زندگی براساس اصل الھی
برگزيدهای از سخنان دمونيم
مرکز آموزشی روحی چانگ پيانگ ،دوم اکتبر سال دوھزار و يازده

تا پايان ماه گذشته مراسمھای آزادسازی اجداد تا نسل دويست و دھم را برگزار کردهايم .سال  1999بود که پدر راستين طی دستورالعملی
فرمودند که مراسم آزادسازی اجداد بايد ھر پنج ماه ھفت نسل و تا نسل دويست و ده )برای تمامی خانوادهھای برکت گرفته( انجام پذيرد .در
آغاز ما فقط اجداد پدری و مادری را آزاد میکرديم ،اما والدين راستين فرمودند که "اين برنامهھا بايد برای اجداد مادربزرگ پدری و
مادربزرگ مادری ھم برگزار شوند که تنھا در اين صورت ھمه چيز به خوبی به پيش خواھد رفت".
من به دنيای روح رفته و در آنجا مشاھده کردم که تعداد اجداد بشری بسيار بيشتر از دويست و ده نسل ھستند .والدين راستين گفتند که بطور
کلی آزادسازی اجداد بايد تمامی  420نسل را در بر گيرد .اگر ما تا نسل دويست و ده از اجدادمان را آزاد کنيم ،آنگاه مابقی آنھا توسط
فرزندان راستين ،فرشتگان و ارواح مطلقا خوب اجدادمان انجام خواھد شد .اما برای مراسم برکت اجداد )در نسلھای بعد از دويست و ده(
ھمه بايد به چانگ پيانگ بيايند ،چرا که اين مراسم به نوشيدن شراب مقدس نياز دارد )و حضور ما در انجام اين امر ضروری است(.
در طی مراسمھای آزادسازی اجداد ،اولين گروه )يک تا ھفت( آسانترين مرحله بود .اما ھمانطور که به گروھھای قديمیتر میرسيديم ،سختی
و دشواری بيشتری را احساس میکردم .من فکر میکردم که به خاطر اينکه ما برکت گرفتهايم اجدادمان بطور حتم در مکان و جايگاھی
خوب ھستند و در نتيجه ما نيز به مکان خوبی در دنيای روح خواھيم رفت .اما برکت مشروط بوده و تنھا يک جايگاه محسوب میشود.
پاکسازی گناھان برای بشريت امری ضروری است و براستی تنھا در صورت پاکسازی گناه اصيل ما قادر به دريافت برکت خواھيم بود .با
دريافت برکت ،چنين گناه بزرگی پاک شده و والدين راستين از ما میخواھند تا يک زندگی بر اساس ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت
مطلق را پيش گيريم .در اين مسير ما مردمی با شخصيت خوب شده ،و از يک زندگی براساس اصل الھی برخوردار خواھيم بود.
اما تا به اين زمان نتوانستيم چنين کنيم .من میتوانم ببينم که در درون بدن جسمی ما ارواح پليد بسياری وجود دارند .مردم خوب در درون
خود دارای ارواح خوب ھستند و مردم بد با ارواح پليد در درون خود سروکار دارند که شيطان از طريق آن ارواح پليد کار میکند .تعداد
بسيار زيادی از ارواح پليد رنجيده خاطر و عصبانی از اجدادمان در درون ما حضور دارند .والدين راستين از ما میخواھند تا با عشق
راستين برای ديگران زندگی کنيم .ما با زندگی در يک چنين مسيری ،قادر به برخورداری از يک زندگی خوب خواھيم بود .اما نتوانستيم
چنين کنيم.
درواقع طبيعتھای سقوط کرده ھدايتگر زندگی ما ھستند .رابطهی جنسی نامشروع امری برخالف اخالق و گناه اصيل شمرده میشود .در
نتيجه تمامی اعضای نھضت ھماھنگ نبايد به چنين گناھی دست بزنند .اما ھمانطور که والدين راستين مشاھده کردهاند ،من نيز در طی
برنامهھای مشيت چانگ پيانگ ديدهام که تعدادی از اعضاء مرتکب چنين گناھی شدهاند.
اعضاء با نگاه کردن ،با لمس کردن ،و با خوردن دست به چنين گناھی زدهاند و در چنين مسيری شيطان بر زندگی ما دست گذاشته است.
قرار بود تا با دريافت برکت ،زندگی ما يک زندگی خوبی باشد ،اما ما از چنين جايگاه متبرکی سقوط کردهايم .چون ما براساس اصل الھی
زندگی نکردهايم ،والدين راستين غمگين ھستند و به ھمين اين خاطر قلبشان جريحهدار شده است) .برای آنھا ھمين در مراسم برکت ثبت نام
شرکت نکردند (.با توجه به اينکه اين مراسمھا بايد تنھا توسط والدين راستين رھبری شود و چون ايشان اينبار چنين نکردند ،ھونگ جين نيم
در دنيای روح ھدايت اين مراسم را بر عھده گرفت .ما بدنبال دريافت برکت بايد برای کمال نفس خود تالش سخت داشته ،بايد بدون ھر گونه
طبيعت سقوط کردهای ،براساس عشق راستين زندگی کنيم .اما نتوانستيم چنين کنيم .به ھمين خاطر شيطان در درون ما از طريق ما کار
میکند.
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نود درصد از مشکالت ما به واسطهی زمينه و پايهی روحی ما است .مشکالت ما ممکن است که يک بيماری کوچک و سبک به نظر برسد،
اما در مشاھدهی واقعيت درونی میتوان ديد که از بيماریھای روحی سرچشمه گرفتهاند .و در نتيجه وقتيکه بيمارستانھا قادر به شفای چنين
بيماریھايی نيستند ،چانگ پيانگ به آنھا رسيدگی خواھد کرد .نود درصد از مشکالت ما دارای ريشهی روحی ھستند .نود درصد؟ اين يعنی
چی؟ يعنی اينکه ارواح پليد در درون ما حضور دارند و ما به اين وسيله پايهھايی برپا میکنيم که براساس آنھا شيطان میتواند در درون ما
کار کند.
اگر ما نتوانيم مردمی بھشتی شويم ،قادر نخواھيم بود به بھشت برويم .ما معموال فکر میکنيم که ":من برکت گرفتهام ،در نتيجه به بھشت
خواھم رفت ".خير چنين نيست! تنھا ارواح نائل آمده به کمال به بھشت خواھند رفت .والدين راستين بارھا و بارھا به ما گفتند تا براساس
اصل الھی زندگی کنيم .در توجه دقيق به زندگی خود مشاھده میکنيم که نود در صد از زندگی ما براساس دستورالعمل والدين راستين نبوده
است .بطور حتم وقتيکه من اينطوری صحبت میکنم شما خوشحال نخواھيد شد ،اما بايد بدانيد که شما بدون چنين زندگی نمیتوانيد به بھشت
برويد.
با سقوط آدم و حوا تمامی بازماندگانشان يعنی تمامی انسانھا پليد شدند .ما بدون پاکسازی عناصر پليد ،به مردمی خوب مبدل نخواھيم شد .به
ھمين خاطر ما مراسمھای آزادسازی اجداد را در مرکز چانگ پيانگ برگزار میکنيم .از طريق اين مراسم و آموزش اصل الھی ،اجداد ما به
ارواح مطلقا خوب مبدل میشوند .من به جستجوی آنھا رفته و آنھا را با خود به اينجا میآورم .اما اين آخر ماجرا نيست .آنھا سپس به مرکز
آموزشی دنيای روح ،به حوزهی تحت کنترل ھونگ جين نيم میروند ،که در آنجا تمامی زندگی خود بر روی زمين را میبينند و سپس
خانهای را مشاھده خواھند کرد که برای زندگی به آنجا خواھند رفت .تمامی آنھا از مشاھدهی چنين چيزھايی سخت تکان خورده و متعجب
میشوند .تمامی اين چيزھا در نسب خونی به ھم مرتبط ھستند.
درست بسان متصل بودن جنين به بند ناف در درون رحم) ،انسان در پيوند با نسب خونی است( در صورت پليد بودن نسب خونی ،ما با
مشکل روبرو خواھيم بود .يعنی اينکه بدون جدايی از نسب خونی پليد ھرگز انسان خوبی نخواھيم شد .ما ھر روز با دريافتیھای پليدی
سروکار داريم .من در مشاھدهی افراد میبينم که بدترين نوع زندگی ،زندگی براساس طبيعتھای سقوط کرده است .به ھمين خاطر مھمترين
بخش مراسمھای آزادسازی اجداد ،جدايی از نسب خونی پليد است.
در دنيای روح ھيچ زوجی را مشاھده نکردم که با ھم زندگی کنند .تمامی آنھا بواسطهی نوع گناھانی که مرتکب شدهاند در جدايی از يکديگر
بسر میبرند .وقتيکه به دنيای روح میرويم نه خدا و نه شيطان تعيين کننده جايگاه ما نيستند بلکه اين خود ما ھستيم که تعيين میکنيم به کجا
برويم .ما بر روی زمين براساس بدن جسمی و با ھمراھی بدن روحی زندگی میکنيم اما در زمان رفتن به دنيای روح ،بين روح و جسم
جدايی صورت میگيرد ،يعنی بدن جسمی به زمين بازگشته و روح نيز به جايی ديگر يعنی به سرچشمهی شکلگيری خود باز گشته و به
مکانی میرود که بتواند در آن به زندگی ادامه بدھد .ھيچکسی ما را مورد قضاوت قرار نمیدھد .ما براساس زندگی خود بر روی زمين به
محل اقامت خود در دنيای روح خواھيم رفت .اگر زن و شوھر با قلب و روحی واحد زندگی نکنند در دنيای روح از يکديگر جدا شده و به
دو نقطهی متفاوت خواھند رفت .براستی ھيچ زوجی در دنيای روح با ھم زندگی نمیکنند.
تدريسات در مرکز آموزشی دنيای روح مثل تدريسات من در اينجا برای شما نيست .در آنجا در زمان آموزش اصل الھی ،تمامی گفتارھا
بصورت تصويرھای واقعی به حضار نشان داده میشود .مثال مبحث سقوط بشر بطور مفصل بصورت مصور ارائه می شود .کارھايی که
والدين راستين انجام دادهاند ،چگونگی زندگی اعضای خانواده و خالصه ھمه چيز بطور مفصل نشان داده میشود .شرکت کنندگان با دريافت
اين تدريسات خود را صيقل داده ،از گناھان پاک ساخته و بعد از آن به جايی خواھند رفت که در اصل بايد بروند ،يعنی به يک مکان بسيار
بھتر خواھند رفت .جايگاه نخستشان براستی وحشتناک بود اما آنھا بعد از صد روز آموزش به جايگاھی بھتر میروند .براساس معيار سنجش
دنيای روح ،صد روز يک دورهی بسيار طوالنی است.
در زندگی اجداد نسل اول تا شصت گناھان زيادی مشاھده نمیشد .اما بمرور با رودرروئی با ديگر گروھھای اجداد پس از اين ،شاھد ھر چه
بيشتر انباشته شدن گناھان بودم .آن دسته از اجداد بواسطهی سختی و دشواری موقعيتشان ،سختی و رنج و عذاب بيشتری به بازماندگانشان بر
روی زمين وارد میآورند .گناھان اجداد نسلھای شصت و يک تا دويست و ده گناھان بسيار بدتر و بزرگتری است .و به ھمين ترتيب ما در
آزادسازی اجداد بعد از نسل دويست و ده نيز با مشکالت و دشواريھای بزرگتری روبرو خواھيم بود .در گروھھای قديمیتر اجداد ،ارواح
قدرتمندی ھستند که برای اجرای برنامهی آزادسازی ،من بايد از آن روحھای قدرتمند اجازه قبلی بگيرم ،که اين موضوع کار مرا با دشواری
بيشتری روبرو میکند.
بخاطر بسپاريم که ما بايد يک زندگی خوب داشته باشيم تا اجدادمان نيز با پيروی از ما يک از يک چنين زندگی برخوردار باشند .اما اکنون
چنين نيست و ما با اوضاع بسيار دشواری روبرو ھستيم .ھيچکسی فردی بھشتی نبوده و درواقع ھمه فاقد يک زندگی بھشتی ھستند .در
مشاھدهی دنيای روح ديدهام که ھشتاد درصد دنيای روح تحت تسلط جھنم بوده و تنھا بيست درصد آن حوزهی بھشت است .اما بواسطهی
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پيروزيھای والدين راستين حوزهی خوبی دنيای روح رو به گسترش است .مراسمھای آزادسازی اجداد که والدين راستين آغازگر آن بودهاند،
در اين زمينه سھم بسزايی داشته و خدا به گسترش آن برکت بخشيده است.
ما در طی زندگی بر روی زمين بايد انسانھايی کامل شويم تا اجدادمان بتوانند از يک زندگی خوب برخوردار شوند .در مشاھدهی زندگی
بازماندگان بر روی زمين میبينم که دردھا وسختیھای آنھا از اجدادشان نشات میگيرد .گناھان ارثی ،پليدیھا و دردھا در طی نسلھا بر
روی ھم انباشته شده و بمرور بزرگ و بزرگتر میشوند .ما نيز اجداد بازماندگانمان ھستيم .اگر ما براساس طبيعتھای سقوط کرده زندگی
کنيم ،بازماندگانمان در رنج و عذاب خواھند بود .برای برخورداری از يکی زندگی خوب ،ما بايستی با تمامی قوا به پيش رويم .براستی
ضروری است تا تمامی تالش خود را در طی زندگی بکار گيريم.
ما ھر روز بايد قدردان باشيم ،عبارت "سپاسگزارم" را ھميشه تکرار کنيد ،حتی زمانی که کسی به شما درد و رنجی وارد میآورد .وقتيکه
من متمرکز بر عشق با ديگران ارتباط برقرار کنم ،قادر خواھم بود تا نفس خود را به کمال برسانم .در اين زمان نھضت ھماھنگ در طی
طريق از يک دورهی بسيار دشوار است .مسائل بسياری در گفتگوھای ما به ميان میآيد و خيلیھا چيزھای زيادی مطرح میکنند ،بطور
مداوم از چيزھای پليد صحبت کردن نه تنھا خوب نيست که باعث تکثير آن )پليدی( میشود .به چيزھای پليد )منفی( گوش ندھيد ،و در بارهی
آنھا صحبت نکنيد .يک زندگی براساس عشق راستين را پيش گرفته و برای ديگران زندگی کنيد .آنگاه نھضت ھماھنگ پيشرفت خواھد کرد.
من از چھار مقدس )کنفوسيوس ،بودا ،عيسی و محمد( پرسيدم که تا چه ميزان برای والدين راستين احترام قائل ھستيد؟ و آنھا در پاسخ به دو
نکته اشاره کردند:
 .1والدين راستين گناه اصيل را به خوبی شناخته و براستی آن را آشکار ساختهاند.
 .2آنھا ھميشه دربارهی عشق راستين و خيرخواھی صحبت میکنند.
چھار مقدس چيزی دربارهی عشق راستين نمیدانستند .اين والدين راستين بودند که عشق راستين را به صحنهی عمل وارد کردهاند و به اين
خاطر آنھا برای والدين راستين احترام خاصی قائل ھستند .ما میبايست يک زندگی برای خاطر ديگران يا يک زندگی براساس اصل الھی را
پيش گيريم .با برخورداری از چنين زندگی بر روی زمين ،يک دنيای صلح آميز بسازيد .بايد بدانيم که اين امر تنھا توسط والدين راستين
انجام نخواھد گرفت )بلکه ھمه بايد در تحقق آن سھيم شوند(.
ما تا سال  2013فرصت داريم .والدين راستين براستی میخواھند تا برکات باشکوھی به تمامی انسانھا يعنی به تمامی اعضای خانوادهمان،
بستگانمان ،ھمسايگانمان و غيره بدھند .بخت و اقبال باشکوھی در انتظار ھمگان است .آيا ما کالم خدا را به اطالع آنھا رساندهايم؟ آيا آنھا
را ويتنس کردهايم؟ براستی ما میبايست ويتنس کنيم .من در زمان دريافت تدريس اصل الھی پنج نکتهی مھم را آموختم:
 .1ديگران را دوست بدار صرف نظر از گناھشان ،و لطفا آنھا را با عشق راستين ببخش.
 .2بدون ھر نوع دروغ زندگی کن
 .3براساس واقعيت و صداقت زندگی کن
 .4يک زندگی براساس فداکاری و خلوص نيت داشته باش
 .5سختکوش باش
تنھا در اين صورت قادر خواھيد بود تا سھم مسئوليتتان را به انجام برسانيد .و من باور دارم که اين نکات نه تنھا برای من بلکه برای شما و
برای تمامی خانوادهھای برکت گرفته است.
از داشتن ھرگونه طبيعت سقوط کرده ،نارضايتی ،حسادت ،عصبانيت و غيره بطور جدی خودداری کرده و در عين دشواريھا قدردان باشيد.
در اين صورت میتوانيم سھم مسئوليت خود را به انجام برسانيم .الزم است تا ما تا سال  2013بسختی کار کنيم .مشيت بازسازی تنھا به
والدين راستين و فرزندان راستين تعلق ندارد ،بلکه ھرکسی بايد بيانديشد که مشيت بازسازی به "من" تعلق دارد ،اين کار به ما تعلق دارد .اين
مشيت بازسازی ما است .ما بايد با سختی بيشتری کار و تالش داشته باشيم تا بتوانيم اين دنيا را به دنيای بھشتی مبدل کنيم .آيا فکر میکنيد که
قادر به انجام چنين چيزی ھستيم؟ من در طی انجام کارھا و برنامهھای مخصوص در چانگ پيانگ از اعضا و خانوادهھای برکت گرفته
قدردانم از اينکه برای انجام اين مراسمھا به اين مکان میآيند .اعضاء باالترين تالشھای خودشان را بکار بستهاند .در آغاز اينکار دشواريھا
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و موانع بسياری وجود داشت اما به واسطهی تحمل و سختکوشیھای شما بود که تا به اين زمان ادامه دادهايم .ما بواسطهی حوزهی پيروزی
والدين راستين بر روی زمين ،قادر ھستيم تا اجدادمان را آزاد ساخته و به آنھا برکت بدھيم .به خاطر شرطھا و پايهھای بنا نھاده شده توسط
والدين راستين ما اکنون دارای چنين قدرتی ھستيم .درواقع بواسطهی اين حوزهی مخصوص بنا نھاده شده توسط والدين راستين ،اجداد ما
میتوانند به ارواح مطلقا خوب مبدل شوند.
لطفا تا سال  2013به سختکوشی خود ادامه بدھيد .اگر چنين نکنيم موفق نخواھيم شد .تا به اين زمان تعداد ارواح آزاد شده به عدد 420
ميليارد نفر رسيدهاند و اين به معنای آن است که تعداد ارواح خوب بيشتر و بيشتر میشوند .چون شما نمیتوانيد مراحل تبديل ارواح پليد به
ارواح مطلقا خوب را ببينيد ،ممکن است که درک موضوع برايتان دشوار باشد .اما من به خاطر اينکه اين مراحل را میبينم ،به کار و تالش
خود ادامه میدھم .اين مراحل براستی دشوار ھستند .ما با ھمراھی اجداد خوب خود بايد ھمسايگان ،بستگان و قبايل خود را ويتنس کنيم.
ممکن است که شما فکر کنيد که حتی اگر من چنين نکنم خواست خدا بواقعيت درخواھد آمد ،اما من چنين فکر نمیکنم .تنھا در صورت انجام
سھم مسئوليت ما است که ما میتوانيم پادشاھی بھشتی را بر روی زمين به واقعيت درآوريم .ھمانطوری که میدانيد والدين راستين گفتهاند که
ھر فردی بايد در ماه الاقل يک نفر را ويتنس کند.
با پايان گرفتن سال  2012برکت بزرگ و باشکوھی در انتظار ھمگی ما است ،در صورتی که ما مسئوليتمان را به انجام برسانيم .من بارھا
گفتهام که در ھر ماه يک نفررا ويتنس کنيم .در صورت سختکوشی به ھمراھی اجدادمان شرايط بھتر خواھد شد .در صورت ھمراھی بخت و
اقبال بھشتی و اجداد خوبمان ،با موقعيتھای آسانتری روبرو خواھی شد .و من چنين چيزی را اينجا در مرکز آموزشی روحی چانگ پيانگ
مشاھده کردهام .به ھمين خاطر با اعتماد بنفس اين موضوع را عنوان میکنم...
در مراسمھای آزادسازی اجداد معموال فرزندان راستين )در دنيای روح( حضور ندارند ،اما امروز در اين سالن دکتر پاک بوھی برای
آزادسازی اجداد به جمع ما پيوستهاند و به ھمين خاطر ھونگ جين نيم نيز در اين مراسم حضور يافته است .ھونگ جين نيم گفت :من برای
کمک به آقای پاک بوھی و ديگر اعضا به مراسم امروز میآيم ".به ھمين خاطر فرصت شادی بخشی است .در نتيجه در برنامهی آزادسازی
اجداد با جديت بيشتری تمرکز کنيد.
آزادسازی اجداد بعد از نسل  210تنھا برای آنھايی انجام خواھد شد که آزادسازی و برکت اجداد تا نسل  210را تکميل کرده باشند .برکت
اجداد تا نسل  210نيز در برنامهی مخصوص پاييزی ) 23-21اکتبر( انجام خواھد گرفت .اما به خاطر داشته باشيد تا بعدھا برای برکت
اجداد بعد از نسل  210حتما به چانگ پيانگ بياييد.
مواظب سالمتی خودتان باشيد.
متشکرم
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