CHECKLISTA

Bli medlem

Vilket slags mediumskap används
”Jag känner ......” - Clairsentience		
”Jag ser ...............” - Clairvoyance
”Jag hör .............”
- Clairaudience

Om du finner idéerna som det getts uttryck för i denna
skrift tilltalande så är ett naturligt steg att bli medlem i
kyrkan. Det är genom att du blir medlem, som du hjälper
Sveriges Spiritualistiska Kyrka att växa.

Att göra en länkning med andevärlden
”Jag har med mig en ande som ........” etc
Bevisen som lämnas
Namn
Adress
Förhållande till mottagaren
Ålder
Fysisk beskrivning
Karaktärsbeskrivning
Personlighet
Hälsotillstånd
Hur han eller hon gick över
Gemensamma minnen
Kunskap om nyligen inträffade händelser
Hanterande av meddelandeöverlämningen
Lämnat specifika detaljer
Tillåtit svar från mottagaren
Inte accepterat för många ja-svar
Inte accepterat för många nej-svar
Inte forcerat en fråga för mycket
Inte pratat på bara för att få tiden att gå
Nödvändiga beståndsdelar för ett komplett meddelande
Vem är anden som kommunicerar
Varför kommunicerar den
Identifierades anden bortom rimligt tvivel

Enklaste sättet att bli medlem är att betala in årsmedlemsavgift om 300 kronor på kyrkans plusgiro 163 05 65-8, glöm
inte att ange namn, adress, telefonnummer och gärna
epostadress.
Som medlem får du bland annat kyrkans tidning tillsänd dig
två gånger per år med intressanta artiklar och intervjuer,
rabatt och förtur till olika evenemang som kurser och föreläsningar, möjlighet att ta del av kyrkans ceremonier som
till exempel, namngivelse, vigsel och begravning.
Vi hoppas att också Du vill bli medlem!
Behöver du hjälp?
Att kunna kommunicera med andevärlden är inte bara för
några få utvalda. Vi anser att det är allas naturliga rätt. Och
för detta har vi ställt våra mest värdefulla tillgångar till
ditt förfogande; våra medium, vår kunskap och vår erfarenhet.
Vill du få tillgång till denna expertis kan du kontakta oss.

SVERIGES SPIRITUALISTISKA KYRKA
Forsleden 6 669 30 DEJE
Tel 031-13 07 90
www.spiritualism.se

Spiritualismens
bevisning

Spiritualismens bevisning
Mediumskapets mål är att lämna information som kan bevisa andens överlevnad av den fysiska döden och genom
det trösta de sörjande men också lindra människors rädsla
för döden.
För att själv ta del av bevisningen kan du besöka Sveriges
Spritualistiska Kyrkas demonstrationer eller hos någon av
de Spiritualistiska föreningarna i landet. En demonstrations huvudsakliga syfte är att lämna information som kan
bevisa att människans ande överlever den fysiska döden,
inte att sia om framtiden, inte ge råd och definitivt inte att
vägleda.
Alla Spiritualistiska medium som gör offentliga demonstrationer behöver veta vad som utgör bevis för andens
överlevnad.
På många sätt kan bevisningen vara högst personlig för
mottagaren av meddelandet så om du är mottagaren,
eller den som förmedlar ett meddelande, fråga dig själv
följande frågor:
- Gjordes en identifiering av anden?
- Hur förstod du vem det var som kommunicerade?
- Förmedlade anden kunskap om saker som nyligen hänt i
ditt liv?
- Var det ett förståeligt meddelande?

Försök kombinera några av följande uppgifter som kan
identifiera en ande bortom rimligt tvivel:
- Namn
- Adress (Inte nödvändigtvis gatuadressen utan någon slags
information om var och hur de bodde)
- Förhållande till mottagaren
- Ålder
- Beskrivning av personen
- Yrke
- Hur lämnade anden jordelivet
- Andens personlighet i livet
- Gemensamma minnen
Tillsammans med ett förståeligt meddelande eller bevis för
en levande existens.
Bevis för en levande existens
Detta är viktigt eftersom det är bevis som stödjer Spiritualismens fjärde princip ”Andens odödlighet”. Om vi bara
får information om en person eller händelser före deras
övergång bevisar det inte andens överlevnad av den fysiska
döden.
Ofta får vi meddelanden från andevärlden som handlar om
vårt vardagsliv, t e x ”Jag såg dig i köket igår och då tappade
du ett glas som gick sönder”, kanske du tycker att ett sådant
meddelande är oviktigt och saknar värde.

Men det kan vara ett viktig pusselbit eftersom kunskap
om händelser som skett nyligen visar att personen
fortsatt sitt liv, fast nu på andra sidan. Om vi bara fick
information om sådant som skett innan anden lämnat
jordelivet skulle det inte bevisa att anden överlever
döden, därför måste vi söka efter information som de
lagt på minnet efter sin död.
Varför en kommunikatör? (Ande)
Ett vanlig fel inom mediumskapet är att ge lite information om många människor. Men en lista på namn är
inga bevis.
Kom ihåg att du kommunicerar med en person, det är
en två-vägskommunikation. Be anden om mer information innan du går vidare till nästa andekommunikatör.
Det är mycket viktigare att lyckas etablera, bortom rimligt tvivel, identiteten hos en person än att rabbla en
lista på namn eller korta beskrivningar som ”Jag har en
man med grått hår med mig” Det bevisar ingenting.
Bygg en bild av anden du kommunicerar med i mottagarens sinne. Låt dem inte bara tro sig veta vem du
har med dig utan låt dem vara säkra. Genom att få
fram personligheten tillsammans med ett förståeligt
budskap kommer du att ge de bevis som så många
söker efter och därigenom fullgör du ditt uppdrag som
medium.

