پيام ھونگ جين نيم و دمونيم از دنيای روح

گذرگاه در مسير به ارث بردن بركات و بخت و اقبال بھشتی
سیام مارس سال دوھزار و چھار – دنيای روح

عشق والدين بھشت و زمين ھمواره شامل حال تمامی شما باشد كه در اينجا برای دعای مخصوص برای برآورده شدن آرزو
گرد ھم آمدهايد .والدين بھشت و زمين شما را دوست داشته و شما را به خاطر خواھند سپرد .از طريق اين گردھمائی با
ارزش و مھم ،شما ،خانوادهھای شما ،و كشور شما بخت و اقبال بھشتی را به ارث خواھند برد.
وليكن شما قبل از به ارث بردن بخت و اقبال بھشتی بايد دربارهی دنيای روح آگاھی كسب كنيد .دنيای روح ،دنيايی است كه
بر اساس اصول دقيقی عمل میكند .استانداردھای اين اصول دقيق برای تاسيس يك دنيای عشق راستين میباشند .با توجه به
اين اصول ،كسانی كه در زندگيشان بر روی زمين برای ديگران زيسته و ديگران را دوست داشتهاند اجازه خواھند داشت تا
بدنبال جدائی از بدن جسمی خودشان در جای بھتری از دنيای روح ساكن بشوند .ولی آنھائيكه فقط مسبب رنج و اندوه برای
ديگران بودهاند ،به مدت دهھا ھزار سال در رنج و اندوه زندگی خواھند كرد .در بدو آفرينش ،دنيای روح به جھنم و بھشت
تقسيم نشده بود ولی ھمزمان با رشد و گسترش گناھان بشری بر روی زمين حوزهی پليدی دنيای روح نيز گسترش يافته،
باعث شده دنيای روح به وضعيت كنونیاش مبدل بشود .حوزهی پليدی دنيای روح در دھهی  ١٩٨٠بشدت كسترش يافته و
حدود  ٨٠درصد آن را در بر گرفته است.
شيطان مسبب ورود ارواح پليد به وجود بازماندگان آنھا بر روی زمين ،مانع آنھا از قدم نھادن در راه خوبی و ھدايت از
طريق وجدان بوده است .بر اين اساس ،ميزان بروز وقايع پليد بر روی زمين از دھهی  ١٩٨٠تاكنون افزايش يافته است.
روح بشر سرسخت و خيره سر و محيط حوزهی عشق كوچك و كوچكتر شده است.
والدين بھشت و زمين به واسطهی آگاھی از تاريخ گسترش پليدی ،زمين مقدس چانگ پيانگ را با اشك ھمراه با خون خود
آماده ساخته و برای امكان پذير ساختن كار چانگ پيانگ ،تمامی تالش خودشان را بكار گرفتند .به واسطه تالش آنھا ،در
نھايت ما توانستيم كار معجزهآسای جداسازی ارواح پليد از وجود بازماندگان آنھا بر روی زمين را به انجام رسانده ،آنھا را
به مركز آموزشی در دنيای روح فرستاده تا ريشه گناھشان به طور بنيادی پاكسازی شده و بتوانند بعنوان ارواح مطلقا خوب
تولد دوباره يابند.
ارواح كينه توزی كه با اجداد شما غرض داشتهاند ،حتی در حال حاضر نيز در درون شما ،اگرچه بطور نامرئی ،كار
میكنند .آنھا باعث بوجود آمدن بيماری ،رنج و اندوه و مشكالت بسيار بزرگ و كوچك در زندگی روزانهی شما ھستند.
بنابراين ،اگر ريشهی گناھان اجدادی بطور كامل پاكسازی نشود ،بازماندگان آنھا از بيماری و مشكالت بسيار رنج خواھند
كشيد .مشكل در اين واقعيت نھفته است كه رنج و عذاب و سختی تنھا برای يك نسل نيست ،تا زمانيكه مشكالت بطور بنيادی
حل و فصل نشوند ،بازماندگان نسل به نسل در عذاب خواھند بود.
اين موضوع در مورد اجداد نيز صادق است .اگر ھر كدام از آنھا بر روی زمين مرتكب اشتباھی شوند ،حتی پس از دست
دادن جسم خود بايد تا به ابد در محيطی از رنج و عذاب در دنيای روح زندگی كنند .اگر شما نحوهی زندگی اين ارواح در
طول دھھا ھزار سال در دنيای روح را مورد مالحظه قرار بدھيد ،شايد قادر به درك چگونگی بيچارگی و وضعيت بحرانی
اجداد خودتان باشيد .اما متاسفانه اين واقعيت غمانگيز باقی است كه ساكنين روی زمين ،از اين وضعيت مطلع نيستند.
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شما نمیتوانيد تصور كنيد كه آن اجدادی كه در درد و رنج در دنيای روح بسر میبرند تا چه حد آرزو دارند تا بازماندگانشان
در وركشابھای چانگ پيانگ شركت كنند .اين موضوع به اين دليل است كه ارواح از چگونگی راه آزادی خود اطالع دارند.
وركشابھای چانگ پيانگ جريان عمل تولد دوباره است كه از جانب والدين بھشت و زمين انجام گرفته است .ھمچنين اين
وركشابھا از جانب روحالقدس است كه تمامی دردھا و رنجھای بشری را بسان يك مادر در آغوش گرفته و تمامی سختيھا و
مشكالت را با عشقی مادرانه حل و فصل میكند .در چانگ پيانگ ارواح پليد از وجود بازماندگان بر روی زمين جدا شده و
اجدادی كه در دنيای روح در رنج و درد زندگی میكردند ،نجات يافته و به مركز آموزشی در دنيای روح فرستاده میشوند.
در مركز آموزشی دنيای روح ،به اين ارواح آموزش داده میشود تا توبه كرده و خود را از گناھان پاكسازی كنند .سپس آنھا
به اقمتگاه قبلی خود )در دنيای روح( فرستاده شده و بعد از آن به حوزهی اقامتگاه جديد پس از جريان عمل پاكسازی كردن
خود فرستاده میشوند .آنھا در اين مسير قادر ھستند تا اين دو حوزه را مقايسه نموده و تشخيص بدھند كه ھر چه خود را از
گناھان بيشتری پاكسازی كرده و بدينسان تولد دوباره يابند ،در حوزهی بھتری از دنيای روح اقامت خواھند داشت .ارواح
بدينگونه وادار به پاكسازی كامل وجود خود از گناه و پليدی میشوند كه سپس با دريافت "بركت اجداد" به ارواح مطلقا خوب
مبدل میشوند .اجدادی كه ارواح مطلقا خوب شدهاند به روی زمين آمده و ارواح پليد را از وجود بازماندگان خودشان جدا
میكنند .اجداد به مراتب عشق و بركاتی بيشتر از آنچه كه خود تا به حال دريافت كردهاند به بازماندگانشان میدھند ،و به ھر
طريقی كه باشد سعی میكنند به آنھا كمك و ياری برسانند.
از طرفی ديگر ،ارواحی كه ھنوز در يك محيط جھنمی در دنيای روح زندگی میكنند ،بطور مداوم آرزو داشته و دعا
میكنند تا بازماندگانشان برای آزادسازی آنھا اقدام كنند .اما حتی شما كه در اين اينجا حضور داريد ،نمیتوانيد درد و رنج
آنھا را در دنيای روح لمس كنيد .در مراحل آزادسازی اجداد ،ارواح بسياری را مالقات كردهام كه نام بازماندگانشان را به
من میگفتند و از من میخواستند تا به بازماندگانشان بگويم كه آنھا در چه درد و رنج بی پايانی بسر میبرند و از
بازمانگانشان بخواھم كه به چانگ پيانگ آمده و آنھا را آزاد كنند.
حضار محترم!
اگر چه شما به علت مسدود بودن ديد روحی خود قادر به ديدن ارواح نيستيد ،اما حتما ٌ زمانھايی وجود داشته است كه احساس
میكرديد شخصی به شما كمك میكند يا اينكه در مسير انجام ھر كاری ،كسی سعی در ايجاد مزاحمت داشته است .اين
پديدهھا نتيجهی كار ارواح است .مورد اول نتيجهی كار ارواح مطلقا خوب و دومی نتيجهی كار ارواح پليد ھستند .به ارث
بردن بخت و اقبال بھشتی بسيار ساده است .تنھا كاری كه شما میتوانيد انجام دھيد باالبردن تعداد ارواح مطلقا خوب در
اطراف خودتان است كه قادر ھستند به شما كمك كنند .برای انجام اين كار ،شما بايد با آزادسازی اجداد ،ارواح پليد ساكن در
وجودتان را به مركز آموزشی در دنيای روح فرستاده تا تعليم ديده ،بركت دريافت كرده و به ارواح مطلقا خوب مبدل شوند،
يعنی ارواحی شوند كه بر روی زمين بازگشته و به شما كمك خواھند كرد.
در عصر حاضر ثروت و خوشبختی مھم نيستند .از اين پس ،تفاوت قابل مالحظهای بين كسانی كه از طريق آزادسازی
اجداد ،ارواح بسياری را به ارواح مطلقا خوب تبديل كردهاند و كسانی كه اين كار را نكردهاند وجود خواھد داشت .اين امر
تعيين میكند كه چه كسانی بخت و اقبال بھشتی را به ارث خواھند برد و چه كسانی به ارث نخواھند برد.
اين گردھمايی برگزار شد تا با توجه به اصول و قوانين دنيای روح به روشنی شما را از چگونگی به ارث بردن بخت و
اقبال بھشتی مطلع سازد ،اين امر بواسطهی عشق والدين بھشت و زمين نسبت به شما میباشد .از طريق اين گردھمايی ،شما
اولين كسانی خواھيد بود كه اين فرصت را دريافت كردهاند تا عشقی عظيم و بركت بھشتی والدين بھشت و زمين را دريافت
نمايند .والدين بھشت و زمين ،كه وجودشان را برای گشايش راه به ارث بردن بخت و اقبال بھشتی وقف كردهاند و از طريق
پيشكش كردن شرطھای غرامت سرانجام پيروز شدند ،شكوه خاصی را به اين كشور )محل برگزاری مراسم( اعطاء نمودند.
اين شكوه مخصوص چيزی جز "گردھمائی دعای مخصوص برای برآورده شدن آرزو در جھت به ارث بردن بخت و اقبال
بھشتی" نيست.
شركت كنندگان عزيز ،بايد به اين موضوع واقف باشيد كه اجداد شما نيز در اين گردھمائی شركت دارند .اجداد شما كه بركت
دريافت كرده و به ارواح مطلقا خوب مبدل شدهاند ،اكنون با خلوص نيت به شما رجوع كردهاند .پيام زيل درخواست آن دسته
از اجداد شما است كه بركت دريافت كرده و به ارواح مطلقا خوب مبدل گرديدهاند:
"بازماندگان عزيز ،پس از اينكه زندگی ما در دنيای جسم به پايان رسيد و به دنيای روح قدم گذاشتيم .از مشاھدهی
موجوديت يك دنيای ديگر پس از مرگ كه حتی در روياھايمان ھم آن را نديده بوديم ،متعجب و مبھوت بوديم .ما ھمچنين
آموختيم كه دنيای روح متشكل از سطوح مختلفی ،از جمله بھشت و جھنم است.
ما آموختيم كه ھيچ روحی ھركز نتوانست وارد بھشت بشود و تمامی ارواح در دنيای روح ،ارواح سرگردان و يا ارواحی
شدند كه برای برطرف كردن احساس تلخ خود در وجود جسمی بازماندگانشان بر روی زمين اقامت كردند .بعد از مشاھدهی
اين واقعيت كه زندگی ارواحی كه بواسطهی طبيعتھای سقوط كردهی خود اعمال پليد و گناه مرتكب شده بودند ،ناگزير به
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جھنم ختم شدهاست ،اگرچه دير برای ما شده بود ولی در نھايت درك كرديم كه زندگی را كه ما در دنيای جسم دنبال كرده
بوديم بسيار مھم بوده است.
وقتی متوجه شديم كه بدنبال از دست دادن جسم خود و رفتن به دنيای روح ،ديگر ھرگز توان بازگشت به دنيای جسم را
نداريم ،اندوھگين شده و اشكھای توبه در چشمان ما سرازير شدند .ما به مدت دھھا ھزار سال در تاريكی محض ،در رنج
و عذاب بوديم وقتيكه اشعه نور و وعدهی آزادی به ما رسيد ،با بركات بی پايان والدين بھشت و زمين ،ھونگ جين نيم و
دمونيم توانستند فرشتگان را بسيج كرده ،ما را از رنج و عذاب پايان ناپذير در جھنم بيرون كشانده و به دنيای نور ھدايت
نموده و اجازه دادند تا گناھان خود را پاكسازی كرده و از عذاب بیپايان رھائی يابيم .بر روی زمين ھنوز كلماتی وجود
ندارند كه بتوانند بيان كنندهی قدردانی ما از بركات اعطاء شده باشد.
بازماندگان عزيز ،اكنون كه ما از تاريكی و شكنجهی جھنم رھا شده و به ارواح مطلقا خوب مبدل شدهايم ،بسيار شاد و
خوشحال ھستيم .از اين پس ما به بازماندگان خود بر روی زمين كمك و ياری خواھيم رسانيد .ما كار بازماندگان را در
نجات ما از تاريكی جھنم جبران خواھيم كرد .ما ديگر به استراحت و تماشای رنج و درد بازماندگان دوست داشتنیمان از
بيماريھا و مشكالت تمايلی نداريم .ما درد و رنج بازماندگان خود را تسكين خواھيم داد .ما به آنھا در دريافت شكوه بھشتی
و خوشحالی ابدی كمك خواھيم كرد".
ھمانطوريكه در اين پيام میتوان ديد ،ارواح مطلقا خوب خود را از گناھان گذشتهی خود پاك كرده و از جھنم آزاد شدهاند .به
ھمين دليل است كه میخواھند زندگی خود را برای حمايت و ياری بازماندگانشان وقف كنند.
اما اجداد ديگری در دنيای روح ھستند كه بسان اين ارواح مطلقا خوب آزاد نشده و بركت دريافت نكردهاند ،آنھا ھنوز در
تاريكی و رنج و عذاب جھنم بسر میبرند .پيام زيل فرياد آن دسته از اجداد ما ھستند كه ھنوز آزاد نشده و بركت دريافت
نكردند:
"بازماندگان  ،اميد و انتظار ما از دست رفته ،و ما از كينه و دشمنی و بدخواھی لبريز شدهايم .ما منتظر روزی بوديم كه با
كار بازماندگانمان در نھايت قادر باشيم از تاريكی جھنم بگريزيم ،ولی بيش از اين قادر نيستيم منتظر بمانيم .به فريادھا و
پيامھای ما كه ھمه سخن از چگونگی زندگی ما در اينجا بود ،بیاعتنائی شده است ،كسی قادر به شنيدن فريادھای پر درد
ما نيست و ھيچيك از بازماندگان ھرگز در بارهی زندگی ما در اينجا چيزی درك نكرده است .و اكنون اين آخرين فرياد از
اعماق قلب ما است ،با اين اميد كه شما به آن گوش فرا دھيد.
بازماندگان ،چند دقيقه میتوانيد بدون اينكه نفس بكشيد ايستادن زير آب را تحمل كنيد؟ آيا میتوانيد چگونگی درد ناشی از
نگه داشتن نفس خود در زير آب را احساس كنيد؟ تنھا آنھائی كه آن را تجربه كردهاند ،میدانند كه چه درد جانكاھی است.
زندگی در اينجا در جھنم ،بسان حبس كردن نفس خود در زير آب برای ساليان سال میباشد .شما قادر نيستيد درد و رنجی
را كه ما بايد تحمل كنيم ،تصور كنيد .لطفا به آنچه كه میگوئيم گوش فرا دھيد .لطفا ما را از اين مكان درد و رنج دائمی
رھا كنيد.
ای كاش می توانستيم شما را به اينجا آورده و چگونگی زندگی در اينجا را به شما نشان بدھيم تا بتوانيد ما را باور كنيد.
اين مكان از تاريكی ،بوی تعفن ،جنگ و درگيری مداوم ،رشك و حسادت پر شده است .چه كاری بايد انجام بدھيم تا شما را
متقاعد كرده و به شما واقعيت اين مكان را بيان كنيم؟ ھر كاری كه از دستمان بر آيد انجام خواھيم داد تا شما را بر درد و
رنجی كه بر ما میگذرد متقاعد سازيم .حتی اگر الزم باشد درد و بيماری به شما وارد خواھيم كرد تا چگونگی عذاب كشيدن
خودمان را برای شما بيان كنيم ،ما میخواھيم از درد و اندوه خود آزاد و رھا بشويم.
بازماندگان ،لطفا فرياد ما را بشنويد و لطفا ما را از اين اندوه و درد نجات دھيد .لطفا به خاطر داشته باشيد كه برای ما يك
روز بسان ھزاران سال است .ما به بازماندگان خود ايمان داريم .ما ايمان داريم كه بازماندگان ما را نجات خواھند داد و ما
تا فرا رسيدن روز رھائی و رستگاری ،منتظر خواھيم ماند".
شركت كنندگان عزيز ،ما بايد از وضعيت خطير اجدادمان با خبر بوده و آن را درك كنيم .گردھمائی دعای مخصوص برای
برآورده شدن آرزو برای تسلی دادن به آن دسته از اجدادی برگزار شده است كه ھنوز آزاد نشده و بركت دريافت نكردهاند ،تا
به آنھا آرامش خاطر بدھد.
شما عزيزانی كه در وركشاپ دو روزه گردھمائی دعای مخصوص شركت كردهايد!
اين مراسم دعا و عبادت ،بركت بزرگی از سوی بھشت ،يك ھديهی عشق و بركت از سوی والدين بھشت و زمين ما و يك
عمليات مشترك بين دنيای روح و دنيای جسم است كه در يگانگی و اتحاد با ھم در تالش ھستند .در اين ديدار ،شما معجزات
عظيمی ھمچون شفا يافتن بيماريھا و ناپديد شدن دردھايی را كه از آنھا رنج میكشيدهايد ،را تجربه خواھيد كرد .شما قادر به
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ديدن دنيای روح و چھرهی زيبای ارواح مطلقا خوب خواھيد بود .ھمينطور اجدادی را خواھيد ديد كه در تاريكی جھنم در
حال رنج كشيدن ھستند.
در اين گردھمايی ،ديواری كه در زمان سقوط بشر بوجود آمده بود و مانع اين شده بود كه ما نتوانيم دنيای روح را ببينيم،
برداشته خواھد شد و شما قادر به ديدن معجزات دنيای روح خواھيد بود.
شكوه و بركتی كه امروز به شما اعطاء شده است ،بركت و شكوه والدين بھشت و زمين است .در طول تاريخ اين اولين باری
است كه بازماندگان اجازه يافتند تا اجداد رنج كشيدهی خود را در دنيای روح نجات داده و آنھا را از طريق مراسم آزادی
اجداد و مراسم بركت اجداد به ارواح مطلقا خوب مبدل سازند .من میبايست دھھا ھزار بار در برابر خدا سجده تا بتوانم
اجداد شما را پيدا كنم .ھمينطور میبايست ساعتھا درد حاصله از ماندن زير آب سرد و يخزده را تحمل میكردم ،به حدی كه
انگاری گوشت تنم از بدنم جدا میشدند .من به مدت  ۴٠شبانه روز بدون ذرهای خواب و استراحت ،در پيشگاه خدا دعا
كردم.
با دعا به درگاه خدا بگونهای كه قبل از اين در ھيچ جا و زمانی ديده نشده بود ،سعی كردم تا تمامی بيماريھا و درد و رنج
بشری را حل و فصل كنم .من نھايت تالشم را برای نجات اجداد شما انجام دادهام.
كار و برنامهی چانگ پيانگ تا به اين زمان بمدت  ٩سال است كه ادامه يافته است .اگر حقيقت و واقعيت كار دنيای روح
پشت پرده باقی میماند چنين كاری غير ممكن بود .من باور دارم كه اگر بخاطر حضور و تالش والدين راستين بر روی
زمين در كنار ما نبود چنين كاری تداوم نمیيافت.
ايمان خالصانهی شما میتـواند كوھھا را به حركت درآورد .نگران چه چيزی ھستيد ،وقتی كه میتوانيد راه حل مشكالت را
در مقابل خودتان ببينيد؟ دعاھا و شرطھای كوچكی كه شما به بھشت پيشكش میكنيد جمع خواھد شد و ھمانطور كه شما
آزادسازی اجدادتان را به انجام میرسانيد ،ارواح مطلقا خوب بسياری در اطراف شما تجمع خواھند كرد كه به شما را ياری
رسانده و از شما حمايت خواھند كرد .بدين ترتيب شما سرانجام در مسير به ارث بردن بخت و اقبال بھشتی قرار خواھيد
گرفت.
عزيزان شركت كنندهی امروز در وركشاپ گردھمائی دعای مخصوص آرزو ،اميدوارم بازماندگانی بشويد كه با آزاد كردن
اجدادتان و رھائی دادنشان از بند رنج و عذاب در دنيای روح ھرگز از طرف اجدادتان به فراموشی سپرده نشويد.
اميدوارم كه بركات پدر بھشتی ھمواره شامل حال شما ،خانواده و كشورتان باشد.
متشكرم/
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