چگونگی كار
فرشتگان پزشك و پرستار
دمونيم  -بيست و نھم مارس دوھزار و سه

قبل از سقوط آدم و حوا ،خدا جھان آفرينش را بگونهای آفريده بود كه آنھا بتوانند در آن در شادی و خوشحالی زندگی
كند .به ھمين خاطر فرشتگان پزشك و پرستار را برای جلوگيری از بروز بيماريھا آفريده بود .فرشتگان از رشتهی
كاری و مھارت خاص خودشان برخوردار ھستند و اگر آدم و حوا سقوط نمیكردند مقابله با بيماريھا مشكل بزرگی
نبود و تعداد آنھا بسيار اندك میبود .چرا؟ چون مردم خود میتوانستند بيماری را ببينند .در دنيای اصيل ،اگر فرد فقط
میتوانست با ياری اين فرشتگان نقطهی بروز بيماری در بدن جسمیاش را با دستان خود مالش دھد ،آنگاه تمامی
مشكالت ما میتوانست حل و فصل شود .اما بيماريھای جھان امروز ناشی از طبيعت سقوط كردهی ما ھستند .بواسطه
ی طبيعت سقوط كردهی ما )رشك ،حسادت ،نفرت ،عصبانيت ،كذب ،حرص ،تكبر( و ارواح پليد است كه بيماريھا
شكل میگيرند .فرشتگان دربارهی بيماريھای شكل گرفته بعد از سقوط آدم و حوا آموزش نديدهاند و درواقع خدا به آنھا
چنين آموزشی نداده بود.
به ھمين خاطر من تمامی فرشتگان
پزشك و پرستار را به چانگ
پيانگ آورده و سپس )برای كسب
آموزشھای الزم( آنھا را به بھترين
و مجربترين بيمارستانھای دنيا
فرستادم )تا در آينده بتوانند در
بيمارستان "چانگشيموان" كار
كنند (.صرف نظر از كوچكی يا
بزرگی بيمارستان ،من فرشتگان را
به مكانھايی اعزام كردم كه
متخصصان ھر رشته در آنجا
حضور داشتند.
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در روز برگزاری مراسم پيشكش بيمارستان چانگشيموان ،من آنھا را به اينجا )چانگ پيانگ و بيمارستان مذكور(
آورده از آنھا پرسيدم :چه مقدار آموختهايد؟ آيا توانايی انجام كار و تالش خوب در اين بيمارستان را دارا ھستيد؟ و آنھا
پاسخ دادند" :ما اطمينان داريم".
من در گذشته اعالم كرده بودم كه اعضاء قبل از انجام ھر گونه عمل جراحی برای دريافت دعا به اينجا بيايند .در
مورد سرطان ،ھمواره روحی در محل شكلگيری سلولھای سرطان وجود دارد كه در زمان آزمايشات پزشك بر روی
بيمار سلولھای سرطانی را غيرقابل تشخيص نشان میدھد .روح میتواند )كاری كند كه( نقاط بزرگ شكلگيری
سرطان بسيار كوچك پديدار شوند .به ھمين خاطر قبل از ھرگونه آزمايشات پزشك بر روی بيمار ،بيرون كشيدن ارواح
ضروری است ،تا او بتواند شكل گيری سلولھای سرطان را بوضوح ببيند.
فرشتگان پزشك در بيمارستان ،در مقام چراغ روشنائی برای برمال ساختن نقاط تمركز بيماری )در خصوص سرطان(
برای پزشكان انجام وظيفه خواھند كرد .آنھا با روشن كردن موضع بيماری به پزشكان توانائی خواھند داد تا آن موضع
را بطور دقيق ريشهكن كنند.
بازگشت به چانگ پيانگ چھل روز بعد از عمل جراحی
در محل بيماری كه بافتھای سرطانی شكل گرفته بوده است) ،بدنبال عمل جراحی( سلولھای سرطانی دوباره میتوانند
رشد كنند .به ھمين خاطر اعالم كردم كه فراموش نكنيد كه چھل روز بعد از عمل جراحی حتما ً به چانگ پيانگ بياييد،
ولی تعدادی از اعضاء به اين پيام توجه نكردند .خون افراد میتواند دوباره مولد سلولھای سرطانی باشد .چرا؟ چون
ارواح در جريان خون حضور دارند.
من به يكی از اعضاء گفتم كه به سرطان ريه مبتال ھستی و البته بدنت در مقابل مبتال شدن به انواع ديگر سرطان
ضعيف است .به ھمين خاطر )به اين دسته از اعضاء( میگويم كه از طريق "انسوو" خون خودشان را پاكسازی كنند،
ولی تعدادی از اعضای سرسخت و لجوج به چانگ پيانگ نمیآيند .پزشكان تنھا در زمان سخت شدن بافتھای سرطانی
قادر به ديدن آنھا ھستند ،در صورتيكه بطور روحی میتوان اين بافتھا را حتی در زمان شكلگيری و )وقتيكه ھنوز نرم
و ظريف و برای پزشكان غيرقابل تشخيص ھستند( مشاھده كرد .در بيمارستان وقتيكه پرستاری آمپولی تزريق میكند،
فرشتگان پرستار به آن نقطه رفته و ارواح را بيرون خواھند كشيد ) .از ساعت دو بعد از ظھر روز بيست و چھارم
مارس تا سیام آوريل دوھزار و سه فرشتگان پزشك و پرستار به چانگ پيانگ آمدند و آزمايشاتی را بر روی شركت
كنندگان وركشاپ چھل روز انجام دادند(.
اعضائی ھستند كه بطور عمومی حالت عادی دارند ولی صاحب فرزند نمیشوند ،چرا؟ چون لولهی فلوپی )شيپوری(
رحم بسته است .فرشتگان توانائی نفوذ در مجرای مسدود شده را دارند ،اما پزشكان چطور؟ آنھا نمیتوانند چنين كنند.
آيا اين تحريك روحی بيماری را میتوان
با چشمان فيزيكی خود ببينيد؟ نخير ،اين
تحريكات روحی ديده نخواھند شد .حتی
اگر آزمايشات متعددی انجام بدھيد،
نمیتوانيد ھيچ مشكلی بيابيد .به ھمين
خاطر من آرزو دارم تا در دروهھائيكه
فرشتگان پزشك و پرستار در اينجا
مشغول خواھند بود ،تمامی سالنھای چانگ
پيانگ مملو از جمعيت شود.
آيا به اين امر واقف ھستيد كه بدن جسمی
شما در حال پرورش بافتھای سرطانی
ھست يا نه؟ نه ،معموالً اعضاء به خاطر
ايمانشان ،آزمايشات سالمتی بدن را انجام
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نمیدھند .روزی يكی از اعضاء مبتال به سرطان ،بدنبال احساس بدی كه به او دست داده بود به ديدن من آمد .به ھمين
خاطر من در بيمارستان )چانگشيموان( ھنر و مھارتی مخصوص برای تشخيص سرطان بوجود آوردهام تا بيماری در
مراحل اوليهی شكلگيری تشخيص داده شود.
وقتيكه به ژاپن رفته بودم ،در حال احوالپرسی و دست دادن با اعضاء ناگھان متوجه شدم كه عضوی بزودی با مرگ
روبرو خواھد شد .به ھمين خاطر در ھمان محل به "انسوو" پرداخته و روح پليد را از وجود او بيرون راندم .آن روح
پليد باعث سرطان پستان در آن عضو شده بود و ھيچكس از چگونگی اين موضوع با خبر نبود ،ولی آن خواھر دردمند
تا آن زمان يك عمل جراحی بر روی يكی از پستانھايش انجام داده بود .آن روح میخواست تا با رشد سرطان پستان،
آن خواھر مراسم "سانگ ھوا" خود را بزودی برگزار كند.
اعضاء در مقابل شفای بيماريھای قابل لمس بسيار قدردان ھستند ولی برای التيام يافتن بيماريھای غيرقابل تشخيص
قدردانی نمیكنند .در اين مركز آزمايشات ،شما قادر خواھيد بود تا بيماريھا را در مراحل اوليهی آن تشخيص داده و
من میتوانم آنھا را عالج كنم .شما با اين آگاھی كه بيماری و مشكل شما در اينجا التيام يافته است ،قدردان بوده و
پسران و دختران خلف خدا و والدين راستين خواھيد شد .صرف نظر از نوع بيماری كه شما به آن مبتال ھستيد،
فرشتگان با اجرای عمل جراحی و يا با توسل به ديگر متدودھا شما را از بيماريھا نجات خواھند داد.
ما اكنون چه بايد انجام بدھيم؟ با ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق زندگی كرده ،به آن افتخار كرده و براستی
والدين راستين را دوست بداريد و در برابر ديگران به آنھا شھادت بدھيد .اميدوار ھستم كه شما بتوانيد اين امر را با
تمامی قلبتان انجام بدھيد ،يك خانوادهی ايدهآل بوجود آورده ،ھمواره ده درصد را پرداخت نموده و مرتكب سقوط نشويد
)نگاه نكنيد ،لمس نكنيد و نخوريد( و ھميشه در برنامهھای سرويس ھفتگی نھضت شركت كنيد .زوجھای مسن تر،
زوجھای جوانتر را دوست بدارند و زوجھای جوانتر به زوجھای مسنتر احترام گذارده و به آنھا مالزمت كنند.
متشكرم/ .
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