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من ھر گز از كسانی كه به ديدن من میآيند ،صرفنظر از اينكه چه گناه زشتی مرتكب شده باشند ،متنفر نمیشوم.
زيرا به اين امر واقف ھستم كه در پس ھر فردی ارواح مزاحمی وجود دارند كه در طرز تفكر ،روش زندگی و
شخصيت او دخالت دقلكارانه دارند .اگر اين ارواح آزاد شوند ،آنگاه او يك عضو خانوادهی بركت گرفتهی زيبائی
خواھد شد .بنابراين چرا من بايد از چنين فردی متنفر باشم؟ چون میدانم كه اين ارواح عامل شكل گيری گناه
ھستند ،من از فرد نفرت انگيز اجتناب ناپذير متنفر نيستم .بلكه احساس ترحم بيشتری نسبت به او داشته و
میخواھم كه ارواح پليد را از وجودش پاك ساخته و به وجودش سر و سامان بدھم.
بيرون راندن اين ارواح تنھا با كمك و ھمكاری فرشتگان امر دشواری است .به ھمين خاطر بسيار عالی است كه
ما در اين عصر از مساعدت و ھمياری ارواح مطلقا خوب ،اجدادمان ،برخوردار ھستيم .با حمايتھای آنھا ھيچ
چيزی غير ممكن نخواھد بود .از طريق مراسمھای آزادسازی و بركت اجداد ،نسب خونی آنھا تغيير يافته و آنھا به
ارواح مطلقا ً خوب مبدل میشوند كه به اين ترتيب میتوانند به ما كمك كنند.
تاريخ بشری تا كنون ،تاريخ پس از سقوط آدم و حوا بوده است .بنابراين نسب خونی حاصله پليد است .اگر شما به
دنيای روح رفته و از فردی بپرسيد كه "آيا نسب خونی و اجداد شما خوب يا پليد است؟" و اگر آنھا نتوانند ارواح
مطلقا خوب را پيدا كنند ،آنگاه مطمئنا از نسب خونی پليدی و شيطانی ھستند.
ارواح مطلقا خوب! " اين عبارت به معنای اين است كه آنھا بی عيب ،پاك و كامالً خوب ھستند .آنھا اجدادی شدند
كه استحقاق رفتن به پادشاھی بھشتی را دارا میباشند .آنھا پارهای از دودمان و نسب خونی خدا شدند .اين نتيجهی
مراسمھای آزادسازی و بركت اجداد است.
ما نمیدانيم كه چه زمانی به دنيای روح خواھيم رفت .ممكن است فردا يا پس فردا ،در طی يك سال ،ده سال ،يا
بيست سال آينده باشد .ھيچكسی از آن مطلع نيست .مراسمھای آزادسازی و بركت اجداد متمركز بر خدا اجداد
مطلقا ً خوب و يك نسب خونی مطلقا ً خوب را بازسازی میكند .اين امر واقعا ً شگفتانگيز است.
اشتباه است اگر فكر كنيم كه بدون كمك و ياری دنيای روح و متمركز بر خودمان میتوانيم زندگی كنيم .ما بواسطه
ی گناه ،پليدی ،طبيعتھای سقوط كرده و شيوهی زندگی كنونی ،بدون مساعدت دنيای روح نمیتوانيم به خوبی
زندگی كنيم .بنابراين بايد ھر چه سريعتر اجدادمان را آزاد كنيم .در صورت امكان بايد در اولين مراسم آزادسازی
برای ھر دوره جديد از اجداد شركت كنيم .اگر در اولين مراسم آزادسازی اجداد نسل ھشتاد و پنج تا نود و يك
شركت كنيد بركات بيشتری دريافت كرده و زندگیتان از بركات بيشتری برخوردار خواھد بود .انتظار برای
آزادی اجدادتان به اين معنا است كه شما به ھمان اندازه عقب ھستيد .افرادی ھستند كه ھنوز اجداد يك تا ھفت و يا
يك تا ھشتاد و چھار را آزاد میكنند .ھر چه بيشتر منتظر بمانيد به ھمان اندازه حمايت حوزهی خوبی را ديرتر
دريافت خواھيد كرد.
كسانيكه كه بعد از وركشاپ دو -روز برای مالقات من به سالن دعا میآيند ،از جمله كسانی ھستند كه ھنوز
اجدادشان را آزاد نكرده و يا اينكه فقط تا نسل چھارده يا بيست و ھشت آزاد كردهاند .كسانيكه تا نسل ھفتاد و ھفتم
را بركت دادهاند در پی مالقات و مشورت با من نيستند .چرا؟ چون اجداد مطلقا ً خوبشان به آنھا كمك كرده و بدين
ترتيب مشكالتشان حل و فصل میشود .از اينرو زندگی آنھا سرشار از شادی و لذت میشود///.

وركشاپ چھل روز زنان بركت گرفته از جانب خدا است
برگزيده سخنان دمونيم در ششصد و بيست وششمين وركشاپ دو -روز
مركز آموزشی چانگ پيانگ ،ھشتم ژانويهی دوھزار و چھار

دمونيم با نگرانی در مورد وضعيت و امور زندگی خانوادهھای بركت گرفته بارھا و بارھا بر اھميت وركشاپھای
چھل -روز تاكيد كرده است .مطالب زير بخشھايی از سخنان دمونيم در وركشاپ دو -روز شمارهی ششصد و
بيست و شش )ھشتم ژانويهی دوھزار و چھار( میباشد.

ما در سال دوھزار و چھار بركارت عظيمی دريافت كردهايم و بايد طبيعتھای سقوط كرده را از خودمان بزداييم.
اما گاه موارد اين مسائل را به دست فراموشی میسپاريم.
ما وقتيكه عصبانی شده ،متانت خود را از دست داده و يا متكبر میشويم ،براستی درك نمیكنيم .به ھمين خاطر من
از خدا پرسيدم" ،پدر بھشتی! تو ما را دوست میداری ،اينطور نيست؟ او پاسخ داد كه ما را دوست میدارد .آنگاه
از او خواھش كردم كه وقتی از چيزی آگاھی نداريم و يا زمانيكه مرتكب خطايی میشويم به ما آموزش بدھد .و او
گفت ،وركشاپھای چھل -روز برای زنان بركت گرفته برای اين منظور اجرا میشوند كه من بتوانم به شما
آموزش بدھم.
خدا گفت ،در تمامی اين روزھا من نمیدانستم! چرا؟ بدون ھيچ شكی وقتی كه مرتكب اشتباه شده و يا اعمالی خوبی
انجام میدھيم خدا در حوزهی روشنايی و نور بر تمامی آنھا واقف است .با اينحال به ما نظر دوخته و میگويد ،من
نمیدانم! خدا میگويد" ،ما به دورهی روشنائی بسان روشنائی روز وارد شدهايم و اكنون كه در عھد چان ايل گوگ
ھستيم ،من میتوانم بطور مستقيم شما را ببينم و شما بايد چيزھايی را بياموزيد كه بايد به مرحله اجرا درآوريد .شما
بايد نفس خود را از پليدی تھی ساخته و بسوی من بياييد .به نحوهی زندگی خود بدنبال دريافت بركت ازدواج
بيانديشيد .در طی اين چھل روز در ارتباط با تمامی مشكالتی كه خانوادهی شما با آن روبرو است گزارش بدھيد".
در كجا؟ در سالن دعای جانگ شيم وان.
به ھمين خاطر من در برنامهی بعد از ظھر اين وركشاپھا ساعتی را برای تفكر و تعمق در نظر گرفتهام .من اين
كار را برای اين انجام ندادهام كه شما خسته ھستيد و يا ميزان خوابتان كم شده است .قرار نيست اين ساعت )تعمق(
برای استراحت كردن مورد استفاده قرار گيرد .بلكه در طی اين چھل روز در اين ساعت به سالن دعا رفته و
بطور مفصل در مورد نحوهی زندگی خود و خانوادهتان گزارش بدھيد.
با آگاھی از آنچه را كه ما به خدا میگوييم ،او وادار خواھد شد تا به ما كمك كند زيرا ما فرزندان او ھستيم .اگر
بطور مداوم گزارش بدھيد من شما را به خاطر سپرده و در زندگیتان با شما خواھم بود و با شادی به شما ياری
رسانده و آموزش خواھم داد .در زمانيكه با مشكالت روبرو میشويد با خوشحالی به جستجوی شما خواھم شتافت.
به ھمين دليل خدا اجازه داد تا وركشاپ ھای چھل -روز را برپا كنيم.
اين وركشاپھا تنھا برای آزادسازی ارواح يا برای آموزش اصل الھی نيست .ھدف فقط اينھا نيستند .خدا میخواھد
تا ما به اصل الھی پيوند خورده و تمامی گناھان خود را بزداييم .او میخواھد بيانديشد كه وضعيت زندگی گذشتهی
ما را ھرگز نديده است .اين چگونگی قلب خدا است.
اما گناھان ما چنان بزرگ ھستند كه خدا بسادگی نمیتواند بگويد كه چيزی را كه ديدم ،نديدهام .در نتيجه اعالم
میكند ،اكنون كه میبينم خطاھای شما را از بين خواھم برد ،بنابراين گزارش بدھيد .اگر چنين كنيد من بدون ھيچ
مانعی روياھای شما را به واقعيت درخواھم آورد .وركشاپ چھل -روز برای زنان بركت گرفته دارای چنين
مقصود با اھميتی است///.

