Presentation

Göteborgs Spiritistiska förening Allan Kardec och Swedenborgs Fredssällskap är några av de ideella spiritistiska föreningar som finns i Sverige och vars mål är att sprida kännedom om
Spiritismen. Vi arbetar genom att belysa Spiritismens viktiga
vetenskapliga, experimentella, filosofiska, moraliska och sociala
aspekter samt informerar om de grundläggande principerna om
reinkarnationen, själens överlevnad efter döden och kommunikationen mellan den fysiska och den andliga världen.
Det finns flera böcker översatta till svenska, som handlar om
spiritismen, reinkarnationen, filosofi och spiritistisk vetenskap.
Allan Kardec har systematiserat och sammanställt andarnas
budskap i ett antal böcker, som utgör grunden till den spiritistiska läran.
I katalogen nedan hittar vi översatta böcker som handlar om
Spiritismen, reinkarnationen, filosofi och spiritistisk vetenskap.
De flesta av dessa böcker är skrivna under andarnas inspiration
det vill säga förmedlade genom andarna.
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Spiritismen

Vad händer efter döden? Spiritismen ger förnuftsmässiga och
logiskt accepterbara svar!
Vilken människa har inte i vissa stunder frågat sig själv, varför
lever vi och vad är orsaken till allt som händer och finns? Många
av oss har sökt ett svar på om Gud finns eller är en inbillning.
Döden är ett outforskat fält som oupphörligt står framför oss.
Spiritismen grundar sig på en mångfald rapporter från hela
världen, där medier oberoende av varandra fått meddelande
från avlidna personer, det vill säga Andarna, om att det finns intelligens och ett liv efter döden. Andarna har lämnat samstämmig information inom en mängd olika områden till olika medier
över hela världen. Ett flertal religioner och gamla traditioner har
också hävdat ett liv efter döden. Det pågår vetenskaplig forskning inom området vid flera universitet. Kvantfysiken ger också
indikationer i den riktningen. Enligt Andarnas filosofi eller i den
spiritistiska läran hittar vi svar på alla filosofiska frågor angående
Gud och universum. Spiritismen lär oss att det finns en intelligent
orsak som styr världens ordning och livets utveckling. Den spiritistiska läran är en samling av lärdomar (principer och lagar),
förmedlade av Andarna till medier. Dessa finns sammanfattade i
Allan Kardec´s verk och har utvecklats vidare av andra författare. Andarnas läror förklarar människans andliga natur och dess
utvecklingsprocess i den fysiska −och i den andliga dimensionen.
Människan är en ande med en tillfällig fysisk kropp.
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Allan Kardec

Allan Kardec
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Om Allan Kardec

A

llan Kardec är pseudonym för Hippolyte Léon Denizard
Rivail som föddes i Lyon, Frankrike den 3 oktober 1804.
Han var den som systematiserade Andarnas budskap och
sammanställde det under namnet Spiritismen och därför är han
även känd som dess kodifierare. Allan Kardec fick sina studier i
Yverdon, Schweiz där han undervisades av den berömde pedagogen Pestalozzi och tog examen i Naturvetenskap och Humaniora.
Allan Kardec var känd i Frankrike för sin kapacitet, intelligens och
kritiska omdömesförmåga och var en av de mest respekterade tänkarna på sin tid. När han 1855 kom i kontakt med det mediala fenomenet och förstod dess budskap började han studera och iaktta
fenomenet. Den 18 april 1857 publicerade han i Paris, Andarnas
Bok och fortsatte att skriva flera böcker med hjälp av och under
tillsyn av Andarna. Han sammanställde information från medier
över hela världen och utformade ett system av tidigare icke publicerad kunskap om Andarna och kommunikationen mellan den fysiska världen och den andliga. Fem böcker utgör grunden till Spiritismen: Andarnas Bok 1857, Mediernas Bok 1861, Evangeliet enligt
Spiritismen 1864, Himmel och Helvetet 1865 och Genesis 1868.
År 1890 utgav hans vänner boken Postuma Verk, där de samlat
outgivna texter och personliga anteckningar. Kardec publicerade
ytterligare flera böcker men de fem nämnda är de som sammanfattar alla principer och lagar som utgör Spiritismen.
I januari 1858 började han att utge ”La Revue Spirite” (Spiritistisk Tidskrift) som i hög grad bidrog till spridningen av Spiritismen.
I april samma år grundade han Sällskapet för Spiritistiska Studier i
Paris som han ledde fram till sin död den 31 mars 1869.
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Böcker av Allan Kardec
Andarnas Bok

Andarnas Bok är grunden för en lära som skapade en genomgripande
förändring i mänsklighetens tankar och synen på livet.
Den är strukturerad i fyra delar, med 1019 frågor som formulerats av
Allan Kardec, Spiritismens kodiﬁerare. Andarnas svar är organiserade
på ett logiskt och rationellt sätt beträffande de vetenskapliga, ﬁlosoﬁska och religiösa aspekterna.
Oavsett vilken tro eller religiös övertygelse man har, kommer den här
boken att vara av stort intresse för alla, eftersom den handlar om själens odödlighet, Andarnas beskaffenhet och deras relation till människorna,de moraliska lagarna, det nuvarande livet, det kommande livet
och mänsklighetens framtid.
Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 540
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Böcker av Allan Kardec
Vad spiritismen är

Boken är indelad i tre kapitel. Den första är i dialogform med frågor
och svar.
Invändningarna görs av en kritiker, en skeptiker och en präst. Det andra kapitlet innehåller ett sammandrag av Mediernas Bok. Den tredje
är en utmärkt sammanfattning av Andarnas Bok.
Med hjälp av den spiritistiska läran, förklarar boken ett antal mycket
intressanta problemställningar av psykologisk, moralisk och ﬁlosoﬁsk
karaktär, vilka man dagligen blir ställd inför och till vilka ingen annan
ﬁlosoﬁ har kunnat ge någon tillfredsställande lösning på.

Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 188
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Böcker av Allan Kardec
Evangeliet enligt Spiritismen

För människan i allmänhet utgör denna bok ett rättesnöre för levnadssättet och omfattar alla förekommande omständigheter i det privata
eller offentliga livet. Grundregeln för alla sociala förhållningssätt baserar sig på en strikt rättvisa. Det är en ofelbar väg till den kommande
lyckan och den lyfter slöjan som skymmer det kommande livet. Endast
genom att följa de gudomliga lagarna ﬁnner människan den rätta vägen för att nå inre frid och lycka i livet.

Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 505
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Böcker av Allan Kardec
Mediernas Bok

Handbok för medier och för de som vill lära sig att komma i kontakt
med Andarna. Det är ett av de fem verk som utgör kodiﬁeringen av den
Spiritistiska Läran. Den innehåller Andarnas speciella undervisning om
alla kategorier av manifestationer samt metoder och möjligheter för
kommunikation med den osynliga världen samt utvecklingen av den
mediala förmågan. Det ﬁnns förklaringar kring de svårigheter och hinder som man kan råka ut för under utövandet av medialitet.

Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 679
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Böcker av Allan Kardec
Himmel och Helvete

Himmel och Helvete eller Den Gudomliga Rättvisan enligt Spiritismen.
Boken tillhör ett av Spiritismens fem grundläggande verk och publicerades i Paris 1865. Den är uppdelad i två delar. I den första delen ﬁnns
en jämförelse mellan olika trosläror och Spiritismen. I den andra delen
ﬁnns ﬂera exempel på dialoger som Kardec hade med olika Andar och
berättelser om deras situation under dödsögonblicket och efter döden.

Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 550
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Böcker av Allan Kardec
Genesis

Kardec behandlar olika ﬁlosoﬁska och vetenskapliga frågor såsom universums skapelse och Spiritismen. Han granskar naturfenomen vars
mekanism för närvarande är okända för vetenskapen. Enligt sin tids
vetenskapliga kunskap beskriver han Jordens fysiska och spirituella utveckling genom tiderna.

Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 500
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Böcker av Allan Kardec
Spiritismen uttryckt i enkla ordalag

Spiritismen uttryckt i enkla ordalag är en liten bok som Kardec skrev
för att underlätta Spiritismens utbredning i Europa och ge förståelse till
dem som var intresserade av ämnet. Den ger också en kort översikt om
medialitet, det spiritistiska fenomenet och mediala möten.

Storlek: 14,5x10cm | Antal sidor: 42
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Om Francisco Cândido Xavier

Francisco Cândido Xavier

M

est känd under namnet Chico Xavier, föddes 1910 i Pedro Leopoldo, Brasilien och dog år 2002. Han var en
filantrop och medium inom Spiritismen. Han skrev 451
spiritistiska böcker. Böckerna har som ämne religion, filosofi, historiska romaner, noveller, poesi, vetenskaplig litteratur. Han psykograferade dessutom flera tusen brev, det vill säga tog diktamen
från Andar, som dog under olika omständigheter, och han förmedlade dessa brev till deras familjer. Breven innehöll information och
tröst till familjerna. Hans böcker såldes i mer än femtio miljoner
exemplar och all vinst gick och går fortfarande till välgörenhet, socialt arbete, såsom sjukhus, barnhem, mm.
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Böcker av Chico Xavier
Nosso Lar, Vårt Hem

Nosso Lar, Vårt Hem är namnet på den andliga koloni som anden André
Luiz genom Francisco Cândido Xavier presenterar för oss i den första
boken i sin hyllade serie på 16 böcker. I en fängslande berättelse skriver André Luiz om sina intryck och upptäckter i den andliga världen.
Han avslöjar för oss en spännande värld, fylld av liv och aktivitet, som
är organiserad på ett föredömligt sätt. Det är en plats där de icke inkarnerade Andarna går igenom ett återhämtningsskede och en andlig
utbildningsprocess övervakade av högt utvecklade Andar. Nosso Lar,
Vårt Hem ger oss en glimt av den andliga värld som väntar oss när vi
lämnar våra fysiska kroppar.

Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 296
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Böcker av Chico Xavier
Och Livet Går Vidare

Den här boken presenterar en beskrivning av situationen för människan efter döden och visar att det mentala tillståndet under livet och vid
dödsögonblicket direkt påverkar andens kommande existens bortom
döden. I tjugosex kapitel berättar André Luiz historien om personer,
som verkligen har existerat, och som får hjälp av andliga vänner, när de
lämnat den fysiska kroppen. Dessa vänner uppmuntrar dem att, genom
studier och andligt arbete förnya sig själva och för att förbereda sig för
att granska och reda ut meningen med det liv de precis har avslutat.
Detta gör det möjligt för dem att hålla en mer konstruktiv riktning i sitt
agerande inför framtiden.
Boken lär oss att kontinuerligt granska våra liv med vetskap om att enligt Guds lagar pågår livet efter döden fullt av hopp och strävan, framsteg och prestationer.
Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 240
Katal v 15

Böcker av Chico Xavier
I Mediumskapets Domäner

I den här boken analyserar André Luiz de olika aspekterna av medial
kommunikation och lovordar ansträngningarna av de medium som är
trogna det andliga uppdraget, som de mottog innan de inkarnerade,
och varnar dem för riskerna med dåligt utfört arbete i interaktionen
mellan de två världarna.
Boken behandlar psykofoni, somnambulism, besatthet, klärvoajans,
kläraudiens, ut-ur-kroppen aktiviteter, fascination, psykometri och
fysiska effekter av mediumskapet samt andra relaterade ämnen. Det
är en teknisk studie av stor betydelse, som visar hur Andarna agerar i
den komplicerade processen att kommunicera med inkarnerade. Boken förmedlar begrepp från högt utvecklade andliga mentorer i form av
information av vetenskapligt och evangeliskt innehåll oumbärliga för
de som ägnar sig åt studier i ämnet.
Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 264
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Meddelande

Undersök hur mycket tid du använder till ditt andliga liv per dag.
Du arbetar, klär på dig, roar dig, äter, sover och ägnar kanske bara
några få minuter åt din inkarnerade ande med en kort bön, några minuters läsning eller föredrag i ämnet, men i vissa fall gör du inte ens detta.
Människan är inte bara kropp och förnuft. Framför allt är hon den
andliga varelse som har kropp och förnuft till verktyg och fordrar andlig
omtanke för att kunna utföra sina plikter väl.
Kroppen behöver vårdas för att leva och det behöver själen också.
(Från boken Ett lyckligt liv, kap.103)

v
Ditt liv är av stor betydelse.
Din viktigaste uppgift är att upptäcka meningen med din existens
och varför du beﬁnner dig här.
Av okunnighet prioriterar många individer de mål som de vill uppnå
i materiella ting och när de har fått dem blir de uttråkade, frustrerade
och lika olyckliga som de som inte har uppnått någonting.
Om du studerar den andliga sidan av livet och du inser nödvändigheten av att upplyfta dig med gudomliga tankar, då kommer din livsväg
att bli trygg och fruktbärande.
Ingen kan känna sig självförverkligad utan att vara i ständig kontakt
med Gud, Godhetens Källa.
Tänk på detta och följ vägen till det eviga livet.
(Från boken Ett lyckligt liv, kap.191)
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco
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Divaldo Franco

Divaldo Franco
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Om Divaldo Pereira Franco

M

est känd som Divaldo Franco (Feira de Santana, 5 maj
1927) är hedersprofessor, pedagog, medium, humanist
och freds ambassadör i världen. Han har blivit hyllad av
många länders officiella institutioner över hela vårt klot. Dessutom
fick han titel Doctor Honoris Causa in Humanities av Montreal University i Canada, Doktor i Parapsykologi från Cyberam Universty
i Illinois, USA, Doktor Honoris Causa in Humanities av Universitet
Federal från Bahia, Brasilien.
År 1952 grundade han i staden Salvador, Bahia, i Brasilien, tillsammans med Nilson de Souza Pereira, Mansao do Caminho, en
institution som ta hand och uppfostrar kontinuerligt lite över tre
tusen behövande barn och ungdomar. Mer än trettio tusen barn
har gått igenom de olika skolor och praktiska kurser som erbjuds.
Han har själv adopterat och uppfostrat mer än 684 barn, de flesta
är idag vuxna och har familjer. Han är en vida känd och berömd
spiritistisk talare och författare. Divaldo´s böcker bjuder oss till
självrannsakning och hjälper människan till en inre resa som syftar
till en betydelsefull intellektuell och moralisk utveckling för att nå
den fullkomliga lyckan.
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Böcker av Divaldo Franco
Legenden om kärlekens under

Selma Lagerlöf, den berömda författaren och nobelpristagaren i litteratur, vars ande meddelar sig via Divaldo Francos mediala förmåga för att
lämna till oss en kort berättelse om kärlekens under.

Storlek: 21x26cm | Antal sidor: 19
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Böcker av Divaldo Franco
Kärlek, okuvlig kärlek

I detta mästerverk som tillhör den psykologiska serien och tillförde ett
nytt spiritistiskt uttryck, analyserar anden Joanna de Ângelis människornas olika psykopatologier och anledningarna till deras aktuella
inre disharmoni. Hon skapar en andlig bro mellan olika beprövade
terapiformer och kärleken som ända vägen att uppnå själens inre frid
och harmoni.

Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 247
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Böcker av Divaldo Franco
Om livet, döden och kärleken

En samling av intervjuer med Divaldo Pereira Franco, gjorda av ungdomar från Niteróis (Rio de Janeiro- Brasilien) Spiritistisk Rörelse. Det
ﬁnns dessutom svar på utfrågningar som han beviljade olika tv kanaler
på 80-talet, med aktuella ämnen som sex, droger, kloning, organdonationer och mycket mera.

Storlek: 14x21cm | Antal sidor: 240
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Böcker av Divaldo Franco
Du är Guds barn

Jesus har deﬁnierat Gud som den skapande fader till allt som ﬁnns
och som första orsaken till allt som är. Anden Joanna presenterar Gud
i denna lilla boken, som den himmelsk far och den högsta intelligensen som styr universum.

Storlek: 9x13cm | Antal sidor: 128
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Böcker av Divaldo Franco
Ögonblick av Inre Kraft

Alla människor har rätt att må bra och hitta vägen till inre kraft och
harmoni. I den här lilla boken finns många korta meddelande från
anden Joanna de Angelis som hjälper oss att lyssna till vår inre röst
och känsla och hitta nycklarna till vårt välbefinnande oavsett vad
som händer omkring oss.

Storlek: 9x13cm | Antal sidor: 128
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Böcker av Divaldo Franco
Ögonblick av Inre Ljus

Människans bristande harmoni gör att hon längtar efter själsligt välbeﬁnnande. Anden Joanna de Angelis ger oss nycklar och redskap i varje
kort kapitel för att erövra det inre ljuset och medverka till vår egen lycka
och inre frid.

Storlek: 9x13cm | Antal sidor: 128
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Böcker av Divaldo Franco
Såningsmannen

En kort berättelse om hur vi kan uppleva kärlek och harmoni genom att
leva efter och sprida skriftens budskap i livet.

Storlek: 21x26cm | Antal sidor: 16
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Böcker av Divaldo Franco
Ett Lyckligt Liv

Tusentals själar, törstiga efter kärlek och förståelse, söker efter en ideal som syftar till att minska deras oro och osäkerhet. I detta lilla verk
vägleds Divaldo Franco av anden Joanna de Angelis med tvåhundra
meddelanden som inger uppmuntran, optimism, hopp och mod. Denna
bok ger hopp åt alla som vill uppnå det slutliga målet, det vill säga att
leva ett lyckligt liv.

Storlek: 8x11cm | Antal sidor: 240
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Cáritas Bön

Gud, vår Fader,
som är all kraft och Godhet!
Ge styrka till den som går igenom prövningar!
Ge ljus till den som söker sanningen!
Fyll människans hjärta med medkänsla och barmhärtighet!
Gud!
Ge pilgrimen en ledande stjärna, tröst till den drabbade,
vila till den sjuke!
Fader! Ge den skyldige omvändelse,
anden sanning, vägledning till barnet, den föräldralöse en
far!
Herre!
Må din Godhet sträcka sig över allt som du har skapat!
Medlidande, Herre, för dem som inte känner dig och hopp
till dem som lider!
Må din Godhet vägleda de tröstande andarna, att överallt
sprida frid, hopp och tro!

28 v Katal

Gud!
En stråle av ljus, en gnista av din kärlek kan upplysa Jorden!
Låt oss dricka ur denna ofantliga och eviga källa av Godhet,
så att alla tårar kommer att torka, alla smärtor kommer att
stillas.
En enda bön, en enda tanke stiger upp till dig som ett rop av
tacksamhet och kärlek.
Liksom Moses på berget, väntar vi dig med öppna armar!
Oh Godhet! Oh Kraft! Oh Skönhet! Oh Fullkomlighet!
Vi önskar att på något sätt förtjäna din barmhärtighet.
Gud!
Ge oss kraft att bidra till framåtskridandet så att vi kan
stiga upp till dig!
Hjälp oss till den sanna kärleken!
Hjälp oss till tro och vishet!
Hjälp oss till den anspråkslösheten som förvandlar våra
själar till den spegel som en dag kommer att reﬂektera din
Gudomliga och Heliga bild!
Må så ske!

(Mediet Madam W. Krell har mottagit Cáritas bön via
psykografering i Frankrike, den 25 december 1873)
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Om Léon Denis

Léon Denis

F

ödd i Foug, Frankrike, den 1 januari 1846 och dog i Tours den

12 april 1927. Hans namn är ett av de viktigaste inom Spiritismen. Léon Denis var en betydande författare och läsningen av hans klassiska spiritistiska skrifter är ett måste efter Kardec´s verk. Han anses vara den som befäst Spiritismens ställning i
Europa och är även känd som Spiritismens Filosof. Léon Denis var
efter Allan Kardec en av Spiritismens främsta företrädare och filosof. Han skrev flera böcker, bland annat två som finns översatt till
svenska: Efter Döden och Varför Lever vi?

30 v Katal

Böcker av Léon Denis
Efter döden

I detta klassiska verk behandlar Léon Denis ett ﬂertal av de eviga
frågor som bekymrar människorna, såsom universum, Gud, livet och
döden, reinkarnation, vetenskap och religion.
Varje enskild människa kommer någon dag att fråga sig vad som sker
efter döden och vad har den för konsekvens för mitt liv idag. Léon
Denis inleder med en sammanställning av olika religioner i världen
och avslutar med en framställning av det spiritistiska budskapet som
kombinerar vetenskap, religion och ﬁlosoﬁ, för att ge ett rationellt
svar på dessa frågor.

Storlek: 14,5x21cm | Antal sidor: 320
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Böcker av Léon Denis
Varför lever vi?

Léon Denis var på den tiden efter Allan Kardec, spiritismens främsta
företrädare och ﬁlosof. Läsningen av hans klassiska spiritistiska skrifter är ett måste. Léon Denis presenterar i boken ”Varför lever vi?” spiritismens ﬁlosoﬁ genom sin poetiska skrivkonst. Här ﬁnner man några
av hans funderingar och lösningar på tillvaron, reinkarnationen och
själens framåtskridande.

Storlek: 18x12cm | Antal sidor: 46
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Om Mickael Ponsardin

Mickael Ponsardin

Den franska författare Mickael Ponsardin kom
i kontakt med spiritismen redan då han var
ung och blev så småningom förtjust i Andarnas budskap när han noggrant fördjupade sig i
ämnet genom att studera böckerna som utgör
den grundläggande spiritistiska litteraturen på
franska. Senare lärde han sig portugisiska för
att kunna fördjupa sina kunskaper om Spiritismens historia och dess utveckling i Brasilien.
Han förmedlar Spiritismens budskap i sina
böcker och vänder sig till den europeiska läsaren. Ponsardin skrev ytterligare några andra
böcker på franska (ej översatta): Lyon et le Spiritismen; Chico Xavier, l´homme et le medium;
Comprendre le Spiritisme.

Böcker av Mickael Ponsardin
Att Förstå
Spiritismen
Författaren gör en utmärkt sammanfattning av Spiritismens historia. Han skriver
kortfattad om magnetismen och den moderna spiritualismen vars grund lades på
1800-talet då man började experimentera med de mediala förmågorna.

Storlek: 14,5x21cm | Antal sidor: 31
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Om Zalmino Zimmermann

Prof. Zalmino Zimmermann

P

rof. Zalmino Zimmermann (född 3 oktober 1931 – död 19
maj 2015) var en pensionerad domare med grundlig utbildning i Juridik och Psykologi samt även utbildning inom andra
ämnesområden. Han har innehaft befattningar som Lagfaren Domare, Federal Domare, Hedersprofessor vid Juridiska Fakulteten
och Hedersprofessor vid Institutet för Psykologi PUC i Campinas,
Brasilien.
I sin ungdom ägnade han sig åt att lära ut Evangeliet till barn och
ungdomar. På 1950-talet grundade han Universitets Spiritistiska
Förening och som spiritistisk ledare har han alltid uppmärksammat de sociala frågorna. Han var föreläsare, författare och upphovsman till boken Perispiriten, som blivit omnämnd i spiritistiska
och icke spiritistiska press. Prof. Zalmino var även ordförande för
det Brasilianska Sällskapet för Spiritistiska Ämbetsmän, ABRAME, som samlar hundratals jurister och digniteter inom landets
rättsväsende. Han genomförde ett intensivt arbete för att sprida
det Spiritistiska budskapet.
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Böcker av Zalmino Zimmermann
På upptäcktsfärd i spiritismen :
300 frågor och svar

Detta verk som skrivits av författaren och Hedersprofessorn Zalmino
Zimmermann, ”är tillägnat människor vars andliga intresse just väckts
samt nyﬁkna sökare.” Han uttrycker sig på ett tydligt och enkelt sätt
och skriver i form av frågor och svar. Han har gjort en sammanfattning
av Spiritismens viktigaste punkter. Här berättar och förklarar han om
begreppet Spiritismen, reinkarnationen, den andliga världen, spiritistisk ﬁlosoﬁ, den mediala förmågan, mm.
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Berömda vetenskapsmän -och kvinnor
som forskade kring reinkarnationen
och livet efter döden

Prof. Hernani Guimarães Andrade, var ingenjör och parapsykolog och var född i Brasilien den 31 maj 1913 och dog den
25 april 2003.
Den 13 december 1963 invigde han Instituto Brasileiro
de Pesquisas Psicobiofísicas (Institutet för forskning inom
psyko och biofysik -IBPP). Prof. Hernani, forskade inom parapsykologisk och använde sig av flera olika metoder, inklusive laboratorie -och fältstudier. Hans studerade också extrasensorisk perception (ESP), psykokinesi och medvetandets
överlevnad efter döden.
Resultatet av hans studier och experiment bidrog till att vetenskapligt bevisa paranormala fenomen såsom den mediala förmågan, reinkarnation, spirituell besatthet, electronic
voice phenomena, mm. Han gav ett vetenskapligt namn till
Perispiriten (själens spirituella kropp) som han kallade, det
biomagnetiska området (CBM) eller den biologiska organisatoriska modellen (MOB). Prof. Hernani hade djupa kunskaper
i fysik, filosofi, biologi och andra vetenskapliga ämne, samt i
kosmologi, statistisk och psykologi. Han var den första person som planerade och byggde en Kirlian kamera i Brasilien.
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Dr. Ian Stevenson, (31 oktober 1918 - 8 februari 2007) var en
kanadensiskt född amerikansk, psykiatriker. Han arbetade
för, University of Virginia School of Medicine, i femtio år, och
som ordförande för psykiatriska institutionen från 1957 till
1967. Han var grundare och chef för universitetets division
för perceptuella studier och han undersökte paranormala fenomen. Stevenson blev internationellt känd för sin forskning
om reinkarnationen. Den bärande tanken var att känslor,
minnen och till och med fysiska kroppsfunktioner kan överföras från ett liv till ett annat.
Professor Sri Hemendra Nath Banerjee, professor i filosofi vid
Government College, Sri Ganganagar, Rajasthan, Indien, och
dessutom redaktör för ”indisk tidskrift för parapsykologi”.
Professor Banerjee är en världsberömd indisk auktoritet
inom reinkarnationsfenomenet och angående minnen från
tidigare liv hos barn.
Raymond A. Moody, Jr. (född 30 juni 1944) är en filosof, psykolog, läkare och författare, mest känd för sina böcker om
livet efter döden och om nära- döden-upplevelser (NDE).
Elisabeth Kübler-Ross, född 8 juli 1926 i Zürich, Schweiz,
död 24 augusti 2004 i Scottsdale, Arizona, var en schweizisk-amerikansk psykiatriker, författare och pionjär inom arbetet med svårt sjuka och döende människor samt forskade
kring döendet.
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Brian Leslie Weiss, född 6 november 1944, är en amerikansk
psykiatriker och psykoterapeut som skrivit böcker om hur
bearbetning av minnen från tidigare liv kan ha en terapeutisk
funktion.
Jim B. Tucker, född 1 januari 1960, är en barnpsykiatriker och
Bonner-Lowry professor i psykiatri och neuro-beteende vetenskap vid University of Virginia School of Medicine. Hans
huvudsakliga forskningsintressen är barn som hävdar att de
kommer ihåg tidigare liv och har minnen från sin födelse och
tiden dessförinnan.
Carol Bowman, född 14 oktober 1950, är forskare och terapeut kring minnen från tidigare liv och inom reinkarnation.
Eben Alexander III, född 11 december 1953, är en amerikansk
neurokirurg och författaren till boken Bevis av himlen: En
neurokirurgs resa till efterlivet (2012), där han beskriver
hans nära- döden- upplevelse 2008 och hävdar att vetenskapen kan och kommer att bevisa att hjärnan inte skapar medvetandet.
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För snabba leveranser kontakta oss:

Adele Baruffaldi – Tel. 0704-553 825 – Göteborg
Whatsapp. +46 0704 553 825
Skype: adelebaruffaldi
Facebook: https://www.facebook.com/
groups/210820745641830/
email: adelebaruffaldi@hotmail.com
web adress: www.spiritismen.com
v
Ilda Hansson – tel. 0704-975 540 – Stockholm
Eliane Dahre – tel. 0767-826 702 – Hässleholm
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Priser 2018/2019

Bok

Priser
(2018/2019)

Andarnas Bok

120kr

Vad Spiritismen är

80kr

Evangeliet enligt Spiritismen

120kr

Mediernas Bok

120kr

Himmel och Helvete

120kr

Genesis

120kr

Spiritismen uttryckt i enkla ordalag

40kr

Nosso Lar, Vårt Hem

100kr

Och livet går vidare

100kr

I Mediumskapets Domäner

100kr

Legenden om kärlekens under

-

Kärlek, okuvlig kärlek

100kr

Om livet, döden och kärleken

100kr

Ett lyckligt liv

70kr

Du är Guds barn

-

Ögonblick av inre kraft

-

Ögonblick av inre ljus

-

Såningsmannen

-

Efter Döden

80kr

Varför lever vi?

40kr

Att förstå Spiritismen

30kr

På upptäcktsfärd i Spiritismen, 300 frågor
och svar

100kr
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Betalningsmottagare:

Swedenborgs Fredssällskap
Org. Nr. 802470-9993
C/o Julio Mosele
Molnvädersgatan 32
41835 Göteborg
Swedbank /Konto nr. 934 486 559-8
Clearings nr. 8105-9
Bankgirot: 176-4737
Kontaktperson: Julio Mosele – Kassör
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Spiritistiska Föreningar i Sverige
Göteborgs Spiritistiska Förening Allan Kardec
Torslanda (Göteborg)
Kontakt: Adele Baruffaldi – Tel. 0704-553 825
email: adelebaruffaldi@hotmail.com
web adress: www.spiritismen.com
facebook: Göteborgs Spiritistiska Förening Allan Kardec - https://
www.facebook.com/groups/210820745641830/
Swedenborgs Fredssällskap
Göteborg
Kontakt: Julio Mosele – Tel. 0760-628 682
email: adelebaruffaldi@hotmail.com
web adress: www.spiritismen.com
Fraternidade
Gjuteribacken, 4B - Sundbyberg (Stockholm)
email: ilda@fraternidade.se
web adress: www.fraternidade.se
Silvania Malmström
Svenska Spiritistiska Förbundet
Kontakt: Eliane Dahre - tel. 0767-826 702
email: elianedahre@hotmail.com
Site: http://ssf-sverige.wixsite.com/spiritismen
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Spiritistiska Föreningar i Sverige
På Väg till Ljuset
Gjuteribacken, 4B - Sundbyberg (Stockholm)
Kontakt: Ilda Hansson – tel. 0704-975 540
Geysa Salgueiro – tel. 0760-176 191
email: pvtillljuset@gmail.com
Instagram: pavagtillljuset
web adress: www.andarna.se
facebook: www.facebook.com/spiritiskagruppensthlm
Hässleholm Spiritistiska Grupp
N. Kringelv. 12 - Hässleholm
Kontakt: Eliane Dahre - tel. 0767-826 702
email: elianedahre@hotmail.com
Kärlek och Ljus
Lund
Kontakt: Silvania Malmström - Tel. 0707-250 867
Gruppen för Spiritistiska Studier Boa Nova
Karl Gustavsgatan, 15 - Göteborg
Kontakt: Sonia Jingryd – tel. 0702-256 980
web adress: https://gsfboanova.wixsite.com/minsida
facebook: www.facebook.com/GruppenForSpiritistiskaStudierBoaNova
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Bokkatalogen i korthet

Bokkatalogen ges ut av Swedenborgs Fredssällskap
och ger en unik överblick över den spiritistiska litteraturen som finns översatt till svenska. Vinsten från
böckerna används till att sprida kunskap om Spiritismen i Sverige. Det anordnas också konferenser, föredrag och studiemöten. Flera personer medverkar
ideellt i översättningen av de spiritistiska böckerna
från franska och portugisiska till svenska. Avsikten
med bokkatalogen är att synliggöra den spiritistiska litteraturen och inspirera till läsning och fördjupning i ämnet.
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