كوركورانه به اين مسائل ايمان آورده و آنھا را عنوان كرد ،در نتيجه
احساسات رھبران و اعضای بسياری را جريحهدار كرده بود .سپس
روحی را كه در درون آن عضو مشغول به كار بود ،چك كردم ،آيا فكر
میكنيد كه او پدر راستين بود؟ خير اينطور نبود .از اين عضو خواستم كه
به چانگ پيانگ بيايد و بعد از شركت در سه بار وركشاپ چھل روز
بمدت صد و بيست روز ،من توانستم آن روح را بيرون بكشم .بعد از
اولين دورهی وركشاپ چھل روز ،اين فرد صدای پدر راستين را شنيد كه
به او میگفت "حتی بدون خداحافظی به خانهات برگرد" من متوجه اين
موضوع شدم و از كاركنان اين مركز خواستم تا او را متوقف كنند .بعد از
آن رويداد او اينجا ماند و وركشاپ خود را به پايان رساند ،ولی اگر در آن
زمان من روح را بالفاصله از وجود او بيرون میكشيدم ممكن بود كه
باور نكند .بنابراين كاری كردم كه آن روح ھويت خود را آشكار سازد.
روح پليد تالش میكرد تا در درون بدن جسمی آن فرد بطور مداوم كار
كند ،اما بعد از اينكه از وجود او بيرون كشيده شد ،آن عضو ديگر قادر به
شنيدن صدای روحی نبود .اكنون او ديگر تحت تاثير قدرت آن روح پليد
نيست.

راھنمايیھای ضروری
برای خانوادهھای بركت گرفته
سخنان دمونيم در چانگ پيانگ

اين مثال نشان دھندهی اين است كه ما چقدر از وجود ارواح پليد در درون
خود در جھالت ھستيم .چه اتفاقی میافتاد اگر اين فرد ارتباط خود را با آن
روح حفظ میكرد و بعد به دنيای روح میرفت؟ نتيجه اين میبود كه روح
پليد میتوانست او را به ھر جائی كه میخواست ببرد.

خواب و خيالھا و الھامات دريافتی
زمانی كه الھامی دريافت كرده يا رويايی میبينيد ،لطفا ً بسيار مراقب
باشيد .بسياری از اعضاء ممكن است به ھر جايی رفته و جار بزنند كه
خدا اين وحی را به من داد و يا ھونگ جين نيم چنين و چنان كرد .من
اغلب اوقات شاھد چنين اشتباھاتی ھستم ،اما مردم باور دارند كه اينھا
حقيقت دارد .دليل مطرح كردن چنين چيزھای برای شما اين است كه حتی
در بين شما چنين افرادی وجود دارند .اگر شما كوركورانه اين مسائل را
باور كنيد ،صدمه خواھيد ديد .بعضیھا حتی در حين وركشاپ چھل
روزمیگفتند كه اين چيز و آن چيز را ديدهاند .اگر اشتباھی رخ دھد اين
شما ھستيد كه صدمه میبينيد.

برخورداری از آنتنھای روحی حساس
به خاطر سقوط آدم و حوا تمامی انسانھا نيز در جھل و نادانی سقوط
كردند .اگر بشر سقوط نمیكرد ،در صورت ورود تنھا يك روح به درون
بدن جسمیتان ،حضور آن روح را بالفاصه با احساس درد و سنگينی
ناشی از آن میتوانستيد احساس كنيد .ولی اكنون بشر سقوط كرده چنين
احساس و دركی ندارد .ارواح بسياری در درون ما ھمه چيز را تحت
كنترل داشته و با برقراری تسلط ،به ما درد و رنج و بيماری وارد
میكنند ،ولی ما آن را احساس نمیكنيم .اين ارواح كينه توز نه تنھا در
وجود ما باقی میمانند بلكه برای ما موانع ومشكالت بسياری بوجود
میآورند .آنھا براستی قوی ھستند .وقتيكه من به اعضا نگاه میكنم متوجه
میشوم كه آنھا چقدر در فھم اين مسئله در جھالت بوده و توجھی نشان
نمیدھند ،كه اين بسيار ھولناك است.

من كتابی میخواندم كه در آن نويسندهاش در مورد پيامھای دريافتی خود
از دنيای روح سخن گفته بود ..شما ھم میتوانيد چنين كتابھايی را براحتی
در كتابفروشیھا پيدا كنيد .اما بعداً كتاب ديگری ھم در مخالفت با ادعاھای
موجود در آن كتاب منتشر شد .موضوع اين بود كه آن نويسنده بعد از
رفتن به دنيای روح فھميد كه چيزھای موجود در دنيای روح با چيزھائی
كه قبالً دريافت كرده بود فرق دارند ،به ھمين خاطر از كسی بر روی
زمين خواست تا ) در غالب كتابی( توضيح بدھد كه آنچه را كه او بر
روی زمين دريافت كرده بود ھمه اشتباه بودهاند .او احساس بدی داشت و
در مورد آن احساس گناه میكرد .او حتی سعی میكرد تا با اين واسطهی
روحی بر روی زمين صحبت كند .كار سادهای نبود چون افكار و عقايد
شخصی او بسيار در اين كار مداخله داشتند .از او پرسيدم چرا به چانگ
پيانگ آمدی؟ او گفت كه بازماندگان ھمسايهی او يك زوج بركت گرفته
ھستند و با او در باره آزادی اجداد و چانگ پيانگ صحبت كردهاند.

واقعيت اين امر زندگی كردن بر روی زمين را برای ما در جھت آمادگی
برای زندگی در دنيای روح بسيارھولناك ساخته است .برای اينكه حتی
بتوانيم بدرستی بر روی زمين زندگی كنيم ،بايد در جھت شناخت دنيای
روح پنج حس روحی خود را فعال نگه داريم .منتھی بسياری از ما فاقد
پنج حس روحی فعال ھستيم .بنابراين ،وقتی كه ارواح پليد چيزی را به
شما میگويند كه به نظر شيرين میآيد ،آن را باور خواھيد كرد.

شما بايد در حين زندگی بر روی زمين دنيای روح را بشناسيد تا بتوانيد
بدرستی به آنجا برويد .در غير اينصورت بر روی زمين توسط ارواح پليد
ھدايت شده و در نتيجه بدنبال رفتن به دنيای روح نيز از آنھا پيروی
خواھيد كرد .در اينصورت در آنجا نيز از آنچه كه بر شما میگذرد مطلع
نخواھيد بود ،به اين خاطر از چگونگی كردار نيك ھيچ شناختی نخواھيد
داشت.

بعنوان مثال در يك تجربهی خاص ،روحی به شما میگويد كه تمامی شما
اعضای وركشاپ چھل روز بسيار تنبل ھستيد ،البته اين پيام ممكن است
كه از جانب يك روح خوب و يا يك روح بد ارسال شده باشد .اما نكته
خندهدار اين است كه دريافت كنندهی اين پيام خود را جزئی از اين انتقاد
نمیبيند .به اين خاطر او با تكاپوی بسيار به اطراف رفته و به متھم كردن
ديگران پرداخته و به آنھا )البته نه به خوش( میگويد كه چگونه بايد باشند.
اين حركت نمیتواند درست باشد .حتی اگر چنين پند و اندرزی از جانب
خدا آمده باشد ،نه فقط برای يك عدهی خاص ،بلكه برای تمامی مردم است.

سه روز بعد از مرگ و زندگی ابدی ما
آيا از روز مرگ خود چيزی میدانيد ،اينكه چگونه از بدن جسمی خود
خارج شده و به كجا خواھيد رفت؟ فكر میكنيد كه نخست به كجا میرويد؟
شما بالفاصله به دنيای روح نخواھيد رفت ،نه اينطور نيست .بلكه برای
مدت سه روز ھمراه با بدن جسمی خود ،در كنار عكس خود خواھيد بود.
اما تنھا زمانيكه شما فرد خوبی بوده باشيد قادر به انجام چنين چيزی
خواھيد بود .چه تعدادی از ما در آن زمان قادر به انجام چنين چيزی

دانستن تفاوت بين ارواح خوب و ارواح پليد
چند سال پيش يكی از اعضاء ژاپنی ادعا كرد كه "من پدر راستين ھستم،
تمامی اعضاء ژاپنی در انجام ماموريت خودشان شكست خوردهاند .تمامی
شما رھبران در انجام ماموريت خود شكست خوردهايد ".چون اين عضو
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راستين است .وقتی برای مشاھدهی چيزھا به دنيای روح برويد ،متوجه
خواھيد شد كه اگر بركت ثبت نام در پادشاھی بھشتی را دريافت نكرده
باشيد ،نمیتوانيد وارد پادشاھی بھشتی شويد .درست بسان مقياس اندازه
گيريھا ،براستی دنيای روح در مورد ھر چيزی دقيق است .اگر روشھای
ديگری برای طی طريق از آن وجود میداشت ،به شما میگفتم .ولی راه
ممكن ديگری وجود ندارد .بنابراين بدون ثبت نام قادر به ورود به
پادشاھی بھشتی نخواھد بود.

ھستيم؟ در بين شما ،چه تعدادی اعتماد به نفس داريد كه از اين مراحل
طی طريق خواھيد كرد؟ اين چيزی است كه ما بايد در مورد آن بيانديشيم.
چگونگی زندگی ما در اينجا—بر روی زمين --بسيار مھم و حياتی است.
ما بعنوان انسانھای سقوط كرده در ارتباط با مرگ و ھمچنين در ارتباط با
تولد با مشكالت بسياری روبرو ھستيم .مرگ بر روی زمين تولد در دنيای
روح است .در زمان تولد كودكان ،مراحل خاصی قبل از خروج آنھا از
رحم وجود دارد .آنھا بايد از مراحل بسياری طی طريق كنند .در دنيای
روح نيز مراحل بسياری برای تولد بدن روحی وجود دارد كه بسان
گذشتن از ھفت خوان است.

از طريق عشق جھان شمول والدين راستين،آغازگران اين راه برای ھمگی
ما ،اين فرصت به ما داده شده است تا در وركشاپ ثبت نام در پادشاھی
بھشتی شركت كنيم .بنابراين بايد در اين رابطه قدردان باشيم .اميدوارم كه
به ارزش اين مراسم فوقالعاده در زندگی خود پی ببريد.

شما فرورفتگی بسيار نرمی را در سر نوزاد مشاھده میكنيد كه در
زمانھای قديم مادربزرگھا از آن بعنوان "حفرهی تنفسی" ياد میكردند .اين
نقطهای است كه روح از آن بيرون میزند .در آينده در حين رفتن به
دنيای روح ،روح شما از آن نقطه بيرون خواھد آمد .شما فكر میكنيد كه
تمام بدن روحی شما يكباره خارج میشود ،ولی در واقع روحتان از آن
مكان خارج میشود .در آن زمان ،ارواح پليد شما را به دور دستھا،
مكانھای تاريك و سخت برده و ھر كاری كه بخواھند با شما انجام میدھند.
در اين صورت چه خواھيد كرد؟ ھيچكسی در مورد چگونگی مقابله با اين
وضعيت چيزی نمیداند .در آنجا شما ھيچكس و ھيچ جايی را نمیشناسيد،
و اينجاست كه ارواح پليد شما را تحت كنترل خواھند گرفت .البته ارواح
پليد حق دست زدن به ارواح خوب را ندارند ،به اين خاطر تا زمانيكه ما
در راھی كه "خوب" ناميده میشود ،زندگی نكنيم ،در نھايت تحت كنترل
ارواح پليد قرار خواھيم گرفت .شما چه بخواھيد و چه نخواھيد از جانب
آنھا مورد تھاجم قرار خواھيد گرفت .آيا متوجه منظور من میشويد؟

راه ضروری برای زندگی خانوادهھای بركت گرفته
آيا فكر میكنيد كه ما برای دريافت بركت ثبت نام در پادشاھی بھشتی از
جانب والدين راستين صالحيت داريم؟ بسان شما من ھم فكر میكنم كه ما
بواسطهی زندگی كردن با طبيعتھای سقوط كردهی بسيار و مرتكب شدن
به گناھان زيادی ،فاقد چنين لياقتی ھستيم .گناھان جمعی ما بسيار سنگينتر
از گناھان فردی ھستند.
ريشهی گناھان چيست؟ گناه جنسی است .آيا زوجھای بركت گرفته به اين
گناه دست زدهاند ،حتی يك نفرشان؟ ما نبايد گناه جنسی مرتكب شويم .اين
گناه در مسيری بسيار تعجبآور شكل گرفته است .آدم و حوا با ارتكاب به
گناه اصيل حتی به كسی نگفتند ،بلكه برای توجيه كار خود در پی بھانه
بودند .اما شما بعد از دريافت بركت مطلقا ً نبايد سقوط كنيد.

وقتی كه به يكايك شما نگاه میكنم ،نسبت به شما نگرانی عميقی را
احساس میكنم .تا زمانی كه عميقا ً توبه نكرده و با قلب والدين راستين
ھماھنگ نشويد ،حتی گذراندن وركشاپ چھل روز ،ھشتاد روز ،صد و
بيست روز ،به شما در غلبه بر ارواح پليد كمك نخواھد كرد .اين موضوع
مثل اين است كه شما در يك كشور بيگانه و در بين مردم ترسناك آن
كشور گرفتار آمده باشيد ،چه احساس ترس و وحشتی شما را فرا خواھد
گرفت! بنابراين ،ما برای زيستن متمركز بر خواست خدا ،بايد باالترين
تالش خود را به انجام برسانيم .ما بايد افكار خود را تغيير داده تا بتوانيم
در راه ايمان مطلق ،عشق مطلق ،و اطاعت مطلق زندگی كنيم.

شما در دنيای روح اگر مايل به مالقات كسی باشيد ،بطور حتم قادر به
ديدن او خواھيد بود .وقتی خدا به شما گفت كه سقوط نكنيد بايد از خودمان
بپرسيم كه آيا میتوانيم به كنار او رفته و با او زندگی كنيم يا نه؟ در رو
درروئی با خدا چه احساسی خواھيد داشت؟ اين چيزی است كه ھمهی ما
بايد به آن بيانديشيم .چون ما احساس خوبی نداريم نمیتوانيم در پيشگاه خدا
سر بلند كنيم .حتی اگر خدا شما را به جلو صدا بزند ،شما به عقب خواھيد
رفت .اين واقعيت كنونی ما است .حتی اگر ما شخصا ً گناھی مرتكب نشده
باشيم ،ولی بواسطهی گناھان جمعی بار گناھان شكل گرفته در نسلھای اول
و دوم را به دوش میكشيم.

دقت دنيای روح بسان دقت معيار اندازهگيری

والدين راستين پا به عرصه وجود نھادهاند و حقيقت اين است كه ما در
مقامی نبوديم كه از جانب آنھا بركت دريافت كنيم .ما كسانی بوديم كه با
گناھان جمعی ،گناھان اجدادی ،گناھان فردی و طبيعتھای سقوط كرده
احاطه شده بوديم ،به اين خاطر
شايستگی دريافت بركت را نداشتيم،
اينطور نيست؟ پدر راستين خود
غرامتھای بسياری برای گناھان ما
پرداخت كردهاند تا ما بتوانيم در
مراسم بركت شركت كنيم .آرزوی
آتشين او در زمان دادن بركت به ما
اين بود كه ھر كدام از ما از طريق
آموزشھای ابدی والدين راستين به
كمال دست يابيم .او زيستن به خاطر
ديگران و زندگی با عشق راستين،
ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت
مطلق را به ما آموزش داده است.
ھمهی آنچه را كه در تاريخ به اشتباه
شكل گرفته بود به ما آموزش داده
است ،منتھی ما به جای زندگی كردن
متمركز بر اصل الھی و بر اساس
استاندارد بركت ،متمركز بر خود و
طرز طلقی خود زندگی كرديم .ما با
اين گمان كه در بھترين راه ممكن
قرار داريم عمل میكرديم ،بنابراين
بجای اينكه به جلو برويم ،عقب گرد
كرده و به اين ترتيب شريك و ھمراه

در طی دورهی زمانی كه من اينجا كار میكنم ،متوجه شدم كه بھترين راه
برای دريافت بخت و اقبال بھشتی ،عمل كردن به دستورالعملھای والدين
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حقيقت را به روشنی در مورد آن موضوع بدانيد ،مھم نيست كه كجا ھستيد
يا چه مدتی را دراين دنيا سپری كردهايد ،تنھا از طريق والدين راستين
میتوان وارد پادشاھی بھشتی شد .پس چرا به جای اينكه مستقيم حركت
كنيد به اين طرف و آن طرف میرويد؟ نمیتوانيد تصور كنيد كه اجدادتان
چقدر مرتكب گناه شدهاند .شما در مورد تاريخ گناه آلود نسب خود و اجداد
اوليه خود میدانيد ،در مقايسه با آن گناھان ما بسيار كوچك ھستند .اگر
شما براستی مرتكب گناھان ھولناكی چون دزدی پول عمومی ،شكستن قلب
كسی ،عاشق شدن خارج از اصل و غيره نشدهايد ،میتوانيم بگوييم كه
آنقدر گناھكار نيستيد.

شيطان شديم.
بايد به اين بيانديشيم كه مسببين مشكالت برای والدين راستين ما بوديم.
حتما به خاطر ما است كه والدين راستين بايد غرامت ،اشك ،عرق و خون
بيشتری بيافشانند .اين چيزی است كه بايد به آن بيانديشيم .برای ھمين
والدين راستين فرمودند كه ھمگی شما بايد آموزگارانی بشويد كه اصل
الھی و كالم والدين راستين را از طريق ھون دوكه مطالعه كنيد".در طی
مراسم انسو ،شما میتوانيد بيشتر در مورد دنيای روح شناخت كسب كنيد.
اين مراسم بگونهای ترتيب داده شده است كه شما را در اين وضعيت قرار
دھد .شما معلمانی خواھيد شد كه بعنوان شوھر و زن وارد پادشاھی
بھشتی خواھيد شد .والدين و فرزندان با ھم به پادشاھی بھشتی خواھند
رفت .به ھمين دليل ،اين دورهی زمانی بسيار مھمی است .والدين راستين
میخواھند تا از طريق اين وركشاپ ،ھر كدام از شما ناجی قبيلهای شده،
كالم والدين راستين ،اصل الھی و دنيای روح را درك كنيد ،تا بدينوسيله
تمامی قبيلهی شما آموزش ديده و خود شما شخص مركزی بشويد كه
تمامی قبيله را به پادشاھی بھشتی ھدايت میكند.

با اينحال ما چرا بايد توبه كرده و يك زندگی براساس ايمان مطلق ،عشق
مطلق و اطاعت مطلق داشته باشيم؟ زيرا تمامی تاريخ جزئی از زندگی ما
است و ما تمامی آنچه را كه اجدادمان در طول تاريخ انجام دادهاند ،به
ارث بردهايم .بنابراين بايد در ترك كردن تمامی عادتھای قديمی خود و
كسب عادتھای تازهی خوبی مرتبط به خدا و والدين راستين مصمم باشيم،
در غير اين صورت ،نمیتوانيم به زندگی خود نظم درستی بدھيم .ما بايد
بسيار قدردان باشيم.

پايان دادن به تسلط دنيای روح پليد بر وجودمان

در گفتگو با يكديگر ،ممكن است متعجب باشيد از اينكه چرا ما با اين ھمه
مشكالت روبرو ھستيم؟ آنھا بواسطه مشكالت روحی و جسمی اجدادتان
بوجود آمدهاند .اگر شما خود را از اين مشكالت رھا نكنيد ،يا خودتان بايد
از پيامدھای آنھا رنج بكشيد يا زمانيكه به دنيای روح رفتيد ،تمامی آنھا را
برای فرزندان خود به ارث گذاشته تا آنھا آن مشكالت را حل و فصل كنند.
فرزندانتان از بابت بيماریھای وارد آمده به واسطهی حل و فصل نشدن
گناھان بر آنھا ،متحمل درد و رنج بسياری خواھند شد .وقتی شما به دنيای
روح رفتيد ،چارهای جز اين نداريد كه در جائی زندگی كنيد كه به آن
تمايلی نداريد .در طی اين وركشاپ ،شما درك خواھيد كرد كه بودن شما
در اينجا چقدر حائز اھميت است .اگر جائی بسان چانگ پيانگ وجود
نداشت ،ما با بيماریھا و دردھای خود چه میكرديم؟ ما چطور
میتوانستيم به اين مشكالت رسيدگی كنيم؟ چطور میتوانستيم گناھان
موروثی و تاريخی خود را پاك كنيم؟ چطور قادر بوديم تا عادتھای بد
خود را به عادتھای خوب مبدل كنيم؟ در طی وركشاپ چھل روز تمامی
اين چيزھا را میتوان احساس كرد .شما به ميزان گناھان اجدادتان پی
خواھيد برد آنچنانكه احساس میكنيد كه برای پاكسازی آنھا به چيزی بيش
از يك وركشاپ چھل روز نياز داريد.

بسياری از شما در طی وركشاپ دو روز و چھل روز ،وجود ارواح پليد
را در درون خود تشخيص دادهايد .اين ارواح پليد براستی دليل بيماری و
درد و رنج در درون ما ھستند .به ھمين خاطر نمیتوانيم براساس خواست
خودمان زندگی كرده و نمیتوانيم آنطور كه میخواھيم خود را سمت و
جھت بدھيم .از طرف ديگر ،ما توسط ديگر موجودات ھدايت شده و بر
اساس دستورالعملھای اين ارواح زندگی میكنيم .الزم است تا به روشنی
اين موضوع را درك كنيم.
در گذشته ما بر چگونگی حل و فصل اين مشكل واقف نبوديم .مكانی برای
جداسازی اين ارواح كينه توز وجود نداشت .والدين راستين به طرق
مختلف ،بركات بسياری به ما اعطا كردهاند .مھمتر از ھرچيزی ،آنھا
اجازه دادهاند تا ما بتوانيم اين ارواح كينه توز را از وجود خود خارج كنيم
و بدين ترتيب ريشهی اين مشكالت را از بين ببريم.
ما میتوانيم با انديشهی راستين خود زيسته ،ايمان خود را تجديد حيات
بخشيده و آنگونه كه در اصل قرار بود ،در دنيای شادی و خوشحالی
زندگی كنيم .دليل وجود مشيت چانگ پيانگ در اينجا برای ما ھمين است.
ھيچ جای ديگری مثل اينجا وجود ندارد .ھيچ مكانی ھمچون چانگ پيانگ
حتی در مسيحيت ،بوديسم ،كنفوسيوسيزم ،يا اسالم وجود ندارد .تنھا در
اينجا است كه ناجی وجود دارد و ما تنھا كسانی ھستيم كه از چنين مكانی
برخوردار ھستيم .در تمامی طول تاريخ بشری ،يكبار در زمان عيسی و
يكبار ھم در اين زمان دومين ظھور ناجی است كه فرشتگان در آزادسازی
ارواح پليد كار كردهاند.

پاكسازی ضروری طبيعتھای سقوط كرده
من در ديداری كه از ژاپن داشتم مجبور شدم تا با تعدادی از اعضاء دست
بدھم و چنين احساس شديدی را در اينجا در بين شركت كنندگان در
وركشاپ چھل روز مشاھده میكنم ،زيرا من چيزھائی را میبينم ،كه
ديگران قادر به ديدن آن نيستند ،آنھا در اين مورد در جھالت بوده و فاقد
احساس ھستند .برای ھمين بدون درك معنای واقعی زندگی بطور سرسری
زندگی كردهاند و اينگونه ھمه چيز را پشت سرخود باقی گذاشتند ،يعنی
نتايج حاصل از زندگی اجدادشان را به فرزندان خود منتقل كردهاند.

بنابراين ما بايد اين فرصت را غنيمت شمرده و برای پاكسازی خود جد و
جھد داشته باشيم .كسانی كه برای آمدن به اينجا تمايل نشان میدھند،
معموالً بسختی تالش میكنند .ولی در مورد كسانی كه از
آنھا خواسته میشود تا به اينجا بيايند ،نتيجه خوب نيست.
من با مشاھدهی اين موضوع از آنھا میخواھم كه تالش
بيشتر داشته باشند .در نتيجه سخت كوشی امر بسيار مھمی
است .در گذشته شركت كردن در وركشاپ چھل روز بسيار
دشوار بود .مردم اجازه نداشتند كه حتی به ديوار تكيه داده
و يا تا زمان خواب دراز بكشند .در سالن تدريس حق
خوردن چيزی را نداشتند .ما میبايست برای شركت
كنندگان در وركشاپ قوانينی را وضع میكرديم تا به ھدف
مورد نظر پاكسازی دست پيدا كنيم .ما نمیتوانيم شرطھائی
را بوجود آوريم كه مورد اتھام شيطان واقع شوند .ما معموال
گناھان شخصی و گناھان موروثی را بيشتر جدی میگيريم.

وجود مشيت چانگ پيانگ بسيار مھم است .تمامی
طبيعتھای سقوط كرده از جمله حسادت ،عصبانيت،
تنفر ،صادق نبودن ،آزمندی و غرور ،ظرفيت برای
سقوط ھمه در درون ما وجود دارند .ھمينطور ،ارواح
پليد در درون ما كار میكنند تا ما را با اين طبيعتھای
سقوط كرده وسوسه كنند .آنھا ما را وادار به ارتكاب
گناه كرده ،ما را وسوسه میكنند تا عصبانی شده،
حريص شده ،نسبت به ديگران مغرور و متنفر بشويم.
آنھا بسختی در تالشند تا ما را بسوی گناھان و انجام
روابط جنسی سقوط كرده سوق بدھند.

داليل بيماری و درد
نسب خونی پليد
بسياری از كسانيكه به اينجا میآيند بواسطهی عدم
توانايی در داشتن فرزند میباشد .در بين آنھا كسانی
ھستند كه در رحمشان ارواح پليد بسياری وجود دارند و ھمينطور كسانيكه
ارواح پليد بسياری در اطراف سينهی آنھا جمع شدهاند .بسياری از كسانی

وقتيكه به ژاپن میروم ،افرادی را مشاھده میكنم كه نزد
واسطهھای روحی رفتهاند .آنھا به من مراجعه كرده و از تجربياتشان
برای من صحبت میكنند .در مقايسه با وھم و خياالت آنھا ،شما بايد
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كه بچه ندارند ،در ميان اجدادشان زنانی وجود دارند كه مورد سوء استفاده
جنسی قرار گرفتهاند.

دستانشان در دست يكديگر بوده و ھمواره از قلب و عشقی واحد
برخوردار باشند .ما بايد يك خانواده راستين بسازيم.

مشكل ھشتاد درصد از اعضای كرهای كه صاحب فرزند نمیشوند،
مربوط به بدرفتاری اجدادشان با زنانی است كه به جای ھمسران نازای
خود برايشان فرزندانی بدنيا آوردند .اين زنان با وعده دريافت پول يا يك
قطعه زمين در ازای تولد دادن به فرزند به خانهی آنھا آمده بودند ،ولی
بدنبال تولد فرزند ،به آنھا پشت كرده و يا حتی آنھا را بقتل رساندند ،با اين
ترس كه مبادا كودك بعدھا بفھمد مادر واقعی او كيست .در اين چنين
مواردی ،اين ارواح كينه توز بسيار عصبانی بوده و مسبب عدم شكلگيری
نطفه در رحم بازماندهی آنھا میشوند.

پاكسازی طبيعتھای سقوط كرده
حسادت ،عصبانيت ،تنفر ،صادق نبودن ،آزمندی ،خودمحوری ،تكبر ،ھمه
از طبيعتھای سقوط كرده ھستند .اگر شما فقط خودتان وقف كنيد ،ھمه چيز
درست خواھد شد ،اگر قلبی خيرخواه داشته باشيد ،ھمه چيز درست خواھد
شد .آنھائی كه متكبر ھستند ھرگز نمیتوانند وارد پادشاھی بھشتی بشوند.
بنابراين ما بايد در بيرون راندن تمامی طبيعتھای سقوط كردۀ خود بطور
مداوم تالش داشته باشيم.

در مورد زنان ژاپنی ،رنجش و كينهی "زنان راحتيبخش" )دختران و زنان
از مناطق تحت اشغال ژاپن در طی نيمه اول قرن بيستم ،كه تحت فشار
بعنوان روسپی به اردوگاھھای ارتش ژاپن برده شده بودند( باعث میشود
تا آنھا نتوانند صاحب فرزند شوند .اين ارواح در رحم يا سينه آنھا باقی
مانده و مشكالت بسياری بوجود میآورند .برای ھمين در طی وركشاپ
شما بايد بر روی تمامی قسمتھای بدن خود انسو كنيد.

ھرگز شراب ننوشيده ،سيگار و يا مواد مخدر استفاده نكنيد.
نوشيدن مشروبات الكلی ،سيگار كشيدن ،و استفاده از مواد مخدرسمومی
ھستند كه انواع بيماریھا و درد و رنج را برای شما و فرزندانتان به
ارمغان میآورند .جلب توجه به اينگونه طبيعتھای سقوط كرده باعث
میشود تا ارواح خطرناك درگير مسائل اخالقی با ما ھمراه شوند .بنابراين
ھرگز نبايد تمايلی به چنين چيزھای سقوط كرده نشان بدھيم.

من میتوانم بطور روحی آنچه را كه در درون شما میگذرد ،يعنی تمامی
گذشته ،حال و آينده را ببينم .وقتی به شما نگاه میكنم ،میدانم كه چرا شما
به اينجا آمدهايد .بنابراين به جائيكه روح در آنجا برای شما مشكالتی
بوجود آورده ،نگاه میكنم .گاھی اوقات آن ارواح در رحم نيستند )در
مورد زنانی كه در ارتباط با بارداری مشكل دارند( .برای آنھائی كه از
نظر ذھنی بيمار ھستند ،آن ارواح عموما ً در سرشان نيستند .ھميشه ارواح
پليد در جائيكه شما حدث میزنيد نيستند .برای مثال ،در مورد كسی كه با
مشكل قوزك پا به اينجا آمده بود ،من نقاطی غير از قوزك پای او را انسو
كردم و او كنجكاوانه پرسيد كه چرا چنين كردم؟ زيرا شما چيزی را كه
من میبينم ،نمیبينيد ،بنابراين بايد تمامی بدن خود را انسو كنيد.

ھرگز به كسی ديگری غير از ھمسر خود نگاه نكنيد ،لمس
نكنيد ،سقوط نكنيد
اعضائی ھستند كه از نگاه كردن و لمس كردن كسانی جز ھمسر خود
ھراسی ندارند .آنھا فكر میكنند تا زمان كه سقوط نكنند انجام اين كار
اشكالی ندارد .در زمان ثبت نام برای وركشاپ میترسيدم كه مبادا شيطان
ببيند كه چه اتفاقی افتاده است ،بسيار خجالت آور بود .آنھا كه اصل الھی
را میدانند ،چطور میتوانند چنين كنند؟ در واقع نگاه كردن ،لمس كردن
و سقوط مسائل بسيار جدی در زندگی بسياری از اعضای میباشد.
بنابراين ھرگز به كسی جز
ھمسر خود ماساژ ندھيد.
مخصوصا ً اعضای ژاپنی،
شما ھرگز نبايد چنين اعمالی
انجام بدھيد .من شاھد اتفاقات
بسيار زيادی بودهام كه بدنبال
ماساژ دادن خواھران ژاپنی
به رھبرانشان رخ داد..
اشخاص ھابيلی شما ھم
نمیتوانند نگاه كرده ،لمس
كرده و سقوط كنند .بسيار مھم
است كه شما عشق خود را
تنھا برای ھمسرتان پرورش
داده تا بتوانيد صاحب
فرزندان خوب بشويد .اين
فرزندان زيبا رشد میكنند تا
بتوانند فرزندان خوب خود را
داشته باشند.

بدنبال سقوط آدم و حوا،
خدا اعالم كرد كه زنان در
ھنگام زايمان با درد بسيار
شديدی روبرو خواھند شد.
وقتی به محل سكونت
بيشتر ارواح پليد مسبب
درد در زمان زايمان دقت
میكنم ،میبينم كه بيشتر
آنھا در قسمت زيرين شكم
ھستند .در دنيای اصيل
قرار نبود كه زنان تحت
عمل سزارين قرار گيرند.
ھمه چيز در درون رحم
بطور منظم برای تولد
طبيعی كودك برنامهريزی
شده است .قدرت موجود
در مجرای تولد بسيار قوی
است كه اين نيرو آخرين
ضربه برای تولد كودك
میباشد .بھتر است تا
كودكان بطور طبيعی بدنيا بيايند تا از سالمتی و ھوش بااليی برخوردار
شوند .بنابراين برای اينكه بتوانيد بطور طبيعی زايمان كنيد ،بايد خودتان
را از تمامی داليل بوجود آمدن درد رھا سازيد .بايد از تمامی گناھان و
ارواح پليد در قسمت زيرين شكم خود رھا و آزاد شويد .بنابراين با خروج
آنھا میتوانيد بطور طبيعی زايمان كنيد .ارواح پليد بسان يك تكه كثافت
چسبيده در قسمت زيرين شكم فرد بنظر میرسند .ارواح بدون استثناء در
ھر قسمتی از بدن ما ساكن ھستند.

شما بايد ارادهای محكم داشته
باشيد تا بتوانيد به ريشهی گناھان چسبيده و آنھا را كامالً از بين ببريد ،در
غير اينصورت باعث میشويد تا فرزندانتان مشكالت جنسی را به ارث
ببرند .شما بايد متمركز بر قدرت اصل ،به اصل الھی ايمان داشته باشيد
بگونهای كه حتی اگر دست كس ديگری از جنس مخالف را گرفته باشيد،
و يا اينكه در مكانی با فردی از جنس مخالف مدتی با يكديگر باشيد ،ھرگز
از نظر جنسی تحريك نشويد .ما بايد از چنان ايمانی برخوردار باشيم كه
ھرگز احساس جنسی يا افكار پليد نسبت به فردی از جنس مخالف ،يعنی
كسی جز ھمسرمان به ما راه نيابد.

راه شھروندان پادشاھی بھشتی

به واسطهی جريان داشتن خون سقوط كرده در رگھايمان ،بايد مصمم
باشيم تا تمامی گناھان به ارث رسيده از جانب اجدادمان را ريشه كن
كرده ،آنھا را بدور ريخته و آزادی اجداد خود را در نسل خود كامل كنيم.
حتی اين امكان وجود دارد كه نسل دومیھای ما گناھان ما را به ارث
ببرند .برای ھمين منظور است كه نسل دومیھا بايد برای بيرون راندن

ما بايد خانوادهی راستين تاسيس كنيم ،در غير اين صورت نمیتوانيم به
پادشاھی بھشتی برويم .اگر شوھر و زن با ھم دعوا كنند ،نمیتوانند وارد
پادشاھی بھشتی بشوند .شوھر بايد به زن عشقی تغييرناپذير داده و زن نيز
بايد به ھمسر خود لبخندی زيبا ھديه كند .يك زوج راستين ھميشه بايد
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شما بايد اول ھفته ،اول ھر ماه ،و در تمامی روزھای
مقدس مراسم پيمان انجام دھيد .روز قبل از انجام اين
مراسمھا بايد خانه را تميز كرده و خودتان را نيز آماده
سازيد .در بعضی از خانهھا قاب عكس والدين راستين با
اليهای از گرد و غبار پوشيده شده است ،كه اين اصالً
صحيح نيست .خدا بسيار تميز ،با طراوت و بسيار خوش
بو است ،به اين خاطر در مكان بد بو و كثيف سكونت
ندارد .در نتيجه ما بايد ھميشه چك كنيم كه مبادا بد بو و
كثيف باشيم .سجده كردن ،يك كار معمولی نبوده و از
اھميت بسزائی برخوردار است .بنابراين الزم است كه
خانه را تميز كرده ،لباسھای خود را اتو كرده و آنھا را
مرتب و منظم كنيد .پس از آن خدا از بودن با شما لذت
خواھد برد .شما بايد مراكز نھضت را نيز تميز نگاه
داريد .در گذشته ،من يك بار به يكی از مراكز نھضت
رفتم و ديدم تريبون پر از گرد و خاك بود .خدا نمیتواند
با اين روش به آنجا دعوت شود .ھمينطور بسيار مھم
است كه به تميز و مرتب بودن لباسھای رھبر آن مركز و
فرزندان ايشان نيز توجه داشت .كه آيا لباسی مرتب و
كفشھای مرتب به تن دارند يا نه.

گناھان به ارث رسيده از ما به چانگ پيانگ بيايند .نسل دومیھای ما بايد
با رفتن به چانگ پيانگ گناھان خود را پاك كنند تا نسل سومیھای ما
مجبور نباشند اين بار را به دوش بكشند .خون گناه نبايد در وجود نسل
سومیھای ما در جريان باشد ،براين اساس آنھا قادر نخواھند بود تا نگاه
كرده ،لمس كرده و يا سقوط كنند.

زمانی كه از وركشاپ چھل روزهی چانگ پيانگ برمی
گرديد ،مردم بايد ببينند كه شما تغيير كردهايد .تمامی زنان
بايد بسختی تالش داشته باشند .شما الزم است كه صبح خيلی زود از
خواب بيدار شويد .حتی اگر در وضعيت جسمانی خوبی نيستيد ولی بايد
خيلی زودتر از شوھرتان از خواب بيدار شده ،نظافت كرده و حمام كنيد.
شما نبايد ھمسری باشيد كه بچهھای خود را با كفشان كثيف به مدرسه
بفرستيد .ھمينطور لباسھای شوھرتان بايد تميز و اتو كرده باشد .شما بايد
ھميشه به اين بيانديشيد كه يك خانوادهی زيبائی بسازيد.

ھراس از سوء استفاده از پول عمومی

شركت جدی و ھميشگی در سرويس ھفتگی

شما به ھيچ دليلی نمیتوانيد از پول عمومی برای مقاصد شخصی استفاده
كنيد .بعضی از رھبران فكر میكنند شايد میتوانند از آن پول برای مدت
كوتاھی غرض كرده و خانه خريداری كرده و بعدھا بطور اقساط آن
غرض را بپردازند ،ولی اين كار درستی نيست .در واقع ،انجام اين كار
از اين طريق عملی نيست .در چنين مواردی خدا به چنين فردی بركت
نخواھد داد و شيطان ھم اجازه نخواھد داد تا اين فرد پولدار شود .بسياری
از شما فكر میكنيد كه چنين كاری ممكن است .بسياری ھمچنين
میانديشيد كه اين عمل بھترين راه برای حل مشكالت مالی شما خواھد
بود ،در صورتيكه اين عمل بسان خوردن سم است .بعد از گذراندن
وركشاپ ثبت نام برای پادشاھی بھشتی شما بايد ده درصد درآمدتان را
پيشكش كنيد .شايد فكر كنيد كه پرداخت ده درصد از درآمدتان مبلغ زيادی
به نظر میرسد .اما بايد درك كنيد كه پيشكش ده درصد حمايت روحی
برای خانواده شما به ھمراه خواھد داشت .براين اساس است كه اين مسئله
بسيار حائز اھميت است.

در اين مورد شما نمیتوانيد استثنا قائل شويد .ھمينطور بايد از مسئول
نھضت دعوت كنيد كه به خانهی شما آمده و برای خانواده شما دعا كند.
وقتی كه به يك خواھر ژاپنی گفتم كه رھبر خودش را دعوت كند ،او در
جواب گفت كه در ژاپن تاكيدی بر اين موضوع نيست به ھمين
خاطرنمیتوانم اين كار را انجام بدھم .چنين كاری درست نيست .الزم
است كه شما سرويس خانوادگی داشته باشيد .وقتی كه مسئول نھضت به
خانهی شما آمده تا برای خانوادهی شما دعا كند ،بركات بسياری شامل حال
خانوادهی شما خواھد شد .حتی اگر او احساس مزاحمت كند ،شما بايد
مشتاقانه از او برای يك وعدهی غذائی خوب دعوت كنيد .اعضای ژاپنی
آيا متوجه میشويد؟ شما بايد با اعضای مسنتر ھمراھی كرده و به
اعضای كوچكتر عشق بورزيد.
عادت كنيد با ديگران با احترام برخورد كنيد .اغلب اوقات من به كاركنان
چانگ پيانگ میگويم كه با ديگران با خوشروئی احوالپرسی كنند .حتی
كسانی كه در فروشگاه چانگ پيانگ مشغول به كارھستند به خوبی
آموزش ديدهاند تا با مشتريان با احترام رفتار كنند .شما میتوانيد ھر روز
سر ساعت  ١٠:٢٠دقيقه صبح به آنجا رفته و آنھا را قبل از باز شدن
درب فروشگاه ببينيد .آنھا نحوهی گفتن كلماتی چون "خوش آمديد،
خدانگھدار ،لطفا ً دوباره تشريف بياوريد" را تمرين میكنند .ما نيز بايد
چنين كنيم .شما بايد از چنين عادتی در احترام گذاشتن به ديگران
برخوردار باشيد .در صورت عادت كردن به انجام اين كارھا ،نظر و
عقيدۀ مردم نسبت به كسانی كه وركشاپ چھل روز را در چانگ پيانگ به
پايان رساندهاند ،عوض خواھد شد.

لطمه وارد نكردن به احساسات ديگران
لطفا با كالم عشق راستين سخن گفته و ھميشه در مورد ديگران چيزھای
خوب بگوئيد .كلماتی را بكار بگيريد كه نشان دھندهی توجه شما به فرد
باشد .اگر كالمی نادرست بكار ببريد ،با مشكالت روبرو خواھيد شد .قرار
نيست ھر آنچه را كه دوست داريد به زبان بياوريد .وقتی شما حرف
میزنيد بسان اين است كه بذری را میكاريد .شما میتوانيد با مطرح
كردن چيزھای خوب بذر خوبی بكاريد و خوبی برداشت كنيد و يا اينكه با
حرفھای بد بذر بدی كاشته و بدی برداشت كنيد .بنابراين تا در مورد
درست بودن چيزی به طور صد درصد اطمينان نداريد آن را مطرح نكنيد.
حتی اگر چيزی را شنيدهايد ولی مطمئن نيستيد كه منظور از مطرح كردن
آن موضوع از جانب آن فرد صد درصد چه بوده ،در مورد آن صحبت
نكنيد .بطور عمومی ما خيلی زياد تمايل داريم در مورد ديگران صحبت
كنيم .بنابراين فقط چيزھائی را عنوان كنيد كه به ديگران كمك میكند.
مخصوصا ً اين امر در بين شوھر و زن صادق میباشد .كلماتی خوب و
مثبت را بكار گيريد كه بيانگر توجه شما نسبت به يكديگر باشد.

تستمونی
معجزهی يك زن باردار
يكی از شركت كنندگان در پنجاه و پنجمين وركشاپ چھل روز برای يك
گفتگويی خصوصی پيش من آمد .او اخيراً مشكالت بدی در ارتباط با
بارداری داشته است ،ولی بالخره باردار شده بود .اما پزشك بواسطهی
ناقص بودن جنين پيشنھاد كرده بود تا آن را سقط كند .وقتيكه من به جنين
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در داخل رحم نگاه كردم ،در مورد تشخيص بيماری از جانب پزشك در
بارهی ناقص بودن آن با او توافق نظرداشتم .ولی ديدم كه اگر آن زن
بخواھد جنين خود را سقط كند ،ھرگز قادر نخواھد بود تا به فرزند ديگری
تولد بدھد .در نتيجه اين مطلب را با او و شوھرش در ميان گذاشتم.
ھمينطور برايشان توضيح دادم كه اين بچه اصالً خوب به نظر نمیرسد،
ولی بھتر خواھد بود تا به آن كودك تولد بدھد ،حتی اگر قرار باشد كه
بالفاصله بعد از تولد بميرد .سپس اين نكته را به آنھا يادآوری كردم كه آن
كودك توسط خدا فرستاده شده است و ما میتوانيم با تالش سخت ،ارواح
پليد را بيرون رانده و او را سالم تولد بدھيم .منتھی نمیتوان توقع سالمتی
صد در صد داشت.

قدردانی بسيار برای ھمگی ما آواز خواند.

بايد زندگی خود را تغيير داد
با شنيدن چنين تستمونیھايی از چانگ پيانگ میتوان به اين باور رسيد
كه زندگی ما تحت تاثير دنيای روح واقع شده است .بدنھای جسمی ما
مورد ھجوم حمالت ارواح پليد ھستند .براستی اگر اجداد ما و خود ما
خوب زندگی میكرديم وجود چنين تاريخ پليدی ممكن نمیبود .اكنون نتيجه
ی تاريخ پليدی آشكار شده است .تمامی كارھای به اشتباه انجام شده توسط
اجداد ،ما را به لبه پرتگاه مرگ میكشاند .با نگاه به تمامی دردھا و
رنجھا ،میتوان آنھا را به عنوان لوحهی ثبت شده از نحوهی زندگی
اجدادمان مشاھده كرد .ما چقدر خوشبخت ھستيم از اينكه میتوانيم راه
زدودن اين بار سنگين از دوشھايمان را يافته و زندگی خوبی را پيش
گيريم .ما میتوانيم با سالمتی كامل زندگی كرده و از نظر روحی و
جسمی درخشان باشيم و در پايان دوره زندگیمان بر روی زمين به مكانی
روشن در دنيای روح برويم .بنابراين در طی وركشاپ نه تنھا در تالش
برای آموزش منطقی اصل الھی ھستيم بلكه تالش خواھيم داشت تا آن را
در زندگی روزانه خود پياده كنيم .از اين به بعد زندگی ما بايد تغيير كند.
ما میبايست تفاوت چشمگيری را در مقايسهی قبل و بعد از وركشاپ
چھل روز در خودمان مشاھده كنيم .نحوهی نگرش شما ،نحوهی سخن
گفتن شما ،نحوۀ گوش كردن در شما و حتی سرعت حركت دستان شما بايد
متفاوت باشند ،در غير اينصورت ايجاد تغيير در شما ممكن نبوده و تا به
ابد در رنج و عذاب خواھيد بود.

بالخره آن زوج تصميم گرفتند تا پايان دورهی بارداری در اينجا بمانند و
تالش زيادی داشته باشند .من نمیتوانم به ھيچ زوجی بگويم كه با صد
درصد موفقيت میتوانيم به كودكی سالم تولد دھيم چون اگر نتيجه غير از
اين باشد آنگاه مرا مورد سرزنش و مواخذه قرار خواھند داد .اگر چه
نتيجهی بد زمانی حاصل میآيد كه خود آنھا به اندازۀ كافی تالش نداشته
باشند .در مورد اين كودك خاص ،موضوع بسيار جدی بود .برای ھمين
از آن مادر خواستم تا برای چھل روز در اينجا بماند تا خود من روزی سه
بار او را "انسو" كنم ،چون ارواح پليد باعث شده بودند كه سر اين كودك
پر از آب شود .در طی دورۀ چھل روزهی او میتوانستم ببينم كه وضعيت
جنين )در رحم( ھر روز بھتر و بھتر میشد .وقتی كه من شكم مادر را
لمس می كردم اين كودك به من میخنديد .در پايان دور دوم وركشاپ
چھل روز آن زوج ،توانستم ببينم كه آن جنين سالم شده بود .آنجا بود كه از
او خواستم كه برای آزمايش وضعيت كودك نزد پزشك برود .نتيجهی
دريافت شده بسيار تعجب آور بود و پزشك بسيار بھت زده شده بود .او به
چانگ پيانگ بازگشت و من اميدوار بودم كه آن كودك بزودی متولد شود.
سرانجام در زمان تعيين شده آن زن به يك فرزند پسر سالم تولد داد .بسيار
شگفت انگيز بود .از طريق اين تستمونی ،میتوان ديد كه دليل چنين
بيماری تنھا مسائل روحی بود.

حفظ تجربيات بدست آمده در چانگ پيانگ
چيزی كه من میخواھم به شما بگويم اين است كه اجازه ندھيد تا بركات
دريافت شدهی روحتان در اينجا )چانگ پيانگ( پايمال شوند .بدين ترتيب
شما بدنبال پايان يافتن وركشاپ چھل روز قادر خواھيد بود تا خود را به
سوی خوبی تغيير دھيد.

تستمونی فردی از ھيروشيما

بسياری از مردم در طی دورهی وركشاپ در اينجا در وقف كردن از خود
مايع می گذارند .آنھا پيمان میبندند كه انسانی تغيير يافته بشوند .ولی
بدنبال وركشاپ من با نگاه به زندگی آنھا اغلب شاھد چيزھايی ھستم كه
مايل به ديدن آنھا نيستم .آنھا دوباره تحت تاثير مسائل دنيوی و غيرمذھبی
قرار میگيرند.

رھبر يكی از مراكز نھضت در شھر ھيروشيما دو فرزند خود را به اينجا
آورده بود .اولی نيمی از مغزش فلج بود و دومی نمیتوانست راه برود.
بدنبال گذراندن وركشاپ در چانگ پيانگ او شھادت داد كه فرزند اولش
حرف زدن را آغاز كرده و حالش خوب شده است .من از آنھا خواستم كه
بيشتر بمانند ولی او گفت كه فرزندانش را برای تعطيالت تابستان به
چانگ پيانگ خواھد فرستاد و بالفاصله اينجا را ترك گفتند .فرزند دوم در
آن زمان بسيار كوچك بود و نمیتوانست روی پای خود بايستد .من
میديدم كه پاھای آن طفل از نظر روحی چقدر رنجور و بھم پيچيده شده
بودند و در عين حال میبايست او را طبق روال معمول "انسو" میكردم.
دردی را كه او متحمل میشد را تصور كنيد .ھمگی با ھم گريه میكرديم.
ولی حاال اين كودك كامالً سالم است .آن مرد در پايان تستمونی خود با

اشكھای خدا
من قبالً در مورد اولين ديدارم با خدا برايتان صحبت كردهام .در بسياری
از اوقات در رودرروئی با مسائل دشوار به آن دوران میانديشم ،اينكه
خدا چگونه گريه میكرد و چگونه رنج
میكشيد .من میخواھم به شما كمك كنم چون
شاھد آن بودهام كه ارواح پليد و كينهتوز به
خاطر گناھان جمعی و شخصی اجدادتان ،در
درون شما ساكن شدهاند .مشاھدهی اشكھای
خدا باعث شد تا من بتوانم در اينجا بسختی
كار كنم .تصوير اولين ديدارم با خدا را تا به
اين زمان در قلبم حفظ كردهام .تصميم من بر
اين بود كه اشكھای ناشی از درد و رنج خدا
را به اشكھای شادی مبدل كنم .تا به حال
حتی يك روز از اين تصميم منصرف نشدهام.
در آن زمان خدا پرسيد ،راه فائق آمدن بر
مشكالت ،بدون ھيچ تغييری در ميانهی راه
چيست؟ صادق بودن ،صداقت واقعی .كار
خود را توام با عشق راستين انجام دھيد ،با
اشتياق كار كنيد ،به ديگران خدمت كرده و
وجودتان را وقف كنيد .ھرگز خودخواه
نبوده ،متكبر و حريص نباشيد ،بلكه خود را
وقف نموده ،خدمت كرده و با جديت كار و
تالش داشته باشيد .اگر چنين كنيد ھرگز در
كارھايتان شكست نخواھيد خورد.
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بدنبال دريافت بركت ازدواج به شكلھای مختلف وضعيت ما بد و بدتر شده
است .چون ما از دريافت بركت مغرور و خودخواه شدهايم ،چون
طبيعتھای سقوط كرده در رفتار ما رشد كردهاند ،چون بر طبق اصل
زندگی نكردهايم و بواسطه گناھان جمعی ،بد و بد و بدتر شدهايم.

زمان آن است كه خود را چك كنيد
من از آغاز كار چانگ پيانگ ،به زمان بسيار زيادی برای بررسی خود
نياز داشتم .از اولين ساعات ھر روز تا صبح روز بعد بدون ھيچ
استراحتی به امور مشاوره با مردم مشغول ھستم ،به اعضاء آموزش
میدھم ،به مسائل روحی رسيدگی میكنم و حتی به دنيای روح سفر
میكنم .من ھمواره به اين میانديشم كه چقدر زمان برای مسائل عمومی
نسبت به مسائل خصوصی صرف میكنم .محك زدن خود بسيار مھم
است .من بايد ميزان كار و تالش سخت خودم را بررسی كرده و اينكه تا
چه اندازه فرمان خدا را با صداقت و عشق ،با قلبی فداكارانه در خدمت به
ديگران ،با داشتن صد در صد انگيزهای عمومی و با چه سرعتی به انجام
رساندهام؟ من اگرچه بطور عمومی كار كردهام ،اما ھميشه به اين نكته
توجه میكنم كه آيا قلب من براستی ھمگانی است يا اينكه از اھداف
شخصی برخوردار است .بررسی اينچنين خودم بسيارمھم است.

ولی ما با قرار گرفتن در چنين جايگاھی ،دوباره بركت دريافت كردهايم.
ما بايد از بابت وركشاپ ثبت نام در پادشاھی بھشتی و از والدين راستين
به خاطر دادن اين بركت به ھمگی ما قدردان باشيم .براستی اين تنھا يك
شروع تازه است.
از اين به بعد ما بايد فرد صادقی بشويم .اگر انسانی صادق ،عاشق و
فروتن نشويم ،ھمه چيز ھمانطوری كه بود باقی خواھد ماند .اگر شما
برای شوھر خود گريه نكرده و كاری برای او انجام ندھيد ،ھيچ پيشرفتی
حاصل نخواھد شد.
ورود انحصاری شوھر و زن به پادشاھی بھشتی

ما به اين میانديشيم كه كارھای روزمره از قبيل پخت و پز ،تميزكردن،
فرستادن بچهھا به مدرسه ،آماده كردن ناھار و شام ،و شست و شو و
بچهھا را برای خواب شبانه آماده كردن ،ھمهی زندگی ما است ،ولی اين
درست نيست .ما بايد به اين بيانديشيم كه آيا بعنوان پدر يا مادر سھم
مسئوليت خود را متمركز بر عشق به انجام رساندهايم!

ھمانطور كه من به واقعيت كنونی نھضت ھماھنگ نگاه كرده و به
زوجھای بركت گرفته میانديشم ،میبينم شوھرانی ھستند كه فقط مشكل
آفرين بوده و بسياری از ھمسران آنھا تصميم به جدائی گرفته و
نمیخواھند كه با مشكالت بيشتری روبرو شوند ،به ھمين خاطر با
فرزندانشان از خانه و كاشانهی خود فرار میكنند .اين اشتباه است .بركت
تنھا يك بار اتفاق میافتد و خدا دو بار بركت گرفتن را دوست ندارد.

يك فرد عاقل و آگاه ھميشه با حفظ موقعيت خود به تمامی كارھايش نظم و
ترتيب میدھد .چنين افرادی با بيشترين پيشرفتھا روبرو خواھند بود .در
طی دورهی زندگیتان بر روی زمين ھرگز نگران خوردن ،آشاميدن و
خوابيدن نبوده و مجذوب كاری نشويد .در حين نگاه كردن به شوھرتان به
اين فكر كنيد كه چقدر برای او زندگی كردهايد .در حين نگاه به خود در
مورد خودتان تفكر كنيد ،و در حين نگاه كردن به فرزندانتان به اين
بيانديشيد كه چقدر برای آنھا زندگی كردهايد .وقتی كه پدر ،مادر و
فرزندان بتوانند اينگونه وجود خود را مورد بررسی قرار دھند ،آنگاه قادر
خواھند بود تا يك خانوادهی راستين شده و پادشاھی بھشت را بر روی
زمين و دنيای روح بنا كنند.

مخصوصا ً ازدواج كردن خارج از نھضت عمل بسيار نابشايستی است.
اين حركت شما را به سوی جھنم سوق میدھد .درك اين موضوع بسيار
دشوار است كه شما بعد از انجام مراسم سه روز ،دوباره بركت بگيريد.
ممكن است كه بخواھيد خودتان را از مشكالت رھا ساخته و در تنھائی
ھمراه با خوشحالی زندگی كنيد ،ولی اين كار عملی نيست .شما تنھا با
شوھر خود میتوانيد وارد پادشاھی بھشتی شويد .شما به تنھايی نمیتوانيد
به پادشاھی بھشتی راه پيدا كنيد .شوھر و زن يكی ھستند .شوھر به تنھائی
يا زن به تنھائی نمیتوانند شھروند پادشاھی بھشتی بشوند .شما بايد بدانيد
كه چرا با چنين مرد يا چنين زنی نامزد شده و بركت گرفتهايد .شما
بواسطهی برخورداری از ظرفيت غلبه بر مشكالت و اينكه دارای
شخصيتی مستعد در دوست داشتن ھستيد ،میتوانيد تا از او ھمسری ابدی
برای خود بسازيد.

ميزان پيشروی در به كمال رساندن خود
ما نبايد وركشاپ را تنھا برای دريافت آموزش به انجام برسانيم .اگر اين
وركشاپ تنھا برای آموزش بود ،نيازی به آن نداشتيم .بعد از پايان
وركشاپ بايد به اين فكر كنيم كه اين يك شروع تازه برای زندگی ما است.
چقدر به كمال نزديكتر شدهايم؟ ما ھنوز به آن نقطه دست نيافتهايم.

والدين راستين به خاطر وجود موارد بسياری از درگيری بين اجدادتان،
شما را با ھم نامزد كردهاند .چه تعدادی از شما فكر میكنيد كه به خاطر
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حل و فصل مسائل و مشكالت گذشته با ھم نامزد شدهايد؟ ھفتاد و پنج
درصد از شما در اين امر سھيم ھستيد .چطور میدانيد كه ما در چه
شرايط روحی بسر میبريم؟ بايد خودتان را مورد بررسی قرار دھيد.
ھمگی ما بايد مشكالت اجداديمان را حل و فصل كنيم .به ھمين دليل بين
شوھر و زن مشكالت بسياری وجود دارد.

وجودتان بزداييد .در زمان رودررويی با مشكالت دعا كنيد و بخواھيد كه
آن مشكالت را در اينجا از بين ببريد .گريه كرده و ھر آنچه را كه در
وجودتان ھست ،بيرون ريخته ،با خدا و والدين راستين صحبت كرده و
زمانی كه به خانه بر میگرديد به سختی تالش كنيد .در رودررويی با
مشكالت از اجداد خود بخواھيد كه به شما كمك كنند .دوباره و دوباره از
آنھا كمك بطلبيد .شما نمیدانيد كه داشتن پدربزرگ ،مادربزرگ ،پدر و
مادر بازسازی شده به ارواح مطلقا ً خوب چقدر با ارزش است.

بسياری از زوجھای بركت گرفته ،ھمسر خود را كتك زده ،بر سر آنھا داد
و فرياد میكنند .شما در رودروئی با اين شرايط عصبانی میشويد ،در
صورتيكه میبايد فكر میكرديد كه اجداد من چه بر سر اجداد او آوردهاند،
چنين چيزی ممكن است ،میبايد به تمامی چيزھائی بيانديشيد كه برای
اجداد زوج شما اتفاق افتاده است .اگر اينگونه فكر كنيد نيازی نيست كه
نسبت به ھمسر خود كينهای در دل بگيريد .آنگاه میتوانيد ببينيد كه
ھمسرتان خوب است .آيا حتی با فرار كردن از شرايط موجود اين
مشكالت حل و فصل خواھند شد؟ ھرگز چنين نيست .بنابراين بھترين كار
دادن عشق فداكارانه و خدمت كردن به ھمسرتان است .اين تنھا راه برای
ايجاد تغيير خانواده است و بدين ترتيب شما میتوانيد يك خانوادۀ عشق
راستين بسازيد.

شما نمیدانيد كه تا چه مدتی زنده خواھيد ماند .وقتی به دنيای روح رفته و
كسانی را ببينيد كه در آنجا از شما حمايت میكردند ،متعجب خواھيد شد.
آنھا بسان ماموران حفاظت بسختی در تالش برای محافظت از ما ھستند و
آرزويشان به ارمغان آوردن خوشحالی برای ما است .درست مثل خدا و
والدين راستين ،زمانی كه آنھا را ببينيد بسيار متعجب خواھيد شد .اكنون با
به خاطر سپردن اين موضوع ،چيزھائی از قبيل ،محافظت كردن از
فرزندانتان در راه مدرسه يا كمك به ھمسرتان در محيط كار و غيره را از
آنھا طلب كنيد .در اين شرايط میتوانيد احساس كنيد كه آنھا با خانوادهی
شما ھمراه ھستند .من مطمئن ھستم كه بھترين نتيجه را بدست خواھيد
آورد.

بازسازی بزرگ فرشته از طريق عشق راستين

بسياری از اعضاء در آرزوی مالقات با من ھستند .بدنبال مالقات وقتيكه
آنھا اينجا را ترك میكنند ،من اجدادشان را صدا زده و در جھت زندگی
بھتر بازماندگانشان و در مورد مشكالتی كه بايد حل و فصل شوند با آنھا
صحبت میكنم .به ھمين ترتيب شما ھم میتوانيد از اجدادتان بخواھيد كه
به شما كمك كنند تا قلبتان به خدا و والدين راستين پيوند خورده و اينگونه
بتوانيد خانوادۀ راستين را بسازيد.

من قبالً در بارهی بازسازی بزرگ فرشته برايتان صحبت كردهام .ممكن
است كه شما فكر كرده باشيد كه اين امر در يك مدت كوتاه به انجام
رسيدهاست ،اما درواقع در طی پنج سال ديدار روزانه با او به انجام رسيد.
تنھا با عشق با او سالم و احوالپرسی میكردم ،و حتی با لبخندی در قلبم
برای وادار كردن او به تسليم خود ،به پيش رفتم .اگر من فكری پر از تنفر
میداشتم ،نمیتوانستم او را بازسازی كنم .از خدا متشكر ھستم چون او به
من خيلی كمك كرد تا از شيطان عصبانی نشوم بلكه با عشق مطلق او را
در آغوش گيرم .آيا میتوانيد مجسم كنيد كه با چه سختی و مشكالتی
روبرو بودم؟ وقتی به زوجھای بركت گرفته نگاه میكردم كه وجودشان از
طبيعتھای سقوط كرده و گناه لبريز شده است ،میتوانستم از دست او
عصبانی شوم ،ولی ماموريتی كه به من محول شده بود اين بود كه
عصبانيت را به عشق مبدل كنم.

زندگی ھمراه با ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق
خانوادهھای گرامی ،شما نمیدانيد كه چقدر زندگی زمينی ما كوتاه است.
نمیدانيد كه چقدر سخت است كه فرد با وجدان زندگی نكرده ،بلكه دارای
يك زندگی تحت تسلط شيطان يا ارواح پليد باشد .راه برای جدائی از
شيطان و ارواح پليد چيست؟ تنھا راه زندگی كردن با ايمان مطلق ،عشق
مطلق و اطاعت مطلق است و اينكه به گونهای زندگی كنيم كه بتوانيم در
آغوش خدا و والدين راستين جای بگيريم .من اميدوارم روش زندگی را
بكار بگيريد كه در زمان ورود به دنيای روح توانايی زيستن در پادشاھی
بھشتی را داشته باشيد.

زندگی با اجداد بازسازی شده
زمانی كه با مشكالت روبرو میشويد به چانگ پيانگ بيائيد و آنھا را از
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