Duch ten zo-
sta³ obdarzony ¿yciem cielesnym, by oczy�ciæ siê ze swych niedosko-
na³o�ci, które teraz sprawiaj¹, ¿e staje siê podatniejszy i ³atwiej ulega su-
gestiom Duchów niedoskona³ych; te za� korzystaj¹ z tego, by cieszyæ siê,
widz¹c, jak nie wiedzie mu siê w jego przedsiêwziêciach. Przezwyciê¿a-
j¹c owe przeszkody, Duch wznosi siê moralnie; a gdy upada, to pozostaje
na tym samym poziomie, nie staj¹c siê ani lepszym, ani gorszym: sw¹
próbê bêdzie musia³ powtórzyæ, to za� mo¿e trwaæ nawet bardzo d³ugo.
W miarê jak Duch siê oczyszcza, jak zanikaj¹ z³e strony jego osobowo-
�ci, jak zwraca mniejsz¹ uwagê na negatywne podszepty � wzrasta wy-
nosz¹ca go si³a moralna, a z³e Duchy stopniowo siê od niego odsuwaj¹.

Wszystkie wcielone Duchy � te lepsze, jak i te gorsze � wspó³-
tworz¹ ludzko�æ; a poniewa¿ nasza Ziemia jest jednym ze �wiatów s³a-
biej rozwiniêtych, to dlatego wiêcej tu Duchów z³ych, ni¿ dobrych �
i st¹d bierze siê u nas tyle wystêpku. Róbmy wiêc wszystko na miarê
naszych si³, by wiêcej nie powróciæ do tego miejsca oraz by zas³u¿yæ
na mo¿liwo�æ udania siê na odpoczynek w lepszym �wiecie � jed-
nym z tych uprzywilejowanych �wiatów, w których dobro panuje nie-
podzielnie i gdzie nie bêdziemy pamiêtaæ swego przypominaj¹cego
wygnanie pobytu na Ziemi.
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Rozdzia³ XI

Prawo sprawiedliwo�ci,
mi³o�ci i mi³osierdzia

1. Sprawiedliwo�æ, a prawa naturalne � 2. Prawo w³asno�ci. Kradzie¿

� 3. Mi³osierdzie i mi³o�æ bli�niego � 4. Mi³o�æ macierzyñska i synowska

Sprawiedliwo�æ, a prawa naturalne
873. Czy poczucie sprawiedliwo�ci jest cech¹ naturaln¹ � czy te¿

stanowi rezultat nabywania okre�lonych idei?
�Jest cech¹ tak naturaln¹, ¿e ju¿ sama my�l o niesprawiedliwo�ci

was oburza. Postêp moralny niew¹tpliwie rozwija poczucie sprawiedli-
wo�ci, lecz nie jest jego �ród³em: to Bóg umie�ci³ je w sercu cz³owieka;
oto dlaczego idealne poczucie sprawiedliwo�ci znajdujecie czê�ciej
u ludzi prostych i prymitywnych, ni¿ u osób charakteryzuj¹cych siê
spor¹ wiedz¹�.

874. Je�li sprawiedliwo�æ stanowi jedno z praw natury � to jak to
siê dzieje, ¿e ludzie ró¿nie j¹ pojmuj¹ i jeden uwa¿a za sprawiedliwe
co�, co dla drugiego jest niesprawiedliwo�ci¹?

�Czêsto dzieje siê tak wtedy, gdy do g³osu dochodz¹ ¿¹dze oraz inne
naturalne uczucia, wskutek czego postrzega siê rzeczywisto�æ
z fa³szywego punktu widzenia�.

875. W jaki sposób mo¿na by zdefiniowaæ sprawiedliwo�æ?
�Sprawiedliwo�æ polega na poszanowaniu praw ka¿dej istoty�.
� Z czego wynikaj¹ te prawa?
�Z dwóch �róde³: z prawa ludzkiego i prawa naturalnego. Ludzie

stworzyli prawa dostosowane do ich zwyczajów i charakteru; prawa te



403Prawo sprawiedliwo�ci, mi³o�ci i mi³osierdzia

z³o¿y³y siê na zbiory przepisów, które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ odpowied-
nio do postêpu osi¹gniêtego w danym spo³eczeñstwie. Zwróæcie uwagê,
¿e wasze wspó³czesne przepisy � choæ nie s¹ doskona³e � nie dopusz-
czaj¹ niektórych praw istniej¹cych w �redniowieczu; te przestarza³e pra-
wa, wydaj¹ce siê wam potwornymi, wtedy uchodzi³y za sprawiedliwe
i naturalne. Tak wiêc prawo tworzone przez cz³owieka nie zawsze pozo-
staje w zgodzie ze sprawiedliwo�ci¹; reguluje pewne problemy w ramach
okre�lonych warunków spo³ecznych, podczas gdy w ¿yciu prywatnym
wiele jest spraw podlegaj¹cych tylko os¹dowi sumienia�.

876. Abstrahuj¹c od przepisów sk³adaj¹cych siê na prawo ludzkie �
co stanowi podstawê sprawiedliwo�ci, na której opiera siê prawo natu-
ralne?

�Chrystus powiedzia³ wam: �Wszystko, co chcieliby�cie, aby wam
ludzie uczynili, to i wy im czyñcie�1. Bóg umie�ci³ w sercu cz³owieka
regu³ê ca³ej prawdziwej sprawiedliwo�ci; przybiera ona postaæ pra-
gnienia, by ka¿dy respektowa³ wasze prawa. W przypadku niepewno-
�ci, co nale¿y zrobiæ w danej sytuacji w stosunku do swego bli�niego,
niech cz³owiek zapyta sam siebie, czy chcia³by, aby to samo uczyniono
z nim w identycznych okoliczno�ciach: Bóg nie móg³ daæ cz³owiekowi
pewniejszego przewodnika, ni¿ jego w³asne sumienie�.

Kryterium prawdziwej sprawiedliwo�ci jest wiêc pragnienie dla innych tego, czego

pragnie siê dla samego siebie � a nie pragnienie dla siebie tego, czego nie pragnie siê

dla innych, co stanowi zupe³nie inn¹ regu³ê. Podobnie wiêc, jak nie jest naturalnym

pragnienie dla siebie z³a � gdy za punkt wyj�cia obiera siê osobiste ¿yczenie � tak

samo zawsze powinno siê chcieæ dobra drugiego cz³owieka. We wszystkich epokach,

we wszystkich religiach cz³owiek zawsze stara³ siê dbaæ o swe osobiste prawa: tak wiêc

piêkno religii chrze�cijañskiej polega na tym, ¿e tu ponad prawa osobiste przedk³ada

siê prawa bli�niego.

877. Czy potrzeba ¿ycia w spo³eczeñstwie obliguje cz³owieka do
przestrzegania okre�lonych zasad?

1 Patrz: Mateusz, VII, 12. (Przyp. t³umacza).
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�Tak � a pierwsz¹ z nich jest przestrzeganie praw innych ludzi; ten,
kto bêdzie tych praw przestrzegaæ, zawsze postêpowaæ bêdzie sprawie-
dliwie. W waszym �wiecie, gdzie wiele osób nie przestrzega prawa
sprawiedliwo�ci, ka¿dy próbuje siê odegraæ � co prowadzi do sporów
i zaburzeñ spo³ecznych. ¯ycie spo³eczne wi¹¿e siê zarówno z prawami,
jak i z obowi¹zkami�.

878. Skoro cz³owiek mo¿e mieæ b³êdne wyobra¿enie o zakresie
swoich praw � to w jaki sposób móg³by zorientowaæ siê, gdzie s¹ ich
rzeczywiste granice?

�Bior¹c pod uwagê granicê praw bli�niego w stosunku do w³asnej
osoby, w identycznych okoliczno�ciach i vice versa�.

� Jednak je�li ka¿dy bêdzie zwracaæ uwagê na prawa bli�niego, to
có¿ stanie siê z podporz¹dkowaniem siê prze³o¿onym? Czy nie dopro-
wadzi to do anarchii?

�Prawa naturalne s¹ takie same dla wszystkich ludzi � od malucz-
kich, do najpotê¿niejszych; Bóg nie ulepi³ jednych z czy�ciejszej gliny,
ni¿ pozosta³ych i wszyscy s¹ w Jego oczach równi. Prawa Jego s¹
wieczne; natomiast te ustanowione przez cz³owieka zanikaj¹ wraz
z upadkiem jego instytucji. Poza tym ka¿dy doskonale zdaje sobie spra-
wê ze swojej si³y oraz ze swych s³abo�ci i zawsze bêdzie odczuwaæ co�
w rodzaju szacunku w stosunku do osób, które zas³uguj¹ na to ze
wzglêdu na sw¹ cnotê czy m¹dro�æ. Nale¿y pamiêtaæ, aby osoby maj¹-
ce �wiadomo�æ, ¿e maj¹ nad innymi przewagê, zna³y swe obowi¹zki, by
na ten szacunek zas³u¿yæ. Podporz¹dkowanie siê drugiemu cz³owieko-
wi w ¿aden sposób nie bêdzie kompromituj¹ce, gdy bêdzie siê uznawaæ
jego m¹dro�æ�.

879. Jaki charakter mia³by cz³owiek, który praktykowa³by sprawie-
dliwo�æ w pe³ni jej czysto�ci?

�By³by to prawdziwy sprawiedliwy, na wzór okre�lony przez Jezu-
sa; jednocze�nie bowiem praktykowa³by mi³o�æ bli�niego i mi³osier-
dzie, bez których o prawdziwej sprawiedliwo�ci nie mo¿e byæ mowy�.
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Prawo w³asno�ci. Kradzie¿
880. Które z praw naturalnych dotycz¹cych cz³owieka jest najwa¿-

niejsze?
�Prawo do ¿ycia; to dlatego nikt nie ma prawa pozbawiaæ ¿ycia bli�nie-

go ani te¿ czyniæ czegokolwiek, co narusza³oby jego istnienie cielesne.�
881. Czy prawo do ¿ycia daje cz³owiekowi prawo gromadzenia

dóbr, które w momencie, gdy nie bêdzie ju¿ móg³ pracowaæ, zagwaran-
tuj¹ mu wypoczynek?

�Tak; powinien to jednak robiæ w rodzinie, pracuj¹c uczciwie jak
pszczo³a � a nie gromadziæ wszystko jak egoista. Nawet niektóre
zwierzêta daj¹ przyk³ad takiej przezorno�ci�.

882. Czy cz³owiek ma prawo broniæ dóbr, które zgromadzi³, pracuj¹c?
�Czy¿ Bóg nie powiedzia³: »Nie kradnij«1; a Jezus: »Oddawajcie

cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu � co Boskie«2?�

To, co cz³owiek zgromadzi dziêki uczciwej pracy, stanowi jego pe³noprawn¹ w³a-

sno�æ, której ma prawo broniæ, bowiem prawo do w³asno�ci bêd¹cej owocem pracy jest

prawem naturalnym � �wiêtym, tak samo jak prawo do pracy i do ¿ycia.

883. Czy chêæ posiadania to naturalne uczucie?
�Tak; gdy jednak chodzi o posiadanie tylko dla siebie i o w³asne za-

dowolenie, to jest to egoizm�.
� Czy jednak chêæ posiadania czego� dla siebie nie jest uzasadnio-

na, bo przecie¿ dziêki temu nie jest siê od kogo� uzale¿nionym?
�Istniej¹ ludzie nienasyceni, którzy gromadz¹ nie przynosz¹ce niko-

mu po¿ytku dobra, byleby tylko zaspokoiæ w³asn¹ ¿¹dzê. Czy s¹dzisz,
¿e Bóg patrzy na to ³askawym okiem? Natomiast ten, kto gromadzi je
pracuj¹c z my�l¹ o wspomo¿eniu bli�nich, praktykuje prawo mi³o�ci
i mi³osierdzia, a jego pracê b³ogos³awi Bóg�.

884. Na czym polega pe³noprawna w³asno�æ?

1 Patrz: Exodus, XX, 15. (Przyp. t³umacza).
2 Patrz: Mateusz, XXII, 21. (Przyp. t³umacza).
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�Pe³noprawna mo¿e byæ tylko w³asno�æ osi¹gniêta bez szkody dla
drugiego cz³owieka�. (808)

Prawo mi³o�ci i sprawiedliwo�ci zabrania czyniæ drugiemu to, czego nie chcieliby-

�my, aby nam uczyniono; potêpia tym samym ka¿dy sposób zdobywania dóbr sprzeczny

z t¹ zasad¹.

885. Czy prawo w³asno�ci jest nieograniczone?
�Niew¹tpliwie co�, co zosta³o osi¹gniête pe³noprawnie, stanowi

w³asno�æ; jednak � jak ju¿ powiedzieli�my � niedoskona³e prawo-
dawstwo ludzkie dopuszcza czêsto umowne przepisy, sprzeczne z natu-
raln¹ sprawiedliwo�ci¹. To dlatego ludzie reformuj¹ swoje prawa w miarê
dokonuj¹cego siê postêpu i w miarê, jak lepiej pojmuj¹ sprawiedliwo�æ.
To, co w obecnym stuleciu wydaje siê doskona³e, w nastêpnym mo¿e
uchodziæ za barbarzyñstwo�.

Mi³osierdzie i mi³o�æ bli�niego
886. Jaki jest prawdziwy sens s³owa mi³osierdzie, którego u¿ywa³

Jezus?
�¯yczliwo�æ dla ka¿dego, wyrozumia³o�æ dla niedoskona³o�ci in-

nych ludzi, przebaczenie krzywd�.

Mi³o�æ i mi³osierdzie uzupe³niaj¹ prawo sprawiedliwo�ci, bowiem kochaæ bli�niego,

to czyniæ dla niego dobro na miarê naszych si³ � tak jak chcieliby�my, aby postêpowano

wobec nas samych. Taki jest sens s³ów Jezusa: Kochajcie siê wzajemnie jak bracia.

Mi³osierdzie � wed³ug Jezusa � nie ogranicza siê do ja³mu¿ny; dotyczy wszyst-

kich naszych relacji z bli�nimi, bez wzglêdu na to, czy stoj¹ od nas ni¿ej, dorównuj¹

nam, czy te¿ nas przewy¿szaj¹. Wymaga od nas wyrozumia³o�ci, bo wszyscy siê

nawzajem potrzebujemy; zabrania nam poni¿aæ nieszczê�liwego, choæ my � prze-

ciwnie � zbyt czêsto to czynimy. Niech tylko pojawi siê jaki� bogacz, a wszyscy s¹

dla niego mili i uczynni; za� niech no tylko bêdzie to biedak � to natychmiast

wydaje siê, ¿e nie ma co siê nim przejmowaæ. Im gorsza jest jego sytuacja, tym bar-

dziej staramy siê powiêkszaæ jego nieszczê�cie, upokarzaj¹c go. Cz³owiek naprawdê
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dobry usi³uje wynie�æ poni¿onego w jego w³asnych oczach, staraj¹c siê zmniejszyæ

dziel¹cy dystans.

887. Jezus powiedzia³ tak¿e: �Kochajcie waszych nieprzyjació³�1.
Czy jednak mi³o�æ w stosunku do wrogów nie k³óci siê z naszymi natu-
ralnymi sk³onno�ciami � bo czy¿ nienawi�æ nie wyp³ywa z niechêci
istniej¹cej pomiêdzy Duchami?

�Oczywi�cie nie da siê darzyæ swych wrogów gor¹c¹ i pe³n¹ pasji
mi³o�ci¹; jednak Jezus nie to chcia³ przez to powiedzieæ; kochaæ swych
nieprzyjació³, to im wybaczaæ i odp³acaæ im dobrem za z³o; w ten spo-
sób uzyskuje siê przewagê; dokonuj¹c zemsty, staje siê nawet poni¿ej
ich poziomu�.

888. Co nale¿y s¹dziæ o ja³mu¿nie?
�Cz³owiek doprowadzony do proszenia o ja³mu¿nê poni¿a siê mo-

ralnie i fizycznie: po prostu dziczeje. W spo³eczeñstwie opartym na
prawach Bo¿ych i na sprawiedliwo�ci, jako jednostce s³abej powinna
mu byæ udzielona pomoc, jednak nie w sposób poni¿aj¹cy. Powinno siê
zabezpieczaæ byt tym, którzy nie mog¹ pracowaæ, nie pozwalaj¹c, by
o ich ¿yciu decydowa³ ³ut szczê�cia czy dobra wola innych�.

� Czy w zwi¹zku z tym potêpiacie ja³mu¿nê?
�Nie; to nie ja³mu¿nê nale¿y potêpiaæ, lecz sposób, w jaki czêsto siê

ni¹ obdarza. Dobry cz³owiek, pojmuj¹cy mi³osierdzie tak jak Jezus,
udziela pomocy, zanim jeszcze kto� go o ni¹ poprosi.

Prawdziwe mi³osierdzie zawsze jest dobre i mile widziane; lecz
wiele zale¿y od sposobu, w jaki siê je praktykuje. Przys³uga oddana
dyskretnie ma podwójn¹ warto�æ; natomiast gdy czyni siê to wynio�le,
to potrzebuj¹cy mo¿e j¹ przyj¹æ, lecz serce go boli.

Pamiêtajcie, ¿e ostentacja niweczy w oczach Boga zas³ugê z dobro-
czynno�ci. Jezus powiedzia³: »Gdy dajesz ja³mu¿nê, to niech nie wie
twoja lewa rêka, co czyni prawa«2; uczy was w ten sposób, aby mi³o-
sierdziu nie towarzyszy³a pycha.

1 Patrz: Mateusz, V, 44. (Przyp. t³umacza).
2 Patrz: Mateusz, VI, 3. (Przyp. t³umacza).
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Wystarczy odró¿niæ rozumian¹ dos³ownie ja³mu¿nê od dobroczyn-
no�ci. Nie zawsze ten, kto prosi, jest najbardziej potrzebuj¹cym; strach
przed upokorzeniem powstrzymuje przed ¿ebraniem naprawdê potrze-
buj¹cego i cierpi on, nie skar¿¹c siê; to takie osoby potrafi odnale�æ bez
ostentacji kto� naprawdê mi³osierny.

Kochajcie siê wzajemnie, oto ca³e prawo; Bo¿e prawo, przy pomocy
którego Bóg rz¹dzi �wiatami. Mi³o�æ jest prawem ci¹¿enia wszystkich
organicznych istot ¿ywych; ci¹¿enie jest prawem mi³o�ci materii nie-
organicznej.

Nigdy nie zapomnijcie, ¿e Duch � bez wzglêdu na jego stopieñ roz-
woju; bez wzglêdu na to, czy b³¹ka siê, czy ju¿ reinkarnowa³ siê � za-
wsze zajmuje pozycjê ni¿sz¹ od kogo�, kto go prowadzi i pomaga mu
siê doskonaliæ, oraz wy¿sz¹ od kogo�, wobec kogo to on ma do spe³nie-
nia podobne obowi¹zki. B¹d�cie wiêc mi³osierni, nie tylko takim mi³o-
sierdziem, które ka¿e wam wyci¹gaæ grosz z kieszeni i ch³odno dawaæ
go komu�, kto o�miela siê o niego prosiæ; id�cie raczej szukaæ ukrytej
biedy. B¹d�cie wyrozumiali dla wad waszych bli�nich; zamiast pogar-
dzaæ ich niewiedz¹ i wystêpkiem, uczcie ich i sk³aniajcie do poprawy;
b¹d�cie delikatni i ¿yczliwi wobec ka¿dego, kogo przewy¿szacie � na-
wet wobec najmniejszych stworzeñ, a w ten sposób bêdzie pos³uszni
prawu Boga�.

�WIÊTY WINCENTY A PAULO

889. Czy istniej¹ ludzie, których do ¿ebractwa zmusi³y ich w³asne
b³êdy?

�Oczywi�cie; je�li jednak kto� odebra³ dobre wychowanie moralne,
sk³aniaj¹ce go do praktykowania prawa Bo¿ego, to nie popadnie w wy-
stêpek, który doprowadzi go do upadku; to od tego zale¿y poprawa istot
zamieszkuj¹cych wasz¹ planetê�. (707)

Mi³o�æ macierzyñska i synowska
890. Czy mi³o�æ macierzyñska jest jedn¹ z cnót, czy raczej instynk-

townym uczuciem wspólnym dla ludzi i zwierz¹t?
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�Jest jednym i drugim. Natura obdarzy³a matkê mi³o�ci¹ do swych
dzieci w celu zachowania ich przy ¿yciu; jednak u zwierz¹t, mi³o�æ ta
ogranicza siê do potrzeb materialnych: ustaje, gdy opieka nie jest ju¿
konieczna; w przypadku cz³owieka, mi³o�æ macierzyñska trwa ca³e ¿y-
cie, a ³¹cz¹ siê z ni¹ bêd¹ce cnotami ofiarno�æ i wyrzeczenie; mi³o�æ ta
trwa nawet po �mierci, towarzysz¹c dziecku poza granic¹ grobu; widzi-
cie wiêc, ¿e miêdzy mi³o�ci¹ ludzk¹ i zwierzêc¹ istnieje spora ró¿nica�.
(205-385)

891. Skoro mi³o�æ macierzyñska jest uczuciem naturalnym, to sk¹d
siê bior¹ matki nienawidz¹ce swych dzieci, nawet ju¿ w chwilê po ich
urodzeniu?

�Czasami jest to próba wybrana przez Ducha dziecka lub kara, gdy
on sam w innym istnieniu by³ z³ym rodzicem lub z³ym dzieckiem (392).
W ka¿dym razie z³¹ matkê mo¿e animowaæ tylko z³y Duch, który usi³u-
je uniemo¿liwiæ Duchowi dziecka zwyciêskie wyj�cie z próby, której
siê podda³; jednak to naruszenie praw natury nie pozostanie bezkarne,
za� Duchowi dziecka zostanie zrekompensowany fakt, ¿e musia³ stawiæ
czo³o przeszkodom�.

892. Gdy dzieci dostarczaj¹ zmartwieñ, to czy rodziców nale¿y ob-
winiaæ za to, ¿e w ich zachowaniu ma³o jest serdeczno�ci � która mo-
g³aby wystêpowaæ, gdyby tych zmartwieñ nie by³o?

�Nie, bowiem odpowiednia opieka nad dzieckiem jest ich obowi¹z-
kiem, a misja rodziców polega na podejmowaniu wszelkich wysi³ków,
by prowadziæ swe dzieci ku dobru (582-583). Jednak zmartwienia te s¹
czêsto nastêpstwem z³ych przyzwyczajeñ, które rodzice wykszta³cali
w swych dzieciach ju¿ od ko³yski; a wiêc po prostu zbieraj¹ to, co sami
zasiali�.
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Rozdzia³ XII

Doskona³o�æ moralna

1. Cnoty i wady � 2. ¯¹dze � 3. O egoizmie � 4. Cechy dobrego cz³owieka

� 5. Poznanie samego siebie

Cnoty i wady
893. Która z cnót jest najbardziej chwalebna?
�Wszystkie cnoty przynosz¹ zas³ugê, ka¿da z nich jest bowiem

oznak¹ postêpu na drodze ku dobru. Cnot¹ bêdzie ka¿de dobrowolne
przeciwstawienie siê z³ym sk³onno�ciom i pokusom; jednak najwspa-
nialsz¹ cech¹ cnoty jest spontaniczne po�wiêcenie osobistego interesu
na rzecz dobra bli�niego; najwiêksz¹ zas³ugê przynosi wiêc ta cnota,
której podstawê stanowi bezinteresowne mi³osierdzie�.

894. Istniej¹ ludzie czyni¹cy dobro spontanicznie, którzy nie musz¹
pokonywaæ ¿adnych wewnêtrznych oporów; czy ich zas³ugi równe s¹
zas³ugom tych, którzy, by uczyniæ dobro, musz¹ przeciwstawiæ siê w³a-
snej naturze?

�Je�li kto� nie musi staczaæ wewnêtrznej walki, to znaczy, ¿e ju¿
dokona³ siê w nim postêp: on ju¿ walczy³ i zwyciê¿y³; to dlatego dobre
uczucia przychodz¹ mu bez trudu, a jego dzia³ania wydaj¹ siê proste:
czynienie dobra sta³o siê jego nawykiem. Nale¿y wiêc szanowaæ go jak
starego wiarusa, który wywalczy³ swój awans.

Poniewa¿ jednak jeste�cie jeszcze daleko od doskona³o�ci, to przy-
k³ad takich ludzi bije was po oczach i podziwiacie ich tym bardziej, im
rzadziej ich spotykacie; wiedzcie jednak, ¿e to, co u was jest wyj¹tkiem,
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w �wiatach lepiej rozwiniêtych ni¿ wasz stanowi regu³ê. Dobre uczucia
s¹ tam spontaniczne wszêdzie, �wiaty te bowiem zamieszkuj¹ tylko do-
bre Duchy, a jakakolwiek z³a intencja stanowi³aby nadzwyczajny wyj¹-
tek. Dlatego te¿ ludzie s¹ tam szczê�liwi; na Ziemi bêdzie podobnie,
gdy ludzko�æ zmieni siê oraz zrozumie i bêdzie praktykowaæ mi³osier-
dzie w prawdziwym tego s³owa znaczeniu�.

895. Abstrahuj¹c od jaskrawych przejawów cnót i wad, co do któ-
rych nikt nie mo¿e siê myliæ � jaka jest najbardziej charakterystyczna
oznaka niedoskona³o�ci?

�Dbanie tylko o w³asny interes. Przymioty moralne s¹ czêsto jak
warstwa z³ocenia na miedzianej blasze, ulegaj¹ca kamieniowi pro-
bierczemu. Cz³owiek mo¿e posiadaæ prawdziwe zalety moralne, dziê-
ki którym w oczach innych uchodzi za dobrego; czêsto cechy te jed-
nak, mimo ¿e �wiadcz¹ o jego postêpie, to nie sprawdzaj¹ siê
w pewnych okoliczno�ciach � i wystarczy wtedy nieco wkroczyæ
w sferê osobistych interesów cz³owieka, by ujawni³o siê jego wnê-
trze. Równie¿ prawdziwa bezinteresowno�æ jest przymiotem tak rzad-
ko spotykanym na Ziemi, ¿e gdy ju¿ wystêpuje, to podziwia siê j¹ jak
niezwyk³e zjawisko.

O jawnej ni¿szo�ci �wiadczy przywi¹zanie do spraw materialnych �
bowiem im bardziej cz³owiek czuje siê zwi¹zany z dobrami tego �wia-
ta, tym gorzej rozumie swoj¹ przysz³o�æ; brak zainteresowania dobrami
dowodzi, ¿e � przeciwnie � postrzega on przysz³o�æ z pozycji naj-
wy¿szej z mo¿liwych�.

896. Istniej¹ ludzie bezinteresowni nie�wiadomie, którzy rozrzutnie
rozdaj¹ swoje dobra w sposób nieprzemy�lany; czy maj¹ w tym jak¹�
zas³ugê?

�Godna pochwa³y jest ich bezinteresowno�æ, jednak nie zas³uguj¹
na nagrodê za dobro, które mogliby uczyniæ. Podczas gdy bezintere-
sowno�æ jest cnot¹, to rozrzutno�æ �wiadczy o braku rozs¹dku. Maj¹tek
nie zosta³ dany ludziom, by rozrzucaæ go na wietrze lub zakopaæ w ku-
frze; jest to depozyt, z którego przyjdzie siê rozliczyæ � cz³owiek bo-
wiem ponosi odpowiedzialno�æ za wszystko, co zosta³o mu powierzo-
ne, za dobro, które móg³ dziêki temu uczyniæ, a nie zrobi³ tego; bêdzie
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musia³ odpowiedzieæ za wszystkie ³zy, które móg³ otrzeæ dziêki posia-
danym pieni¹dzom, daj¹c je potrzebuj¹cym�.

897. Czy ten, kto czyni dobro, nie spodziewaj¹c siê rekompensaty
na Ziemi, lecz w nadziei, ¿e skorzysta na tym w innym ¿yciu, bo jego
pozycja bêdzie przez to lepsza, nie myli siê? I czy my�l taka przyczynia
siê do jego rozwoju?

�Nale¿y czyniæ dobro z mi³osierdzia, to jest bezinteresownie�.
� Jednocze�nie jednak ka¿dy w sposób naturalny pragnie posun¹æ

siê do przodu, by wyj�æ z trudnej sytuacji obecnego ¿ycia; wszak same
Duchy ucz¹ nas, by praktykowaæ dobro w tym w³a�nie celu; czy
w zwi¹zku z tym to �le, ¿e my�li siê, i¿ czyni¹c dobro, zas³u¿y siê na
lepszy los na Ziemi?

�Oczywi�cie, ¿e nie; ten jednak, kto czyni dobro bezinteresownie, po
prostu chc¹c zrobiæ przyjemno�æ Bogu i cierpi¹cym bli�nim, osi¹gn¹³ ju¿
pewien stopieñ rozwoju, który pozwoli mu dotrzeæ do szczê�cia szybciej
ni¿ jego bratu, który my�la³ praktycznie, a nie powodowa³a nim jego na-
turalna serdeczno�æ � wiêc czyni³ dobro z wyrachowania�. (894)

� Czy nie nale¿y tu rozró¿niæ dobra, które mo¿na uczyniæ bli�-
nim, od starañ o poprawienie w³asnych b³êdów? Zdajemy sobie spra-
wê, ¿e czyniæ dobro z my�l¹, i¿ przyniesie to korzy�ci w przysz³o�ci,
jest ma³o chwalebne; jednak czy o ni¿szo�ci �wiadczy równie¿ d¹¿e-
nie do poprawienia siê, prze³amywanie swych ¿¹dz i kszta³towanie
swego charakteru z my�l¹ o zbli¿eniu siê do dobrych Duchów i rozwi-
niêciu siê?

�Nie, nie; mówi¹c o czynieniu dobra, mamy na my�li bycie mi³o-
siernym. Ten, kto liczy, ¿e ka¿de dobre dzia³anie mo¿e mu przynie�æ za-
równo w przysz³ym ¿yciu, jak i obecnie jaki� po¿ytek, postêpuje jak
egoista; nie mo¿na jednak mówiæ o egoizmie, gdy kto� chce siê popra-
wiæ i zbli¿yæ dziêki temu do Boga � to bowiem jest celem ka¿dego
z nas, do którego wszyscy powinni zmierzaæ�.

898. Skoro ¿ycie cielesne jest tylko krótkim pobytem na Ziemi,
a przysz³o�æ powinna stanowiæ nasz¹ g³ówn¹ aspiracjê, to czy po¿y-
teczne jest zdobywanie wiedzy naukowej, która wi¹¿e siê tylko z po-
trzebami materialnymi?
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�Oczywi�cie; po pierwsze, zdobywacie dziêki temu �rodki, by
wspomagaæ waszych braci; poza tym Duch bêdzie siê rozwijaæ szyb-
ciej, je�li ju¿ rozwinê³a siê jego inteligencja; w przerwie miêdzy wcie-
leniami, w ci¹gu godziny uczycie siê tego, czego na Ziemi uczyliby�cie
siê wiele lat. Ka¿da wiedza jest przydatna; ka¿dy mniej lub bardziej
przyczynia siê do rozwoju, bowiem Duch doskona³y powinien wie-
dzieæ wszystko, a i rozwijaæ siê powinien w ka¿dym kierunku; tak wiêc
wszelkie osi¹gane idee pomagaj¹ Duchowi w rozwoju�.

899. Gdy spo�ród dwóch bogaczy jeden ¿yje w dostatku i nigdy nie
by³ g³odny � drugi za� zawdziêcza maj¹tek swej pracy, lecz obaj ko-
rzystaj¹ z niego tylko dla w³asnej przyjemno�ci; który z nich ponosi
wiêksz¹ winê?

�Ten, który pozna³ cierpienie; on wie, co znaczy cierpieæ, a widz¹c
ból, nie u�mierza go � czêsto jakby o nim zapominaj¹c�.

900. Czy kogo�, kto nieustannie gromadzi maj¹tek, nie wykorzystu-
j¹c go dla niczyjego dobra, mo¿e usprawiedliwiaæ fakt, ¿e my�li o po-
zostawieniu wszystkiego swym spadkobiercom?

�Jest to kompromis oparty na nieuczciwych intencjach�.
901. Spo�ród dwóch sk¹pców, jeden odejmuje sobie od ust, choæ �pi

na pieni¹dzach � drugi za� tylko nie dzieli siê z innymi, sobie nie
szczêdz¹c niczego; nie podejmuje choæby najmniejszego wysi³ku na
rzecz drugiego cz³owieka � jednocze�nie uwa¿aj¹c, ¿e nie ma rzeczy
niemo¿liwych; robi wiêc wszystko, by zaspokoiæ swe najwymy�lniej-
sze zachcianki. Gdy kto� prosi go o pomoc, zawsze go to denerwuje;
jemu samemu jednak niczego nie brakuje. Który z nich jest bardziej
winien i czyja pozycja w �wiecie Duchów bêdzie gorsza?

�Ten, który korzysta z maj¹tku: jest on bardziej egoist¹ ni¿ sk¹p-
cem; ten drugi za� ju¿ do�wiadcza czê�ci swej kary�.

902. Czy to karygodne, zazdro�ciæ komu� bogactwa, zak³adaj¹c, ¿e
gdyby siê je samemu posiada³o, chcia³oby siê czyniæ dobro?

�Je�li tylko uczucie to jest czyste, to zas³uguje na pochwa³ê; czy jed-
nak takie uczucie zawsze jest bezinteresowne i nie kryje siê za nim ¿ad-
na my�l, której przedmiotem s¹ sprawy osobiste? Czy¿ pierwsz¹ osob¹,
dla której cz³owiek chcia³by zrobiæ co� dobrego, nie jest on sam?�
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903. Czy zg³êbianie win innych osób jest karygodne?
�Tak, bardzo � je�li s³u¿y ich krytykowaniu i rozg³aszaniu; �wiad-

czy to bowiem o braku mi³osierdzia; gdy jednak rozpatruje siê je jako
z³y przyk³ad i stara siê ich unikn¹æ, to czasem taka refleksja mo¿e byæ
przydatna; nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e wyrozumia³o�æ dla wad in-
nych osób jest cnot¹ sk³adaj¹c¹ siê na mi³osierdzie. Zanim wiêc zacznie
siê komu� wyrzucaæ jego niedoskona³o�ci, lepiej jest przyjrzeæ siê, czy
samemu siê ich nie posiada. Starajcie siê wiêc, by charakteryzowa³y
was zalety przeciwne wadom, które krytykujecie u innych ludzi, a to po-
stawi was na lepszej pozycji; gdy zarzucacie komu� sk¹pstwo, to sami
b¹d�cie szczodrzy; w przypadku pychy, b¹d�cie pokorni i skromni; wi-
dz¹c nieustêpliwo�æ, starajcie siê byæ ³agodni; gdy kto� zaprz¹ta sobie
g³owê drobiazgami, wy dokonujcie rzeczy wielkich; s³owem � starajcie
siê czyniæ wszystko, by stosowaæ siê do s³ów Jezusa: »Dlaczego widzisz
�d�b³o w oku brata swego, a nie dostrzegasz belki we w³asnym oku?«1�

904. Czy karygodne jest poszukiwanie i obna¿anie s³abych stron
spo³eczeñstwa?

�To zale¿y od intencji, która temu towarzyszy; je�li publicysta ma
na celu wy³¹cznie wywo³anie skandalu, to stanowi to próbê zaspokoje-
nia osobistych ambicji i zab³y�niêcia � co daje raczej z³y ni¿ dobry
przyk³ad. Wprawdzie Duch krytykuje, lecz za czerpanie przyjemno�ci
z odkrywania z³a mo¿e zostaæ ukarany�.

� W jaki wiêc sposób nale¿y w takich okoliczno�ciach os¹dzaæ
czysto�æ intencji i szczero�æ publicystów?

�Nie zawsze to jest potrzebne; je�li kto� pisze dobre rzeczy, wyko-
rzystajcie to; je�li czyni komu� krzywdê � to ju¿ problem sumienia.
Zreszt¹ je�li zale¿y mu na udowodnieniu swej szczero�ci, to za wzór
powinien stawiaæ siebie samego�.

905. Niektórzy autorzy opublikowali piêkne i umoralniaj¹ce dzie³a,
wspomagaj¹ce rozwój ludzko�ci, jednak sami nie skorzystali ze swych rad;
czy dobro, które wynik³o z ich prac, przyniesie im jako Duchom korzy�æ?

1 Patrz: £ukasz, VI, 41. £ukasz Ewangelista (I w. n.e.) � �wiêty, grecki lekarz; we-
d³ug tradycji autor jednej z �Ewangelii� (ok. 70-80 rok n.e.); wspó³pracownik aposto-
³a Paw³a; wed³ug tradycji zgin¹³ w Tebach. (Przyp. t³umacza).
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�Moralno�æ nie znajduj¹ca potwierdzenia w czynach to jak ziarno
le¿¹ce poza rol¹. Có¿ z tego, ¿e siejecie, je�li nie przynosi to owoców
i nie zaspokaja g³odu? Ludzie ci s¹ winni tym bardziej, ¿e skoro byli
w stanie zrozumieæ maksymy moralne g³oszone innym, a sami ich nie
realizowali, to znaczy � ¿e zmarnotrawili owoce swej pracy�.

906. Czy to �le, ¿e kto� zdaje sobie sprawê z czynionego przez sie-
bie dobra?

�Je�li zdaje sobie sprawê z czynionego z³a, to musi te¿ u�wiadamiaæ
sobie dobro � dziêki temu wie, czy czyni dobrze, czy �le. Tylko rozwa-
¿aj¹c wszystkie swe uczynki w odniesieniu do prawa Bo¿ego �
a przede wszystkim prawa sprawiedliwo�ci, mi³o�ci i mi³osierdzia �
bêdzie w stanie okre�liæ, czy jego dzia³ania s¹ dobre, czy te¿ z³e, oraz
zaakceptowaæ je lub potêpiæ. Nie mo¿na wiêc zarzucaæ komu�, ¿e jest
�wiadomy pokonywania swych z³ych sk³onno�ci i cieszy siê z tego �
pod warunkiem jednak, ¿e nie staje siê wskutek tego pró¿ny, bo wtedy
ma nowy problem�. (919)

¯¹dze
907. Skoro istota ¿¹dz ma charakter naturalny, to czy s¹ one czym�

z³ym?
�Nie; ¿¹dza stanowi efekt nadu¿ycia woli, natomiast z samej jej istoty

przyrodzonej cz³owiekowi mo¿e p³yn¹æ dobro; ¿¹dza bowiem mo¿e do-
prowadziæ do wielkich czynów; przyczyna z³a le¿y wiêc w nadmiarze�.

908. W jaki sposób mo¿na okre�liæ granice decyduj¹ce o tym, czy
¿¹dza jest dobra, czy z³a?

�¯¹dze s¹ jak konie, które s¹ po¿yteczne, gdy siê je okie³zna, za�
staj¹ siê niebezpieczne, gdy nie mo¿na nad nimi zapanowaæ. Nale¿y
wiêc uznaæ, ¿e ¿¹dza staje siê zgubna, gdy nie mo¿ecie ju¿ sobie z ni¹
poradziæ oraz gdy doprowadza was do takich czy innych uprzedzeñ
w stosunku do bli�nich�.

¯¹dze to jakby d�wignie dziesiêciokrotnie wzmagaj¹ce ludzkie si³y i pomagaj¹ce

wype³niaæ plany Opatrzno�ci; gdy jednak zamiast nad nimi panowaæ, cz³owiek pozwala,
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by to one nim w³ada³y, wtedy dochodzi do nadu¿yæ � a ta sama si³a, która w tym samym

rêku mog³a prowadziæ do dobra, zaczyna siaæ zniszczenie.

Istot¹ ka¿dej ¿¹dzy jest uczucie lub naturalna potrzeba. Jej istota nie jest wiêc z³a

sama w sobie, skoro opiera siê na opatrzno�ciowych uwarunkowaniach naszego istnie-

nia. W³a�ciwie powiedziawszy, ¿¹dza jest wybuja³¹ postaci¹ potrzeby lub uczucia; wi¹-

¿e siê nie z przyczyn¹, lecz z jej nadmiarem; nadmiar za� staje siê z³em, gdy prowadzi do

z³a w innym wymiarze.

Ka¿da ¿¹dza zbli¿aj¹ca cz³owieka do natury zwierzêcej oddala go od natury du-

chowej.

Ka¿de uczucie, które wynosi cz³owieka ponad zwierzêc¹ naturê, �wiadczy o domi-

nacji Ducha nad materi¹ i o zbli¿eniu siê do doskona³o�ci.

909. Czy w ka¿dej sytuacji cz³owiek by³by w stanie w³asnym wysi³-
kiem zwalczyæ swe z³e sk³onno�ci?

�Tak; czasem nawet przy ma³ym wysi³ku; brakuje mu tylko woli.
Niestety jednak, niewielu z was siê na to decyduje!�

910. Czy cz³owiek mo¿e szukaæ u Duchów skutecznej pomocy
w zwalczaniu swych z³ych sk³onno�ci?

�Gdy szczerze modli siê do Boga i do swego dobrego geniusza, to
dobre Duchy na pewno przyjd¹ mu z pomoc¹, taka bowiem jest ich mi-
sja�. (459)

911. Czy istniej¹ ¿¹dze tak ¿ywe i niez³omne, ¿e wola nie jest w sta-
nie ich pokonaæ?

�Jest wiele osób, które mówi¹ »chcê«, ale ich chêci to tylko s³owa;
chc¹ pokonaæ swe ¿¹dze, lecz ciesz¹ siê, ¿e im siê nie udaje. Gdy poko-
nanie ¿¹dz najwyra�niej jest niemo¿liwe, to znaczy, ¿e Duch wskutek
swego niedorozwoju czerpie z nich przyjemno�æ. Ten, kto stara siê je
ograniczyæ, rozumie sw¹ duchow¹ naturê; pokonanie ¿¹dz bêdzie sta-
nowiæ zwyciêstwo jego ducha nad materi¹�.

912. W jaki sposób mo¿na najskuteczniej zwalczaæ dominacjê natu-
ry cielesnej?

�Zapomnieæ o sobie, a my�leæ o innych�.
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O egoizmie
913. Któr¹ spo�ród rozmaitych wad mo¿na uznaæ za najbardziej

istotn¹?
�Jak ju¿ mówili�my wiele razy, jest ni¹ egoizm: to od niego pocho-

dzi wszelkie z³o. Zastanówcie siê dobrze nad poszczególnymi wadami,
a zorientujecie siê, ¿e u podstaw ka¿dej z nich le¿y w³a�nie egoizm;
macie sposobno�æ go zwalczaæ, tylko atakuj¹c z³o u jego korzeni; je�li
bowiem nie zlikwidujecie przyczyny, walka ze skutkiem nic nie da.
Niech wiêc wszystkie wasze wysi³ki zmierzaj¹ w tym w³a�nie celu,
egoizm bowiem stanowi prawdziw¹ plagê spo³eczn¹. Ktokolwiek
chcia³by w tym ¿yciu zbli¿yæ siê do stanu moralnej doskona³o�ci, powi-
nien wygnaæ ze swego serca wszelkie egoistyczne uczucia; egoizm bo-
wiem k³óci siê ze sprawiedliwo�ci¹, mi³o�ci¹ i mi³osierdziem: neutrali-
zuje wszelkie zwi¹zane z nimi przymioty�.

914. Jak siê wydaje, trudno jest wygnaæ egoizm z serca cz³owieka,
bowiem wi¹¿e siê on z osobistymi interesami; czy wiêc kiedykolwiek
siê to uda?

�W miarê zdobywania wiedzy o sprawach duchowych, ludzie bêd¹
przywi¹zywaæ coraz mniejsz¹ wagê do spraw materialnych; poza tym
nale¿y te¿ zreformowaæ ludzkie instytucje, które sprzyjaj¹ przejawom
egoizmu. Tu wszystko zale¿y od edukacji�.

915. Skoro egoizm jest nierozerwalnie zwi¹zany z ludzko�ci¹, to
czy nie bêdzie zawsze przeszkod¹ w zapanowaniu dobra na Ziemi?

�Niew¹tpliwie egoizm jest waszym najwiêkszym z³em, lecz wi¹¿e
siê on z ni¿szo�ci¹ Duchów wcielaj¹cych siê na Ziemi � nie za� z ludz-
ko�ci¹ jako tak¹; dlatego te¿ Duchy oczyszczaj¹c siê w trakcie kolej-
nych wcieleñ, wyzbywaj¹ siê egoizmu, podobnie jak wyzbywaj¹ siê in-
nych nieczysto�ci. Czy¿ nie macie na Ziemi osób, które nie kieruj¹ siê
w ¿yciu egoizmem, lecz praktykuj¹ mi³osierdzie? Jest ich wiêcej ni¿
s¹dzicie, lecz s³abo je znacie � cnocie bowiem nie zale¿y na reklamie;
je�li wiêc jest jeden taki cz³owiek, to dlaczego nie mia³oby byæ ich
dziesiêciu? Je�li jest dziesiêciu, to dlaczego nie mia³oby byæ tysi¹c albo
wiêcej?�
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916. Egoizm zamiast zanikaæ, wzrasta wraz z rozwojem cywiliza-
cyjnym, który zdaje siê go wywo³ywaæ i podsycaæ; jakim sposobem
przyczyna mog³aby zniszczyæ skutek?

�Im wiêksze jest z³o, tym wiêksz¹ budzi niechêæ; trzeba wiêc, by
egoizm wywo³a³ wiele z³a, aby ludzie zrozumieli, ¿e nale¿y siê go po-
zbyæ. Gdy ludzie zniszcz¹ dominuj¹cy nad nimi egoizm, to bêd¹ ¿yæ jak
bracia, nie wyrz¹dzaj¹c sobie krzywdy, a wspomagaj¹c siê wzajemnie
na zasadzie solidarno�ci; si³a bêdzie stanowiæ dla s³abego oparcie, a nie
narzêdzie ucisku � i nie bêdzie siê ju¿ spotykaæ ludzi, którym brakuje
rzeczy niezbêdnych do ¿ycia, wszyscy bowiem stosowaæ bêd¹ prawo
sprawiedliwo�ci. To w³a�nie przygotowanie królestwa dobra stanowi
zadanie Duchów�. (784)

917. W jaki sposób mo¿na zniszczyæ egoizm?
�Ze wszystkich ludzkich niedoskona³o�ci najtrudniejszy do wyko-

rzenienia jest egoizm, bowiem wi¹¿e siê z wp³ywem materii, od które-
go cz³owiekowi, jeszcze bardzo przywi¹zanemu do �ród³a swego po-
chodzenia, niezwykle trudno jest siê uwolniæ; utrzymywaniu tego
wp³ywu sprzyja wszystko: ludzkie prawa, ustrój spo³eczny, edukacja.
Egoizm os³abnie dopiero wraz z zaistnieniem przewagi ¿ycia moralne-
go nad materialnym, a zw³aszcza dziêki rozwojowi inteligencji � do
czego przyczyni siê spirytyzm, dostarczaj¹c wam realnych informacji
o waszym stanie w przysz³o�ci; informacji nie skrywanych pod posta-
ci¹ alegorycznych obrazów; dobrze rozumiany spirytyzm � gdy bêdzie
analizowany w odniesieniu do obyczajów i wierzeñ � przyczyni siê do
zmiany nawyków, zachowañ, stosunków spo³ecznych. Egoizm opiera
siê na przywi¹zywaniu wielkiej wagi do tego, co osobiste; tymczasem
spirytyzm � powtarzam: dobrze rozumiany � ukazuje rzeczywisto�æ
z tak wysoka, ¿e poczucie spraw osobistych zanika wobec jej bezmiaru.
Prowadz¹c do takiego zjawiska, lub przynajmniej je zapocz¹tkowuj¹c,
spirytyzm przyczynia siê do zwalczania egoizmu.

Egoistê czêsto czyni z cz³owieka rana powsta³a wskutek egoizmu
innych osób, bowiem odczuwa on potrzebê obrony. Widz¹c, ¿e inni
my�l¹ tylko o sobie, a nie o nim, cz³owiek woli zajmowaæ siê sob¹, ni¿
nimi. Jednak niech tylko zasada mi³osierdzia i braterstwa stanie siê
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fundamentem instytucji spo³ecznych, prawnych stosunków miêdzy naro-
dami i miêdzy poszczególnymi lud�mi, a cz³owiek przestanie zajmowaæ
siê samym sob¹, bo zorientuje siê, ¿e inni troszcz¹ siê o niego; ulegnie
moralizatorskiemu wp³ywowi dobrego przyk³adu i kontaktu z bli�nimi.
Wobec wspó³czesnej wszechobecno�ci egoizmu, cz³owiekowi potrzeba
prawdziwej cnoty, by móg³ wyrzec siê swych spraw osobistych na ko-
rzy�æ innych ludzi, którzy czasem nawet nie zwracaj¹ na to uwagi; to
przed tymi, którzy posiadaj¹ tê cnotê, królestwo niebieskie stoi otwo-
rem; to dla nich jest zarezerwowane szczê�cie wybranych � i zapraw-
dê powiadam wam, ¿e w dniu sprawiedliwo�ci ten, kto bêdzie my�leæ
tylko o sobie, zostanie odrzucony, by cierpieæ w samotno�ci�. (785)

FÉNÉLON

Niew¹tpliwie podejmowane s¹ wysi³ki, by doprowadziæ do postêpu ludzko�ci; dzi�

czê�ciej ni¿ we wcze�niejszych epokach, dodaje siê odwagi, stymuluje, nagradza za

dobre idee � a mimo to robak egoizmu nieustannie toczy organizm spo³eczeñstwa. Jest

to realne z³o, którego ofiar¹ pada ka¿dy z nas w mniejszym lub wiêkszym stopniu; trze-

ba wiêc walczyæ z nim jak z epidemi¹. W tym celu nale¿y postêpowaæ jak postêpuj¹

lekarze: siêgn¹æ do �ród³a choroby. Badajmy wiêc wszystkie czê�ci spo³ecznego organi-

zmu, pocz¹wszy od rodziny � na narodach koñcz¹c, od lepianek � do pa³aców; szu-

kajmy wszelkich jawnych lub ukrytych wp³ywów, które wywo³uj¹, wzmacniaj¹ i rozwi-

jaj¹ uczucie egoizmu; a gdy ju¿ poznamy przyczyny, to lekarstwo znajdzie siê samo;

wtedy trzeba bêdzie ju¿ tylko zwalczaæ te przyczyny � je�li nie wszystkie naraz, to

pojedynczo; i w ten sposób, stopniowo trucizna zostanie wyeliminowana. Okres lecze-

nia mo¿e byæ bardzo d³ugi, bowiem przyczyn choroby jest wiele; wyzdrowienie jednak

jest mo¿liwe. Zreszt¹ osi¹gnie siê je, zwalczaj¹c chorobê w zarodku, to jest podejmuj¹c

odpowiedni¹ edukacjê; nie tak¹, która daje ludziom tylko wiedzê � lecz tak¹, dziêki

której ludzie staj¹ siê dobrzy. Edukacja, je�li jest dobrze rozumiana, stanowi klucz moral-

nego postêpu; gdy poznamy sztukê wywierania wp³ywu na inteligencje, to bêdzie mo¿na

je uszlachetniaæ � jak czyni siê to z m³odymi ro�linami; sztuka ta jednak wymaga wiele

taktu, wiele do�wiadczenia oraz pog³êbionych obserwacji; powa¿nym b³êdem jest s¹dziæ,

¿e wystarczy dysponowaæ wiedz¹, by móc zbieraæ owoce. �ledz¹c rozwój dziecka �

bogatego czy biednego � od momentu jego narodzin, mo¿na zaobserwowaæ wszelkie

zgubne wp³ywy, pozostawiaj¹ce �lady na jego delikatnej naturze, do czego dochodzi wskutek
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s³abo�ci, niedbalstwa i ignorancji tych, którzy zajmuj¹ siê wychowaniem dziecka; czêsto

te¿ �rodki wykorzystywane do jego uszlachetnienia stanowi¹ fa³szywy trop; nie ma siê

wiêc co dziwiæ, ¿e w spo³eczeñstwie wystêpuje tyle problemów. Wystarczy robiæ dla roz-

woju moralno�ci tyle, co robi siê dla rozwoju inteligencji, a zorientujemy siê, ¿e obok osób

charakteryzuj¹cych siê oporn¹ natur¹, wiêcej ni¿ nam siê wydaje jest takich, którym po-

trzeba tylko odpowiedniej opieki, by ich ¿ycie by³o naprawdê owocne. (872)

Cz³owiek chce byæ szczê�liwy, to naturalne d¹¿enie; dlatego te¿ pracuje bez przerwy

nad popraw¹ swej sytuacji na Ziemi; poszukuje przyczyn swych wad, by je zlikwido-

waæ. Gdy zrozumiemy, ¿e jedn¹ z tych przyczyn jest egoizm; ¿e to on stanowi podstawo-

wy czynnik podsycaj¹cy pychê, zarozumia³o�æ, pró¿no�æ, zawi�æ, nienawi�æ, zazdro�æ;

¿e wprowadza zamêt we wszelkich stosunkach spo³ecznych, prowokuje niezgodê, nisz-

czy zaufanie, zmusza do nieustannego przyjmowania postawy obronnej w stosunku do

swego s¹siada; w koñcu te¿ czyni wroga z przyjaciela � zrozumiemy wtedy, ¿e wystê-

powanie tych problemów uniemo¿liwia nam szczê�liwe ¿ycie, a nawet po prostu ¿ycie

bezpieczne. Im bardziej wiêc cz³owiek bêdzie cierpieæ, tym wiêksz¹ bêdzie odczuwaæ

chêæ zwalczenia choroby � podobnie jak walczy z d¿um¹, plag¹ robactwa i innymi

klêskami; bêdzie chcia³ j¹ wykorzeniæ we w³asnym interesie. (784)

Egoizm jest �ród³em wszelkiego wystêpku, podobnie jak mi³osierdzie jest �ród³em

wszelkich cnót; zniszczyæ jedno, rozwin¹æ drugie � taki powinien byæ cel wszystkich

wysi³ków cz³owieka, je�li chce sobie zapewniæ dobrobyt na Ziemi oraz w przysz³o�ci.

Cechy dobrego cz³owieka
918. Po czym mo¿na poznaæ, ¿e w cz³owieku naprawdê dokona³ siê

postêp, który zapewni jego Duchowi lepsz¹ pozycjê w hierarchii spi-
rytystycznej?

�O postêpie Ducha �wiadczy zgodno�æ jego czynów pope³nianych
w ¿yciu cielesnym z prawem Bo¿ym oraz zrozumienie przez niego isto-
ty ¿ycia duchowego�.

Naprawdê dobry cz³owiek to ten, kto praktykuje prawo sprawiedliwo�ci, mi³o�ci

i mi³osierdzia w jego najczystszej postaci. Zastanawiaj¹c siê nad swymi uczynkami,

bêdzie rozwa¿aæ, czy w jakim� stopniu nie naruszy³ tego prawa; czy nikomu nie wyrz¹-

dzi³ krzywdy; czy uczyni³ ca³e dobro, jakie móg³ uczyniæ; czy nikt siê na niego nie
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skar¿y i w koñcu � czy w stosunku do bli�niego postêpowa³ tak, jakby chcia³, aby to

z nim postêpowano.

Cz³owiek przepe³niony uczuciem mi³osierdzia i mi³o�ci bli�niego czyni dobro dla sa-

mego dobra, nie domagaj¹c siê rekompensaty, oraz po�wiêca swój w³asny interes dla spra-

wiedliwo�ci.

Jest szczodrobliwy, ludzki i ¿yczliwy dla wszystkich, bowiem w ka¿dym z ludzi

widzi swego brata, bez wzglêdu na jego rasê czy �wiatopogl¹d.

Gdy Bóg obdarzy³ go w³adz¹ i bogactwem, traktuje je jak DEPOZYT, który powi-

nien wykorzystaæ do czynienia dobra; nie staje siê pod ich wp³ywem pró¿ny, bo wie, ¿e

Bóg da³ mu to wszystko, aby pó�niej siê o to upomnieæ.

Gdy w ramach okre�lonego uk³adu spo³ecznego podlegaj¹ mu inni ludzie, to traktu-

je ich z dobroci¹ i ¿yczliwo�ci¹, bowiem w oczach Boga s¹ równi; u¿ywa swego autory-

tetu w celu wzmocnienia ich charakteru � nie za� po to, by z pych¹ ich poni¿yæ.

Jest wyrozumia³y dla s³abo�ci drugiego cz³owieka, wie bowiem, ¿e sam te¿ potrze-

buje wyrozumia³o�ci, wiêc stosuje siê do s³ów Chrystusa: �Kto z was jest bez grzechu,

niech pierwszy rzuci w ni¹ kamieniem�
1
.

Nie jest w ¿aden sposób m�ciwy: bior¹c przyk³ad z Jezusa, wybacza zniewagi i pamiê-

ta tylko o dobrych uczynkach; wie bowiem, ¿e bêdzie mu wybaczone, tak jak on sam

wybacza³.

W koñcu, szanuje wszelkie naturalne prawa swoich bli�nich w takim zakresie,

w jakim pragnie, by respektowano jego prawa.

Poznanie samego siebie
919. W jaki praktyczny sposób mo¿na najskuteczniej poprawiæ siê

w tym ¿yciu i stawiæ opór z³ym sk³onno�ciom?
�Powiedzia³ wam to staro¿ytny mêdrzec: »Poznaæ samego siebie«�.
� Zdajemy sobie sprawê z m¹dro�ci tej maksymy; jednak trudno jest

dok³adnie poznaæ samego siebie; w jaki sposób mo¿na tego dokonaæ?
�Czyñcie to, co ja sam czyni³em za ¿ycia na Ziemi: na koniec dnia

odwo³ywa³em siê do swego sumienia, zastanawiaj¹c siê nad tym, co
zrobi³em, i pytaj¹c siê, czy wype³ni³em wszystkie obowi¹zki; czy nikt

1 Patrz: Jan, VIII, 7. (Przyp. t³umacza).
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nie mia³ powodu, by siê na mnie skar¿yæ. Dziêki temu, uda³o mi siê po-
znaæ siebie i zorientowaæ siê, co powinienem zmieniæ w mym zachowa-
niu. Ten, kto ka¿dego wieczora bêdzie przypominaæ sobie wszystkie
swoje czyny oraz � modl¹c siê do Boga i swego anio³a stró¿a � zapy-
tywaæ siê, czy zrobi³ dobrze, czy �le, otrzyma wielk¹ si³ê, by staæ siê
doskonalszym; albowiem � wierzcie mi � Bóg bêdzie z nim. Stawaj-
cie wiêc przed problemem i pytajcie siê, co uczynili�cie i w jakim celu,
dzia³aj¹c w okre�lonych okoliczno�ciach; czy zrobili�cie co�, czym za-
s³u¿yli�cie sobie na wyrzuty ze strony bli�niego; czy zrobili�cie co�,
o czym wstydziliby�cie siê komu� powiedzieæ. Zapytajcie siê tak¿e
tak: »Gdyby Bóg zechcia³ wezwaæ mnie do siebie w tej chwili, to czy
wchodz¹c do �wiata Duchów, w którym niczego nie da siê ukryæ, mu-
sia³bym wstydziæ siê, napotkawszy czyje� spojrzenie?« Zastanówcie
siê, có¿ takiego zrobili�cie przeciwko Bogu oraz przeciwko bli�nie-
mu, a w koñcu � przeciwko sobie samemu. Uzyskane odpowiedzi
przynios¹ waszemu sumieniu wytchnienie oraz wska¿¹ wam z³o, które-
go musicie siê wyzbyæ.

Poznanie samego siebie jest wiêc kluczem do indywidualnej popra-
wy; zapytacie jednak, w jaki sposób dokonywaæ oceny? Czy mi³o�æ
w³asna nie stworzy z³udzenia uniemo¿liwiaj¹cego dostrze¿enie b³êdów
lub pozwalaj¹cego je usprawiedliwiæ? Sk¹piec uwa¿a siê po prostu za
oszczêdnego i przezornego; cz³owiek pe³en pychy s¹dzi, ¿e po prostu
ma wiele godno�ci. To wszystko prawda, jednak dysponujecie �rod-
kiem kontroli, który wyklucza pomy³kê. Gdy rozwa¿acie warto�æ które-
gokolwiek z waszych czynów, to zapytajcie siebie, jak oceniliby�cie go,
gdyby wykonywa³ go kto� inny; je�li w przypadku innej osoby potêpili-
by�cie ten czyn, to znaczy, ¿e i w waszym przypadku jest karygodny �
Bóg bowiem nie ma dwóch wymiarów sprawiedliwo�ci. Starajcie siê
wiêc zorientowaæ, co o waszych dzia³aniach s¹dz¹ inni � i nie lekce-
wa¿cie opinii waszych wrogów, im bowiem nie zale¿y na ukrywaniu
prawdy, czêsto wiêc Bóg umieszcza ich w waszym pobli¿u w charakterze
lustra, w którym mo¿ecie ujrzeæ w³asne odbicie wyra�niej ni¿ w oczach
waszego przyjaciela. Niech wiêc ten, kto szczerze pragnie siê poprawiæ,
bada w³asne sumienie � by tak usun¹æ z niego z³e my�li, jak wyrywa siê
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chwasty z ogrodu; niech na wadze moralno�ci zwa¿y swój dzieñ, jak
kupiec dokonuj¹cy rachunku zysków i strat � a gwarantujê wam, ¿e
refleksja ta da wam bardzo du¿o. Je�li wtedy mo¿na powiedzieæ, ¿e za-
koñczony dzieñ by³ dobry, to mo¿na spaæ spokojnie, nie obawiaj¹c siê
przebudzenia w nowym istnieniu.

Stawiajcie wiêc sobie jasne i precyzyjne pytania, nie obawiaj¹c siê
ich mno¿yæ: warto jest po�wiêciæ kilka minut, by dziêki temu osi¹gn¹æ
szczê�cie wieczne. Czy¿ nie pracujecie ciê¿ko ka¿dego dnia z nadziej¹,
¿e dziêki temu bêdziecie mieæ spokojn¹ staro�æ? Czy¿ ten spokój nie
jest przedmiotem waszych pragnieñ i celem, dla osi¹gniêcia którego
mêczycie siê teraz i dokonujecie wyrzeczeñ? Czym¿e jednak jest te
parê dni spokoju, zak³ócanego problemami z cia³em, wobec tego, co
czeka na dobrego cz³owieka w przysz³o�ci? Czy¿ nie warto w tym celu
trochê siê powysilaæ? Wiem, ¿e wielu mówi, i¿ tera�niejszo�æ jest do-
bra, a przysz³o�æ niepewna; to w³a�nie tej my�li chcemy wam pomóc
siê pozbyæ oraz pomóc wam pojmowaæ przysz³o�æ w sposób nie pozo-
stawiaj¹cy ¿adnej w¹tpliwo�ci co do losu waszej duszy; w tym celu naj-
pierw zwrócili�my wasz¹ uwagê na naturalne zjawiska przemawiaj¹ce
do waszych zmys³ów, a teraz przekazujemy informacje, którymi ka¿dy
z was powinien dzieliæ siê z innymi. To w tym celu podyktowali�my
Ksiêgê Duchów�.

�WIÊTY AUGUSTYN

Wielu b³êdów, które pope³niamy, nawet nie zauwa¿amy; gdyby�my jednak, id¹c za

rad¹ �wiêtego Augustyna, czê�ciej odwo³ywali siê do swego sumienia, to zorientowali-

by�my siê, ile razy pope³nili�my b³¹d nie�wiadomie, bo nie zastanowili�my siê nad na-

tur¹ i si³¹ sprawcz¹ naszego czynu. Postawienie problemu w formie pytania jest bardziej

przydatne ni¿ taka czy inna maksyma, czêsto nawet nie maj¹ca zwi¹zku z rzeczywisto-

�ci¹. Wymaga to od nas kategorycznych odpowiedzi: �tak� albo �nie�, innej mo¿liwo�ci

nie ma; odpowiedzi te wi¹¿¹ siê tak¿e ze sprawami osobistymi, a bior¹c pod uwagê ich

rachunek, mo¿na siê dowiedzieæ, ile z³a czy dobra w nas tkwi.
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NADZIEJE I POCIESZENIA

KSIÊGA CZWARTA
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427Ziemskie k³opoty i rado�ci

1. Wzglêdno�æ szczê�cia i nieszczê�cia � 2. Utrata osób bliskich

� 3. Rozczarowania. Zawiedzione uczucia � 4. Zwi¹zki w warunkach niezgody

� 5. Strach przed �mierci¹ � 6. Znu¿enie ¿yciem. Samobójstwo

Wzglêdno�æ szczê�cia i nieszczê�cia
920. Czy cz³owiek mo¿e byæ na Ziemi w pe³ni szczê�liwy?
�Nie; albowiem jego tutejsze ¿ycie jest prób¹ lub kar¹; jednak tylko

od niego zale¿y za³agodzenie problemów i bycie szczê�liwym, na ile
siê tylko da�.

921. Zdajemy sobie sprawê, ¿e gdy ludzko�æ ulegnie transformacji,
to cz³owiek bêdzie na Ziemi szczê�liwy; czy jednak zanim to nast¹pi,
ka¿dy z nas mo¿e zapewniæ sobie wzglêdny dobrobyt?

�Najczê�ciej cz³owiek sam jest kowalem w³asnego losu. Stosuj¹c
siê do prawa Bo¿ego, zaoszczêdza sobie k³opotów i zapewnia tym sa-
mym szczê�cie tak du¿e, na jakie tylko pozwala surowy charakter jego
istnienia�.

Cz³owiek bêd¹c zdeterminowanym przez sw¹ przysz³o�æ, powinien postrzegaæ ¿ycie

cielesne wy³¹cznie jako stan przej�ciowy. To jakby krótki pobyt w hotelu niskiej klasy; im

lepiej siê przygotowa³ do drogi, tym ³atwiej znosi nieprzyjemne przygody w podró¿y,

maj¹ce zapewniæ mu odpowiedni¹ pozycjê w przysz³o�ci.

W czasie ¿ycia na Ziemi, za naruszenie praw istnienia cielesnego jeste�my kara-

ni rozmaitymi k³opotami, które stanowi¹ konsekwencjê naszych b³êdów i czynów.

Rozdzia³ I

Ziemskie k³opoty i rado�ci
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Gdyby�my dok³adnie przyjrzeli siê �ród³om wydarzeñ, które nazywamy nieszczê�cia-

mi, to zorientowaliby�my siê, ¿e wiêkszo�æ z nich bierze siê st¹d, i¿ zaczêli�my st¹paæ

niew³a�ciw¹ stron¹ drogi. Na skutek tego skrêcili�my w z³ym kierunku, co w konse-

kwencji doprowadzi³o do nieszczê�cia.

922. Ziemski dobrobyt jest wzglêdny, odpowiednio do pozycji zaj-
mowanej przez ka¿dego z nas; to jednak, co pewnego cz³owieka czyni
szczê�liwym, dla innego jest �ród³em nieszczê�cia. Czy mimo wszystko
istnieje jaka� miara szczê�cia wspólna dla wszystkich ludzi?

�W sferze materialnej jest to posiadanie wszystkich niezbêdnych rze-
czy; w sferze moralnej to czyste sumienie i wiara w lepsz¹ przysz³o�æ�.

923. Co�, czego jednemu cz³owiekowi zbywa, nie jest wystarczaj¹ce
dla innych � i odwrotnie; czy wszystko zale¿y od zajmowanej pozycji?

�Tak; zale¿y od waszych materialnych wyobra¿eñ, uprzedzeñ, am-
bicji i wszystkich �miesznych sk³onno�ci, które przysz³o�æ oceni spra-
wiedliwie, gdy ju¿ pojmiecie prawdê. Niew¹tpliwie kto�, kto mia³ piêæ-
dziesi¹t tysiêcy liwrów dochodu, a teraz dostaje tylko dziesiêæ, uwa¿a,
¿e jest nieszczê�liwy; nie mo¿e ju¿ bowiem uchodziæ za osobisto�æ ani
che³piæ siê tym, co nazywa siê wysok¹ rang¹ � bo nie staæ go na konie,
lokajów, na zaspokojenie wszystkich zachcianek itp. Uwa¿a wiêc, ¿e
brakuje mu rzeczy niezbêdnych do ¿ycia; jednak � powa¿nie podcho-
dz¹c do rzeczywisto�ci � czy ma prawo skar¿yæ siê, gdy tu¿ obok nie-
go s¹ ludzie umieraj¹cy z g³odu i zimna, którzy nawet nie maj¹ gdzie
spaæ? Mêdrzec, gdy chce byæ szczê�liwym, to patrzy w górê � nigdy
w dó³; i w ten sposób wznosi sw¹ duszê ku nieskoñczono�ci�. (715)

924. Istniej¹ problemy niezale¿ne od takiego czy innego zachowa-
nia, dotykaj¹ce ludzi nawet najbardziej sprawiedliwych; czy w ¿aden
sposób nie mo¿na ich unikn¹æ?

�Je�li cz³owiek chce siê rozwijaæ, to musi pogodziæ siê z losem i bez
sprzeciwu stawiæ im czo³a; do jego sumienia zawsze jednak dociera
pocieszenie, daj¹ce mu nadziejê na lepsz¹ przysz³o�æ � je�li tylko
uczyni wszystko, by przysz³o�æ tak¹ osi¹gn¹æ�.

925. Dlaczego Bóg ³askawie obdarza szczê�liwym losem pewnych
ludzi, którzy � jak siê wydaje � wcale na to nie zas³uguj¹?
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�Za ³askê uwa¿aj¹ to tylko osoby bior¹ce pod uwagê tera�niejszo�æ;
wiedzcie jednak, ¿e takie szczê�cie jest czasem prób¹ o wiele niebez-
pieczniejsz¹ ni¿ bieda�. (814 i nastêpne)

926. Czy rozwój cywilizacji, przyczyniaj¹c siê do powstawania no-
wych potrzeb, nie stanowi tak¿e �ród³a nowych problemów?

�Wszelkie problemy tego �wiata maj¹ zwi¹zek z waszymi urojony-
mi potrzebami. Ten, kto potrafi ograniczaæ swe pragnienia i bez zawi�ci
patrzy na co�, co go przerasta, unika w tym ¿yciu wielu trosk. Najbogat-
szy jest ten, kto ma najmniej potrzeb.

Zazdro�cicie rado�ci ludziom, których uwa¿acie za najszczê�liw-
szych w �wiecie; czy wiecie jednak, co jest im pisane? Gdyby powierzo-
ne im dobra wykorzystywali tylko dla siebie, byliby egoistami i wkrótce
przysz³oby im poznaæ tak¿e i drug¹ stronê medalu. Tak wiêc raczej ich
¿a³ujcie. Bóg pozwala niekiedy, by z³oczyñcy siê wiod³o; jednak nie ma
co zazdro�ciæ tego szczê�cia, bowiem przyjdzie mu za nie zap³aciæ w³a-
snymi ³zami. Gdy za� sprawiedliwy jest nieszczê�liwy, to jest to próba,
za któr¹ zostanie wynagrodzony � je�li zniesie j¹ odwa¿nie. Pamiêtaj-
cie wiêc s³owa Jezusa: »B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹, albowiem oni
bêd¹ pocieszeni«�1.

927. Nadmierna ilo�æ dóbr niew¹tpliwie nie jest potrzebna do
szczê�cia, lecz ich podstawowa ilo�æ � tak; czy w zwi¹zku z tym
osoby, którym brakuje niezbêdnych do ¿ycia dóbr, s¹ naprawdê nie-
szczê�liwe?

�Cz³owiek jest naprawdê nieszczê�liwy, gdy mu brakuje podstawo-
wych dóbr i zdrowia. Byæ mo¿e nie posiada ich z w³asnej winy i wtedy
mo¿e mieæ pretensje tylko do samego siebie; gdy jednak winê za to po-
nosi kto� inny, to na nim spoczywa ca³a odpowiedzialno�æ�.

928. Ró¿nicuj¹c zdolno�ci, Bóg w sposób oczywisty ukazuje nasze
powo³anie na Ziemi. Czy �ród³em wielu problemów nie jest fakt, ¿e nie
pod¹¿amy za tym powo³aniem?

�To prawda; czêsto winê ponosz¹ rodzice, którzy z chciwo�ci lub
chc¹c zaspokoiæ w³asne ambicje, usuwaj¹ swe dzieci z drogi wyzna-

1 Patrz: Mateusz, V, 4. (Przyp. t³umacza).
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czonej im przez naturê, pozbawiaj¹c je w ten sposób szczê�cia; ponios¹
za to odpowiedzialno�æ�.

� Czy w takim razie uwa¿acie za s³uszne, gdy syn cz³owieka zaj-
muj¹cego na Ziemi bardzo wysok¹ pozycjê na przyk³ad struga chodaki
tylko dlatego, ¿e mia³ ku temu sk³onno�ci?

�Nie nale¿y popadaæ w absurd ani przesadzaæ: cywilizacja ma swoje
potrzeby. Dlaczego syn cz³owieka � jak siê wyrazi³e� � zajmuj¹cego
wysok¹ pozycjê mia³by strugaæ chodaki, je�li móg³by robiæ co� innego?
Zawsze mo¿e byæ po¿yteczny na miarê swoich zdolno�ci, je�li tylko
wykorzystuje je w odpowiedni sposób. Na tej zasadzie, na przyk³ad za-
miast kiepskim adwokatem, móg³by byæ dobrym mechanikiem itp.�

Wykraczanie cz³owieka poza jego sferê intelektualn¹ stanowi niew¹tpliwie jedn¹

z najczêstszych przyczyn rozczarowañ. Nieprzystosowanie do obranej drogi zawodowej

jest �ród³em nieustannych pora¿ek; na dodatek mi³o�æ w³asna nie pozwala cz³owiekowi

poszukiwaæ innego �ród³a utrzymania w skromniejszych zajêciach � i czasem za jedy-

ny �rodek do unikniêcia tego, co w jego oczach stanowi poni¿enie, uwa¿a samobójstwo.

Cz³owiek nigdy nie popad³by w nêdzê, gdyby wychowanie moralne pozwoli³o mu wznie�æ

siê ponad takie nierozs¹dne uprzedzenia.

929. Istniej¹ ludzie, którym �mieræ zagl¹da w oczy, bo nie maj¹ ab-
solutnie nic, mimo ¿e doko³a jest pod dostatkiem wszelkich dóbr; jakie
kroki powinni podj¹æ? Czy mog¹ dopu�ciæ do swej �mierci z g³odu?

�Nigdy nie nale¿y nawet my�leæ o dopuszczeniu do w³asnej �mierci
z g³odu; zawsze znajdzie siê sposób zdobycia po¿ywienia, je�li tylko
pycha nie stanowi bariery miêdzy potrzeb¹ i prac¹. Mówi siê czêsto:
»¯adna praca nie hañbi«; to nie zajmowana pozycja przynosi cz³owie-
kowi ujmê; problem jednak w tym, ¿e mówi siê to, maj¹c na my�li in-
nych, a nie siebie samego�.

930. To oczywiste, ¿e gdyby nie uprzedzenia, którym pozwala siê
nad sob¹ panowaæ, to zawsze znalaz³oby siê pracê, która pozwoli³aby
zdobyæ �rodki do ¿ycia � choæby nawet wi¹za³o siê to z utrat¹ pozycji
spo³ecznej; czy¿ jednak nawet w�ród ludzi nie maj¹cych takich uprze-
dzeñ lub nie zwracaj¹cych na nie uwagi nie istniej¹ osoby nie bêd¹ce



431Ziemskie k³opoty i rado�ci

w stanie zaspokoiæ swych potrzeb wskutek chorób lub innych przy-
czyn, niezale¿nych od ich woli?

�W spo³eczeñstwie zorganizowanym wed³ug prawa Chrystusa nikt
nie powinien przymieraæ g³odem�.

W spo³eczeñstwie zorganizowanym m¹drze i przezornie cz³owiekowi mo¿e brakn¹æ

najpotrzebniejszych rzeczy tylko z jego winy; jednak �ród³em pope³nionych przez niego

b³êdów mo¿e byæ te¿ �rodowisko, w którym funkcjonuje. Gdy cz³owiek bêdzie prakty-

kowaæ prawo Bo¿e, to osi¹gnie porz¹dek spo³eczny bazuj¹cy na sprawiedliwo�ci oraz

solidarno�ci i sam te¿ stanie siê lepszy.

931. Dlaczego w spo³eczeñstwie wiêcej jest klas cierpi¹cych ni¿
szczê�liwych?

�Nikt nie jest zupe³nie szczê�liwy, a to, co uwa¿a siê za szczê�cie,
skrywa niekiedy rozdzieraj¹ce serce udrêki; cierpienie jest wszêdzie.
Jednak odpowiadaj¹c na twoj¹ my�l, uwa¿am, ¿e wiêcej jest klas, które
nazywasz cierpi¹cymi, poniewa¿ Ziemia jest miejscem cierpienia. Gdy
cz³owiek uczyni z niej zak¹tek dobra i zaczn¹ tam przebywaæ dobre Duchy,
to nie bêdzie ju¿ nieszczê�liwych i mo¿na bêdzie mówiæ o raju na Ziemi�.

932. Dlaczego na Ziemi czêsto to �li ludzie maj¹ wp³yw na dobrych?
�Poniewa¿ dobrzy s¹ s³abi; z³ych ludzi charakteryzuje sk³onno�æ do

intryg i zuchwa³o�æ, za� dobrzy s¹ boja�liwi; jednak gdyby chcieli, to
mogliby byæ gór¹�.

933. Skoro cz³owiek najczê�ciej sam odpowiada za swoje cierpienia
o charakterze materialnym, to czy nie ponosi odpowiedzialno�ci rów-
nie¿ za cierpienia moralne?

�Nawet w wiêkszym stopniu, bowiem cierpienia materialne s¹ cza-
sem niezale¿ne od jego woli; natomiast zraniona duma, ura¿ona ambi-
cja, obawy sk¹pca, zawi�æ, zazdro�æ, s³owem � i inne ¿¹dze, stanowi¹
torturê dla duszy.

Zawi�æ i zazdro�æ! Szczê�liwy, kto nie zna wywo³anego przez nie drê-
cz¹cego niepokoju! Odczuwaj¹cy zawi�æ i zazdro�æ nie zna odpoczynku:
przedmioty jego po¿¹dania, nienawi�ci i gniewu stoj¹ mu przed oczami
jak zjawy, nie daj¹c mu wytchnienia i drêcz¹c go nawet w czasie snu.
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Ludzi takich trawi nieustaj¹ca gor¹czka. Czy to takiego stanu pragnie
cz³owiek? Czy¿ nie rozumiecie, ¿e w ten sposób skazuje siê na dobrowol-
ne mêczarnie, a Ziemia staje siê dla niego prawdziwym piek³em?�

¯¹dze znajduj¹ swe odbicie w charakterystycznych wyra¿eniach z jêzyka potoczne-

go: dumny jak paw, zielenieæ ze z³o�ci, pêkaæ z zazdro�ci itp., choæ oczywi�cie nie

nale¿y tych wyra¿eñ traktowaæ dos³ownie. Czasami nawet sama zawi�æ nie ma sprecyzo-

wanego przedmiotu. Istniej¹ ludzie z natury zawistni o wszystko, co ich przerasta; o wszyst-

ko, co wykracza ponad przeciêtno�æ � i choæ ich to zupe³nie nie dotyczy, to s¹ zawistni,

bo nie mog¹ tego zdobyæ; wszystko, co znajduje siê powy¿ej ich poprzeczki, zdaje siê

ich za�lepiaæ; wystarczy wiêc, ¿e znale�liby siê na wy¿szej pozycji spo³ecznej, a natych-

miast robiliby wszystko, by to mieæ. Zawi�æ ³¹czy siê tu z ma³ostkowo�ci¹.

Czêsto cz³owiek jest nieszczê�liwy tylko dlatego, ¿e przywi¹zuje znaczenie do ma-

³ych spraw; to pró¿no�æ, wygórowana ambicja i zach³anno�æ staj¹ siê powodem jego

nieszczê�cia. Gdy jednak wykracza poza w¹ski kr¹g ¿ycia materialnego i wznosi my�l

ku przeznaczonej mu nieskoñczono�ci, to rozmaite problemy ludzko�ci wydaj¹ mu siê

tak ma³o wa¿ne i dziecinne jak zmartwienie dziecka, które zgubi³o gdzie� sw¹ zabawkê

i rozpacza, jakby chodzi³o o rzecz najwa¿niejsz¹ w �wiecie.

Ten, kto upatruje szczê�cia tylko w nasyceniu pychy i realizacji wyszukanych za-

chcianek, jest nieszczê�liwy, nie mog¹c tego dokonaæ; ten za�, kto nie domaga siê nicze-

go zbêdnego, jest szczê�liwy i zadowala siê tym, co inni uwa¿aj¹ za nieszczê�cie.

Mówimy tu o cz³owieku cywilizowanym, bowiem cz³owiek prymitywny ma ograni-

czone potrzeby, a przedmioty jego po¿¹dania i trosk s¹ zupe³nie inne: jego sposób wi-

dzenia rzeczywisto�ci równie¿ jest zupe³nie odmienny. Cz³owiek cywilizowany zdaje

sobie sprawê ze swego nieszczê�cia i analizuje je; to dlatego jego troska jest g³êbsza;

mo¿e jednak rozwa¿aæ i analizowaæ tak¿e mo¿liwo�ci pocieszenia. Pociechê za� mo¿e

zaczerpn¹æ z w³a�ciwego my�li chrze�cijañskiej uczucia nadziei na lepsz¹ przysz³o�æ,

spirytyzm za� daje mu pewno�æ tej przysz³o�ci.

Utrata osób bliskich
934. Czy utrata osób, które s¹ nam drogie, stanowi przyczynê smut-

ku uzasadnion¹, tym bardziej ¿e strata ta jest nieodwracalna i niezale¿-
na od naszej woli?
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�Smutek tego rodzaju dotyka zarówno bogatego, jak i biednego; jest
to próba lub kara i stanowi prawo wspólne dla wszystkich; jednak
w czasie oczekiwania na inne, bezpo�rednie i dostêpniejsze waszym
zmys³om, sposoby utrzymywania kontaktu, pociechê stanowi mo¿li-
wo�æ komunikowania siê z tymi osobami przy pomocy �rodków, które
ju¿ znacie�.

935. Co nale¿y s¹dziæ o osobach, które komunikacjê z za�wiatami
uwa¿aj¹ za profanacjê?

�Nie mo¿e byæ profanacji, gdy wszystko dokonuje siê w skupieniu,
a do wywo³ania Duchów dochodzi z szacunkiem i przy poszanowaniu
zasad dobrego wychowania; potwierdza to fakt, ¿e zwi¹zane z wami
Duchy przybywaj¹ z przyjemno�ci¹; s¹ szczê�liwe, ¿e o nich pamiêta-
cie i chcecie mieæ z nimi kontakt; profanacj¹ natomiast by³oby robiæ to
dla zabawy�.

Mo¿liwo�æ nawi¹zania komunikacji z Duchami stanowi niew¹tpliw¹ pociechê, do-

starcza nam bowiem mo¿liwo�ci porozumienia siê z naszymi rodzicami i przyjació³mi,

którzy odeszli z Ziemi przed nami. Dokonuj¹c wywo³ania, stajemy siê sobie bli¿si; oni

s¹ tu¿ obok nas, s³ysz¹ nas i nam odpowiadaj¹; mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e dziêki temu

nie istnieje ju¿ separacja poszczególnych istot. Duchy wspomagaj¹ nas swymi radami,

towarzysz¹ nam w strapieniu, potwierdzaj¹ swoje uczucia w stosunku do nas i nieustan-

nie otrzymuj¹ dowody naszej pamiêci o nich. Cieszymy siê, wiedz¹c, ¿e s¹ szczê�liwe;

¿e osobi�cie opowiadaj¹ nam o szczegó³ach swego nowego istnienia; uzyskujemy tym

samym pewno�æ spotkania siê w przysz³o�ci.

936. W jaki sposób Duchy pocieszaj¹ op³akuj¹ce je osoby?
�Duch jest bardzo czu³y na pamiêæ i ¿al odczuwany przez osoby,

które kocha³; jednak nieustaj¹ca i nieracjonalna rozpacz bardzo je za-
smuca, bowiem dostrzegaj¹ w niej brak wiary i zaufania do Boga, co
jednocze�nie mo¿e stanowiæ przeszkodê w rozwoju i uniemo¿liwiæ
spotkanie w przysz³o�ci�.

Szczê�liwszy ni¿ na Ziemi Duch, gdyby ¿a³owa³ tutejszego ¿ycia � to ¿a³owa³by, ¿e

jest szczê�liwy. Oto dwaj przyjaciele zostali uwiêzieni i zamkniêci w tej samej celi;
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pewnego dnia obaj wyjd¹ na wolno�æ � jeden z nich jednak zostaje wypuszczony szyb-

ciej. Czy w zwi¹zku z tym by³oby przyzwoicie, gdyby ten, który pozosta³, ¿a³owa³, ¿e

jego przyjaciela wypuszczono wcze�niej? Czy¿ nie by³oby przejawem egoizmu odczu-

wanie chêci, by wypuszczony przyjaciel zosta³ w wiêzieniu i cierpia³ tak d³ugo jak ten

drugi? Czy¿ podobnie nie jest z dwiema istotami, które kochaj¹ siê na Ziemi? Oto jedna

odchodzi, pozostawiaj¹c drug¹; nale¿y cieszyæ siê z tego, czekaj¹c cierpliwie na mo-

ment, gdy przyjdzie nasza kolej.

Oto jeszcze inny przyk³ad tego rodzaju. Macie przyjaciela, który wraz z wami znaj-

duje siê w trudnej sytuacji; jego zdrowie i sytuacja wymagaj¹, by wyjecha³ do innego

kraju, gdzie bêdzie mu lepiej pod ka¿dym wzglêdem. Nie bêdzie wiêc obok was przez

pewien czas, lecz bêdziecie mogli ze sob¹ korespondowaæ: separacja ta bêdzie wiêc

mieæ charakter wy³¹cznie materialny. Czy byliby�cie za³amani tym rozstaniem, je�li dziêki

niemu waszemu przyjacielowi by³oby lepiej?

Teoria spirytystyczna, za spraw¹ oczywistych dowodów dotycz¹cych naszej przy-

sz³o�ci, obecno�ci obok nas tych, których kochali�my, oraz trwania ich uczuæ i troski

o nas, oferuje nam niezwyk³¹ pociechê w smutku i bólu po �mierci najbli¿szych �

pozwala nam bowiem nawi¹zaæ z nimi kontakt. Dziêki spirytyzmowi nie czujemy siê ju¿

samotni i opuszczeni; cz³owiek � choæby najbardziej izolowany od spo³eczeñstwa �

wie, ¿e wokó³ niego zawsze s¹ przyjaciele, z którymi mo¿e siê porozumiewaæ.

Wszelkie ¿yciowe k³opoty znosimy z trudno�ci¹; wydaj¹ siê nam tak zawi³e, ¿e nie

potrafimy znale�æ ich rozwi¹zania; tymczasem, je�li znosili�my je z odwag¹, a gniewo-

wi przeciwstawili�my spokój � bêdziemy siê cieszyæ, gdy ju¿ wyrwiemy siê z tego

ziemskiego wiêzienia, podobnie jak pacjent cieszy siê, wychodz¹c ze szpitala, gdzie

wcze�niej cierpliwie zniós³ bolesne leczenie.

Rozczarowania. Zawiedzione uczucia
937. Czy wra¿liwy cz³owiek mo¿e czuæ siê rozgoryczony, do�wiad-

czaj¹c rozczarowañ wskutek niewdziêczno�ci i krucho�ci przyja�ni?
�Tak; my jednak nauczymy was ¿a³owaæ niewdziêcznych i niewier-

nych przyjació³: bowiem bêd¹ oni bardziej nieszczê�liwi ni¿ wy sami.
Niewdziêczno�æ jest córk¹ egoizmu, a egoista napotka pó�niej serca
jeszcze mniej czu³e ni¿ jego w³asne w swoim czasie. Pomy�lcie wiêc
raczej o tych, którzy uczynili wiêcej dobra ni¿ wy; ich zas³ugi s¹ wiêksze
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od waszych � a mimo to odp³acono im niewdziêczno�ci¹. Pamiêtajcie,
¿e sam Jezus by³ za ¿ycia poni¿any i niedoceniany, uwa¿any za szaleñ-
ca i oszusta � a zobaczcie, co s¹dzi siê o nim dzisiaj. Niech dobro, któ-
re uczynili�cie, bêdzie w tym �wiecie wasz¹ nagrod¹; nie zwracajcie
uwagi na to, co mówi¹ osoby, które go do�wiadczy³y. Niewdziêczno�æ
jest prób¹ waszego uporu w czynieniu dobra; zostaniecie za ni¹ wyna-
grodzeni � a ci, którzy was nie docenili, zostan¹ ukarani odpowiednio
do stopnia swej niewdziêczno�ci�.

938. Czy rozczarowania powsta³e wskutek niewdziêczno�ci nie
maj¹ na celu utwardzenia serca i os³abienia wra¿liwo�ci cz³owieka?

�To by³aby przesada; bowiem cz³owiek � jak by� siê wyrazi³ �
szczodrobliwy zawsze jest szczê�liwy, widz¹c dobro, które uczyni³.
Wie, ¿e w tym ¿yciu nikt o tym nie bêdzie pamiêtaæ � ¿e stanie siê tak
dopiero w ¿yciu przysz³ym, a niewdziêczno�æ bêdzie dla niektórych
przyczyn¹ wstydu i wyrzutów sumienia�.

� Czy my�l taka nie rani serca dobrego cz³owieka? Czy nie mog³a-
by wywo³aæ u niego przekonania, ¿e gdyby by³ mniej wra¿liwy, to
móg³by byæ szczê�liwszy?

�Tak � je�li wola³by szczê�cie egoisty; jednak smutne by³oby takie
szczê�cie! Niech wiêc wie, ¿e opuszczaj¹cy go niewdziêczni przyjacie-
le nie s¹ godni jego przyja�ni oraz ¿e siê co do nich pomyli³; nie ma
wiêc czego ¿a³owaæ. Pó�niej zorientuje siê, ¿e oni sami te¿ to zrozumie-
j¹. ¯a³ujcie wiêc tych, którzy �le z wami post¹pili, choæ na to nie za-
s³u¿yli�cie, bowiem kiedy� bêdzie to dla nich bardzo przykre; nie przej-
mujcie siê tym: dziêki temu bowiem macie nad nimi przewagê�.

Natura obdarza cz³owieka potrzeb¹ kochania i bycia kochanym. Jedn¹ z najwiêk-

szych rado�ci, których mo¿e do�wiadczyæ na Ziemi, jest spotkanie przyjaznych serc;

daje mu to przedsmak szczê�cia zarezerwowanego dla niego w �wiecie Duchów dosko-

na³ych, gdzie wszystko opiera siê na mi³o�ci i ¿yczliwo�ci: jest to rado�æ, której odma-

wia siê egoistom.
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Zwi¹zki w warunkach niezgody
939. Skoro Duchy sympatyzuj¹ce ze sob¹ maj¹ sk³onno�æ do ³¹cze-

nia siê � to jak to siê dzieje, ¿e w�ród wcielonych Duchów uczucie jest
czasem tylko jednostronne, a nawet najszczersza mi³o�æ jest przyjmo-
wana z obojêtno�ci¹ czy wrêcz niechêci¹? W jaki te¿ sposób nawet naj-
silniejsze uczucie mo¿e nagle zmieniæ siê w antypatiê, a wrêcz w nie-
nawi�æ?

�Nie rozumiesz, ¿e mo¿e to byæ doczesna kara. Poza tym ilu¿ ludzi
twierdzi, ¿e kocha do szaleñstwa, a tymczasem bior¹ pod uwagê tylko
warto�ci zewnêtrzne, za� pó�niej zmuszeni s¹ ¿yæ z kim�, u�wiadamia-
j¹c sobie, ¿e ³¹cz¹ ich tylko sprawy materialne! Nie wystarczy zako-
chaæ siê w osobie, która siê wam podoba, a u której tylko zak³adacie
wystêpowanie dobrych cech charakteru; dopiero ¿yj¹c z ni¹ naprawdê,
bêdzie mo¿na siê o tym przekonaæ. Dochodzi tak¿e do wielu zwi¹zków,
o których na pocz¹tku s¹dzi siê, ¿e nigdy nie bêd¹ oparte na wiêzach
sympatii � a tymczasem, gdy ludzie poznaj¹ siê wzajemnie, zaczynaj¹
siê darzyæ gor¹c¹ i trwa³¹ mi³o�ci¹, powstaj¹c¹ na fundamencie wza-
jemnego szacunku! Nie nale¿y zapominaæ, ¿e to Duch kocha, a nie cia-
³o � gdy za� materialne z³udzenie rozwiewa siê, Duch dostrzega praw-
dziw¹ rzeczywisto�æ.

Istniej¹ dwa rodzaje uczuæ: te wywodz¹ce siê z doznañ cielesnych
oraz maj¹ce swe �ród³o w duszy; czêsto jednak myli siê je ze sob¹.
Uczucia duszy � gdy s¹ czyste i oparte na sympatii � s¹ trwa³e; uczu-
cia zwi¹zane z cia³em s¹ przej�ciowe; oto dlaczego czêsto ci, którzy s¹-
dz¹, ¿e kochaj¹ wieczn¹ mi³o�ci¹, zaczynaj¹ siê nienawidziæ, gdy
pierwsze wra¿enie mija�.

940. Czy brak sympatii miêdzy lud�mi przeznaczonymi do wspólne-
go ¿ycia mo¿e byæ �ród³em tak wielkiej udrêki, ¿e ma to wp³yw na ca³e
istnienie?

�Ogromnej udrêki; jednak jest to jedno z tych nieszczê�æ, których
wy sami jeste�cie przyczyn¹; przecie¿ to wasze prawa s¹ tak z³e; czy
s¹dzisz, ¿e Bóg wymaga³by, aby nienawidz¹cy siê ludzie ¿yli ze sob¹?
Poza tym w zwi¹zkach tych szukacie czêsto raczej nasycenia pychy
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i zaspokojenia ambicji ni¿ wzajemnych uczuæ; sami wiêc ponosicie
konsekwencje waszych uprzedzeñ�.

� Jednak czy¿ w takich wypadkach prawie zawsze nie wystêpuj¹
niewinne ofiary?

�Tak; jest to ich dotkliw¹ kar¹; jednak odpowiedzialno�æ za ich nie-
szczê�cie spadnie na tych, którzy do niego doprowadzili. Gdy jednak
�wiat³o prawdy padnie na dusze ofiar, to znajd¹ sw¹ pociechê w wierze
w lepsz¹ przysz³o�æ; poza tym w miarê zanikania uprzedzeñ, zanikaæ
bêd¹ równie¿ przyczyny tego typu nieszczê�æ�.

Strach przed �mierci¹
941. Wiele osób strach przed �mierci¹ doprowadza do za³amania;

sk¹d bierze siê ten strach, skoro ka¿da z tych osób ma przysz³o�æ?
�Ich strach jest bezpodstawny. Có¿ jednak mo¿na poradziæ, je�li

perswaduje siê im w m³odo�ci, ¿e istnieje piek³o i raj � oraz mówi siê,
¿e raczej pewniejsze jest, i¿ pójd¹ do piek³a, bowiem pope³nianie grze-
chów �miertelnych le¿y w naturze ludzkiej duszy; w tej sytuacji, gdy
ludzie ci staj¹ siê doro�li, nie mog¹c pogodziæ siê z tak zaprezentowa-
nym im porz¹dkiem rzeczy, staj¹ siê w koñcu ateistami lub materialista-
mi; w ten w³a�nie sposób doprowadza siê ich do przekonania, ¿e po
obecnym ¿yciu nie ma ju¿ nic. Tymczasem osoby, które uparcie trwaj¹
przy wierze swych dzieciêcych lat, nadal s¹ przera¿one perspektyw¹
ognia piekielnego, który pali, nie niszcz¹c cia³a.

�mieræ nie przera¿a natomiast cz³owieka sprawiedliwego � ten bo-
wiem posiadaj¹c wiarê, ma pewno�æ istnienia przysz³o�ci; nadzieja ta
pomaga mu czekaæ na lepszy ¿ywot, za� mi³osierdzie, które ³¹czy z prze-
strzeganiem prawa, daje mu pewno�æ, ¿e nie spotka on w �wiecie, do które-
go pójdzie, nikogo, czyjego spojrzenia musi³aby ze wstydu unikaæ�. (730)

Cz³owiek ow³adniêty materialnymi ¿¹dzami, bardziej zwi¹zany z ¿yciem cielesnym

ni¿ z duchowym, do�wiadcza na Ziemi problemów i rado�ci o charakterze materialnym;

jego szczê�cie wi¹¿e siê z ulotnym zaspokojeniem wszelkich pragnieñ. Jego dusza, nie-

ustannie zajêta i zaaferowana ¿yciowymi sprawami, stale jest rozdra¿niona i doznaje nie
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koñcz¹cych siê mêczarni. �mieræ przera¿a j¹, bowiem jej pomy�lna przysz³o�æ jest w¹t-

pliwa, a wszelkie uczucia i nadzieje przyjdzie jej pozostawiæ na Ziemi.

Dbaj¹cy o moraln¹ stronê ¿ycia cz³owiek, który wznosi siê ponad wywo³ane ¿¹dza-

mi sztuczne potrzeby, doznaje na Ziemi rado�ci nie znanych cz³owiekowi wiod¹cemu

materialny tryb ¿ycia. Umiar w pragnieniach zapewnia jego Duchowi spokój i równo-

wagê. Szczê�liwy, ¿e mo¿e czyniæ dobro, nie do�wiadcza rozczarowañ, za� problemy

ledwie dotykaj¹ jego duszy, nie pozostawiaj¹c bolesnych �ladów.

942. Niektóre osoby uwa¿a³yby te rady za nieco banalne, nie wie-
rz¹c, ¿e stosowanie siê do nich mo¿e przynie�æ szczê�cie; mog³yby je
uznaæ za pospolite frazesy lub oklepane opinie. Czy nie mog³yby wtedy
powiedzieæ, ¿e sekretem szczê�liwego ¿ycia jest umiejêtno�æ znoszenia
swego nieszczê�cia?

�Zapewne wielu ludzi tak powie; z nimi jednak jest jak z chorymi,
którym lekarz zaleci³ dietê: chcieliby wyleczyæ siê bez przyjmowania
leków, nadal jedz¹c ciê¿kostrawne potrawy�.

Znu¿enie ¿yciem. Samobójstwo
943. Sk¹d pochodzi znu¿enie ¿yciem, do�wiadczane przez niektóre

osoby bez wyra�nej przyczyny?
�To nastêpstwo nieróbstwa, braku wiary, a czêsto tak¿e przesytu.
Dla osoby, która wykorzystuje swe zdolno�ci w po¿ytecznym celu

i w zgodzie ze swymi naturalnymi sk³onno�ciami, praca nie stanowi
wiêkszego problemu, a ¿ycie toczy siê szybciej; cz³owiek ten znosi swe
k³opoty z wiêksz¹ cierpliwo�ci¹ i uleg³o�ci¹, jest bowiem �wiadomy, ¿e
prowadzi to do stabilniejszego i trwalszego dobrobytu�.

944. Czy cz³owiek ma prawo dysponowaæ swym w³asnym ¿yciem?
�Nie; tylko Bóg ma to prawo. Dobrowolne samobójstwo stanowi

naruszenie tego prawa�.
� Czy samobójstwo nie zawsze jest dobrowolne?
�Szaleniec, który siê zabija, nie wie, co robi�.
945. Co nale¿y s¹dziæ o samobójstwie, do którego doprowadzi³o

znu¿enie ¿yciem?
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�Jest bezsensowne! Dlaczego samobójca nie wzi¹³ siê do jakiej�
pracy? Istnienie nie by³oby dla niego niczym trudnym!�

946. Co nale¿y s¹dziæ o samobójstwie, którego celem jest ucieczka
od marno�ci i rozczarowañ tego �wiata?

�Biedne Duchy, które nie maj¹ odwagi, by znosiæ marno�æ ziem-
skiego istnienia! Bóg pomaga cierpi¹cym � ale nie tym, którzy nie
maj¹ ani si³y, ani odwagi. ¯yciowe problemy to próby lub kary; szczê-
�liwi, którzy znosz¹ je bez sprzeciwu, bowiem zostanie im to wynagro-
dzone! Biada natomiast tym, którzy czekaj¹ na wybawienie i nie�wia-
domi przypisuj¹ wszystko ³askawemu losowi! Liczenie na przypadek,
czy � jak by siê wyrazili � na ³ut szczê�cia, mo¿e pomagaæ im na
krótk¹ metê, pó�niej jednak sami zorientuj¹ siê, najczê�ciej w brutalny
sposób, ¿e s³owa te nic nie znacz¹�.

� Czy ci, w przypadku których czyn taki stanowi akt rozpaczy, po-
nios¹ tego konsekwencje?

�O tak, biada im! Bêd¹ bowiem za to odpowiadaæ jako mordercy�.
947. Czy cz³owieka, który nie ma �rodków do ¿ycia i umiera z braku

nadziei, mo¿na nazwaæ samobójc¹?
�Jest to samobójstwo; jednak o wiele bardziej ni¿ on winni s¹ lu-

dzie ponosz¹cy za to odpowiedzialno�æ oraz ci, którzy nie odwiedli
go od tego czynu; oni zostan¹ za to ukarani. Jednocze�nie jednak nie
wierzcie, ¿e samobójca zostanie uniewinniony, gdy brakowa³o mu
stanowczo�ci i uporu oraz gdy nie wykorzysta³ ca³ej swej inteligencji,
by wyj�æ z nêdzy. Biada mu zw³aszcza wtedy, gdy jego rozpacz zro-
dzi³a siê z pychy; mam tu na my�li ludzi, którym pycha parali¿uje in-
teligencjê i którzy wstydziliby siê zawdziêczaæ swe istnienie pracy
w³asnych r¹k � wol¹ wiêc umrzeæ z g³odu, ni¿ zrobiæ co�, co wed³ug
nich os³abi³oby ich pozycjê spo³eczn¹! Czy nie by³oby po stokroæ
godniej i szlachetniej, zmagaæ siê z przeciwno�ciami i przyjmowaæ
krytykê z ust pró¿nych i egoistycznych ludzi, przejawiaj¹cych dobr¹
wolê tylko wobec tych, którym niczego nie brakuje, a odwracaj¹cych
siê plecami do tych, którzy ich potrzebuj¹? Po�wiêciæ swe ¿ycie
z uwagi na takie �rodowisko by³oby g³upot¹, bowiem nie prowadzi³o-
by to do niczego�.
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948. Czy samobójstwo, którego celem jest unikniêcie wstydu po
dokonaniu czego� niegodnego, jest tak samo karygodne jak to pope³-
nione z rozpaczy?

�Samobójstwo nie wymazuje winy � a wprost przeciwnie; s¹ wte-
dy ju¿ dwie winy, nie jedna. Je�li mia³o siê odwagê uczyniæ z³o, to po-
winno siê te¿ j¹ mieæ, aby ponie�æ konsekwencje. Bóg os¹dza wszystko,
bior¹c pod uwagê przyczyny, wiêc mo¿e czasem z³agodziæ swe wyroki�.

949. Czy mo¿na wybaczyæ samobójstwo, je�li jego powodem jest
chêæ unikniêcia wstydu i obci¹¿enia nim dzieci lub ca³ej rodziny?

�Ten, kto tak postêpuje, nie czyni dobrze, choæ tak mu siê wydaje �
i Bóg zdaje sobie z tego sprawê; w tym wypadku bowiem to cz³owiek
sam wymierzy³ sobie karê. Jego intencja pomniejsza wagê b³êdu, jed-
nak sam b³¹d zostaje pope³niony. Zreszt¹ wykorzeñcie wasze spo³eczne
plagi i uprzedzenia, a nie bêdzie tego rodzaju samobójstw�.

Ten, kto po�wiêca swe ¿ycie, by umkn¹æ przed wstydem po niegodnym uczynku,

dowodzi, ¿e przywi¹zuje wiêksz¹ warto�æ do opinii ludzi ni¿ do Boga � wejdzie bo-

wiem do duchowego ¿ycia obci¹¿ony swymi niepokojami, pozbawiwszy siê mo¿liwo�ci

wyzbycia siê ich za ¿ycia na Ziemi. Bóg jest czêsto mniej nieprzejednany ni¿ ludzie;

wybacza, gdy kto� szczerze odkupi winy, i bierze pod uwagê w³o¿ony w to wysi³ek;

samobójstwo nie naprawia niczego.

950. Co nale¿y s¹dziæ o kim�, kto dokonuje samobójstwa w nadziei,
¿e rozpocznie w ten sposób inne, lepsze ¿ycie?

�To jeszcze jedno szaleñstwo! Niech czyni dobro, a mo¿e byæ pew-
ny, ¿e takie ¿ycie osi¹gnie; za spraw¹ samobójstwa natomiast opó�nia
swe wej�cie do lepszego �wiata i sam bêdzie prosiæ, by móc dokoñczyæ
to istnienie, które przerwa³ pod wp³ywem fa³szywej idei; b³¹d � bez
wzglêdu na to jaki � nigdy nie otwiera drzwi do �wiata wybranych�.

951. Czy po�wiêcenie w³asnego ¿ycia za innych mo¿e byæ czynem
chwalebnym, je�li ma na celu ocalenie ¿ycia innym ludziom lub przy-
niesienie im po¿ytku w inny sposób?

�To sprawa skomplikowana, zale¿¹ca od intencji � bowiem po-
�wiêcenie ¿ycia za innych nie jest samobójstwem; Bóg jednak jest
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przeciwny niepotrzebnemu po�wiêceniu i nie mo¿e patrzeæ na nie przy-
chylnie, je�li u jego podstaw leg³a pycha. Chwalebne jest tylko po�wiê-
cenie bezinteresowne; to za�, za którym stoi jaka� ukryta my�l, ma
w oczach Boga o wiele mniejsz¹ warto�æ�.

Ka¿de po�wiêcenie uczynione kosztem w³asnego dobrobytu jest niew¹tpliwie ak-

tem zas³uguj¹cym w oczach Boga na uznanie, stanowi¹c dowód zastosowania prawa

mi³osierdzia. Skoro bowiem ¿ycie jest ziemskim dobrem najcenniejszym dla cz³owieka,

to nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e po�wiêcenie dla dobra bli�nich to wielki czyn. Zanim jed-

nak siê tego dokona, nale¿y siê zastanowiæ, czy dalsze ¿ycie nie mog³oby byæ bardziej

potrzebne ni¿ �mieræ.

952. Czy pope³nia samobójstwo cz³owiek umieraj¹cy jako ofiara
nadu¿ycia swych ¿¹dz, którym nie potrafi siê ju¿ przeciwstawiæ, bo
przyzwyczajenie uczyni³o z nich jego prawdziw¹ potrzebê fizyczn¹?

�Jest to samobójstwo moralne. Czy¿ nie rozumiecie, ¿e cz³owiek
jest w takiej sytuacji winien w dwójnasób? W jego wypadku win¹ jest
brak stanowczo�ci i uleganie zwierzêcej naturze oraz � na dodatek �
zapomnienie o Bogu�.

� Czy w jakim� stopniu winien jest tak¿e kto�, kto odbiera sobie
¿ycie w beznadziejnej sytuacji?

�Jest winien, tym bardziej ¿e mia³ czas na przemy�lenie swego sa-
mobójstwa; w przypadku kogo�, kto targn¹³ siê na swe ¿ycie bez zasta-
nowienia, czêsto mamy do czynienia z granicz¹cym z szaleñstwem wy-
brykiem; tymczasem w takim przypadku kara bêdzie o wiele wiêksza,
bowiem zawsze odpowiada ona stopniowi u�wiadamiania sobie przez
cz³owieka pope³nianego b³êdu�.

953. Gdy kto� widzi przed sob¹ nieuniknion¹, straszn¹ �mieræ, to
czy jest winien, gdy chce zmniejszyæ swe cierpienia, zadaj¹c sobie
�mieræ z w³asnej woli?

�Gdy nie czeka siê na termin wyznaczony przez Boga, zawsze jest
siê winnym. Bo te¿ czy mo¿na byæ pewnym, ¿e termin ten ju¿ nadszed³,
choæ wskazuj¹ na to rozmaite okoliczno�ci? A gdyby pomoc nadesz³a
w ostatniej chwili?�
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� Zdajemy sobie sprawê, ¿e w zwyczajnych okoliczno�ciach samo-
bójstwo jest czynem karygodnym � jednak we�my pod uwagê sytu-
acjê, gdy �mieræ jest naprawdê nieunikniona, a samobójstwo skraca ¿y-
cie tylko o kilka chwil.

�Zawsze jednak jest to brak uleg³o�ci i poddania siê woli Boga�.
� W takiej sytuacji jakie s¹ nastêpstwa tego czynu?
�Jak zwykle: kara proporcjonalna do wagi b³êdu, odpowiednia do

okoliczno�ci�.
954. Czy karygodny jest brak rozwagi, prowadz¹cy do niepotrzeb-

nego nara¿enia ¿ycia?
�Nie ma winy, je�li nie ma intencji lub �wiadomo�ci czynienia z³a�.
955. Czy kobiety, które w pewnych krajach dobrowolnie p³on¹ na

stosie z cia³em zmar³ego mê¿a, mog¹ byæ uznane za samobójczynie
i ponios¹ tego konsekwencje?

�S¹ pos³uszne przes¹dowi, a czêsto dochodzi do tego nie z ich woli,
lecz pod przymusem. S¹dz¹, ¿e spe³niaj¹ swój obowi¹zek, wiêc nie ma
to charakteru samobójstwa. Usprawiedliwia je niewielka �wiadomo�æ
moralna i w wiêkszo�ci przypadków niewiedza. Te barbarzyñskie i nie-
rozwa¿ne praktyki zanikn¹ w miarê rozwoju cywilizacji�.

956. Czy ten, kto nie mo¿e znie�æ utraty bliskich mu osób i zabija siê
w nadziei, ¿e siê z nimi spotka, osi¹ga swój cel?

�Rezultat tego czynu jest odwrotny do zak³adanego, bo zamiast po-
³¹czyæ siê z upragnion¹ osob¹, samobójca oddala siê od niej na d³ugo;
Bóg bowiem nie mo¿e wybaczyæ aktu tchórzostwa czy blu�nierstwa,
którym by³oby zw¹tpienie w Jego wszechmocno�æ. Samobójcy przyj-
dzie wiêc zap³aciæ za tê chwilê szaleñstwa cierpieniami jeszcze gorszy-
mi ni¿ te, z których siê wyzwoli³, a oczekiwane przez niego przyjemno-
�ci nie nadejd¹�. (934 i dalsze)

957. Ogólnie jaki wp³yw wywieraj¹ na sytuacjê Ducha nastêpstwa
samobójstwa?

�Nastêpstwa samobójstwa bywaj¹ bardzo ró¿ne; nie istniej¹ z góry
okre�lone kary, a w ka¿dym przypadku s¹ one zawsze zwi¹zane z przy-
czynami, które do tego czynu doprowadzi³y; jedyna konsekwencja, któ-
rej ¿aden samobójca nie jest w stanie unikn¹æ, to rozczarowanie. Poza
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tym ka¿dego czeka inny los, uzale¿niony od okoliczno�ci; niektórzy
ponosz¹ karê za swój b³¹d natychmiast, inni za� dopiero w nowym ¿y-
ciu, które bêdzie jeszcze trudniejsze od tego, które przerwali�.

Obserwacja dowodzi, ¿e nastêpstwa samobójstw nie zawsze s¹ takie same; niektóre

jednak s¹ wspólne dla wszystkich przypadków �mierci w okrutnych okoliczno�ciach

oraz nag³ego przerwania ¿ycia. Przede wszystkim wiêzad³o ³¹cz¹ce Ducha z cia³em

materialnym jest d³u¿sze i mocniejsze, bowiem w momencie, w którym zosta³o zerwa-

ne, by³o wszak w pe³ni sprawne; natomiast w przypadku �mierci naturalnej jest ono

stopniowo os³abiane i czêsto ulega zerwaniu, zanim jeszcze ¿ycie cia³a materialnego

wyga�nie ca³kowicie. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest fakt d³u¿szego doznawa-

nia przez Ducha zaburzeñ po�miertnych, a tak¿e jego trwaj¹ce krócej lub d³u¿ej przeko-

nanie, ¿e nadal zalicza siê do grona istot ¿yj¹cych w ciele materialnym. (155 i 165)

�cis³y zwi¹zek Ducha z cia³em materialnym prowadzi w przypadku niektórych sa-

mobójców do przeniesienia wra¿eñ cielesnych na Ducha, który wskutek tego czuje, jak-

by to on ulega³ rozk³adowi i to jego toczy³y robaki; stan ten mo¿e trwaæ tak d³ugo, jak

d³ugo mia³o trwaæ przerwane ¿ycie. Zjawisko to nie jest jednak powszechne; zawsze

natomiast samobójca ponosi konsekwencje swego braku odwagi i prêdzej czy pó�niej

bêdzie musia³ odkupiæ swój b³¹d w taki czy inny sposób. To dlatego niektóre nieszczê�li-

we na Ziemi Duchy mówi¹, ¿e w poprzednim istnieniu pope³ni³y samobójstwo, a teraz

dobrowolnie wybra³y nowe próby, by staraæ siê je znie�æ z wiêksz¹ uleg³o�ci¹. Niektóre

z nich s¹ w pewien sposób zwi¹zane z materi¹ i na pró¿no usi³uj¹ siê od niej oderwaæ, by

wznie�æ siê do lepszych �wiatów, do których nie maj¹ wstêpu; wiêkszo�æ Duchów sa-

mobójców ¿a³uje, ¿e uczyni³o co� niepotrzebnego, i daje wyraz swemu rozczarowaniu.

Religia, moralno�æ i wszelkie systemy filozoficzne potêpiaj¹ samobójstwo, jako

sprzeczne z prawem natury; w zasadzie wszystkie systemy g³osz¹, ¿e nie mamy prawa

dobrowolnie pozbawiaæ siê ¿ycia; dlaczego jednak nie mieliby�my mieæ takiego prawa?

Dlaczego nie mo¿emy dowolnie skracaæ swoich cierpieñ? Dopiero spirytyzm wykaza³,

opieraj¹c siê na przyk³adach tych, którzy pope³nili samobójstwo, ¿e czyn ten stanowi

nie tylko naruszenie prawa moralnego � co dla niektórych osób nic nie znaczy; wyka-

za³ ponadto, ¿e jest to czyn g³upi, bowiem pope³niaj¹c go, nic siê nie zyskuje � a wrêcz

przeciwnie; tym razem wiêc nauka wyp³ywa dla nas nie z teorii, lecz z faktów, do któ-

rych dochodzi na naszych oczach.
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Rozdzia³ II

Przysz³e cierpienia i rado�ci

1. Niebyt. ¯ycie przysz³e � 2. Przeczuwanie przysz³ych cierpieñ i rado�ci

� 3. Wp³yw Boga na kary i nagrody � 4. Natura przysz³ych cierpieñ i rado�ci

� 5. Kary doczesne � 6. Zado�æuczynienie i ¿al � 7. Czas trwania przysz³ych kar

� 8. Zmartwychwstanie cia³a � 9. Raj, piek³o i czy�ciec

Niebyt. ¯ycie przysz³e
958. Dlaczego cz³owiek instynktownie boi siê niebytu?
�Bowiem niebyt nie istnieje�.
959. Sk¹d pochodzi u cz³owieka instynktowne przeczucie dotycz¹ce

przysz³ego ¿ycia?
�Ju¿ powiedzieli�my: jeszcze przed swoim wcieleniem Duch wie

o wszystkim � a w duszy pozostaje mgliste wspomnienie tego, czego
siê dowiedzia³ i co zobaczy³�. (393)

To zupe³nie naturalne, ¿e we wszystkich epokach cz³owieka interesowa³a jego poza-

grobowa przysz³o�æ. Bez wzglêdu na to, jak wielk¹ warto�æ przywi¹zywa³by do swego

¿ycia doczesnego, nie móg³by unikn¹æ stwierdzenia, ¿e jest ono krótkie, ulotne i w ka¿-

dej chwili mo¿e siê skoñczyæ � wiêc nigdy nie mo¿na byæ pewnym w³asnego jutra. Co

wiêc dzieje siê po tak krytycznym wydarzeniu, jakim jest �mieræ? Pytanie to jest powa¿-

ne, bowiem dotyczy nie kilku lat, lecz ca³ej wieczno�ci. Kto�, kto musi wyjechaæ na

d³ugie lata do obcego kraju, niepokoi siê, co tam z nim siê stanie; jak¿esz wiêc nie

niepokoiæ siê o to, co czeka nas, gdy opu�cimy ten �wiat byæ mo¿e na zawsze?



445Przysz³e cierpienia i rado�ci

Rozum niejako sprzeciwia siê idei niebytu. Nawet cz³owiek najbardziej beztroski za

¿ycia dochodzi do momentu, w którym zadaje sobie pytanie: �Co siê ze mn¹ stanie?�

i ma nadziejê na lepsz¹ przysz³o�æ.

Nie ma sensu wierzyæ w Boga i nie braæ pod uwagê istnienia przysz³ego ¿ycia.

Przeczucie zwi¹zane z lepsz¹ przysz³o�ci¹ spoczywa g³êboko w sercu ka¿dego cz³owie-

ka; Bóg za� nie umie�ci³ go tam na pró¿no.

Z przysz³ym ¿yciem wi¹¿e siê zagadnienie zachowania naszej indywidualno�ci po

�mierci; no bo te¿ có¿ z tego, ¿e ¿yliby�my d³u¿ej ni¿ nasze cia³o, je�li nasz umys³

mia³by zagubiæ siê w oceanie nieskoñczono�ci? Nastêpstwa tego by³yby takie same, jak

w przypadku istnienia niebytu.

Przeczuwanie przysz³ych cierpieñ i rado�ci
960. Sk¹d pochodzi wiara spotykana u wszystkich ludów, ¿e po

�mieci poniesiemy konsekwencje swych uczynków?
�Wci¹¿ mamy do czynienia z tym samym: to �wiadomo�æ rzeczywi-

sto�ci przekazana cz³owiekowi przez wcielonego w nim Ducha; wiedz-
cie bowiem, ¿e nie na pró¿no przemawia do was ów wewnêtrzny g³os;
waszym b³êdem jest, ¿e nie s³uchacie go zbyt czêsto. Gdyby�cie s³ucha-
li go uwa¿niej i czê�ciej, to staliby�cie siê lepsi�.

961. Czy w chwili �mierci uczuciem dominuj¹cym u wiêkszo�ci
osób jest zw¹tpienie, strach czy nadzieja?

�W¹tpi¹ zatwardziali sceptycy; boj¹ siê winowajcy; a dobrzy ludzie
maj¹ nadziejê�.

962. Dlaczego istniej¹ sceptycy, skoro dusza stanowi w cz³owieku
�ród³o przeczuæ dotycz¹cych spraw duchowych?

�Sceptyków jest mniej, ni¿ wam siê wydaje; wielu z nich puszy siê
za ¿ycia, natomiast w chwili �mierci znacznie spuszcza z tonu�.

Z przysz³ym ¿yciem wi¹¿e siê problem odpowiedzialno�ci za nasze czyny. Rozum

oraz poczucie sprawiedliwo�ci podpowiadaj¹ nam, ¿e w sytuacji rozdzia³u dobra od z³a

tak¿e ludzie dobrzy zostan¹ oddzieleni od z³ych. Bóg nie móg³by chcieæ, ¿eby jedni uzy-

skiwali wieczn¹ rado�æ bez k³opotu, podczas gdy drudzy d¹¿¹ do niej z trudem i uporem.
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�wiadomo�æ przekazanej nam przez Boga idei sprawiedliwo�ci i dobroci, przeja-

wiaj¹cej siê w Jego prawach, nie pozwala nam wierzyæ, ¿e cz³owiek sprawiedliwy móg³-

by w Jego oczach zajmowaæ tê sam¹ pozycjê, co z³oczyñca; nie pozwala nam te¿ w¹tpiæ,

¿e pewnego dnia zostaniemy wynagrodzeni lub ukarani, odpowiednio do uczynionego

dobra i z³a; to dlatego wrodzone, intuicyjne poczucie sprawiedliwo�ci ³¹czy siê u nas

z przeczuciem przysz³ych kar i nagród.

Wp³yw Boga na kary i nagrody
963. Czy Bóg osobi�cie zajmuje siê ka¿dym cz³owiekiem? Czy¿ nie

jest On zbyt wielki, a my za mali, by ka¿da jednostka z osobna stanowi-
³a dla Niego warto�æ?

�Bóg zajmuje siê wszystkimi istotami, które stworzy³, choæby by³y
nie wiadomo jak ma³e; nic nie jest zbyt ma³e przy Jego dobroci�.

964. Czy Bóg musi zajmowaæ siê ka¿dym z naszych uczynków, aby
nas pó�niej wynagrodziæ lub ukaraæ � czy mo¿e wiêkszo�æ z tych czy-
nów nie ma dla Niego wiêkszego znaczenia?

�Bóg ustanowi³ prawa dotycz¹ce ka¿dego z waszych czynów: je�li
je ³amiecie, to jeste�cie winni. Oczywi�cie, gdy jaki� cz³owiek dopusz-
cza siê z³amania którego� z tych praw, to Bóg nie os¹dza go, mówi¹c na
przyk³ad: »By³e� ³akomy, ukarzê ciê«. Bóg jednak wyznaczy³ granice;
konsekwencj¹ przekroczenia prawa s¹ wiêc czêsto choroby, a nawet
�mieræ; to na tym polega kara: jest ona wynikiem naruszenia prawa.
I tak dzieje siê w ka¿dym przypadku�.

Wszystkie nasze dzia³ania podlegaj¹ prawom Bo¿ym; ka¿de z nich, choæby nawet

wydawa³o siê nam nieistotnym, mo¿e te prawa naruszyæ. Gdy wiêc ponosimy konse-

kwencje naruszenia praw, to miejmy pretensje tylko do samych siebie, bowiem to my

jeste�my kowalami swego losu i to od nas samych zale¿y nasze szczê�cie lub nie-

szczê�cie.

Prawda ta zosta³a wyra¿ona w nastêpuj¹cym apologu:

�Pewien ojciec wychowa³ swego syna i wykszta³ci³ go � s³owem: nauczy³ go, jak

ma postêpowaæ w ¿yciu. Powierzy³ mu te¿ pole uprawne, mówi¹c: »Oto instrukcja, co

nale¿y robiæ, oraz wszystkie narzêdzia potrzebne, by sprawiæ, aby to pole zaczê³o rodziæ
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i zapewni³o ci byt. Nauczy³em ciê ju¿, jak nale¿y z tej instrukcji korzystaæ; gdy bêdziesz

siê ni¹ pos³ugiwaæ, to twe pole urodzi wiele i zapewni ci odpoczynek na staro�æ; je�li nie

pos³u¿ysz siê ni¹, to nie urodzi ci niczego i umrzesz z g³odu«. To powiedziawszy, po-

zwoli³ synowi postêpowaæ dowolnie�.

Czy¿ nie jest prawd¹, ¿e pole to bêdzie rodziæ odpowiednio do sposobu uprawiania

go, a ka¿de odstêpstwo od instrukcji mo¿e mieæ negatywny wp³yw na zbiory? Wspo-

mniany syn bêdzie wiêc na staro�æ szczê�liwy lub nieszczê�liwy � w zale¿no�ci od

tego, czy skorzysta³, czy zlekcewa¿y³ instrukcjê ojca. Bóg jest jeszcze bardziej przewi-

duj¹cy, bowiem uprzedza nas za ka¿dym razem, gdy czynimy dobro lub z³o: wysy³a nam

Duchy, by nas inspirowa³y � my jednak ich nie s³uchamy. Jest jeszcze taka ró¿nica, ¿e

Bóg ka¿dego dnia wspomaga cz³owieka nadziej¹ nowych istnieñ, w których bêdzie móg³

naprawiæ swe stare b³êdy; natomiast syn, o którym mówimy, je�li �le wykorzysta swój

czas, nie bêdzie ju¿ mieæ takiej mo¿liwo�ci.

Natura przysz³ych cierpieñ i rado�ci
965. Czy cierpienia i rado�ci do�wiadczane przez duszê po �mierci

maj¹ charakter fizyczny?
�Nie mog¹ byæ fizyczne, skoro dusza nie jest materi¹: to chyba lo-

giczne. Owe cierpienia i rado�ci w ¿aden sposób nie wi¹¿¹ siê z cia³em,
dlatego te¿ s¹ tysi¹ckrotnie intensywniejsze od tych, których do�wiad-
czacie na Ziemi; Duch od³¹czywszy siê od materii, jest bardziej wra¿li-
wy, bo nie zak³óca ona jego doznañ�. (237 do 257)

966. Dlaczego ludzkie wyobra¿enia przysz³ych cierpieñ i rado�ci
by³y niekiedy trywialne, czy wrêcz absurdalne?

�Bowiem inteligencja cz³owieka nie by³a jeszcze wystarczaj¹co
rozwiniêta. Czy dziecko rozumie doros³ego? Poza tym to zale¿y od
tego, czego siê go naucza: i to w³a�nie nale¿y zmieniæ.

Wasz jêzyk jest zbyt ubogi, by wyraziæ co�, co wykracza poza kr¹g
waszych wyobra¿eñ; potrzebne wiêc by³y porównania � i to w³a�nie
owe przeno�nie i alegorie wy potraktowali�cie dos³ownie; jednak
w miarê jak cz³owiek siê rozwija, jego my�l stopniowo ogarnia sprawy,
których nie da siê opisaæ s³owami�.

967. Na czym polega szczê�cie dobrych Duchów?
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�Na znajomo�ci wszechrzeczy; nie odczuwaj¹ one nienawi�ci, za-
wi�ci, zazdro�ci, ¿¹dzy chwa³y ani którejkolwiek z ¿¹dz stanowi¹cych
utrapienie ludzko�ci. Jednocz¹ca je mi³o�æ jest dla nich �ród³em naj-
wy¿szego szczê�cia. Dobre Duchy nie do�wiadczaj¹ ani fizycznych po-
trzeb, ani cierpieñ, ani trosk ¿ycia materialnego; s¹ szczê�liwe, mog¹c
czyniæ dobro; poza tym ich szczê�cie jest zawsze proporcjonalne do
osi¹gniêtego stopnia rozwoju. To prawda, ¿e szczê�cia najwy¿szego
rzêdu do�wiadczaj¹ tylko Duchy czyste � lecz i te pozosta³e nie s¹ nie-
szczê�liwe; pomiêdzy Duchami z³ymi a doskona³ymi istnieje niezliczo-
na liczba stopni rozwoju, na których odpowiednie doznania uzale¿nio-
ne s¹ od stanu moralnego. Duchy wystarczaj¹co rozwiniête rozumiej¹
szczê�cie tych, które osi¹gnê³y wiêcej od nich: zd¹¿aj¹ wiêc do tego
szczê�cia; nie stanowi to jednak przedmiotu zawi�ci, lecz mobilizuje je
do podejmowania wysi³ku; Duchy te wiedz¹, ¿e tylko od nich zale¿y
osi¹gniêcie tego celu � pracuj¹ wiêc z my�l¹ o nim, czyni¹c to jednak
w spokoju towarzysz¹cym czystemu sumieniu, i s¹ szczê�liwe, ¿e nie
musz¹ cierpieæ tak jak Duchy z³e�.

968. Brak materialnych potrzeb zaliczacie w poczet czynników
sk³adaj¹cych siê na szczê�cie Duchów; czy jednak zaspokojenie tych
potrzeb nie jest dla cz³owieka �ród³em rado�ci?

�Tak, lecz s¹ to rado�ci ze sfery zwierzêcej; niemo¿no�æ zaspokoje-
nia tych potrzeb jest tortur¹�.

969. Jak nale¿y rozumieæ okre�lenie, ¿e Duchy czyste jednocz¹ siê
w ³onie Boga i wy�piewuj¹ Jego chwa³ê?

�Jest to alegoria oddaj¹ca stan ich umys³u, charakteryzuj¹cego siê
cechami Bo¿ej doskona³o�ci; Duchy te bowiem widz¹ Boga i rozumiej¹
Go; alegorii tej jednak � podobnie jak wielu innych � nie nale¿y trak-
towaæ dos³ownie. Wszystko w naturze, pocz¹wszy od ziarenka piasku,
wy�piewuje � to znaczy, �wiadczy o Bo¿ej mocy; nie my�l jednak, ¿e
szczê�liwe Duchy przez ca³¹ wieczno�æ kontempluj¹; by³oby to szczê-
�cie g³upie i monotonne; bardziej pasowa³oby egoistom, bo te¿ istnie-
nie tego rodzaju nigdy nikomu by nie s³u¿y³o. Duchy te nie do�wiad-
czaj¹ ju¿ problemów zwi¹zanych z ¿yciem cielesnym: ju¿ samo to jest
przyczyn¹ wielkiej rado�ci; poza tym � jak ju¿ powiedzieli�my �
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znaj¹ i wiedz¹ wszystko; wykorzystuj¹ wiêc swój rozwiniêty intelekt,
by wspomagaæ w rozwoju inne Duchy, a zajêcie to sprawia im jedno-
cze�nie przyjemno�æ�.

970. Na czym polegaj¹ cierpienia Duchów ni¿szych?
�S¹ one tak rozmaite, jak ró¿ne bywaj¹ ich przyczyny; zale¿¹ te¿ od

stopnia ni¿szo�ci � podobnie jak rado�æ uzale¿niona jest od stopnia
moralnej wy¿szo�ci; ogólnie jednak mo¿na je scharakteryzowaæ w spo-
sób nastêpuj¹cy: Duchy te omija wszystko, czego im brakuje do szczê-
�cia, i nie s¹ w stanie tego zdobyæ; widz¹, ¿e dobre istoty mog¹ to osi¹-
gn¹æ; drêczy je ¿al, zawi�æ, szalony ból, brak nadziei; wszystko to
sprawia, ¿e nie mog¹ byæ szczê�liwe; odczuwaj¹ wyrzuty sumienia
i trudny do opisania stan za³amania umys³u. Pragn¹ doznawaæ wszel-
kiego rodzaju rado�ci, lecz nie mog¹ tego pragnienia zaspokoiæ i to bar-
dzo je mêczy�.

971. Czy Duchy wywieraj¹ na siebie wzajemnie tylko dobry wp³yw?
�Zawsze dobry jest on ze strony Duchów dobrych � to oczywiste;

natomiast Duchy z³o�liwe staraj¹ siê sprowadziæ z drogi dobra i zado�æ-
uczynienia te istoty, które wydaj¹ im siê podatne na tego typu sugestie
i które czêsto mo¿na by³o tak wykorzystaæ za ich ¿ycia w materii�.

� To znaczy, ¿e �mieræ nie wyzwala nas od pokus?
�Nie; jednak oddzia³ywanie Duchów ni¿szych na inne Duchy jest

o wiele s³absze ni¿ na ludzi � tych ostatnich bowiem na dodatek cha-
rakteryzuj¹ materialne ¿¹dze�. (996)

972. W jaki sposób postêpuj¹ Duchy ni¿sze, kusz¹c inne Duchy, je-
�li nie mog¹ wykorzystaæ do tego celu materialnych ¿¹dz?

�Nawet je�li ¿¹dze nie istniej¹ w sposób materialny, to jednak ich
�lady wci¹¿ wystêpuj¹ w my�lach zacofanych Duchów; Duchy z³e wy-
korzystuj¹ te my�li i porywaj¹ swe ofiary do miejsc, w których mog¹
syciæ wzrok przejawami odpowiednich ¿¹dz � co je pobudza�.

� Có¿ z tego jednak, je�li nie istnieje materialny przedmiot tych ¿¹dz?
�To w³a�nie stanowi �ród³o cierpienia: to jakby sk¹piec patrzy³ na

z³oto, którego nie mo¿e mieæ; lubie¿nik obserwowa³ orgiê, w której nie
mo¿e uczestniczyæ; a osoba ¿¹dna chwa³y widzia³a, jak to nie jej oddaj¹
cze�æ�.
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973. Jakie s¹ najwiêksze cierpienia, których mog¹ do�wiadczyæ z³e
Duchy?

�Nie da siê opisaæ tortur moralnych, stanowi¹cych karê dla niektó-
rych zbrodniarzy; nawet ten, kto ich do�wiadcza, nie potrafi³by wam
ich opisaæ; jednak niew¹tpliwie najpotworniejsz¹ z nich jest my�l, ¿e
zosta³o siê skazanym na wieczno�æ�.

Cz³owiek, w zale¿no�ci od poziomu inteligencji, kszta³tuje sobie taki czy inny obraz

cierpieñ i rado�ci czekaj¹cych jego duszê po �mierci. Im bardziej jest rozwiniêty, tym

obraz ten jest czy�ciejszy i bardziej niezale¿ny od materii; cz³owiek zaczyna wiêc poj-

mowaæ te sprawy racjonalniej i przestaje traktowaæ dos³ownie alegoryczne wyobra¿enia.

Rozwiniêty umys³ pojmuje, ¿e dusza to istota na wskro� duchowa i w zwi¹zku z tym mo¿e

ulegaæ wra¿eniom nie maj¹cym wp³ywu na materiê; nie znaczy to jednak, ¿e w ogóle nie

mo¿e odczuwaæ cierpienia lub nie mo¿e byæ karana za b³êdy. (237)

Komunikacja spirytystyczna dowiod³a, ¿e o przysz³o�ci duszy mo¿na ju¿ mówiæ nie

tylko teoretycznie, ale w praktyce; dziêki niej otrzymujemy bezpo�rednie informacje na

temat warunków ¿ycia pozagrobowego; jednocze�nie uzyskujemy tak¿e �wiadomo�æ

istnienia logicznych konsekwencji naszego ¿ycia na Ziemi � i choæ nie jawi¹ siê one

ju¿ pod postaci¹ fantastycznych obrazów bêd¹cych wytworem ludzkiej wyobra�ni, to

wcale nie znaczy, ¿e czekaj¹ce nas kary za z³e uczynki bêd¹ mniej dotkliwe. Ró¿norod-

no�æ konsekwencji naszego ¿ycia jest nieskoñczona; mo¿na jednak zaryzykowaæ ogóln¹

tezê: ka¿dy jest karany w miejscu, w którym naruszy³ prawo; w takich okoliczno�ciach

jedni nieustannie maj¹ przed oczami z³o, którego siê dopu�cili; inni do�wiadczaj¹ wy-

rzutów sumienia, strachu, wstydu, w¹tpliwo�ci, samotno�ci, ciemno�ci, separacji od bli-

skich im istot itp.

974. Sk¹d siê wziê³a teoria o ogniu piekielnym?
�To � podobnie jak w innych przypadkach � potraktowana do-

s³ownie przeno�nia�.
� Czy jednak wiara zbudowana na jej podstawie nie mog³aby przy-

nie�æ pozytywnych skutków?
�Rozwa¿, czy naprawdê co� ona daje, nawet tym, którzy j¹ g³osz¹.

Je�li uczycie ludzi o sprawach, które rozum pó�niej odrzuca, to robicie
na nich tylko nietrwa³e wra¿enie, które w przysz³o�ci nie skutkuje�.
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Cz³owiek, nie bêd¹c w stanie oddaæ za pomoc¹ swego jêzyka natury cierpieñ poza-

grobowych, nie móg³ znale�æ lepszego porównania ni¿ porównanie z ogniem; dla niego

bowiem ogieñ stanowi czynnik jednej z najwiêkszych mêczarni i symbolizuje gwa³towne

dzia³anie; to dlatego wiara w ogieñ piekielny pojawi³a siê w odleg³ej staro¿ytno�ci i odzie-

dziczy³y j¹ wspó³czesne spo³eczeñstwa; to równie¿ dlatego przeno�nie mówi siê o tym,

¿e kto� pali siê ze wstydu, p³onie z mi³o�ci czy z zazdro�ci itp.

975. Czy Duchy ni¿sze rozumiej¹ szczê�cie sprawiedliwych?
�Tak, i to stanowi �ród³o ich mêczarni; rozumiej¹ bowiem, ¿e s¹ po-

zbawione tego szczê�cia z w³asnej winy: to dlatego uwolniony z materii
Duch d¹¿y do nowego istnienia cielesnego, bowiem ka¿de z nich � je-
�li dobrze je wykorzysta � mo¿e przyczyniæ siê do skrócenia czasu
jego cierpieñ. Dlatego te¿ dokonuje wyboru prób, w ramach których
bêdzie móg³ odkupiæ swe b³êdy; wiedzcie bowiem, ¿e Duch cierpi za
wszelkie z³o, które sam uczyni³ lub którego by³ przyczyn¹ � jak rów-
nie¿ za dobro, którego nie uczyni³, choæ móg³ to zrobiæ; cierpi tak¿e za
z³o, które wynik³o z tego, ¿e nie uczyni³ dobra.

B³¹kaj¹cy siê Duch nie ma ju¿ zas³ony na oczach; czuje siê, jakby
wyszed³ z mg³y, i widzi, co jeszcze dzieli go od szczê�cia; cierpi wiêc
w dwójnasób, bowiem zdaje sobie sprawê, jak bardzo jest winien. Nie
ma ju¿ z³udzeñ: widzi jak przedstawia siê rzeczywisto�æ�.

B³¹kaj¹cy siê Duch z jednej strony ogarnia swe przesz³e istnienia, a z drugiej zdaje

sobie sprawê tak¿e z obiecanej przysz³o�ci � rozumiej¹c, czego mu brakuje, by j¹ osi¹-

gn¹æ. Podobnie jak podró¿nik, wspi¹wszy siê na górê, widzi drogê, któr¹ ju¿ pokona³

i jednocze�nie tê, która mu jeszcze zosta³a do pokonania, by doj�æ do celu.

976. Czy widok cierpi¹cych Duchów nie jest dla Duchów dobrych
przygnêbiaj¹cy? Czym bowiem jest szczê�cie, je�li zak³ócaj¹ je takie
obrazy?

�Nie mo¿na tu mówiæ o przygnêbieniu, bowiem Duchy te wiedz¹, ¿e
z³o skoñczy siê; pomagaj¹ wiêc innym poprawiæ siê i stawiaæ kroki; sta-
nowi to ich zajêcie i jest �ród³em rado�ci, gdy dzia³ania te przynosz¹
pozytywne skutki�.
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� Mo¿na to zrozumieæ, gdy chodzi o Duchy nieznajome lub obojêt-
ne; jednak czy widok smutku i cierpieñ osób, które kocha³o siê na Zie-
mi, nie zak³óca szczê�cia?

�Gdyby Duchy te nie widzia³y tych cierpieñ, to po �mierci by siê
wami nie interesowa³y; tymczasem przecie¿ nawet religia uczy, ¿e du-
sze was widz¹; jednak podchodz¹ one do waszych problemów z innego
punktu widzenia; wiedz¹, ¿e cierpienia te s¹ potrzebne dla waszego roz-
woju, je�li znosicie je cierpliwie; bardziej wiêc martwi je wasz brak
odwagi opó�niaj¹cy rozwój, ni¿ cierpienia, które s¹ tylko przej�ciowe�.

977. Skoro Duchy nie mog¹ przed sob¹ ukrywaæ swych my�li, a ich
wszelkie czyny z ¿ycia materialnego s¹ znane, to czy oznacza to, ¿e wi-
nowajca nieustannie mo¿e byæ obserwowany przez swoj¹ ofiarê?

�Inaczej byæ nie mo¿e � to logiczne�.
� Czy ujawnienie wszystkich z³ych uczynków oraz nieustanna

obecno�æ osób, które by³y ich ofiarami, stanowi dla winowajcy karê?
�Wiêksz¹ ni¿ siê to komukolwiek wydaje; trwa ona jednak do chwi-

li, gdy winowajca odkupi swe winy, czy to jako Duch, czy jako cz³o-
wiek, w ramach nowego istnienia cielesnego�.

Gdy znajdujemy siê w �wiecie Duchów, to ca³a nasza przesz³o�æ jest jawna, a dobro i z³o,

które uczynili�my, tak¿e bêdzie innym znane. Na pró¿no wiêc kto�, kto czyni³ z³o, stara³by

siê uciec przed spojrzeniami swych ofiar: ich nieuchronna obecno�æ bêdzie dla niego kar¹

i �ród³em nieustannych wyrzutów sumienia a¿ do chwili, gdy naprawi z³o; cz³owiek do-

bry � przeciwnie � wszêdzie bêdzie spotykaæ przyjazne i ¿yczliwe spojrzenia.

Dla z³oczyñcy nie ma wiêkszej mêki pod S³oñcem ni¿ obecno�æ jego ofiar; to dlate-

go unika ich bez przerwy. Jak wiêc mo¿e siê czuæ, gdy oparte na ¿¹dzy z³udzenie roz-

wieje siê, za� on sam, poj¹wszy z³o, które uczyni³, zorientuje siê, ¿e jego najskrytsze

czyny zosta³y ujawnione, a hipokryzja zdemaskowana, i nie bêdzie ju¿ móg³ siê niczego

wyprzeæ? W ten sposób dusza z³oczyñcy doznaje wstydu, ¿alu i wyrzutów sumienia �

za� cz³owieka sprawiedliwego ¿yje w niezm¹conym spokoju.

978. Czy wspomnienie b³êdów pope³nionych przez duszê, gdy
by³a jeszcze niedoskona³a, nie zak³óca jej szczê�cia, nawet gdy ju¿ siê
oczy�ci³a?
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�Nie, poniewa¿ odkupi³a swe b³êdy i wysz³a zwyciêsko z prób, któ-
rym zosta³a poddana w³a�nie w tym celu�.

979. Czy szczê�cia duszy nie zak³óca te¿ my�l o próbach, które musi
jeszcze przej�æ, by oczy�ciæ siê ca³kowicie?

�W przypadku duszy zacofanej � tak; to dlatego nie mo¿e ona ko-
rzystaæ z pe³ni szczê�cia, dopóki nie jest zupe³nie czysta; gdy za� cho-
dzi o duszê ju¿ odpowiednio rozwiniêt¹, to dla niej my�l o próbach,
które bêdzie jeszcze musia³a przej�æ, nie stanowi nic przykrego�.

Dusza, która osi¹gnê³a pewien stopieñ czysto�ci, ju¿ zasmakowa³a szczê�cia; prze-

pe³nia j¹ przyjemne uczucie satysfakcji; jest szczê�liwa, patrz¹c na otaczaj¹c¹ j¹ rzeczy-

wisto�æ; unios³a siê bowiem zas³ona ukrywaj¹ca przed ni¹ cuda Stworzenia, a Bo¿a

doskona³o�æ objawia siê jej teraz w ca³ej okaza³o�ci.

980. Czy wiê� wystêpuj¹ca pomiêdzy Duchami tej samej rangi jest
dla nich �ród³em szczê�cia?

�Wiê� pomiêdzy sympatyzuj¹cymi ze sob¹ Duchami d¹¿¹cymi do
dobra jest dla nich jedn¹ z wiêkszych przyjemno�ci; s¹ bowiem �wia-
dome, ¿e wiêzi tej nie zak³óca egoizm. Duchy te wspó³tworz¹ w ca³ko-
wicie duchowym �wiecie rodziny charakteryzuj¹ce siê podobnymi
uczuciami, i to na tym polega ich duchowe szczê�cie; podobnie w wa-
szym �wiecie � wy te¿ ³¹czycie siê w takie czy inne grupy i cieszycie
siê, mog¹c siê spotykaæ. Czysta i szczera sympatia, któr¹ Duchy te da-
rz¹ innych i same stanowi¹ jej przedmiot, jest �ród³em szczê�cia, bo-
wiem nie ma tu ani fa³szywych przyjació³, ani hipokrytów�.

Cz³owiek po raz pierwszy odczuwa szczê�cie tego rodzaju, gdy spotyka osoby, z któ-

rymi mo¿e zjednoczyæ siê w ramach u�wiêconego i czystego zwi¹zku. W ¿yciu jeszcze

bardziej oczyszczonym szczê�cie to bêdzie niewys³owione i nieograniczone, bowiem

spotka tam bliskie mu dusze, których uczuæ nie bêdzie os³abiaæ egoizm; mi³o�æ bowiem

jest spraw¹ naturaln¹, a egoizm j¹ zabija.

981. Czy dla Ducha, który w ¿yciu cielesnym ba³ siê �mierci, jego
obecny stan jest nieprzyjemny � czy te¿ jest mu obojêtny?
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�Bardzo ró¿nie; wszystko zale¿y od tego, czy zmaza³ ju¿ winy bêd¹-
ce za ¿ycia materialnego powodem takiego w³a�nie pogl¹du lub pra-
gnienia. Bowiem bez wzglêdu na to, czy �mierci siê ba³, czy te¿ jej so-
bie ¿yczy³, to i tak wi¹za³o siê to z odpowiednimi uczuciami, maj¹cymi
wp³yw na stan Ducha. Na przyk³ad jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w przypad-
ku osoby, która ¿yczy sobie �mierci � bo zakoñczy ona jej cierpienia �
mo¿na by mówiæ o swego rodzaju oporze przeciwko wyrokom Opatrz-
no�ci oraz wyznaczonym przez Ni¹ próbom�.

982. Czy aby zapewniæ sobie dobr¹ sytuacjê w ¿yciu pozagrobowym,
nale¿y praktykowaæ spirytyzm i wierzyæ w manifestacje Duchów?

�To absurd � je�li bowiem tak mia³oby byæ, to co sta³oby siê z oso-
bami, które nie wierz¹ w to wszystko, czy nawet nie mia³y okazji ze-
tkn¹æ siê z t¹ wiedz¹? Szczê�cie w przysz³ym ¿yciu zapewnia tylko czy-
nienie dobra; dobro bowiem jest zawsze dobrem � bez wzglêdu na to,
jaka droga do niego prowadzi�. (165-799)

Uznanie teorii spirytystycznej pomaga poprawiæ siê, bowiem ³¹czy siê z przywi¹zy-

waniem wagi do pewnych zdarzeñ w przysz³o�ci; teoria ta mo¿e przyspieszyæ rozwój

jednostek i grup, pozwala bowiem zdaæ sobie sprawê, jacy kiedy� bêdziemy; jest to

swoisty punkt oparcia lub �wiat³o roz�wietlaj¹ce drogê. Spirytyzm uczy, ¿e wszelkie

próby nale¿y znosiæ cierpliwie i z uleg³o�ci¹; zwraca uwagê na czyny, które mog³yby

opó�niæ nasze przysz³e szczê�cie; i choæ w ten w³a�nie sposób przyczynia siê do szczê-

�cia � to wcale nie znaczy, ¿e bez spirytyzmu nie mo¿na go osi¹gn¹æ.

Kary doczesne
983. Duch odkupiaj¹cy swe b³êdy w nowym istnieniu cielesnym do-

znaje cierpieñ o charakterze fizycznym; czy w zwi¹zku z tym s³uszne
jest stwierdzenie, ¿e po �mierci dusza cierpi tylko moralnie?

�To prawda, ¿e gdy dusza jest wcielona, to do�wiadcza zaburzeñ
zwi¹zanych z problemami codziennego ¿ycia, co niew¹tpliwie wywo-
³uje jej cierpienia; jednak w sposób fizyczny cierpi wy³¹cznie cia³o.

O kim�, kto umar³, mówicie czêsto, ¿e ju¿ nie cierpi; nie zawsze to
prawda. Jako Duch, nie odczuwa ju¿ bólu fizycznego; jednak, odpo-
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wiednio do pope³nionych b³êdów, mo¿e do�wiadczaæ dotkliwszych
cierpieñ moralnych, a w nowym istnieniu cielesnym mo¿e byæ jeszcze
nieszczê�liwszy. Z³y bogacz bêdzie wiêc prosiæ o ja³mu¿nê i pozna
wszelkie wyrzeczenia zwi¹zane z bied¹; cz³owiek pyszny bêdzie do-
�wiadczaæ wszelkich upokorzeñ; kto�, kto nadu¿ywa³ swego autorytetu
i �le traktowa³ podw³adnych, teraz zostanie zmuszony do pos³uszeñ-
stwa panu jeszcze surowszemu, ni¿ sam by³. Wszystko to stanowiæ bê-
dzie karê za b³êdy pope³nione w innym istnieniu � chyba ¿e doprowa-
dzi³y do nich wydarzenia z ¿ycia obecnego. Gdy odejdziecie ju¿ st¹d, to
zrozumiecie to wszystko. (273, 393, 399)

Je�li cz³owiek uwa¿a siê na Ziemi za szczê�liwego � bo mo¿e nasy-
ciæ swe ¿¹dze � to znaczy, ¿e podejmuje niewielkie wysi³ki, by siê po-
prawiæ. Za to efemeryczne szczê�cie p³aci ju¿ w obecnym ¿yciu mate-
rialnym, lecz p³aciæ bêdzie jeszcze wiêcej w kolejnym�.

984. Czy ¿yciowe problemy zawsze s¹ karami za aktualne b³êdy?
�Nie; ju¿ powiedzieli�my, ¿e s¹ to maj¹ce na celu odkupienie po-

przednich b³êdów próby, wyznaczone przez Boga lub wybrane przez
was samych przed waszym wcieleniem � to znaczy, gdy wasz Duch
b³¹ka³ siê; nigdy bowiem naruszenie praw Bo¿ych, a zw³aszcza prawa
sprawiedliwo�ci, nie mo¿e byæ bezkarne; je�li wiêc kara nie zostanie
wymierzona w tym ¿yciu, to na pewno stanie siê to w nastêpnym; dlate-
go te¿ cz³owiek uchodz¹cy w waszych oczach za sprawiedliwego, mo¿e
mieæ rozmaite problemy, wi¹¿¹ce siê z jego przesz³o�ci¹�. (393)

985. Czy reinkarnacja duszy w �wiecie mniej prymitywnym ni¿ do-
tychczas stanowi nagrodê?

�Jest to nastêpstwem jej oczyszczenia; bowiem w miarê jak Duch
siê oczyszcza, to wciela siê w �wiatach doskonalszych, a¿ w koñcu zu-
pe³nie wyzbêdzie siê wszelkiej materii i oczy�ci z win, by korzystaæ
z wiecznego szczê�cia czystych Duchów w ³onie Boga�.

W �wiatach, w których byt ma charakter mniej materialny ni¿ na Ziemi, potrzeby s¹

mniej prymitywne, a cierpienia fizyczne mniej dotkliwe. Ludzie nie znaj¹ ju¿ z³ych

¿¹dz, które w �wiatach ni¿szych nastawiaj¹ ich wrogo przeciwko sobie. Nie maj¹c przed-

miotu nienawi�ci czy zazdro�ci, ludzie ci ¿yj¹ w pokoju, praktykuj¹ bowiem prawo
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sprawiedliwo�ci, mi³o�ci i mi³osierdzia; nie znaj¹ uczuæ i problemów towarzysz¹cych

zawi�ci, pysze czy egoizmowi, które drêcz¹ nas w czasie istnienia na Ziemi. (172-182)

986. Czy Duch, który rozwin¹³ siê w czasie swego ziemskiego ist-
nienia, mo¿e niekiedy wcieliæ siê w tym samym �wiecie?

�Tak; je�li nie by³ w stanie wype³niæ swej misji, to sam mo¿e prosiæ
o mo¿liwo�æ dokoñczenia jej w nowym ¿yciu; wtedy jednak nie jest
ona dla niego kar¹�. (173)

987. Co dzieje siê z cz³owiekiem, który nie czyni¹c z³a, jednocze-
�nie nie robi³ nic, by wyzbyæ siê wp³ywu materii?

�Poniewa¿ nie zrobi³ nic w kierunku doskonalenia siê, to bêdzie
musia³ rozpocz¹æ nowe istnienie w takich samych warunkach; skoro
nie rozwija siê, to mog¹ te¿ trwaæ jego stanowi¹ce karê cierpienia�.

988. Istniej¹ ludzie, których ¿ycie przebiega w niezm¹conym spoko-
ju; nie maj¹c niezaspokojonych potrzeb, nie musz¹ troszczyæ siê o nic.
Czy to szczê�liwe istnienie jest prób¹ � czy te¿ w poprzednim istnie-
niu ludzie ci nie uczynili nic, za co teraz mogliby zostaæ ukarani?

�Czy wiele znasz takich osób? Je�li s¹dzisz, ¿e rzeczywi�cie s¹ szczê-
�liwe, to siê mylisz; czêsto spokój jest tylko pozorny. Ludzie ci mogli
wybraæ takie w³a�nie istnienie, gdy jednak siê ono koñczy, to zaczynaj¹
zdawaæ sobie sprawê, ¿e w ¿aden sposób nie przyczyni³o siê do ich postê-
pu � a wtedy, jak kto�, kto nie robi³ nic, zaczynaj¹ ¿a³owaæ straconego
czasu. Wiedzcie bowiem, ¿e Duch mo¿e zdobyæ wiedzê i rozwin¹æ siê tyl-
ko dziêki aktywno�ci; je�li beztrosko przesypia swój czas, to nie rozwija
siê. Przypomina wtedy kogo�, kto musi pracowaæ, bo takie s¹ warunki jego
istnienia, lecz zamiast to zrobiæ, idzie na spacer lub ucina sobie drzemkê
i nie ma zamiaru niczego robiæ. Wiedzcie wiêc, ¿e ka¿dy bêdzie musia³ roz-
liczyæ siê z czasu dobrowolnej bezczynno�ci w jego ¿yciu; bezczynno�æ ta
zawsze ma negatywny wp³yw na przysz³e szczê�cie. Ilo�æ przysz³ego szczê-
�cia zale¿y bowiem od ilo�ci uczynionego dobra; nieszczê�cie natomiast
wynika z uczynionego z³a i nieszczê�cia, do którego siê doprowadzi³o�.

989. Istniej¹ ludzie, którzy choæ nie bywaj¹ z³o�liwi, to jednak
wskutek swego charakteru dostarczaj¹ problemów wszystkim, którzy
ich otaczaj¹; jakie bêd¹ dla nich nastêpstwa tego faktu?
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�Ludzie ci na pewno nie s¹ dobrzy i odpowiedz¹ za to, ¿e uczynili
kogo� nieszczê�liwym; poza tym w innym ¿yciu bêd¹ znosiæ to, co sami
kazali znosiæ innym�.

Zado�æuczynienie i ¿al
990. Czy ¿al za pope³nione winy pojawia siê, gdy Duch jest wcielo-

ny, czy te¿ w stanie duchowym?
�W stanie duchowym; je�li jednak kto� pojmie ró¿nicê miêdzy do-

brem i z³em, to mo¿e zacz¹æ odczuwaæ ¿al, jeszcze bêd¹c w ciele�.
991. Do czego prowadzi ¿al pojawiaj¹cy siê w stanie duchowym?
�Do odczuwania potrzeby nowego istnienia, by w jego trakcie oczy-

�ciæ siê z win. Duch zaczyna rozumieæ swe niedoskona³o�ci, uniemo¿li-
wiaj¹ce mu bycie szczê�liwym � dlatego te¿ d¹¿y do nowego istnie-
nia, w trakcie którego bêdzie móg³ naprawiæ swe b³êdy�. (332-975)

992. Do czego prowadzi ¿al pojawiaj¹cy siê, gdy Duch jest wcielony?
�Do postêpu w trwaj¹cym jeszcze ¿yciu, je�li tylko ma siê czas na-

prawiæ b³êdy. Gdy pojawiaj¹ siê wyrzuty sumienia i cz³owiek zaczyna
zdawaæ sobie sprawê ze swej niedoskona³o�ci, to zawsze przecie¿ mo¿e
zacz¹æ siê poprawiaæ�.

993. Czy¿ jednak nie istniej¹ ludzie, którzy stale wykazuj¹ sk³onno-
�ci ku z³u, a idea jakiejkolwiek poprawy nie dociera do nich?

�Powiedzia³em ci, ¿e nale¿y siê nieustannie rozwijaæ. Je�li kto�
w obecnym ¿yciu sk³ania siê tylko ku z³u, to ku dobru zwróci siê w na-
stêpnym � i to w³a�nie w tym celu odradzamy siê wielokrotnie; trzeba
bowiem, by ka¿dy rozwin¹³ siê i osi¹gn¹³ swój cel, choæ jedni � odpo-
wiednio do chêci � potrzebuj¹ na to wiêcej, a inni mniej czasu; kto�,
kto instynktownie sk³ania siê tylko ku dobru, zapewne by³ z³y w po-
przednim istnieniu, teraz za� jest ju¿ oczyszczony�. (894)

994. Czy cz³owiek z³y, który za ¿ycia materialnego nawet nie do-
puszcza³ do siebie my�li, ¿e postêpuje �le, zawsze po �mierci zaczyna
zdawaæ sobie sprawê ze swej sytuacji?

�Tak; zawsze zaczyna rozumieæ i cierpieæ z tego powodu; zaczyna
bowiem odczuwaæ wszelkie z³o, które uczyni³ lub którego dobrowolnie
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sta³ siê przyczyn¹. Jednak ¿al z powodu pope³nionych z³ych uczynków
nie musi pojawiæ siê natychmiast; istniej¹ Duchy, które uparcie id¹ z³¹
drog¹, mimo doznawanych cierpieñ; prêdzej czy pó�niej jednak uznaj¹
swój b³¹d i odczuj¹ chêæ zado�æuczynienia. To w³a�nie w celu u�wiado-
mienia tych istot pracuj¹ dobre Duchy � i wy tak¿e mo¿ecie pracowaæ
w ten sposób�.

995. Czy istniej¹ Duchy, które choæ nie s¹ z³e, to jest im obojêtny
ich los?

�Istniej¹ Duchy, które nie zajmuj¹ siê niczym po¿ytecznym: nie-
ustannie na co� czekaj¹; Duchy te jednak odpowiednio cierpi¹; a ponie-
wa¿ wszystko musi siê rozwijaæ, to ich rozwój jest bolesny�.

� Czy nie odczuwaj¹ potrzeby zmniejszenia tych cierpieñ?
�Na pewno odczuwaj¹, lecz nie maj¹ wystarczaj¹co du¿o energii, by

zrobiæ co� w tym kierunku. Czy¿ ma³o waszych znajomych wola³oby
raczej umrzeæ z g³odu, ni¿ wzi¹æ siê do pracy?�

996. Skoro Duchy postrzegaj¹ z³o wynikaj¹ce z ich niedoskona³o-
�ci, to jak to siê dzieje, ¿e niektóre jeszcze pogarszaj¹ swój stan i przed-
³u¿aj¹ cierpienia, czyni¹c z³o � jak to siê dzieje na przyk³ad z Duchami
sprowadzaj¹cymi ludzi z dobrej drogi?

�S¹ to Duchy, które nie ¿a³uj¹ swych czynów i w zwi¹zku z tym nie
zmieniaj¹ swego dzia³ania. Duch, który ju¿ siê poprawi³, znów mo¿e
daæ siê wci¹gn¹æ na drogê z³a, w czym pomog¹ mu Duchy jeszcze s³a-
biej rozwiniête ni¿ on�. (971)

997. Spotyka siê Duchy ni¿szego rzêdu, które wzruszaj¹ dobre
uczucia i modlitwy odmawiane w ich intencji. Jak to siê dzieje, ¿e inne
Duchy, które zdaj¹ siê posiadaæ wiêksz¹ wiedzê, charakteryzuje za-
twardzia³o�æ i cynizm, choæ wiedz¹, ¿e ich dzia³ania z góry s¹ skazane
na fiasko?

�Modlitwa robi wra¿enie tylko na Duchach staraj¹cych siê napra-
wiæ swe b³êdy; natomiast tych nieszczê�liwych Duchów, z pych¹ bun-
tuj¹cych siê przeciwko Bogu i kontynuuj¹cych swe wybryki, a nawet
zwiêkszaj¹cych ich skalê � ich modlitwa nie wzrusza i nie bêdzie
w ich przypadku skuteczna, a¿ do dnia, w którym wyka¿¹ chêæ popra-
wy�. (664)
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Nie nale¿y zapominaæ, ¿e Duch nie ulega po �mierci cia³a natychmiastowej prze-

mianie; je�li jego ¿ycie pozostawia³o wiele do ¿yczenia, to dzia³o siê tak dlatego, ¿e by³

to Duch niedoskona³y; �mieræ za� nie uczyni go doskona³ym od razu; mo¿e wiêc obsta-

waæ przy swoich b³êdach, zachowywaæ fa³szywe opinie i uprzedzenia, a¿ do chwili, gdy

jego umys³ rozja�ni siê dziêki nauce, refleksji i cierpieniu.

998. Czy kara za pope³nione b³êdy wymierzana jest, gdy Duch jest
wcielony czy wolny?

�Kara wymierzana w trakcie istnienia cielesnego przybiera postaæ prób,
którym jest poddawany Duch; natomiast w ¿yciu duchowym sk³adaj¹ siê
na ni¹ moralne cierpienia zwi¹zane ze stanem ni¿szo�ci danego Ducha�.

999. Czy szczery ¿al za pope³nione b³êdy, odczuwany za ¿ycia mate-
rialnego, wystarczy, by je zmazaæ i odzyskaæ ³askê w oczach Boga?

�¯al przyczynia siê do poprawy Ducha, lecz z³¹ przesz³o�æ nale¿y
odkupiæ�.

� Je�li wobec tego jaki� zbrodniarz przyzna³by, ¿e skoro i tak musi
bez wzglêdu na wszystko odpokutowaæ swe winy, to nie bêdzie ich ¿a-
³owaæ � czy mia³oby to dla niego jakie� nastêpstwa?

�Je�li skrywa w my�lach z³o, to jego kara bêdzie d³u¿sza i trudniejsza�.
1000. Czy w obecnym ¿yciu mogliby�my odkupiæ nasze winy?
�Tak, naprawiaj¹c powsta³e szkody; nie s¹d�cie jednak, ¿e uda siê wam

to zrobiæ przy pomocy kilku ulotnych wyrzeczeñ, czy wydaj¹c dyspozycjê,
by po waszej �mierci rozdano to, czego ju¿ nie potrzebujecie. Bóg nie przy-
wi¹zuje ¿adnej wagi do bezowocnego i ³atwego odkupienia, którego przed-
siêwziêcie wymaga tyle energii, co uderzenie siê w pier�. Utrata ma³ego
palca mo¿e przynie�æ wiêcej dobra, ni¿ po�wiêcenie wszystkich w³osów
utrzymywanych latami wy³¹cznie dla samego siebie. (726)

Z³o naprawia siê tylko dobrem; jednak naprawa ta nic nie znaczy,
je�li nie godzi w pychê cz³owieka czy w jego materialne interesy.

W jaki bowiem sposób pomog³oby mu, gdyby z³o zosta³o naprawione
po jego �mierci, a on nie bra³by w tym udzia³u i nie skorzysta³ na tym?

Czemu mia³oby s³u¿yæ po�wiêcenie kilku ulotnych rado�ci czy zby-
tecznych rzeczy, je�li krzywdy wyrz¹dzonej drugiemu cz³owiekowi nie
mo¿na naprawiæ?
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Czemu w koñcu mia³oby s³u¿yæ ukorzenie siê cz³owieka przed Bo-
giem, je�li dla innych ludzi nadal by³by pe³en pychy?� (720-721)

1001. Czy w zwi¹zku z tym, nie przynosi ¿adnej zas³ugi rozdyspo-
nowanie po �mierci dóbr, które posiadamy w ¿yciu materialnym?

�¯adnej zas³ugi � to niew³a�ciwie powiedziane; oczywi�cie le-
piej jest zrobiæ co� ni¿ nic; nieszczê�cie jednak polega na tym, ¿e ten,
kto daje po �mierci, za ¿ycia jest raczej egoist¹ ni¿ cz³owiekiem
szczodrym; a pó�niej chcia³by zbieraæ pochwa³y za dobro, na które
nie zapracowa³. Ten, kto wyrzeka siê czego� za ¿ycia, korzysta z tego
w dwójnasób: jego po�wiêcenie zas³uguje na nagrodê, a widok rado-
�ci obdarowanych sprawia, ¿e czuje siê szczê�liwy. Egoizm za� pod-
szeptuje mu: »Daj¹c innym, pozbawiasz siê przyjemno�ci«. Gdy wiêc
g³os egoizmu przewa¿a nad poczuciem bezinteresowno�ci i mi³osier-
dzia, to cz³owiek ten zachowuje swe dobra pod pretekstem, ¿e ich po-
trzebuje i ¿e s¹ mu niezbêdne, by utrzymaæ dotychczasow¹ pozycjê.
Ach, biedni ludzie, którzy nie znaj¹ przyjemno�ci dawania! Trac¹ bo-
wiem w ten sposób dostêp do jednej z najwiêkszych rado�ci ¿ycia. Bóg
bowiem, poddaj¹c ich próbie bogactwa, tak zdradliwej i niebezpiecznej
dla ich przysz³o�ci, chcia³by im wynagrodziæ ich szczodro�æ, któr¹
mogliby praktykowaæ na Ziemi�. (814)

1002. Co wiêc ma zrobiæ kto�, kto na ³o¿u �mierci uznaje swoje b³êdy,
lecz nie ma czasu ich naprawiæ? Czy w takiej sytuacji wystarcza sam ¿al?

�¯al pozwala mu siê zrehabilitowaæ, lecz nie naprawia krzywd.
Cz³owiek ten ma wiêc dla siebie ca³¹ przysz³o�æ, by wykorzystaæ j¹
w odpowiedni sposób�.

Czas trwania przysz³ych kar
1003. Czy czas trwania cierpieñ winowajcy w ¿yciu przysz³ym jest

�ci�le okre�lony, czy te¿ reguluje go jakie� prawo?
�Bóg nigdy nie dzia³a pod wp³ywem kaprysu; wszystko we wszech-

�wiecie funkcjonuje dziêki Jego prawom, w których przejawia siê Jego
m¹dro�æ i dobroæ�.

1004. Od czego zale¿y czas trwania cierpieñ za b³êdy?
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�Od tego, jak wiele czasu bêdzie potrzebowaæ winowajca, by siê
poprawiæ. Stany cierpienia i szczê�cia odpowiadaj¹ stopniowi oczysz-
czenia Ducha, za� natura i czas trwania cierpieñ zale¿¹ od czasu, w któ-
rym dokonuje siê jego poprawa. W miarê jak Duch ów rozwija siê
i oczyszczaj¹ siê jego uczucia, to jego cierpienia staj¹ siê coraz mniej
dotkliwe i ulega zmianie ich natura�.

�WIÊTY LUDWIK

1005. Czy Duchowi cierpi¹cemu w za�wiatach czas cierpienia wy-
daje siê d³u¿szy, czy krótszy ni¿ na Ziemi?

�Wydaje mu siê, ¿e trwa to d³u¿ej: w za�wiatach bowiem nie istnieje
dla niego sen. Tylko Duchy, które osi¹gnê³y okre�lony stopieñ oczysz-
czenia, przestaj¹ braæ pod uwagê up³yw czasu, który rozmywa siê dla
nich w nieskoñczono�ci�. (240)

1006. Czy cierpienia Ducha mog¹ trwaæ wiecznie?
�Oczywi�cie, je�li wiecznie by³by z³y � to jest, gdyby nigdy nie ¿a³o-

wa³ swych uczynków i nie stara³ siê poprawiæ; Bóg jednak nie stworzy³
tych istot po to, by wiecznie sk³ania³y siê ku z³u; stworzy³ je prostymi
i pozbawionymi wiedzy, a ka¿da z nich musi siê rozwijaæ przez krótszy
lub d³u¿szy czas, w zale¿no�ci od jej woli. Wola ta natomiast mo¿e wy-
st¹piæ prêdzej czy pó�niej � podobnie jak ma to miejsce w przypadku
dojrzewania dzieci; tak jak i one, Duchy równie¿ prêdzej czy pó�niej od-
czuj¹ nieodpart¹ potrzebê zdobywania do�wiadczeñ i wyj�cia ze stanu
ni¿szo�ci � potrzebê bycia szczê�liwym. Prawo, które reguluje d³ugo�æ
kar, jest wiêc cudownie m¹dre i ³askawe, skoro uzale¿nia ten czas od wy-
si³ków Ducha; nie wkracza nigdy w obszar jego wolnej woli: je�li Duch
ten �le z niej korzysta, to po prostu poniesie tego konsekwencje�.

�WIÊTY LUDWIK

1007. Czy istniej¹ Duchy, które nigdy nie ¿a³uj¹ swych czynów?
�S¹ takie, którym trudno przychodzi naprawa b³êdów; jednak zak³a-

daæ, ¿e nigdy siê nie poprawi¹, to jakby twierdziæ, ¿e dziecko nigdy nie
bêdzie doros³e�.

�WIÊTY LUDWIK
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1008. Czy zawsze d³ugo�æ kary zale¿y od woli Ducha i nie ma ta-
kich, które s¹ mu narzucone na �ci�le okre�lony czas?

�Tak; mo¿na mu narzuciæ kary na pewien czas, jednak Bóg chce tyl-
ko dobra swoich stworzeñ, wiêc nigdy nie pozostaje obojêtny na ich
skruchê i pragnienie poprawy�.

�WIÊTY LUDWIK

1009. Czy w zwi¹zku z tym nigdy nie wymierza siê kar, które trwa-
³yby ca³¹ wieczno�æ?

�Odwo³ajcie siê do waszego do�wiadczenia i rozumu oraz zadajcie
sobie pytanie, czy skazanie kogo� na wieczne potêpienie za kilka b³êd-
nych chwil nie stanowi³oby zaprzeczenia dobroci Bo¿ej? Czym¿e bo-
wiem jest ¿ycie wobec ca³ej wieczno�ci � nawet je�li trwa sto lat?
Wieczno�æ! Czy dobrze rozumiecie ten wyraz? Cierpienia, nieustaj¹ce
tortury, brak nadziei � za kilka b³êdów! Czy¿ wasz rozs¹dek nie odrzu-
ca podobnej my�li? Mo¿na zrozumieæ, ¿e staro¿ytni widzieli w Bogu
okrutnego pana wszech�wiata; nie posiadaj¹c wiedzy, po³¹czyli z bo-
sko�ci¹ ludzkie ¿¹dze; nie taki jednak jest Bóg chrze�cijan, który za naj-
wa¿niejsze cnoty uznaje mi³o�æ, mi³osierdzie, lito�æ czy zapomnienie
zniewag. Czy mog³oby Mu brakowaæ cech, których wymaga od swych
stworzeñ? Czy¿ nie k³óci siê ze sob¹ przypisywanie Mu nieskoñczonej
dobroci i nieskoñczonej m�ciwo�ci? Mówicie, ¿e przede wszystkim jest
sprawiedliwy; sprawiedliwo�æ jednak nie wyklucza dobroci � a Bóg
nie by³by dobry, skazuj¹c wiêkszo�æ swych stworzeñ na potworne,
wieczne kary. Czy móg³by narzuciæ swym dzieciom sprawiedliwo�æ,
nie daj¹c im mo¿liwo�ci jej zrozumienia? No bo te¿ czy¿ nie jest naj-
wspanialsz¹ po³¹czona z dobroci¹ sprawiedliwo�æ, która uzale¿nia czas
trwania kar od wysi³ków winowajcy na rzecz jego poprawy? Prawda
zawiera siê w tych s³owach: »Ka¿demu wed³ug jego uczynków«�.

�WIÊTY AUGUSTYN

�Na wszelkie mo¿liwe sposoby starajcie siê zwalczaæ i wykorzeniaæ
ideê o wiecznych karach � my�l stanowi¹c¹ blu�nierstwo przeciwko
Bo¿ej sprawiedliwo�ci i dobroci, bêd¹c¹ jednocze�nie najczêstszym
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powodem utraty wiary, materializmu i obojêtno�ci, jaki pojawi³ siê od
chwili, gdy zacz¹³ siê rozwijaæ ludzki intelekt. Nawet dopiero zaczyna-
j¹cy zdobywaæ wiedzê Duch, który dopiero co wy³oni³ siê z mroku, na-
tychmiast zdaje sobie sprawê z tej potwornej niesprawiedliwo�ci; jego
rozum odrzuca j¹, choæ jeszcze trudno mu jest odró¿niæ wymierzan¹
mu karê, która go wzburza � od Boga, który j¹ wyznacza; to st¹d bior¹
siê niezliczone, spadaj¹ce na was nieszczê�cia, z którymi nauczymy
was walczyæ. Cel, który wam wskazujemy, bêdzie wam ³atwiej osi¹-
gn¹æ z uwagi na to, ¿e autorytety, na które powo³uj¹ siê obroñcy kon-
cepcji wiecznych kar, nigdy nie wypowiedzia³y siê w sposób oficjalny;
ani sobory, ani Ojcowie Ko�cio³a nie poruszali tego wa¿nego zagadnie-
nia. Je�li nawet odwo³awszy siê do samych ewangelistów, potraktowa-
³oby siê dos³ownie alegoryczne wypowiedzi Chrystusa, w których gro-
zi³ winowajcom wiecznym, nigdy nie gasn¹cym ogniem � to jednak
absolutnie nigdzie nie ma tam mowy o tym, ¿e ludzie ci zostan¹ skazani
na ca³¹ wieczno�æ.

Biedne zagubione owieczki! Nauczcie siê dostrzegaæ, ¿e oto przy-
chodzi po was dobry Pasterz, któremu nawet przez my�l nie przejdzie,
by was wypêdzaæ � on osobi�cie przybywa, by zaprowadziæ was z po-
wrotem do owczarni. Dzieci marnotrawne! Powróæcie z dobrowolnego
wygnania; skierujcie swe kroki w stronê rodzinnego domu: tam ojciec
wyci¹ga do was ramiona i jest zawsze gotów �wiêtowaæ wasz powrót
na ³ono rodziny�.

LAMENNAIS1

�Wojny o s³owa! Wci¹¿ wojny o s³owa! Czy ju¿ nie macie do�æ roz-
lewu krwi? Ci¹gle dochodzi do k³ótni o s³owa: o wieczne cierpienia,
o wieczne kary; czy¿ nie rozumiecie, ¿e to, co wy dzi� uwa¿acie za
wieczno�æ, staro¿ytni pojmowali zupe³nie inaczej? Niech teolodzy
siêgn¹ do �róde³ � siêgnijcie wszyscy, a odkryjecie, ¿e odpowiednie

1 Félicité Robert de Lamennais (1782-1854) � francuski my�liciel, pisarz, publicy-
sta. W swych pracach zajmowa³ siê problematyk¹ religijn¹ i spo³eczn¹ (zw³aszcza w du-
chu ultramontanistycznym). Za g³oszone pogl¹dy by³ prze�ladowany przez Ko�ció³.
(Przyp. t³umacza).
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wyra¿enia t³umaczone przez Greków, rzymskich katolików i wspó³cze-
snych specjalistów, jako niekoñcz¹ce siê cierpienia i kary niewybaczal-
ne, w tek�cie hebrajskim maj¹ zupe³nie inne znaczenie. Wieczno�æ kar
wi¹za³aby siê z wieczno�ci¹ z³a. Dopóki po�ród ludzi bêdzie istnieæ z³o,
to groziæ im bêd¹ odpowiednie kary; w przypadku �wiêtych pism nale-
¿y braæ pod uwagê ich wzglêdne znaczenie. Wieczno�æ kar jest wiêc
ide¹ wzglêdn¹, a nie absolutn¹. P³acz i zgrzytanie zêbów ustan¹, gdy
nadejdzie dzieñ, w którym wszyscy ludzie zamieni¹ pokutny strój na
szatê niewinno�ci. To prawda, ¿e wasz ludzki rozum jest ograniczony �
lecz jaki by nie by³, to zawsze stanowi dar od Boga; i przy jego pomocy
¿aden cz³owiek nie powinien inaczej pojmowaæ wieczno�ci kar. Wiecz-
no�ci kar! Te¿ co�! Trzeba by wszak przyznaæ, ¿e tak¿e z³o jest wiecz-
ne. Tylko Bóg jest wieczny, wiêc nie móg³by stworzyæ wiecznego z³a,
bowiem tym samym zaprzeczy³by najwspanialszej ze swych cech:
wszechmog¹cej mocy; ta moc nie mog³aby bowiem stworzyæ czynnika,
który niszczy³by jej dzie³a. O ludzko�ci, ludzko�ci! Przestañ¿e wresz-
cie wodziæ mêtnym wzrokiem po ziemskich g³êbiach, poszukuj¹c tam
kar; p³acz, miej nadziejê, odkupuj swe winy i szukaj pociechy w my�li
o nieskoñczenie dobrym Bogu, absolutnie wszechmog¹cym � i przede
wszystkim sprawiedliwym�.

PLATON

�Celem ludzko�ci jest zmierzanie do boskiej jedno�ci; aby ten cel
osi¹gn¹æ, potrzeba trzech rzeczy: sprawiedliwo�ci, mi³o�ci i wiedzy;
tym trzem rzeczom przeciwstawiaj¹ siê: niewiedza, nienawi�æ i nie-
sprawiedliwo�æ. Dlatego zaprawdê powiadam wam, ¿e zaprzeczacie
tym trzem fundamentalnym zasadom, kompromituj¹c zamys³ Bo¿y, po-
przez przypisywanie Mu nadmiernej surowo�ci; kompromitujecie go
w dwójnasób, przypisuj¹c bêd¹cemu stworzeniem Bo¿ym Duchowi ta-
kie cechy jak pob³a¿liwo�æ, wyrozumia³o�æ, mi³o�æ i prawdziwe poczu-
cie sprawiedliwo�ci, a nie chcecie dostrzec tych cech w osobie Nie-
skoñczonego Stwórcy; niszczycie nawet ideê piek³a, prezentuj¹c j¹
w sposób �mieszny i niedopuszczalny w kontek�cie waszej wiary,
wskutek czego przywodzi na my�l drastyczne obrazy mêczarni, stosów
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i tortur rodem ze �redniowiecza! Czy nale¿y s¹dziæ, ¿e gdy dzi� �lepa
zemsta na zawsze zniknê³a z ludzkiego prawodawstwa, to wy macie na-
dziejê zachowaæ j¹ w idea³ach? Och, uwierzcie; uwierzcie mi, bracia
w Bogu i Jezusie Chrystusie! Uwierzcie mi, ¿e by³oby ju¿ lepiej, gdy-
by�cie zrezygnowali ze swych dogmatów, zamiast nieustannie je kom-
plikowaæ; by³oby lepiej, gdyby�cie tchnêli w nie nowe ¿ycie � pozwa-
laj¹c, by istoty Dobra wywar³y na nie swój zbawienny wp³yw. Idea
piek³a pe³nego rozpalonych pieców mog³a byæ tolerowana � to jest
mo¿na j¹ by³o wybaczyæ w epoce ¿elaza; jednak w dziewiêtnastym stu-
leciu to tylko ponura bajka, któr¹ mo¿na straszyæ ma³e dzieci � lecz
nawet one, dorastaj¹c, przestaj¹ w ni¹ wierzyæ. Upieraj¹c siê przy tej
budz¹cej strach mitologii, doprowadzacie do zaniku wiary, co jest bez-
po�redni¹ przyczyn¹ spo³ecznego zamieszania; dr¿ê bowiem, widz¹c,
jak wskutek braku dobrego prawa, trzeszcz¹ i rozpadaj¹ siê fundamenty
spo³ecznego ³adu. Do dzie³a wiêc, ludzie pe³ni ¿arliwej i ¿ywej wiary!
Do dzie³a, awangardo dnia i �wiat³a! Nie chodzi o to, by utrzymywaæ
stare bajki, w które ju¿ nikt nie wierzy � lecz by rozpaliæ, o¿ywiæ ideê
prawdziwej sankcji karnej, w postaci odpowiadaj¹cej waszym obycza-
jom, uczuciom i wiedzy godnej waszych czasów.

Kim bowiem jest winowajca? To kto�, kto wskutek niew³a�ciwego
kroku, fa³szywego ruchu oddala siê od celu Stworzenia, który stanowi
harmonijny ³ad piêkna i dobra, uosabianych w ludzkim archetypie
przez Cz³owieka-Boga � Jezusa Chrystusa.

Czym za� jest kara? To naturalna konsekwencja pochodz¹ca bezpo-
�rednio od owego niew³a�ciwego kroku; to suma cierpieñ koniecznych,
by cz³owiek z niechêci¹ spojrza³ na swe s³abo�ci i zda³ sobie sprawê, ¿e
to one zadaj¹ mu ból. Kara to cierñ dotkliwie dra¿ni¹cy duszê, by prze-
³ama³a siê i zawróci³a w kierunku bezpiecznej przystani. Celem kary
jest tylko rehabilitacja i wyzwolenie. Pragnienie, by wieczna by³a kara
wymierzona za b³¹d, który wieczny nie jest, stanowi ca³kowite zaprze-
czenie istoty bytu.

Och, zaprawdê powiadam wam, przestañcie! Przestañcie zestawiaæ ze
sob¹ w wieczno�ci Dobro stanowi¹ce istotê Stwórcy, ze Z³em bêd¹cym
istot¹ stworzeñ; by³oby to bowiem uzasadnianie kary niesprawiedliwej.



466 Ksiêga Duchów

Przeciwnie: wspierajcie ideê stopniowego zmniejszania siê ilo�ci kar
i cierpieñ w ramach poszczególnych istnieñ, a dziêki jedno�ci rozumu
i uczucia, potwierdzicie w ten sposób jedno�æ bosko�ci�.

PAWE£ APOSTO£1

Chcia³oby siê sk³oniæ cz³owieka do czynienia dobra, a odstrêczyæ go od z³a, dzia³aj¹c

odpowiednio przy pomocy nagród i kar; przewa¿nie jednak kary prezentuje siê w taki

sposób, ¿e rozum odmawia przyjêcia ich do wiadomo�ci i w rezultacie nie robi to na nas

wiêkszego wra¿enia; co wiêcej, cz³owiek zaczyna odrzucaæ wszystko: zarówno formê,

jak i istotê prezentowanej idei. Gdy jednak wska¿e mu siê logiczn¹ koncepcjê przysz³o-

�ci, to na pewno jej nie odrzuci. Koncepcjê tak¹ uzyskujemy dziêki spirytyzmowi.

W �wietle teorii mówi¹cej o wieczno�ci kar w sensie absolutnym, Bóg jawi siê jako

nieprzejednana istota nadrzêdna. Czy wiêc w tej sytuacji by³oby logicznym mówiæ, ¿e

jednocze�nie jest: bezgranicznie dobry, bardzo ¿yczliwy i wyrozumia³y, pragnie dobra

dla wszystkich otaczaj¹cych Go istot � oraz jest tak¿e zazdrosny, m�ciwy, nieugiêty

w swym postêpowaniu i wymierza nieodwracaln¹ karê mêczarni trzem czwartym swo-

ich stworzeñ tylko za to, ¿e sprzeciwi³y siê lub naruszy³y Jego prawa, czasem nawet ich

nie znaj¹c? Czy¿ okre�lenia te nie przecz¹ sobie? Czy Bóg móg³by byæ gorszy od niejed-

nego cz³owieka?

Kolejna sprzeczno�æ jest nastêpuj¹ca. Skoro Bóg wie wszystko, to tworz¹c jak¹�

duszê, wie równie¿, ¿e jej siê w ¿yciu nie powiedzie; w ten sposób ju¿ w chwili stworze-

nia jest ona skazana na wieczne nieszczê�cie. Czy to mo¿liwe? Czy jest w tym jaki�

sens? Dopiero w przypadku teorii o wzglêdno�ci kar wszystko staje siê uzasadnione.

Bóg, niew¹tpliwie wiedz¹c, ¿e tworzonej przez Niego duszy nie powiedzie siê, obdarzy³

j¹ jednak mo¿liwo�ci¹ zdobycia wiedzy � dziêki w³asnej pracy, a nawet dziêki pope³-

nianym b³êdom; je�li wiêc dusza ta chce osi¹gn¹æ lepsz¹ przysz³o�æ, to musi swe b³êdy

odkupiæ, i maj¹c tego �wiadomo�æ, zawsze odczuwa nadziejê; Bóg za� uzale¿nia mo-

ment jej uwolnienia od cierpieñ i wysi³ków podejmowanych przez ni¹ w tym celu. Oto

zrozumia³a dla wszystkich, w pe³ni logiczna teoria. Gdyby przysz³e cierpienia prezento-

wano w³a�nie w ten sposób, to sceptyków by³oby o wiele mniej.

1 Pawe³ z Tarsu (? - po 61) � (Saul, Szawe³) �wiêty, postaæ z �Nowego Testamentu�;
faryzeusz nawrócony na chrze�cijañstwo; misjonarz zwany aposto³em narodów. Za³o-
¿y³ wiele gmin chrze�cijañskich w Azji Mniejszej i Grecji. Wywar³ silny wp³yw na dok-
trynê wczesnochrze�cijañsk¹. (Przyp. t³umacza).



467Przysz³e cierpienia i rado�ci

Wyraz wieczny jest czêsto wykorzystywany w jêzyku potocznym � do okre�lenia

czego�, co trwa i czego koñca nie mo¿na wyznaczyæ � choæ doskonale wiadomo, ¿e

koniec ten istnieje. Mówimy, na przyk³ad, ¿e wieczne s¹ lody w wysokich górach czy na

biegunach � choæ z jednej strony dobrze wiemy, ¿e �wiat fizyczny mo¿e siê skoñczyæ;

a z drugiej, ¿e stan tych miejsc mo¿e ulec zmianie, wskutek ruchów skorupy ziemskiej

czy na przyk³ad jakiego� kataklizmu. Okre�lenie �wieczne� nie oznacza tu wiêc trwa³o-

�ci nieskoñczonej. Gdy cierpimy wskutek jakiej� d³ugotrwa³ej choroby, to te¿ mówimy,

¿e trwa to ca³¹ wieczno�æ; czy wobec tego dziwnym jest, ¿e Duchy cierpi¹ce przez wiele

lat � przez wieki czy nawet tysi¹clecia � te¿ mówi¹, ¿e ich cierpienia s¹ wieczne? Nie

zapomnijmy tak¿e, ¿e ich ni¿szo�æ moralna nie pozwala im dostrzec koñca drogi; uwa-

¿aj¹ wiêc, ¿e bêd¹ cierpieæ ju¿ zawsze, bo stanowi to ich karê.

Poza tym teoria o ogniu piekielnym, o wielkich piecach i torturach, zapo¿yczona

z pogañskiej legendy o Tartarze, we wspó³czesnej teologii zupe³nie nie jest wykorzysty-

wana; pojawia siê tylko w szko³ach, gdzie te budz¹ce grozê obrazki ludzie raczej gorliwi

ni¿ wykszta³ceni prezentuj¹ jako prawdziwe; i to wystarcza, by ska¿enie wyobra�ni m³o-

dych wywo³anym w ten sposób strachem prowadzi³o w przysz³o�ci do powiêkszania siê

szeregów osób niewierz¹cych. Teologia przyzna³a dzi�, ¿e wyraz ogieñ jest wykorzysty-

wany jako przeno�nia, wiêc raczej nale¿y mówiæ o ogniu moralnym (974). Ci, którzy tak

jak my studiowali opisywane w komunikatach spirytystycznych uwarunkowania ¿ycia

i cierpieñ pozagrobowych, mogli siê przekonaæ, ¿e bynajmniej nie chodzi tu o cierpienia

fizyczne � a te, które maj¹ miejsce, wcale nie s¹ mniej dotkliwe. Bior¹c pod uwagê

d³ugo�æ tych cierpieñ, niektórzy teologowie ju¿ zaczynaj¹ ujmowaæ je w zarysowanym

powy¿ej sensie i twierdz¹, ¿e istotnie okre�lenie wieczne mo¿na rozpatrywaæ w powi¹-

zaniu z samymi karami, bêd¹cymi nastêpstwami naruszenia niezmiennego prawa, a nie

jego zastosowañ w przypadku konkretnej jednostki. W dniu, w którym religia uzna tê

interpretacjê, jak równie¿ kilka innych idei bêd¹cych konsekwencj¹ postêpu, powróci

do niej wiele zagubionych owieczek.

Zmartwychwstanie cia³a
1010. Czy dogmat o zmartwychwstaniu cia³a stanowi potwierdzenie

lansowanej przez Duchy teorii reinkarnacji?
�A jak¿e mog³oby byæ inaczej? Gdy ideê zmartwychwstania cia³a �

jak i wiele innych � traktuje siê dos³ownie, to wiele osób doprowadza to
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do utraty wiary; gdy jednak nada siê jej logiczn¹ interpretacjê, to nawet
ci, których nazywacie wolnomy�licielami, zaakceptuj¹ j¹ bez problemu
� w³a�nie dlatego, ¿e s¹ lud�mi my�l¹cymi; nie miejcie bowiem z³u-
dzeñ: wolnomy�liciele pragn¹ w³a�nie wiary; bardziej ni¿ wielu innym
osobom, zale¿y im na przysz³o�ci; nie mog¹ jednak zgodziæ siê z czym�,
co neguje nauka. Teoria o wielo�ci istnieñ pozostaje w zgodzie z Bo¿¹
sprawiedliwo�ci¹; tylko ona mo¿e wyt³umaczyæ to, czego bez niej wy-
t³umaczyæ siê nie da; jak wiêc mogliby�cie przypuszczaæ, ¿e zasada ta
nie le¿y u podstaw religii?�

1011. Czy w zwi¹zku z powy¿szym Ko�ció³, g³osz¹c dogmat o zmar-
twychwstaniu cia³a, naucza jednocze�nie teorii reinkarnacji?

�To oczywiste; teoria ta zreszt¹ wynika z wielu jak dot¹d niezauwa-
¿onych faktów, które ju¿ nied³ugo zostan¹ w³a�ciwie zrozumiane; ju¿
nied³ugo uzna siê, ¿e spirytyzm we wszystkim zgadza siê z ideami za-
wartymi w Pi�mie �wiêtym. Duchy przybywaj¹ wiêc nie po to, by �
jak twierdz¹ niektórzy � dokonaæ religijnego przewrotu; wprost prze-
ciwnie: przybywaj¹, by potwierdziæ i uzasadniæ niepodwa¿alne dowo-
dy; poniewa¿ jednak nadszed³ czas, gdy nie trzeba ju¿ uciekaæ siê do
pomocy jêzyka symbolicznego � to wyra¿aj¹ siê bez alegorii, nadaj¹c
sprawom jasne i dok³adne znaczenie, którego nie da siê fa³szywie zin-
terpretowaæ. Oto dlaczego za jaki� czas bêdzie wiêcej osób szczerze re-
ligijnych i wierz¹cych ni¿ dzisiaj�.

�WIÊTY LUDWIK

Istotnie, nauka w sposób oczywisty wykaza³a, ¿e niemo¿liwie jest zmartwychwsta-

nie w potocznym rozumieniu. Ponowne po³¹czenie elementów ludzkiego cia³a mo¿na

by by³o sobie wyobraziæ, gdyby przez ca³y czas pozostawa³y w pobli¿u siebie; jednak

tak siê przecie¿ nie dzieje. Cia³o ludzkie wspó³tworz¹ rozmaite sk³adniki: tlen, wodór,

azot, wêgiel itp.: w trakcie rozk³adu elementy te rozpraszaj¹ siê, by s³u¿yæ do tworzenia

nowych cia³; w ten sposób ten sam atom � na przyk³ad wêgla � mo¿e stanowiæ ele-

ment sk³adowy tysiêcy rozmaitych cia³ (mamy tu na my�li nie tylko cia³a ludzkie, ale

równie¿ zwierzêce); tak wiêc cia³o tej istoty, mo¿e zawieraæ atomy, które wchodzi³y

w sk³ad innych cia³ w zamierzch³ych czasach; podobnie, byæ mo¿e te same cz¹stki orga-

niczne, które poch³aniacie w pokarmie, pochodz¹ nawet z cia³ osób wam znanych itd.
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Czy w zwi¹zku z tym, w sytuacji, gdy istnieje okre�lona ilo�æ materii mog¹cej ulegaæ

nieskoñczonej liczbie transformacji, cia³a zmar³ych mog³yby w przysz³o�ci odtwarzaæ

siê z tych samych elementów? By³oby to fizycznie niemo¿liwe. Ideê zmartwychwstania

cia³a mo¿na wiêc racjonalnie uznaæ wy³¹cznie za symboliczne wyobra¿enie zjawiska

reinkarnacji � i wtedy nic nie szokuje rozumu i nic nie przeczy danym naukowym.

To prawda, ¿e to pojmowane jak w dogmacie zmartwychwstanie mia³oby mieæ miej-

sce dopiero u schy³ku czasów � podczas gdy, wed³ug teorii spirytystycznej, dochodzi

do niego ka¿dego dnia; czy¿ jednak na obrazie przedstawiaj¹cym s¹d ostateczny nie

mo¿na dostrzec równie¿ tej wielkiej i piêknej figury, skrywaj¹cej pod postaci¹ alegorii

jedn¹ z niepodwa¿alnych prawd, której nikt by ju¿ siê nie sprzeciwia³, gdyby ukazaæ jej

w³a�ciwe znaczenie? Proszê dobrze siê zastanowiæ nad spirytystyczn¹ teori¹ o przysz³o-

�ci dusz i ich losie uzale¿nionym od rozmaitych prób, którym musz¹ zostaæ poddane;

uczyniwszy to, stwierdzi siê, ¿e chocia¿ nie dokonuje siê to jednocze�nie dla ka¿dej

istoty, to jednak skazanie duszy na odpowiedni¹ karê lub nagrodzenie jej nie jest ju¿

fikcj¹, jak twierdz¹ niewierz¹cy. Zauwa¿my tak¿e, ¿e teoria ta stanowi konsekwencjê

uznawanej dzi� teorii o wielo�ci �wiatów, podczas gdy w dogmacie o s¹dzie ostatecz-

nym Ziemia wystêpuje jako jedyny zamieszkany �wiat.

Raj, piek³o i czy�ciec
1012. Czy we wszech�wiecie istniej¹ miejsca, w których odpowied-

nio do swych zas³ug Duchy do�wiadcza³yby cierpieñ lub rado�ci?
�Ju¿ odpowiedzieli�my na to pytanie. Kary i nagrody zale¿¹ od stop-

nia rozwoju danego Ducha; zasadê swego szczê�cia czy nieszczê�cia
ka¿dy z nich nosi w sobie; a poniewa¿ Duchy s¹ wszêdzie, to nie mo¿e
byæ mowy o istnieniu okre�lonego miejsca do do�wiadczania kar czy
nagród. Gdy Duchy wcielaj¹ siê, to s¹ mniej lub bardziej szczê�liwe
czy nieszczê�liwe � w zale¿no�ci od charakteru zamieszkiwanego
�wiata, który równie¿ mo¿e byæ mniej lub bardziej rozwiniêty�.

� Czy w zwi¹zku tym nie istniej¹ takie piek³o i niebo, jak wyobra¿a
je sobie cz³owiek?

�S¹ to tylko przeno�nie: Duchy mog¹ byæ szczê�liwe lub nieszczê-
�liwe wszêdzie. Jednocze�nie jednak � jak ju¿ powiedzieli�my �
Duchy tego samego rzêdu jednocz¹ siê na zasadzie sympatii i je�li
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bêd¹c doskona³ymi, tego chc¹, mog¹ to robiæ w dowolnie wyznaczo-
nym miejscu�.

Okre�lone miejsca kar i nagród istniej¹ tylko w wyobra�ni cz³owieka; idea ta wywo-

dzi siê od w³a�ciwej ludziom sk³onno�ci do materializowania i ograniczania spraw, któ-

rych nieskoñczonej istoty nie s¹ w stanie poj¹æ.

1013. Czym natomiast jest czy�ciec?
�To zespó³ cierpieñ fizycznych i psychicznych; to czas odbywania

kary. Prawie ka¿dego dnia na Ziemi do�wiadczacie w³asnego czy�æca,
przy pomocy którego Bóg pozwala wam odkupiaæ wasze b³êdy�.

To, co cz³owiek nazywa czy�æcem, to kolejna przeno�nia, oznaczaj¹ca nie tyle pew-

ne okre�lone miejsce, co stan niedoskona³ego Ducha, który do�wiadcza kary a¿ do mo-

mentu ca³kowitego oczyszczenia, dziêki czemu uzyska rangê Ducha szczê�liwego. Gdy

oczyszczenie to dokonuje siê w trakcie rozmaitych wcieleñ, to na czy�ciec sk³adaj¹ siê

próby ¿ycia cielesnego.

1014. Jak to siê dzieje, ¿e Duchy, których s³owa �wiadcz¹ o ich wy¿-
szo�ci, udzielaj¹c powa¿nym osobom odpowiedzi na pytania dotycz¹ce
czy�æca, wyra¿a³y siê w kategoriach jego pospolitego rozumienia?

�Duchy te mówi¹ jêzykiem zrozumia³ym dla osób, które zadawa³y
im pytania; gdy osoby te s¹ g³êboko przekonane o pewnych sprawach,
to Duchy nie chc¹ ich zbytnio szokowaæ, by nie uraziæ ich uczuæ. Gdy-
by na przyk³ad jaki� nie przebieraj¹cy w s³owach Duch powiedzia³ mu-
zu³maninowi, ¿e Mahomet1 nie by³ prorokiem, to jego wypowied� zo-
sta³aby bardzo �le przyjêta�.

� Rozumiemy, ¿e tak postêpuj¹ Duchy chc¹ce nas czego� nauczyæ;
jednak jak to siê dzieje, ¿e Duchy pytane o ich cierpienia odpowiedzia-
³y, ¿e w³a�nie do�wiadczaj¹ mêczarni w piekle lub w czy�æcu?

1 Mahomet (ok. 570-632) � (w³a�ciwie: Muhammad Ibn Abd Allah) twórca i prorok
islamu; prawodawca, reformator spo³eczny i polityczny; organizator teokratycznego
pañstwa muzu³mañskiego. G³oszone przez niego doktryny religijne, prawne i politycz-
ne zosta³y zawarte w �Koranie� � �wiêtej ksiêdze Islamu. (Przyp. t³umacza).
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�Gdy s¹ to Duchy ni¿sze i jeszcze nie ca³kowicie zdematerializowane,
to zachowuj¹ ziemskie idee i w zwi¹zku z tym okre�laj¹ swe wra¿enia przy
ich pomocy. Duchy te znajduj¹ siê w �rodowisku, z którego mog¹ wejrzeæ
w sw¹ przysz³o�æ tylko w pewnym zakresie; dlatego te¿ Duchy b³¹kaj¹ce
siê lub takie, które dopiero co opu�ci³y Ziemiê, stosuj¹ okre�lenia, których
u¿ywa³y za ¿ycia na Ziemi. Piek³o mo¿e oznaczaæ ¿ycie pe³ne dramatycz-
nych prób, któremu towarzyszy niepewno�æ co do tego, czy kiedy� mo¿e
byæ lepiej; czy�ciec to tak¿e do�wiadczanie trudnych prób, jednak ze
�wiadomo�ci¹, ¿e przysz³o�æ rysuje siê w lepszych barwach. Czy gdy
sam do�wiadczasz wielkiego bólu, nie mówisz, ¿e cierpisz jak potêpie-
niec? To te¿ s¹ tylko s³owa, których znaczenie jest symboliczne�.

1015. Jak nale¿y rozumieæ wyra¿enie dusza cierpi¹ca?
�Jest to dusza b³¹kaj¹ca siê i do�wiadczaj¹ca cierpienia, niepewna

swej przysz³o�ci; czêsto sami mo¿ecie tê duszê pocieszyæ, gdy przyby-
wa i prosi was o to�. (664)

1016. W jaki sposób nale¿y rozumieæ s³owo niebo?
�Czy s¹dzisz, ¿e jest to jakie� miejsce, jak na przyk³ad Pola Elizej-

skie staro¿ytnych, w który wszystkie dobre Duchy poruszaj¹ siê w zró¿-
nicowanym t³umie, by przez ca³¹ wieczno�æ korzystaæ z pasywnego
szczê�cia? Otó¿ nie; jest to przestrzeñ wszech�wiata; s¹ to planety,
gwiazdy, wszystkie �wiaty wy¿sze, w których Duchy mog¹ korzystaæ
z wszelkich swych mo¿liwo�ci, nie do�wiadczaj¹c problemów ¿ycia
materialnego ani rozterek w³a�ciwych istotom ni¿szym moralnie�.

1017. Niektóre Duchy mówi¹, ¿e mieszkaj¹ w czwartym czy w pi¹-
tym niebie; co maj¹ na my�li?

�Sami pytacie je, w którym niebie mieszkaj¹ � bowiem my�licie,
¿e jest ich wiele i s¹ pouk³adane jak piêtra budynku; Duchy wiêc odpo-
wiadaj¹ wam zgodnie z waszymi ideami; dla nich jednak numer czwar-
ty czy pi¹ty symbolizuje odpowiedni stopieñ oczyszczenia i w zwi¹zku
z tym odpowiednie szczê�cie. Identycznie by by³o, gdyby�cie zapytali
Ducha, czy jest w piekle; je�li by by³ nieszczê�liwy, to odpowiedzia³by
twierdz¹co, poniewa¿ dla niego piek³o jest synonimem cierpienia �
choæ wiedzia³by doskonale, ¿e nie ma tam ¿adnego pieca. Poganin na
przyk³ad móg³by powiedzieæ, ¿e znajduje siê w Tartarze�.
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Wiele jest odpowiadaj¹cych sobie wyra¿eñ okre�laj¹cych sferê pozamaterialn¹:

kwieciste miasto, miasto wybranych, siódme niebo itp.; wszystko to jednak s¹ tylko

alegorie wykorzystywane przez niektóre Duchy, czasem w celu opisania czego� � in-

nym razem po prostu dlatego, ¿e nie maj¹ one wiedzy nawet o podstawowych sprawach,

którymi zajmuje siê nauka.

Wskutek wystêpowania w¹skich wyobra¿eñ na temat miejsc do�wiadczania kar i na-

gród, a przede wszystkim z powodu uznawania Ziemi za centrum wszech�wiata, lokowa-

no niebo w górze, a piek³o na dole; to dlatego powsta³y wyra¿enia: wstêpowaæ do nieba,

byæ w najwy¿szej sferze nieba, zostaæ str¹conym do piek³a. Dzi�, gdy nauka wykaza³a, ¿e

Ziemia jest tylko jednym z najmniejszych po�ród ca³ych milionów innych �wiatów; gdy

ustalono historiê jej powstania i okre�lono sk³ad jej skorupy, dowodz¹c jednocze�nie, ¿e

wszech�wiat jest nieskoñczony � a wiêc nie ma w nim ani góry, ani do³u � to nale¿y

zrezygnowaæ z koncepcji lokowania nieba nad chmurami, a piek³a gdzie� w podziem-

nych okolicach. Gdy za� chodzi o czy�ciec, to nie wyznaczono dla niego ¿adnego miej-

sca. Widocznie to spirytyzm mia³ dostarczyæ racjonalnego wyja�nienia tych wszystkich

spraw � wyja�nienia powa¿nego i jednocze�nie nios¹cego ludzko�ci nadziejê. Mo¿na

wiêc powiedzieæ, ¿e to w nas samych tkwi nasze piek³o czy niebo; nasz czy�ciec znajdu-

jemy w trakcie wcielenia i trwania poszczególnych istnieñ materialnych.

1018. W jaki sposób nale¿y rozumieæ nastêpuj¹ce s³owa Jezusa:
�Moje królestwo jest nie z tego �wiata�1?

�Mówi¹c tak, Chrystus u¿y³ przeno�ni. Chcia³ powiedzieæ, ¿e królu-
je tylko w sercach czystych i bezinteresownych. On sam jest wszêdzie,
gdzie panuje mi³o�æ i dobro; ludzie chciwi, przywi¹zuj¹cy wielk¹ war-
to�æ do ziemskich dóbr, nie s¹ wiêc z Nim�.

1019. Czy na Ziemi mo¿e kiedy� zaistnieæ królestwo dobra?
�Dobro zapanuje na Ziemi, gdy po�ród Duchów, które bêd¹ j¹ za-

mieszkiwaæ, tych dobrych bêdzie wiêcej ni¿ z³ych; wtedy zaprowadz¹
tu mi³o�æ i sprawiedliwo�æ, bêd¹ce �ród³em dobroci i szczê�cia. Tylko
dziêki moralnemu postêpowi i praktykowaniu praw Bo¿ych, cz³owiek
przyci¹gnie na Ziemiê dobre Duchy, a odstrêczy z³e; z³e Duchy nato-
miast nie opuszcz¹ planety, dopóki panowaæ tu bêdzie pycha i egoizm.

1 Patrz: Jan, XVIII, 36. (Przyp. t³umacza).
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Przemiana ludzko�ci zosta³a przepowiedziana, a wy doszli�cie ju¿
do chwili, w której ludzie wspomagaj¹cy postêp zaczynaj¹ pracowaæ
coraz szybciej; postêp ten dokona siê dziêki wcieleniom lepszych Du-
chów, które bêd¹ wspó³tworzyæ nowe ziemskie pokolenie. Wtedy z³e
Duchy, których szeregi �mieræ przerzedza ka¿dego dnia, bêd¹ stopnio-
wo wyganiane � podobnie jak ci wszyscy, którzy staraj¹ siê opó�niæ
bieg spraw; nale¿y ich usun¹æ, bo rozmieszczeni w�ród ludzi dobrej
woli, zak³ócaliby ich szczê�cie. Istoty te odejd¹ do nowych, mniej za-
awansowanych �wiatów, aby wype³niaæ trudne misje; bêd¹ tam mog³y
zaj¹æ siê w³asnym rozwojem i jednocze�nie pracowaæ nad rozwojem
ich jeszcze bardziej zacofanych braci. Czy nie dostrzegacie w tym wy-
gnaniu z Ziemi z³ych istot przepiêknej idei raju utraconego, a w powro-
cie na Ziemiê cz³owieka nios¹cego w swym sercu zarzewia swych ¿¹dz
i wad zwi¹zanych z prymitywn¹ ni¿szo�ci¹, niemniej piêknej idei grze-
chu pierworodnego? Grzech pierworodny pojmowany w takim kontek-
�cie wynika z niedoskona³ej natury cz³owieka, który w ten sposób od-
powiada tylko za swe w³asne b³êdy, a nie za b³êdy swoich przodków.

Wy wszyscy, ludzie wiary i dobrej woli, pracujcie wiêc z uporem
i odwag¹ nad wielkim dzie³em odnowy, bowiem to wy sami zbierzecie
stokrotne plony z rzuconego dzi� ziarna. Biada tym, którzy zamykaj¹
oczy na �wiat³o, bowiem musz¹ siê przygotowaæ na d³ugie wieki ciem-
no�ci i rozczarowañ; biada tym, którzy wszelkie rado�ci czerpi¹ z dóbr
tego �wiata, bo w przysz³o�ci czeka ich wiêcej wyrzeczeñ ni¿ przyjem-
no�ci; biada zw³aszcza egoistom, bo nie znajd¹ nikogo, kto pomóg³by
im nosiæ ciê¿ar ich nêdzy�.

�WIÊTY LUDWIK
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Konkluzja

I
Je�li kto� przejawy ziemskiego magnetyzmu dostrzega tylko w za-

bawie polegaj¹cej na wy³awianiu z miski p³ywaj¹cych kaczuszek, to
trudno mu bêdzie zrozumieæ, ¿e nawet ta igraszka zawiera sekret jedne-
go z mechanizmów wszech�wiata, zwi¹zanego z ruchami planet. Po-
dobnie jest z kim�, kto zna spirytyzm tylko z opowie�ci o wiruj¹cych
stolikach; widzi w tym zabawê, sposób na spêdzanie wolnego czasu
w towarzystwie, a nie rozumie, ¿e tak proste i pospolite zjawisko, znane
w staro¿ytno�ci i nawet w�ród prymitywnych spo³eczeñstw, mo¿e wi¹-
zaæ siê z najistotniejszymi zagadnieniami ³adu spo³ecznego. Bo te¿ �
w oczach powierzchownego obserwatora � jaki zwi¹zek mo¿e istnieæ
pomiêdzy wiruj¹cym stolikiem a moralno�ci¹ i przysz³o�ci¹ ludzko�ci?
Gdyby jednak g³êboko siê zastanowiæ, to mo¿na by sobie przypomnieæ,
¿e dziêki zwyczajnemu, u¿ywanemu od najdawniejszych czasów garn-
kowi pe³nemu gotuj¹cej siê wody, na którym podskakiwa³a pokrywka,
cz³owiek odkry³ istotê potê¿nej si³y napêdowej, przy pomocy której te-
raz pokonuje przestrzeñ i mo¿e powiedzieæ, ¿e ma wszêdzie bli¿ej. Tak
wiêc wy, którzy nie wierzycie tylko w �wiat materialny � wiedzcie, ¿e
dziêki temu sto³owi, który obraca siê, wywo³uj¹c wasze ironiczne
u�miechy, zrodzi³a siê ca³a nauka i dosz³o do rozwi¹zania problemów,
nad którymi bezskutecznie biedzi³o siê dot¹d wielu filozofów. Dedy-
kujê tê uwagê wszystkim pe³nym dobrej woli przeciwnikom, pytaj¹c,
czy zadali sobie trud zbadania tego, co krytykuj¹; bowiem logicznie
rozumuj¹c, stwierdzam, ¿e ¿adnej warto�ci nie ma opinia osoby, która
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wypowiada siê na temat jakiego� problemu, choæ go nie zg³êbi³a. Wy-
szydzanie czego�, czego siê nie zna; czego siê skrupulatnie i z pe³n¹
�wiadomo�ci¹ nie obserwowa³o � �wiadczy o braku rozs¹dku i przy-
wi¹zywaniu niewielkiej warto�ci do swego w³asnego os¹du. Oczywi-
�cie, gdyby�my przedstawili filozofiê spirytystyczn¹ jako wytwór ludz-
kiego umys³u, to na pewno spotkaliby�my siê z mniejsz¹ krytyk¹;
dost¹piliby�my tak¿e zaszczytu zbadania jej przez osoby uwa¿ane za
opiniotwórcze autorytety; problem w tym, ¿e nauka ta pochodzi od Du-
chów; có¿ za absurd! W takiej sytuacji zas³uguje ona zaledwie na rzut
oka tych osób; ocenia siê j¹ na podstawie nazwy � jak ma³pa z bajki,
która ocenia³a kokosy po wygl¹dzie skorupy. Je�li wiêc chcecie, przy-
mknijcie oko na pochodzenie; za³ó¿cie sobie, ¿e ksi¹¿ka ta jest dzie³em
cz³owieka � i wtedy, przeczytawszy j¹ uwa¿nie, odwo³ajcie siê do wa-
szej duszy i sumienia, by stwierdziæ, czy znale�li�cie w niej co�, z cze-
go nale¿y szydziæ.

II
Spirytyzm najbardziej k³óci siê z materializmem; nie ma siê wiêc co

dziwiæ, ¿e materiali�ci sprzeciwiaj¹ siê mu; lecz poniewa¿ materializm
jest doktryn¹, do której wyznawania niektórym bardzo trudno jest siê
przyznaæ (co �wiadczy o tym, ¿e ci, którzy j¹ g³osz¹, nie czuj¹ siê zbyt
silni, i ¿e bierze tu górê ich sumienie), to dla bezpieczeñstwa zas³aniaj¹
siê p³aszczem rozumu i nauki; najdziwniejsze jest jednak to, ¿e naj-
wiêksi sceptycy wyg³aszaj¹ opinie, powo³uj¹c siê na religiê, na której
najwyra�niej znaj¹ siê jeszcze mniej ni¿ na spirytyzmie. Ich interesuj¹
przede wszystkim cuda i zjawiska nadprzyrodzone, z którymi nie mog¹
siê pogodziæ; wed³ug nich bowiem, skoro spirytyzm opiera siê na cu-
dach, to mo¿e byæ tylko �mieszn¹ hipotez¹. Ludzie ci nie zwracaj¹ uwa-
gi na fakt, ¿e neguj¹c cuda czy zjawiska nadprzyrodzone, neguj¹ rów-
nie¿ religiê, która wszak na cudach siê opiera. Bo te¿ czym¿e jest
objawienie � je�li nie komunikatem uzyskanym od istot nadludzkich?
Wszyscy autorzy �wiêtych pism, z Moj¿eszem na czele, wspominali
o tego typu komunikacji. Czym natomiast s¹ cuda � je�li nie zjawiska-
mi nadprzyrodzonymi par excellance, skoro w kontek�cie liturgicznym
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zak³ada siê, ¿e wykraczaj¹ poza prawa natury? W ten sposób, odrzuca-
j¹c cuda i zjawiska nadprzyrodzone, godzi siê w fundamenty religii.
Ale podejd�my do sprawy z innego punktu widzenia. Spirytyzm nie
zajmuje siê badaniem, czy cuda istniej¹, czy te¿ nie � a wiêc, czy Bóg
w niektórych przypadkach mo¿e przekroczyæ wieczne prawa wszech-
�wiata; pod tym wzglêdem, ka¿demu pozwala wierzyæ, w co kto chce;
spirytyzm jednak g³osi i dowodzi, ¿e zjawiska, na których siê opiera,
wydaj¹ siê nadprzyrodzone tylko na pierwszy rzut oka; niektórym oso-
bom wydaj¹ siê takimi tylko dlatego, ¿e nie mieszcz¹ siê w krêgu zja-
wisk ju¿ poznanych; tymczasem zjawiska te nie s¹ bardziej nadprzyro-
dzone od ca³ej masy fenomenów, które kiedy� uchodzi³y za cuda, dzi�
natomiast wyja�nia je nauka. Wszystkie bez wyj¹tku zjawiska spiryty-
styczne opieraj¹ siê na powszechnych prawach natury; �wiadcz¹ o ist-
nieniu si³y natury jak dot¹d nieznanej lub �le pojmowanej, której jed-
nak nie sposób nie dostrzegaæ w porz¹dku wszechrzeczy. Spirytyzm
opiera siê wiêc na cudach i zjawiskach nadprzyrodzonych w stopniu
nawet mniejszym ni¿ sama religia; tym wiêc, którzy atakuj¹ go z tego
powodu � choæby by³y to osoby nawet najlepiej wykszta³cone � po-
wiemy: �Je�li wasza nauka, dziêki której poznali�cie tyle spraw, nie
pozwoli³a wam siê zorientowaæ, ¿e dziedzina natury jest nieskoñczona,
to jeste�cie wykszta³ceni tylko po³owicznie�.

III
Mówicie, ¿e chcecie uwolniæ wasze stulecie od ob³êdu, który zagra-

¿a ca³emu �wiatu. Czy woleliby�cie, aby �wiatu grozi³a niewiara, któr¹
staracie siê propagowaæ? Czy to w³a�nie nie wskutek braku jakiejkol-
wiek wiary s³abn¹ wiêzy rodzinne, a wiêkszo�æ warstw spo³ecznych
targana jest niepokojami? Dowodz¹c istnienia i nie�miertelno�ci duszy,
spirytyzm o¿ywia wiarê w przysz³o�æ; podsyca wygas³¹ odwagê; spra-
wia, ¿e cz³owiek cierpliwie znosi ¿yciowe problemy; czy to w³a�nie
nazywacie z³em? Mamy do czynienia z dwiema teoriami: jedna przeczy
istnieniu przysz³o�ci � druga mówi, ¿e przysz³o�æ jest, i popiera to do-
wodami; jedna nie wyja�nia niczego � druga wyja�nia wszystko, dziêki
czemu przemawia do ludzkiego rozs¹dku; jedna sankcjonuje egoizm �
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druga opiera siê na sprawiedliwo�ci, mi³osierdziu i mi³o�ci bli�niego;
ta pierwsza ukazuje tylko tera�niejszo�æ, pozbawiaj¹c cz³owieka
wszelkiej nadziei � druga natomiast przynosi pociechê i prezentuje roz-
leg³¹ perspektywê przysz³o�ci; która z tych teorii jest bardziej zgubna?

Niektórzy spo�ród najwiêkszych sceptyków uwa¿aj¹ siê za aposto-
³ów braterstwa i postêpu; braterstwo jednak zak³ada wszak bezintere-
sowno�æ i osobiste wyrzeczenia; w prawdziwym braterstwie pycha jest
anomali¹. Jakim wiêc prawem zawracacie g³owê komu�, komu mówi-
cie, ¿e gdy umrze, to wszystko siê dla niego skoñczy, a nastêpnego dnia
bêdzie ju¿ tylko star¹ zepsut¹ maszyn¹ wyrzucon¹ na z³omowisko? Jaki
sens ma w jego przypadku podejmowanie jakichkolwiek wyrzeczeñ?
Czy nie by³oby lepiej, gdyby w czasie tych kilku krótkich chwil ¿ycia,
które mu przyznajecie, stara³ siê ¿yæ, jak najlepiej potrafi? To st¹d bie-
rze siê pragnienie posiadania jak najwiêkszej ilo�ci dóbr, by wygodniej
¿yæ; to wskutek tego rodzi siê zawi�æ w stosunku do osób, które maj¹
wiêcej od nas; a od tej zawi�ci jest ju¿ tylko ma³y krok do odebrania
innym tego, co posiadaj¹. Co powstrzymuje cz³owieka, który w to wie-
rzy? Czy prawo? Prawo przecie¿ nie dotyczy wszystkich przypadków!
Mówicie, ¿e sumienie, poczucie obowi¹zku? Na czym mia³oby siê
opieraæ to poczucie obowi¹zku? Czy uczucie to by³oby uzasadnione
w kontek�cie przekonania, ¿e wszystko siê koñczy wraz z ¿yciem?
W przypadku takiego pogl¹du tylko jedna maksyma jest racjonalna:
ka¿dy dla siebie; wszelkie idee braterstwa, sumienia, obowi¹zku, hu-
manitaryzmu czy nawet postêpu s¹ tylko pró¿nym gadaniem. Och, wy,
którzy g³osicie teorie tego rodzaju! Nawet sobie nie wyobra¿acie, jak
wielk¹ krzywdê wyrz¹dzacie spo³eczeñstwu! Jak wiele zbrodni obci¹¿a
w zwi¹zku z tym wasze sumienia! Ale po có¿ mam wam mówiæ o odpo-
wiedzialno�ci? Przecie¿ dla sceptyka ona nie istnieje; on oddaje ho³d
tylko materii.

IV
Istot¹ postêpu ludzko�ci jest stosowanie prawa sprawiedliwo�ci, mi-

³o�ci i mi³osierdzia; prawo to opiera siê na pewno�ci istnienia przysz³o-
�ci; gdyby usun¹æ ideê przysz³o�ci, leg³by w gruzach fundament tego
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prawa. Z niego za� wynikaj¹ wszystkie pozosta³e prawa; w nim bo-
wiem zawarte s¹ wszelkie warunki ludzkiego szczê�cia; tylko to prawo
mo¿e uleczyæ spo³eczne plagi i pozwoliæ oceniæ � porównuj¹c po-
szczególne czasy i spo³eczeñstwa � jak ulega³y zmianie warunki ¿ycia,
w miarê jak prawo to lepiej rozumiano i praktykowano. Je�li zastoso-
wanie go nawet w sposób ograniczony i niekompletny prowadzi³o do
realnego dobra, to có¿ by dopiero siê sta³o, gdyby prawo to leg³o u pod-
staw dzia³ania wszystkich instytucji spo³ecznych! Czy by³oby to mo¿li-
we? Tak; bo je�li mo¿na zrobiæ dziesiêæ kroków, to mo¿na ich uczyniæ
tak¿e dwadzie�cia itd. Mo¿na wiêc mówiæ o przysz³o�ci, bior¹c pod
uwagê przesz³o�æ. Widzimy ju¿, jak stopniowo zanikaj¹ wzajemne an-
typatie miêdzy spo³eczeñstwami; dziel¹ce je bariery gin¹ wraz z rozwo-
jem cywilizacyjnym; narody podaj¹ sobie rêkê w celu budowania
wspólnego �wiata; wiêksza sprawiedliwo�æ zaczyna panowaæ w miê-
dzynarodowych prawach; coraz rzadziej dochodzi do wojen, a gdy ju¿
kto� je rozpêta, to towarzysz¹ im humanitarne gesty innych ludzi;
w stosunkach spo³ecznych pojawia siê równo�æ; zacieraj¹ siê ró¿nice
rasowe i kastowe, a ludzie ró¿nych wiar rezygnuj¹ z sekciarskich d¹-
¿eñ, by wspólnie oddawaæ cze�æ jedynemu Bogu. Mówimy tu o spo³e-
czeñstwach, które maszeruj¹ na czele pochodu cywilizacji (789-793).
Pod ka¿dym wzglêdem jeszcze daleko nam do doskona³o�ci i jeszcze
wiele starych ruin trzeba wyburzyæ, by zniknê³y zupe³nie �lady barba-
rzyñstwa; czy¿ jednak ruiny te mog¹ powstrzymaæ niepokonan¹ si³ê po-
stêpu? Có¿ mog¹ zdzia³aæ przeciwko temu ¿ywio³owi, który sam w so-
bie stanowi prawo natury? To ona bêdzie motorem przemian, bo taki
jest stan rzeczy; po pierwsze dlatego, ¿e wraz z wymieraj¹cymi pokole-
niami, ka¿dego dnia odchodz¹ zwolennicy starego porz¹dku, a spo³e-
czeñstwo tworzy stopniowo nowe rzeczy, stoj¹ce w opozycji do prze-
starza³ych uprzedzeñ; po drugie dlatego, ¿e pragn¹cy postêpu cz³owiek
zastanawia siê nad ka¿d¹ z przeszkód i uczy siê je pokonywaæ. A ponie-
wa¿ progresywne przemiany s¹ niezaprzeczalne, to mo¿emy byæ pewni,
¿e przysz³o�æ przyniesie postêp. Cz³owiek pragnie byæ szczê�liwym,
taka jest jego natura; czyni wiêc wysi³ki na rzecz postêpu, by mieæ tego
szczê�cia wiêcej � w innym wypadku postêp by³by wszak bezcelowy.
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Czym bowiem by³by dla cz³owieka postêp, je�li nie mia³by prowadziæ
do polepszenia jego sytuacji? Gdy jednak cz³owiek uzyska ju¿ pewien
zasób szczê�cia, gwarantowany przez postêp intelektualny � to zorien-
tuje siê, ¿e czego� tu jednak brakuje; uzna wtedy, ¿e niemo¿liwe jest
osi¹gniêcie pe³ni szczê�cia bez uzyskania bezpieczeñstwa w stosun-
kach spo³ecznych; a bezpieczeñstwo to mo¿na osi¹gn¹æ tylko dziêki
postêpowi moralnemu; i tak � si³¹ rzeczy � cz³owiek bêdzie praco-
waæ na rzecz takiego w³a�nie postêpu, a spirytyzm bêdzie stanowiæ naj-
potê¿niejszy bodziec wiod¹cy go do tego celu.

V
Ci, którzy mówi¹, ¿e spirytystyczne teorie mog¹ ogarn¹æ �wiat, do-

wodz¹ tym samym ich mocy, bowiem bezpodstawna i nielogiczna idea
nie mog³aby wszak staæ siê powszechn¹; je�li wiêc spirytyzm zyskuje
uznanie wszêdzie, a jego zwolennicy to g³ównie osoby wykszta³cone �
czemu nikt nie zaprzecza � to znaczy, ¿e u jego podstaw le¿y prawda.
Wobec takiego stanu rzeczy wszelkie wysi³ki przeciwników bêd¹ pró¿-
ne, a potwierdza to fakt, ¿e kalumnie rzucane na spirytyzm zamiast go
zniszczyæ, przyczyni³y siê do jego popularyzacji. Zjawisko to stanowi
potwierdzenie my�li, któr¹ wiele razy s³yszeli�my od Duchów: �Nie
przejmujcie siê zarzutami; wszystko, co zostanie zrobione przeciwko
wam, obróci siê na wasz¹ korzy�æ, a najwiêksi przeciwnicy mimowolnie
przys³u¿¹ siê waszej sprawie. Z³a wola cz³owieka nie znaczy nic wobec
woli Bo¿ej�.

Dziêki spirytyzmowi ludzko�æ powinna wej�æ w now¹ fazê rozwo-
ju, to jest w fazê postêpu moralnego, który jest nieuchronny. Niech
wiêc nie dziwi was tempo, w jakim upowszechniaj¹ siê idee spiryty-
styczne; powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, ¿e zg³êbiaj¹cym je
osobom, które nie traktuj¹ spirytyzmu tylko jako mi³ego sposobu spê-
dzania czasu, przynosz¹ one wielk¹ satysfakcjê; no bo te¿ je�li komu�
zale¿y g³ównie na w³asnym szczê�ciu, to nie ma siê co dziwiæ, ¿e sza-
nuje ideê, która czyni go szczê�liwym.

Kszta³towanie siê idei spirytystycznych zachodzi w trzech fazach:
pierwsz¹ z nich jest ciekawo�æ pobudzona niezwyk³o�ci¹ zachodz¹cych
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zjawisk; faza kolejna to zg³êbianie strony logicznej i filozoficznej spi-
rytyzmu; faza trzecia to stosowanie siê do poznanych zasad i tego kon-
sekwencje. Faza ciekawo�ci ju¿ minê³a; ciekawo�æ zreszt¹ zawsze trwa
tylko chwilê; gdy zostanie zaspokojona, przestajemy interesowaæ siê
jej przedmiotem i zaczynamy szukaæ nowego; inaczej jest tylko w przy-
padku g³êbokich idei, wywieraj¹cych wp³yw na nasz sposób rozumo-
wania i oceny rzeczywisto�ci. Druga faza ju¿ siê rozpoczê³a, a trzecia
nieuchronnie nadejdzie. Spirytyzm rozwin¹³ siê zw³aszcza od momen-
tu, gdy zaczêto w³a�ciwie pojmowaæ jego istotê; od kiedy zaczêto za-
uwa¿aæ, ¿e tyczy siê sprawy najwa¿niejszej � mianowicie szczê�cia
cz³owieka, szczê�cia jeszcze w tym ¿yciu; i to w³a�nie jest g³ówn¹
przyczyn¹ jego popularno�ci, tajemnicz¹ si³¹ jego sukcesu. Ludzie ro-
zumiej¹cy spirytyzm staj¹ siê szczê�liwi i zaczynaj¹ oddzia³ywaæ na
innych. Nawet kto�, kto nigdy nie uczestniczy³ w ¿adnym zjawisku me-
diumicznym, mówi: �Poza zjawiskami jest jeszcze filozofia � i w³a-
�nie ta filozofia t³umaczy mi to, czego NIKT inny mi nie wyt³umaczy³;
w filozofii tej znajdujê po prostu racjonalny wyk³ad problemów, które
interesuj¹ mnie w najwy¿szym stopniu, bowiem dotycz¹ mojej przy-
sz³o�ci; filozofia ta zapewnia mi spokój, bezpieczeñstwo, ufno�æ w lep-
sz¹ przysz³o�æ; pozwala mi wyzbyæ siê niepewno�ci; obok tego wszyst-
kiego sprawy materialne jawi¹ siê jako drugorzêdne�. Wy wszyscy,
którzy atakujecie spirytyzm, czy chcecie poznaæ skuteczny �rodek do
tego celu? Oto on. Zast¹pcie go lepsz¹ teori¹; postarajcie siê o lepsze
W SENSIE FILOZOFICZNYM rozwi¹zanie problemów, które sam
rozwi¹zuje; dostarczcie cz³owiekowi INNEGO RODZAJU PODSTA-
WÊ PEWNO�CI, która uczyni go szczê�liwym � przy czym dobrze
pojmijcie znaczenie s³owa pewno�æ, cz³owiek bowiem uwa¿a za pewne
tylko to, co wydaje mu siê logiczne; nie ograniczajcie siê tylko do
stwierdzenia, ¿e co� jest niemo¿liwe � to zbyt ³atwe; udowodnijcie, ¿e
macie racjê, zamiast tylko negowaæ; udowodnijcie przy pomocy fak-
tów, ¿e co� nie ma miejsca, ¿e nigdy siê nie wydarzy³o oraz ¿e nie MO-
G£OBY siê wydarzyæ; je�li co� nie jest prawd¹, to podajcie inne wyt³u-
maczenie; w koñcu udowodnijcie, ¿e nastêpstwa spirytyzmu nie czyni¹
ludzi szczê�liwymi; ¿e dziêki niemu nie praktykuj¹ oni ewangelicznej
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moralno�ci w najczystszej formie, o której zwykle wiele siê mówi, lecz
rzadko kiedy siê j¹ stosuje. Dopiero gdy tego dokonacie, bêdziecie
mieæ prawo zwalczaæ tê filozofiê. Spirytyzm jest silny, bowiem opiera
siê na tych samych podstawach, co religia: Bóg, dusza, przysz³e kary
i nagrody; jest silny dlatego, ¿e ukazuje te kary i nagrody jako naturalne
nastêpstwa ziemskiego ¿ycia oraz ¿e nic, czego dotyczy kre�lony prze-
zeñ obraz przysz³o�ci, w ¿aden sposób nie narusza najsurowszych regu³
zdrowego rozs¹dku. A wy, których doktryna polega na zaprzeczeniu
istnienia przysz³o�ci � jak¹ rekompensatê oferujecie wszystkim cier-
pi¹cym na Ziemi? Wy opieracie siê na braku wiary, za� spirytyzm na
zaufaniu do Boga; podczas gdy filozofia spirytystyczna sk³ania ludzi ku
dobru, nadziei i prawdziwemu braterstwu � wy oferujecie tylko NI-
CO�Æ jako perspektywê oraz EGOIZM na pocieszenie; spirytyzm
wyja�nia wszystko � wy nie wyja�niacie niczego; on dowodzi przy po-
mocy faktów � wy nie jeste�cie w stanie nic udowodniæ; i chcieliby�cie,
by ktokolwiek waha³ siê, któr¹ z teorii wybraæ?

VI
Myli³by siê ten, kto by uwa¿a³, ¿e si³a spirytyzmu pochodzi od mate-

rialnych zjawisk, gdyby wiêc zahamowaæ te zjawiska, to podkopa³oby
to podstawy spirytyzmu. Jego si³ê stanowi filozofia, odwo³uj¹ca siê do
rozs¹dku i m¹dro�ci. W czasach staro¿ytnych zjawiska tego typu by³y
przedmiotem tajemnych studiów, skrupulatnie ukrywanych przed
wzrokiem niepowo³anych; dzi� nic siê przed nikim nie ukrywa; spiry-
tyzm pos³uguje siê jêzykiem jasnym, bez dwuznaczno�ci; nie ma tu ni-
czego mistycznego ani ¿adnych alegorii, które mo¿na by rozmaicie in-
terpretowaæ: spirytyzm pragnie byæ rozumiany przez wszystkich,
albowiem nadszed³ ju¿ czas, by cz³owiek pozna³ prawdê; sprzeciwiaj¹c
siê zaciemnianiu czegokolwiek przed kimkolwiek, domaga siê �wiat³a
wiedzy dla wszystkich; nie wymaga, by �lepo weñ wierzono � chce
natomiast, by ludzie wiedzieli, dlaczego wierz¹ w jego teorie; opieraj¹c
siê na zdrowym rozs¹dku, zawsze bêdzie silniejszy od doktryn, których
podstawê stanowi nico�æ. Czy mog¹ go zd³awiæ przeszkody utrudniaj¹ce
manifestacje Duchów? Nie; bowiem doprowadzi³oby to do naturalnej
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reakcji na wszelkie zakazy � a wiêc jeszcze podsyci³oby ciekawo�æ
i pragnienie poznania tego, co zakazane. Z drugiej za� strony, gdyby
manifestacje spirytystyczne stanowi³y przywilej tylko jednej osoby,
to by³oby oczywiste, ¿e usuwaj¹c tê osobê, doprowadzi³oby siê do
koñca manifestacji; nieszczê�ciem przeciwników spirytyzmu jest jed-
nak to, ¿e manifestacje Duchów s¹ dostêpne ka¿demu � zarówno
wielkim tego �wiata, jak i maluczkim, mieszkaj¹cym zarówno w pa³a-
cach, jak i w ruderach. Mo¿na zakazaæ publicznych eksperymentów;
doskonale jednak wiadomo, ¿e najlepsze z nich maj¹ miejsce z dala
od publiczno�ci: w intymnej atmosferze; poza tym je�li ka¿dy mo¿e
byæ medium, to kto zabroni rodzinom, poszczególnym jednostkom
w zaciszach mieszkañ czy wiê�niom w aresztach wchodziæ w komu-
nikacjê z Duchami, bez wiedzy stró¿ów prawa czy nawet na ich
oczach? Je�li eksperymentów zaka¿e siê w jednym kraju, to czy zapo-
biegnie to urz¹dzaniu ich w krajach o�ciennych, na ca³ym �wiecie �
je�li wiadomo, ¿e na wszystkich kontynentach po obu stronach oce-
anu s¹ media? Chc¹c uwiêziæ wszystkie media, nale¿a³oby areszto-
waæ po³owê ludzko�ci; gdyby uda³o siê spaliæ wszystkie spirytystycz-
ne ksi¹¿ki � co nie by³oby spraw¹ ³atw¹ � to nastêpnego dnia
zosta³yby odtworzone, bowiem nic nie jest w stanie zagroziæ ich �ró-
d³u; Duchów bowiem nie da siê uwiêziæ czy spaliæ, a to one s¹ praw-
dziwymi autorami.

Spirytyzm nie jest dzie³em cz³owieka; nikt nie ma prawa uwa¿aæ siê
za jego twórcê, bowiem wiedza ta jest stara jak Stworzenie; znale�æ j¹
mo¿na wszêdzie, we wszystkich religiach, a zw³aszcza w katolickiej �
w niej bowiem o wiele powa¿niej ni¿ we wszystkich innych religiach
porusza siê kwestie zasad: Duchów na wszelkich stopniach rozwoju,
ich skrytych i jawnych relacji z lud�mi, anio³ów stró¿ów, reinkarnacji,
uwalniania siê duszy za ¿ycia cielesnego; podwójnego widzenia, wizji,
wszelkiego rodzaju manifestacji, zjaw � nawet tych dotykalnych. Je�li
za� chodzi o demony, to nie s¹ one nikim innym, jak z³ymi Duchami,
wiêc chodzi tu o te same istoty � z tym tylko wyj¹tkiem, ¿e demony
uwa¿a siê za maj¹ce sk³onno�æ ku z³u wiecznie, za� przed z³ymi Ducha-
mi droga postêpu pozostaje otwarta.
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Czym siê zajmuje nowoczesna nauka spirytystyczna? Stara siê ze-
braæ w jedn¹ ca³o�æ porozrzucane elementy; nadaje w³a�ciwy sens wy-
ra¿eniom maj¹cym do dzi� formê alegoryczn¹; oddziela wiedzê zbudo-
wan¹ na przes¹dzie i ignorancji od tego, co rzeczywiste i oparte na
faktach: oto jej rola. Jej funkcja nie polega jednak na tworzeniu; nauka
ta prezentuje to, co ju¿ jest, porz¹dkuj¹c w odpowiedni sposób; spiry-
tyzm nie tworzy niczego, bowiem jego zrêby tkwi¹ we wszystkich epo-
kach i stronach �wiata; któ¿ wiêc o�mieli³by siê uwa¿aæ siê za wystarcza-
j¹co silnego, by zd³awiæ tê wiedzê sarkazmem czy prze�ladowaniami?
Je�li usunie siê j¹ w jednym miejscu, to odrodzi siê w innym: nawet
tam, gdzie ju¿ j¹ wykorzeniono � bowiem jest to wiedza zawarta w na-
turze rzeczy, a cz³owiekowi nie jest dane pokonaæ potêgê natury ani
zg³osiæ skutecznego veta wobec dekretów Bo¿ych.

Poza tym czemu mia³by s³u¿yæ zakaz propagowania spirytystycz-
nych idei? To prawda, ¿e idee te k³óc¹ siê z nadu¿yciami wynikaj¹cymi
z pychy i egoizmu; jednak z nadu¿yæ tych korzystaj¹ tylko jednostki,
a ogó³owi ludzko�ci one szkodz¹; ogó³ stanie wiêc po stronie idei spiry-
tystycznych, za� powa¿nie zwalczaæ je bêd¹ tylko ci, którzy poczuj¹, ¿e
zagro¿one s¹ ich interesy. Tymczasem dziêki tym ideom, ludzie mog¹
staæ siê dla siebie lepsi, mniej zach³anni na dobra materialne, pokor-
niejsi wobec wyroków Opatrzno�ci � co mo¿e byæ �ród³em tylko po-
rz¹dku i spokoju.

VII
Spirytyzm jawi siê w trzech ró¿nych aspektach: manifestacje Du-

chów, wynikaj¹ce z nich zasady filozoficzne i moralne; zastosowania
tych zasad. Odpowiadaj¹ im trzy rodzaje, czy raczej klasy adeptów
spirytyzmu: 1) ci, którzy wierz¹ w manifestacje Duchów i wystarcza
im stwierdzenie ich realno�ci; 2) ci, którzy rozumiej¹ ich konsekwen-
cje moralne; 3) ci, którzy praktykuj¹ zasady moralne lub przynaj-
mniej staraj¹ siê je praktykowaæ. Bez wzglêdu na punkt widzenia �
naukowy czy moralny � z którego podchodzi siê do niezwyk³ych zja-
wisk, ka¿dy rozumie, ¿e wi¹¿e siê z nimi nowy porz¹dek idei, których
konsekwencj¹ mo¿e byæ tylko g³êboka przemiana stanu ludzko�ci;
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ka¿dy rozumie tak¿e, ¿e przemiana ta mo¿e zmierzaæ tylko w kierun-
ku dobra.

Przeciwników spirytyzmu natomiast mo¿na pogrupowaæ w trzy ka-
tegorie: 1) ci, którzy bezwzglêdnie neguj¹ wszystko, co nowe i co nie
pochodzi od nich, oraz wypowiadaj¹ siê na te tematy, zupe³nie siê na
nich nie znaj¹c; do tej klasy nale¿¹ ci, którzy wierz¹ tylko w³asnym
zmys³om; w rezultacie wiêc niczego nie widzieli, nie chc¹ nic zoba-
czyæ, a tym bardziej dog³êbnie zbadaæ; baliby siê nawet ujrzeæ co� zbyt
wyra�nie, bo jeszcze grozi³oby to, ¿e przekonaj¹ ich ludzie nie maj¹cy
wed³ug nich racji; dla nich spirytyzm to chimera, szaleñstwo, utopia;
s³owem: po prostu nie istnieje. S¹ to niedowiarkowie, którzy z góry
maj¹ wyrobion¹ opiniê. Tu¿ obok nich mo¿na by umie�ciæ tych, którzy
dla �wiêtego spokoju raczyli rzuciæ okiem na przedmiot sporu, co po-
zwoli³o im stwierdziæ: �Chcia³em zobaczyæ i nic nie widzia³em�. Lu-
dzie ci nie rozumiej¹, ¿e nie wystarczy pó³ godziny, by wyrobiæ sobie
opiniê o ca³ej nauce. � 2) Ci, którzy doskonale wiedz¹, co nale¿y my-
�leæ o analizowanych faktach, lecz z przyczyn osobistych sprzeciwiaj¹
siê im. Dla nich spirytyzm istnieje, lecz boj¹ siê jego nastêpstw; atakuj¹
go wiêc jak nieprzyjaciela. � 3) Ci, którzy w nauce moralnej spiryty-
zmu znajduj¹ zbyt surowe narzêdzie cenzury ich postêpowania i sk³on-
no�ci. Traktuj¹c spirytyzm powa¿nie, �le by siê z tym czuli; w zwi¹zku
z tym ani go nie neguj¹, ani nie aprobuj¹: wol¹ zamkn¹æ oczy. Tymi
pierwszymi kieruje pycha i wysokie mniemanie o sobie; drugimi �
ambicja; trzeci za� powodowani s¹ egoizmem. Zdajemy sobie sprawê,
¿e te powody przeciwstawiania siê spirytyzmowi, nie maj¹c solidnych
podstaw, musz¹ z czasem zanikn¹æ; na pró¿no bowiem szukaliby�my
czwartej kategorii przeciwników � takich mianowicie, którzy opierali-
by siê na oczywistych dowodach, daj¹c dowód g³êbokiej refleksji i ba-
dañ przedmiotu sporu; jak dot¹d ka¿dy przeciwnik ogranicza siê tylko
do zaprzeczania � nikt natomiast nie udowodni³ swej racji w sposób
powa¿ny i niepodwa¿alny.

Przecenialiby�my naturê ludzk¹, s¹dz¹c, ¿e ulegnie gwa³townej
ewolucji, dostosowuj¹c siê do spirytystycznych idei. Niew¹tpliwie idee
te robi¹ na ró¿nych osobach ró¿ne wra¿enie i w ka¿dego zachowaniu
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przejawiaj¹ siê inaczej; bez wzglêdu jednak na to, w jakim stopniu do-
kona³a siê przemiana � choæby nawet by³a niewielka � to zawsze
mamy do czynienia z popraw¹; nawet je�li chodzi tylko o udowodnie-
nie komu� istnienia ¿ycia pozagrobowego, to ju¿ poci¹ga to za sob¹ ne-
gacjê materialistycznych idei. Do takiego wniosku mo¿na doj�æ choæby
tylko dziêki obserwacji faktów; natomiast w przypadku osób, które ro-
zumiej¹ filozofiê spirytystyczn¹ i oprócz choæby nawet najniezwyklej-
szych zjawisk dostrzegaj¹ co� wiêcej � przemiany maj¹ zupe³nie inny
charakter; pierwsza z nich � najczêstsza � wi¹¿e siê z pog³êbieniem
uczuæ religijnych, nawet u osoby, która chocia¿ nie by³a materialist¹, to
jednak nie przywi¹zywa³a wiêkszej wagi do spraw duchowych. Osoba
taka przestaje baæ siê �mierci; nie mówimy jednak, ¿e �mierci pragnie �
w ¿adnym wypadku; spiryty�cie bowiem zale¿y na ¿yciu w³asnym oraz
na ¿yciu drugiego cz³owieka; je�li za� chodzi o �mieræ, to przyjmuje j¹
bez sprzeciwu, jako zjawisko nieuniknione, z którego raczej nale¿y siê
cieszyæ, ni¿ rozpaczaæ z jego powodu, bowiem jest siê pewnym stanu,
który po niej nast¹pi. Kolejne nastêpstwo zaakceptowania spirytystycz-
nych idei � prawie tak samo powszechne jak pierwsze � to spokojne
przyjmowanie wszelkich ¿yciowych problemów. Spirytyzm pozwala
spojrzeæ na te sprawy z tak wysoka, ¿e ¿ycie ziemskie traci dla cz³owie-
ka trzy czwarte swojej warto�ci; nie przywi¹zuje siê wiêc wielkiej wagi
do tego, co je zak³óca; dziêki temu cz³owiek z wiêksz¹ odwag¹ znosi
piêtrz¹ce siê k³opoty, a jego pragnienia s¹ bardziej wywa¿one. Dziêki
temu równie¿ wyzbywa siê my�li, by skróciæ swe ¿ycie, albowiem na-
uka spirytystyczna pozwala siê zorientowaæ, ¿e wskutek samobójstwa
traci siê to wszystko, co chcia³o siê zyskaæ. Pewno�æ istnienia przysz³o-
�ci zale¿¹cej od nas samych sprawia, ¿e jeste�my szczê�liwi; ogromn¹
pociechê daje te¿ �wiadomo�æ mo¿liwo�ci nawi¹zania kontaktu z tymi,
którzy byli nam drodzy, lecz odeszli do innego �wiata; horyzonty spiry-
tysty poszerzaj¹ siê wiêc nieskoñczenie, obejmuj¹c odt¹d ¿ycie w za-
�wiatach, którego tajemnice mo¿na od tej pory zg³êbiaæ. Trzecim na-
stêpstwem jest pojawienie siê uczucia wyrozumia³o�ci wobec wad
innych osób; nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e egoizm i wszystko, co siê z nim
wi¹¿e, to jedna z najwiêkszych bol¹czek cz³owieka, któr¹ najtrudniej
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jest wykorzeniæ; chêtnie wiêc ofiarowuje siê co� innym, zw³aszcza je�li
nic nas to nie kosztuje, a ju¿ najlepiej, gdy na tym nic nie tracimy; wiêk-
szo�æ z nas nadal nieodparcie poci¹gaj¹ pieni¹dze i gdy chodzi o nas sa-
mych, to trudno jest zrozumieæ wyraz �nadmiar�; dlatego te¿ dowodem
najg³êbszej przemiany osobowo�ci bêdzie wyrzekanie siê czego� na
rzecz innych ludzi.

VIII
Niektóre osoby pytaj¹, czy Duchy ucz¹ nas nowej moralno�ci,

przewy¿szaj¹cej nawet zasady przekazywane przez Chrystusa? Je�li
jednak jest to ta sama moralno�æ, któr¹ mo¿na znale�æ w Ewangelii,
to po co nam spirytyzm? Ten sposób rozumowania jest bardzo podob-
ny do rozwa¿añ kalifa Omara nad Bibliotek¹ Aleksandryjsk¹: �Je�li
zawiera ona tylko to, o czym jest mowa w Koranie, to trzeba j¹ spaliæ;
je�li zawiera co� innego, to znaczy, ¿e jest z³a � tym bardziej wiêc
nale¿y j¹ spaliæ�1. Nie, w spirytyzmie nie ma mowy o moralno�ci in-
nej ni¿ Jezusa; my jednak tak¿e mo¿emy zapytaæ � czy przed Chry-
stusem ludzie nie dysponowali prawem przekazanym przez Boga
Moj¿eszowi? Czy¿ jego idea nie jest zawarta w dekalogu? Kto� inny
móg³by wiêc spytaæ � czy w takim razie potrzebna jest moralno�æ
Jezusa? Zapytamy tak¿e osoby podwa¿aj¹ce potrzebê moralno�ci spi-
rytystycznej: dlaczego moralno�æ Chrystusowa jest tak rzadko prak-
tykowana i dlaczego nawet ci, którzy s³awi¹ jej piêkno, jako pierwsi
³ami¹ jej podstawow¹ zasadê: powszechne mi³osierdzie? Duchy przy-
bywaj¹ nie tylko po to, by moralno�æ tê potwierdziæ, lecz by nauczyæ
nas, jak j¹ stosowaæ w praktyce; sprawiaj¹, ¿e odwieczne prawdy,
których niegdy� nauczano w formie alegorycznej, dzi� staj¹ siê zrozu-
mia³e i oczywiste; a prócz moralno�ci, odnosz¹ siê te¿ do ogólnych
zagadnieñ psychologii.

1 Biblioteka Aleksandryjska � najs³ynniejsza i najwiêksza biblioteka staro¿ytna. We-
d³ug legendy, gdy kalif Omar I (ok. 581-644) zdoby³ Aleksandriê, to kaza³ zu¿yæ znajdu-
j¹ce siê w Bibliotece zwoje do opalania ³a�ni publicznych, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
je�li zawieraj¹ te same tre�ci co �Koran�, to s¹ zbyteczne � a je¿eli inne, to s¹ szkodli-
we. (Przyp. t³umacza).
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Jezus pojawi³ siê, by pokazaæ ludziom drogê prawdziwego dobra;
dlaczego Bóg, który wys³a³ Go, by przypomnia³ zapomniane prawo, nie
móg³by dzi� wysy³aæ Duchów, aby po raz kolejny przypomnia³y je
i sprecyzowa³y ludziom, którzy praw tych nie pamiêtaj¹, a w ¿yciu kie-
ruj¹ siê tylko pych¹ i ambicj¹? Któ¿ o�mieli³by siê ograniczaæ moc
Boga i mówiæ Mu, co ma robiæ? Któ¿ udowodni, ¿e nie jest tak, jak
mówi¹ Duchy � ¿e nie nadszed³ czas, gdy �le zrozumiane lub fa³szy-
wie zinterpretowane prawdy maj¹ zostaæ jasno zaprezentowane ludzko-
�ci, by wspomóc jej rozwój? Czy¿ nie ma w tym czego� opatrzno�cio-
wego, ¿e do manifestacji Duchów dochodzi we wszystkich zak¹tkach
�wiata? Tym razem to nie jeden cz³owiek, nie jeden prorok ostrzega nas
przed czym�, lecz �wiat³o pojawia siê wszêdzie; oto przed naszymi
oczami otwiera siê nowy �wiat. Tak jak wynalezienie mikroskopu po-
zwoli³o nam odkryæ �wiat niezwykle ma³ych istot, o których istnieniu
nie mieli�my pojêcia; tak jak teleskop pozwoli³ nam wejrzeæ do tysiêcy
nowych �wiatów, których wcze�niej nie zauwa¿ali�my � tak i komuni-
kacja spirytystyczna ujawnia istnienie wokó³ nas niewidzialnego �wia-
ta, z którym pozostajemy w nieustannym kontakcie, a jego mieszkañcy
bior¹ udzia³ we wszystkim, co robimy. Up³ynie jeszcze trochê czasu,
a istnienie tego �wiata, który czeka na nas, bêdzie tak oczywiste jak ist-
nienie ¿ycia pod mikroskopem i �wiatów zagubionych w kosmosie.
Wobec tego � czy to �le, ¿e kto� prezentuje nam ten �wiat; ¿e wprowa-
dza nas w sekrety ¿ycia pozagrobowego? To prawda, ¿e odkrycia te �
je�li tak je mo¿na okre�liæ � przecz¹ niektórym dotychczasowym usta-
leniom; czy¿ jednak wielkie odkrycia naukowe pocz¹tkowo nie k³óci³y
siê z nawet najbardziej uznanymi ideami; czy nie bulwersowa³y wielu
osób? Czy stracili�my co�, przyznaj¹c siê do b³êdu? Podobnie bêdzie ze
spirytyzmem, który ju¿ nied³ugo zajmie nale¿ne miejsce w kanonie
ludzkiej wiedzy.

Celem komunikacji z istotami z za�wiatów by³o wyt³umaczenie nam
uwarunkowañ przysz³ego ¿ycia; udowodnienie nam, ¿e ¿ycie to istnie-
je; wprowadzenie nas w zasady kar i nagród, które czekaj¹ na nas w za-
le¿no�ci od naszych zas³ug � i dziêki temu, przekonanie do spirytu-
alizmu tych wszystkich, którzy dostrzegaj¹ w cz³owieku tylko materiê
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czy skomplikowan¹ machinê; mieli�my wiêc racjê, mówi¹c, ¿e spiry-
tyzm u�mierci³ materializm przy pomocy faktów. Nawet gdyby dopro-
wadzi³ tylko do takiego rezultatu, to ³ad spo³eczny wiele by mu za-
wdziêcza³. Spirytyzm jednak prowadzi do czego� wiêcej: obna¿a
nieuchronne nastêpstwa z³a � tym samym wykazuj¹c potrzebê dobra.
Wiêcej ni¿ siê uwa¿a jest osób, w których wywo³a³ pozytywne uczucia;
którym pomóg³ zwalczyæ negatywne sk³onno�ci i zej�æ ze z³ej drogi;
liczba tych osób wzrasta z ka¿dym dniem; dla nich przysz³o�æ nie jest
ju¿ czym� nieokre�lonym. Przekonanie to to ju¿ nie tylko zwyczajna
nadzieja, lecz prawda � zrozumia³a i mo¿liwa do uzasadnienia, gdy
widzi siê i s³yszy tych, którzy pozwalaj¹ nam teraz cieszyæ siê lub mar-
twiæ tym, co sami robili na Ziemi. Ktokolwiek jest tego �wiadkiem, za-
czyna siê zastanawiaæ i odczuwa potrzebê poznania samego siebie, os¹-
dzenia swego postêpowania i poprawienia siê.

IX
Przeciwnicy spirytyzmu nie zapomnieli wykorzystaæ faktu, ¿e nie-

które punkty teorii s¹ dyskusyjne. Nie ma siê co dziwiæ, ¿e gdy jaka�
nauka dopiero powstaje, to pierwsze obserwacje mog¹ byæ niekomplet-
ne, a ka¿dy interpretuje je na swój sposób � co mo¿e prowadziæ do
wykluczaj¹cych siê opinii; dzi� jednak trzy czwarte takich koncepcji
zosta³o obalonych dziêki pog³êbionym studiom � na czele z tymi, któ-
re przypisywa³y wszystkie komunikaty Duchom z³ym, zupe³nie jakby
by³o niemo¿liwe, by Bóg wysy³a³ do ludzi tak¿e Duchy dobre; koncep-
cja ta by³a absurdalna � wiêc upad³a wobec oczywistych faktów, oraz
blu�niercza � negowa³a bowiem moc i dobroæ Stwórcy. Duchy zawsze
nam powtarza³y, ¿eby nie przejmowaæ siê takimi zarzutami, bo w koñcu
i tak zapanuje porozumienie: istotnie, pod wieloma wzglêdami porozu-
mienie ju¿ osi¹gnêli�my, a sprzeczno�ci ubywa z ka¿dym dniem. Pozo-
staje jeszcze pytanie: �Na czym � w oczekiwaniu, a¿ dojdzie do kom-
pletnego porozumienia � ma siê opieraæ cz³owiek niezale¿ny, któremu
spory te s¹ obojêtne?� Oto odpowied�: �Najczystszej jasno�ci nie prze-
s³ania ¿aden cieñ, a najwiêksz¹ warto�æ ma nieskazitelny diament;
os¹d�cie wiêc Duchy na podstawie czysto�ci ich nauki. Nie zapomnijcie
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jednak, ¿e w�ród Duchów istniej¹ i takie, które nie wyzby³y siê jeszcze
ziemskich pogl¹dów; nauczcie siê rozró¿niaæ je na podstawie ich jêzy-
ka; z szerokiej perspektywy oceniajcie wszystko, co wam mówi¹;
sprawdzajcie, czy to, co mówi¹, jest logiczne; czy nie ma w tym �ladów
niewiedzy, pychy, z³o�liwo�ci; s³owem � czy wypowiedzi zawsze cha-
rakteryzuje m¹dro�æ, �wiadcz¹ca o prawdziwej wy¿szo�ci ich autorów.
Gdyby wasz �wiat wolny by³ od b³êdów, to by³by doskona³y � lecz do
tego jeszcze mu daleko; musicie siê jeszcze nauczyæ odró¿niaæ b³êdy
od prawdy; potrzebujecie praktycznych lekcji, by wytrenowaæ wasz¹
zdolno�æ oceniania i dziêki niej rozwin¹æ siê. Do porozumienia dojdzie
w miejscu, w którym nigdy nie wymiesza³o siê dobro ze z³em; to tam
ludzie si³¹ rzeczy zjednocz¹ siê we wspólnym wysi³ku, bowiem u�wia-
domi¹ sobie, ¿e tylko tam tkwi prawda.

Có¿ znaczy tych kilka zarzutów, dotycz¹cych raczej formy ni¿ sedna
sprawy! Zwróæcie uwagê, ¿e g³ówne zasady s¹ wszêdzie takie same
i w koñcu zjednoczy was wspólna my�l: my�l o mi³o�ci Boga i czynie-
niu dobra. Bez wzglêdu na to, co siê rozumie pod pojêciem postêpu czy
jakie bêd¹ warunki przysz³ego istnienia � to i tak ostateczny cel jest
ten sam: czynienie dobra; a tego przecie¿ nie da siê robiæ na dwa ró¿ne
sposoby�.

Je�li nawet w�ród spirytystów s¹ tacy, którzy ró¿ni¹ siê w opiniach
na temat pewnych zagadnieñ teoretycznych, to i tak wszyscy zgadzaj¹
siê, gdy chodzi o sprawy zasadnicze; mo¿na wiêc mówiæ o zgodno�ci
opinii, wykluczywszy tych nielicznych, którzy jeszcze nie uznaj¹
udzia³u Duchów w manifestacjach, a przypisuj¹ je przyczynom czysto
fizycznym � co k³óci siê z aksjomatem: �Ka¿dy inteligentny efekt
musi mieæ inteligentn¹ przyczynê� � lub dzia³aniu naszej w³asnej
my�li, czemu zaprzeczy³y fakty. Pozosta³e punkty sporne s¹ drugo-
rzêdne i w ¿aden sposób nie naruszaj¹ podstaw spirytyzmu. Mog¹ wiêc
istnieæ szko³y badaczy, którzy zg³êbiaj¹ wci¹¿ dyskusyjne problemy tej
nauki; nie mo¿e byæ jednak mowy o rywalizuj¹cych ze sob¹ sektach;
antagonizmy mog¹ bowiem zaistnieæ tylko miêdzy tymi, którzy pragn¹
dobra, oraz tymi, którzy czyni¹ i chc¹ z³a. Wszyscy zgadzaj¹ siê co do
jednego: nie mo¿e byæ szczerym spirytyst¹ kto�, kogo nie przepe³niaj¹
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przekazane przez Duchy wielkie moralne maksymy; kto pragn¹³by
krzywdy i �le ¿yczy³ swemu bli�niemu tylko dlatego, ¿e ma inne zda-
nie. Je�li jeden z nich siê myli, to prêdzej czy pó�niej i tak odkryje
prawdê, je�li tylko szuka jej w dobrej wierze i w dobrych intencjach;
zanim tak siê stanie, wszyscy powinni zjednoczyæ siê wokó³ jednej my-
�li; wokó³ wspólnego celu; niewa¿na jest droga do niego wiod¹ca, sko-
ro i tak do niego zaprowadzi; niech nikt nie narzuca ¿adnej opinii przy
pomocy psychicznego czy fizycznego nacisku; myli³by siê w³a�nie ten,
kto zwalcza bli�niego � bowiem to on dzia³a³by w sposób oczywisty
pod wp³ywem z³ych Duchów. Nadrzêdnym argumentem powinien byæ
rozs¹dek, za� umiar zagwarantuje tryumf prawdy skuteczniej, ni¿ wy-
wo³ane zawi�ci¹ i zazdro�ci¹ zjadliwe krytyki. Dobrym Duchom cho-
dzi tylko o zgodê i mi³o�æ bli�niego, a z tak czystego �ród³a nigdy nie
mog³aby wyp³yn¹æ my�l z³a i pogwa³caj¹ca zasady mi³osierdzia. Na
koniec pos³uchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia Duch �wiêtego
Augustyna.

�Ju¿ wystarczaj¹co za d³ugo ludzie zniewa¿ali siê i obrzucali kl¹-
twami w imiê Boga pokoju i mi³osierdzia, obra¿aj¹c Go tym �wiêto-
kradztwem. Spirytyzm to czynnik wiêzi, który pewnego dnia zjednoczy
ludzi, ukazuj¹c im, gdzie jest prawda, a gdzie fa³sz; jednak jeszcze d³u-
go uczeni w pi�mie i faryzeusze bêd¹ mu zaprzeczaæ, tak jak zaprzecza-
li naukom Chrystusa. Chcecie wiedzieæ, jakie Duchy maj¹ wp³yw na
rozmaite sekty dziel¹ce siê wp³ywami na �wiecie? Oceñcie je po ich
czynach i na podstawie zasad, którym ho³duj¹. Dobre Duchy nigdy nie
zachêca³y do z³a; nigdy nie doradza³y, jak uzasadniaæ morderstwa
i przemoc; nigdy nie podsyca³y partykularnych nienawi�ci ani ¿¹dzy bo-
gactwa, zaszczytów czy posiadania ziemskich dóbr; albowiem tylko ci,
którzy s¹ dobrzy, ludzcy i ¿yczliwi dla wszystkich, stanowi¹ przedmiot
zainteresowania tych Duchów; to oni zostali wybrani przez Jezusa �
oni bowiem pod¹¿aj¹ drog¹, która doprowadzi ich do Niego�.

�WIÊTY AUGUSTYN
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