وركشاپھای مخصوص برای زنان بركت گرفته
در مرکز آموزش روحی چانگ پيانگ

با دعا برای سالمتی و سربلندی تمامی شما عزيزان و با اميد به اينكه بركات خدا و والدين بھشت و زمين و انسان ھمواره
شامل حال شما و خانوادهی گرامی شما باشد .بدينوسيله برنامهھای جديد وركشاپ برای خانوادهھای بركت گرفته را به
شرح زير اعالم میكنيم:
 .١وركشاپ چھل روز مخصوص برای زنان بركت گرفته
با توجه به دستورالعمل والدين راستين در سخنرانی اخيرشان در چھل و يكمين سالگرد روز مخلوقات راستين در
آمريكا ،كه فرمودند "تمامی زنان بركت گرفته بايد در وركشاپ چھل روز در چانگ پيانگ شركت كنند" وركشاپھای چھل
روز مخصوص زنان بركت گرفته در مركز آموزشی بھشت و زمين چانگ پيانگ برگزار خواھد گرديد .لطفا ً نموده با
ارسال اين خبر به تمامی زوجھای بركت گرفته ،با يكديگر در جھت شركت ھمگان در اين وركشاپ ھمكاریھای الزم را
به انجام برسانيم.
بدنبال گشايش بيمارستان چانگشيم )در چانگ پيانگ( ،شركت كنندگان در وركشاپھای چھل روز اجازهی استفاده
از منفعتھای منابع دارويی بيمارستان را خواھند داشت .اولين اين وركشاپھا با نام وركشاپ شمارهی ھفتاد و ھشت از ھشتم
نوامبر شروع شدهاست كه مختص خانوادهھای بركت گرفتهی چھار صد و سی زوج میباشد.
موارد الزم:
كتابھا .١ :تفسير اصل الھی  .٢والدين راستين  .٣خانوادهی بركت گرفته و پادشاھی ايدهآل )جلد اول(  .۴زندگی
زمينی و زندگی در دنيای روح  .۵سه سخنرانی بزرگ والدين راستين )پانزدھم اوت ،سوم اكتبر ،و پانزدھم اكتبر دوھزار
و سه(  .۶دعاھای پدر  .٧سرود مقدس
لوازم شخصی :لوازم آرايشی – تی شرت سفيد )بيش از سه عدد( – شلوار راحتی برای استفاده در بخش سرود
مقدس – كفش راحت – ھر نوع داروی ضروری – چتر و لباس مخصوص روزھای بارانی – دو عدد عكس برای ثبت
نام – لباس رسمی – لباس مقدس – حلقهی بركت )برای استفاده در مراسم بركت اجداد( -راديو اف ام –
ھزينهی وركشاپ :ششصد ھزار ون
تغييرات جديد :از ھفتاد و يكمين وركشاپ چھل روز ،دفتر چانگ پيانگ اعالم كرده است كه شركت كنندگان
برای آزادی ھر ھفت نسل از اجداد خود بايد عالوه بر مبلغ پيشكش برای آزادی ،مبلغ بيست و پنج ھزار ون نيز برای ھر
وركشاپ پرداخت كنند .ھمينطور اعالم شده است كه برای مراسم بركت اجداد نيز بايد بيست و پنج ھزار ون پرداخت
گردد.
اعضاء برای شركت در وركشاپ میتوانند در مدت پانزده روز پس از شروع ھر دوره در دفتر چانگ پيانگ
ثبت نام كرده و در آن وركشاپ شركت كنند .توصيه میشود كه زنان باردار در طی ماھھای پنجم و ششم بارداری در اين
وركشاپ شركت كنند .ھمچنين افراد بيمار و مسن بايد با ھمراھی يك نفر )بعنوان پرستار  (...در اين وركشاپ شركت
كنند .ھمچنين اعالم شده است كه شركت كنندگان نمیتوانند كودكان )كودكان زير يازده سالگی( را با خود به وركشاپ
بياورند .در مورد فرزندان باالی يازده ساله بايد قبل از ثبت نام با دفتر چانگ پيانگ تبادل نظر شود .برای اعضای
خارجی )غير كرهای( پيشنھاد میشود كه بيمهی سفر داشته باشند.
دورهھای وركشاپ:
وركشاپ  ٨ :٧٨نوامبر تا  ١٧دسامبر دوھزار و سه – مختص چھل و سه و چھار صد و سی زوج
وركشاپ  ٢٠ :٧٩دسامبر دوھزار و سه تا  ٢٨ژانويهی دوھزار و چھار – مختص ٧٧٧زوج
وركشاپ  ٣١ :٨٠ژانويه تا  ١٠مارس دوھزار و چھار – مختص  ٧۴ ،١٨٠٠و  ١١٨زوج
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وركشاپ  ١٣ :٨١مارس تا  ٢١آوريل دوھزار و چھار – مختص  ۶٠٠٠و  ٢٠٧۵زوج
وركشاپ  ٢۴ :٨٢آوريل تا  ٢ژوئن دوھزار و چھار  -مختص  ۶۵٠٠و  ١٢٧۵زوج
وركشاپ  ۵ :٨٣ژوئن تا  ١۴ژوئيهی دوھزار و چھار – مختص  ٣٠٠٠٠ھزار زوج
خانوادهھايی كه قبل از دريافت بركت ازدواج كرده بودهاند بايد در نزديكترين گروه به دورهی بركت خودشان شركت كنند.
 .٢بيست و پنجمين وركشاپ ثبت نام برای زنان بركت گرفته و مراسم بركت ثبت نام
برای زنان و خانوادهھای بركت گرفتهای كه تا به اين زمان در وركشاپ  ٢١روز مخصوص برای ثبت نام شركت
نكردهاند اعالم میشود كه بيست و پنجمين وركشاپ ثبت نام از  ٢٢نوامبر تا  ١٢دسامبر در مركز آموزشی چانگ پيانگ
برگزار خواھد شد .مراسم بركت برای اين وركشاپ نيز در روزھای  ١٢دسامبر تا  ١۴دسامبر دوھزار و سه برگزار
خواھد شد.
برنامه ٢٢ :نوامبر تا  ١٢دسامبر دوھزار و سه
واجدين شرايط :تمامی زنان بركت گرفتهای كه در وركشاپھای قبلی شركت نكردند.
ھزينه :ھزار دالر – درحدود يك ميليون و صد و پنجا ھزار ون
كتابھا :والدين راستين – زندگی بروی زمين و در دنيای روح )جلد  ١و  – (٢تفسير اصل الھی – آزادی سرزمين خدا –
خانواده بركت گرفته و پادشاھی ايدهآل )جلد  ١و  (٢نمودار تدريس اصل الھی )اين كتابھا را ميتوان از فروشگاه چانگ
پيانگ خريداری كرد(.
لوازم شخصی :لباس مقدس -لباس رسمی-تی شرت سفيد – لباس مورد نياز برای روزھای بارانی -لوازم آرايشی -پول
برای پيشكش – داروھای مورد نياز و ضروری.
نكات مورد توجه :كودكان اجازهی شركت در اين وركشاپ را ندارند در نتيجه آنھا را با خودتان به محيط چانگ نبريد.
 ٢.٢مراسم بركت اتحاد ثبت نام برای انتقال چھار پايهی اساسی سه عھد
دورهی زمانی ١٢ :دسامبر تا  ١۴دسامبر دوھزار و سه
ھزينهی وركشاپ :باالی ١٣سال  ٣۵٠٠٠ون ،بين  ٣تا  ١٣سال  ٢۵٠٠٠ون ،كودكان زير سه سال  ١٠٠٠٠ون.
لوازم شخصی :لباس مقدس )برای كودكان لباسھای پاكيزه با رنگ سفيد( تی شرت سفيد ،داروھای مورد نياز ،مبلغ پيشك
برای بركت اجداد )در صورت نياز(
زوجھای بركت گرفتهای كه بدنبال شركت در اين مراسم به تازهگی صاحب فرزند شدهاند و يا كسانی كه در حين
شركت در اين مراسم باردار بودهاند بايد دوباره برای اينكه كودكانشان شراب مقدس بنوشند به چانگ پيانگ رفته و اجازه
بدھند كه كودكانشان در مراسم شراب مقدس شركت كنند .بعبارت ديگر تمامی كودكان نسل دومی كه بدنبال شركت
والدينشان در مراسمھای قبلی اين وركشاپ بدنيا آمداند بايد در مراسم شراب مقدس شركت كنند .والدين چنين كودكانی بايد
)البته به ھمراه كودكانشان( تا ساعت  ۵بعد از ظھر روز ١٣دسامبر خود را برای ثبت نام به دفتر چانگ پيانگ برسانند.
ھمچنين بخاطر داشته باشيد كه در طی اين وركشاپ فرصت داريد تا ھر تعدادی از اجدادتان را آزاد ساخته و يا
بركت بدھيد .در نتيجه برای انجام اين امر بايد مبلغ پيشكش مورد نظر را با خودتان ھمراه داشته باشيد .ھمچنين به
تغييرات اشاره شدهی فوق در زمينهی مبلغ پيشكش برای آزادی اجداد توجه بفرمائيد.
در صورت نياز برای كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنھای دفتر چانگ پيانگ به شرح زير تماس بگيريد:
زبان كرهای82-31-589-7130, 7132~6, 7138, 7190 :
زبان ژاپنی82-31-589-7193 :
زبان انگليسی82-31-589-7191~2 :
فكس82-31-584-4336 :
ايميلcpwe_office@cheongshim.com :
سايت چانگ پيانگwww.chungpyung.org :
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