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Spiritualismen:
Undersök själv

Läs en bok eller två om ämnet. Kyrkan kan ge dig boktips
på sådant som går att få tag på. Du kan också låna böcker
ur kyrkans bibliotek.

Tar bort rädslan för döden.
Tröstar de sörjande .
Bevisar sanningen om fortsatt liv och kommunikation efter
döden.
Förser de sjuka med healing och hopp till de ensamma.
Avslöjar en ny mening och ett nytt syfte med livet.

Gå på föredrag där du kan ställa frågor.

Spiritualismen lär oss:

Gå på flera privata sittningar hos några olika rekommenderade medium.

Personligt ansvar.
Att människan är en ande här och nu i en fysisk kropp.
Att döden inte är slutet på livet utan bara en övergång.
Att det man sår på jorden får man skörda i detta livet och
i de kommande liven.
Vetenskap, filosofi och religion om evigt liv baserat på de
bevisade faktumet att vi kan kommunicera med de som
gått över.
Gud är inte begränsad till någon särskild tro eller religion.

Gå på demonstrationer och Spiritualistiska gudstjänster.

Ge Spiritualismen en ärlig chans. Avfärda den inte på
grund av ett enstaka otillfredsställande möte. Som med
alla undersökningar måste man låta det få lov ta en del
tid.
Bli medlem!
Som medlem får du bland annat möjlighet att vara med
på kurser och utbildningar som anordnas i kyrkans regi,
medlemstidningen Andemeningen som kommer ut med
två nummer per år. Och du hjälper en liten men viktig
rörelse att växa.
Enklaste sättet att bli medlem är att betala in årsmedlemsavgiften 300 kronor på kyrkans plusgiro 163 05 65-8,
glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och
gärna epostadress.

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

Detta bör du känna till om
Spiritualism

Religion & Filosofi

Mediumskap & Healing

Historia

Spiritualism är en officiellt erkänd religion i många länder, här i
Sverige har Sveriges Spiritualistiska Kyrka ansökt att hos kammarkollegiet bli registrerat trossamfund.
Spiritualismen har inga dogmer eller bestämda trosuppfattningar
men vi brukar samlas kring 7 principer:

Spiritualistiska medium är högst känsliga personer som har utvecklat sina psykiska förmågor. De är kapabla att kommunicera med de
i Andevärlden som vill fortsätta kommunicera med oss precis som
de velat om de flyttat till en annan del av jorden. På jorden har vi
telefoner men mellan Andevärlden och Jorden behövs en annan sorts
telefoner och det är våra medium som sköter den uppgiften.

Modern Spiritualism såg dagens ljus i mars månad 1848 i Hydesville,
New York i USA när familjen Fox stördes av knackningar och andra
fenomen hemma. De båda unga systrarna Catherine och Margaretta lyckades etablera en kommunikationslänk genom att be om olika
antal knackningar från anden beroende på svaret.

1. Gud är vår fader
2. Syskonskap mellan alla människor
3. Andlig gemenskap och guidad ledning
4. Andens odödlighet
5. Personlig ansvar
6. Gottgörelse och vedergällning för alla våra goda
och dåliga handlingar
7. Vägen för framsteg är öppen för alla

Det finns två sorters mediumskap,mentalt och fysiskt. Mentalt mediumskap är den vanligaste formen och den man i allmänhet talar om
och upplever på demonstrationer och privata sittningar. Andepersonen arbetar genom mediumets sinnen så att mediumet kan se anden
(Clairvoyance), känna andens känslor och karaktär (Clairsentience)
eller höra anden (Clairaudience). Fysiskt mediumskap omfattar materialisationer av andar eller så kallad direkt röst där andarna visar sig
själva fysiskt eller talar direkt och alla närvarande hör vad som sägs.

Detta är principer och inga budord, fria att tolka för var och en.

En del medium arbetar ibland i trans och andra medvetandetillstånd.
Det går från enkel passiv medveten avslappning till djup omedveten
trans. Transmediumet används av Andevärlden för att få igenom
idéer och kunskap som ofta ligger på en högre kunskapsnivå en
mediumets egen.

Våra gudstjänster utförs vördnadsfullt inför Andevärlden och
varandra. Under gudstjänsten hålls en liten föreläsning kring den
spiritualistiska filosofin eller något annat tänkvärt, det följs sedan
ofta av en demonstration som försöker visa på andens överlevnad
av den fysiska döden.
Den stora skillnaden mellan Spiritualism och och andra religioner
är att Spiritualismen är grundad på bevisade fakta att det finns liv
efter döden och en väg för evig utveckling för alla människor och
ett accepterande att vi har ett personligt ansvar för alla våra tankar,
handlingar och ord.

Spiritualistiskt mediumskap innebär aldrig siande om framtiden.
Mediumets arbete syftar till bevisa att anden överlever döden samt
att överlämna information från Andevärlden för hjälp, förståelse och
tröst. Spiritualismen handlar om hur vi lever våra liv här och nu och
meddelandena som ges bör hjälpa mottagaren framåt
i livet och kanske ge det en djupare mening.

Vi är alla andar här och nu och en del av den Gudomliga planen som
berör hela universum. Spiritualismen lär oss att vi bör leva i harmoni
och bara göra mot andra som vi själva vill att andra ska göra mot
oss.

Spiritualistisk healing praktiseras i kyrkan och på föreningar runtom i
landet. Healing kan komplettera medicinsk hjälp och botar ofta sjukdomar som ingen annan behandling rår på. Healingen utförs oftast
genom handpåläggning, så kallad kontakthealing. Den fungerar på
alla människor, oavsett tro.

Spiritualismen är en universell religion som erkänner föregångare
som Buddha, Mohammed, Moses och Jesus. Vi anser att de alla
varit stora healers och andliga lärare.

Avståndshealing genom tankar och böner kan erbjudas de människor
som inte har möjlighet att själva träffa en healer och inte sällan uppnås goda resultat.

Senare visade det sig att anden hette Charles B. Rosna och var en
gårdfarihandlare som mördats av en tidigare hyresgäst i huset där
familjen Fox nu bodde.
Från denna händelse utvecklade sig Spiritualismen med de första
offentliga demonstrationerna i Storbritannien av Mrs. Hayden 1852
och året därpå öppnade den första Spiritualistiska kyrkan i England.
2005 grundas slutligen Sveriges Spiritualistiska Kyrka, den första i
sitt slag någonsin i Sverige, av Rev. Andreas Hindström, spiritualistisk minister och medlem av International Council of Spiritualists,
Australien.
2007 startar utbildningen av nya ministrar som utexamineras 2009.

