دنيای روح و زوجھايی كه مراحل بركت را تكميل نكردهاند
چندی پيش يك زوج جوان به دنيای روح رفتند و با توجه به اينكه آنھا قبال شكالت مقدس ميل كرده بودند اين سوال پيش
آمده بود كه وضعيت آنھا در دنيای روح چگونه است .در مورد مشابه ديگری ،مردی به دنيای روح رفت و زن باردار
خود را بر روی زمين تنھا گذاشت كه اين سوال پيش آمده بود كه اين خانم برای زندگی آيندهاش بر روی زمين چه مسيری
را بايد اتخاذ نمايد .برای دادن پاسخ درست ،اين دو موضوع را به دفتر چان پيانگ برديم كه پاسخ به شرح زير است:
بطور عمومی چيزی كه میتواند يك زوج بركت گرفته را از يك زوج معمولی متمايز سازد مسئلهی انجام "مراسم سه
روز" میباشد .در طی انجام اين مراسم مرد و زن ،ھر دو برای بازسازی يكديگر بپا خاسته و با واژگون سازی مراحل
سقوط ،ھمراه با پاكسازی رحم زن ،ھر دو در مقام بازسازی شدهی آدم و حوای راستين ْ،يا شوھر و زن راستين قرار
میگيرند كه در مرحلهی بعدی با تولد دادن به فرزندان راستين ،چھار پايهی اساسی را تشكيل خواھند داد .اين به شكلی
ساده تصوير يك خانوادهی بركت گرفته در مقابل ديگر خانوادهھا خواھد بود .در نتيجه اگر زوجی شكالت يا شربت مقدس
نوشيده و يا حتی در مراسم بركت شركت كرده باشند ولی مراسم سه روز را اجرا نكرده باشند ،خانوادهی بركت گرفته
محسوب نخواھند شد .بنابراين ھيچيك از دو زوج فوق ،زوج بركت گرفته نبوده و در ورود به دنيای روح سرگردان
خواھند بود تا به اين حد كه در اين سرگردانی حتی از ھمسر خود جدا خواھند شد.
در مورد اول كه ھر دوی آنھا به دنيای روح رفتهاند :بايد برای آزادسازی آنھا از طريق شركت در وركشاپ دو روز
چانگ پيانگ اقدام شود ،كه آنھا بدنبال آزادسازی و سپری كردن برنامهی آموزشی اصل الھی و شركت در مراسم بركت
تحت رھبری "ھونگ جين نيم" در دنيای روح برای اجرای مراسم سه روز راھنمائیھای الزم را دريافت خواھند كرد.
در مورد دوم كه ھمسر با نوزاد بر روی زمين تنھا ماندهاند :با توجه به اينكه آنھا زوج بركت گرفته نبودهاند ،و آن مرد به
احتمال بسيار در سرگردانیاش در دنيای روح ھمسر خود را بر روی زمين فراموش خواھد كرد ،در نھايت اين خانم است
كه بايد تصميم گيری نمايد كه ) (١آيا میخواھد با ھمسر از دست رفتهاش بايستد با اين فكر كه بعدھا در دنيای روح با او
خانواده بركت گرفته تشكيل بدھد )كه برای انجام اين كار بايد به آزادسازی ھمسر خود پرداخته و در مراسم بركت
مخصوصی كه برای اين دسته از افراد در نظر گرفته شده است شركت نموده و پس از آن مراسم سه روز را اجرا نمايند(
و يا اينكه ) (٢با فرد ديگری بر روی زمين بركت ازدواج دريافت كرده ،خانواده بركت گرفته تشكيل داده و صاحب
فرزندان بركت گرفته شود .بطور عمومی بواسطهی وجود دشواريھای بسيار در راه حل نخست ،به افراد جوان پيشنھاد
میشود كه راه حل دوم را پيش گيرند و البته در صورت اتخاذ راه حل نخست ،دعای خير و ھمكاری ما ھمراه آن عزيز
خواھد بود.
الزم به تذكر است كه تولد دادن به فرزند بركت گرفته و تشكيل چھار پايهی اساسی از مسائل بسيار مھم و اساسی
خانوادهھای بركت گرفته میباشد .بعبارت ديگر پايهای است برای بقاء و تداوم وجود آن خانواده كه بايد توجه خاصی به
آن شود .به حدی كه زوجھای بركت گرفتهی فاقد چھار پايهی اساسی بر روی زمين را بر آن واداشته است تا برای تشكيل
اين پايه فرزند اختيار كنند ،و يا آن دسته از زوجھای جوان فاقد فرزند كه يكی از طرفين در دنيای روح بسر میبرد تا به
اين حد پيش رفتهاند كه با شركت در وركشاپ مخصوصی در چانگ پيانگ ،و البته با تبادل نظر با زوج از دست رفتهی
خود از طريق دمونيم ،زمينه را برای شركت مجدد در مراسم بركت فراھم كنند .اين مورد البته نياز به تشريح بسيار دارد
كه اجازه بدھيد در فرصت مناسب به آن بپردازيم .منتھا به خاطر داشته باشيم كه تولد دادن به فرزند بركت گرفته و تشكيل
چھار پايهی اساسی )كه فقط از طريق داشتن فرزند پسر حاصل میشود( ،از اھميت بسزائی برخوردار ھستند .چھار پايهی
اساسی از طريق تولد دادن به فرزند بركت گرفتهی پسر حاصل خواھد شد .بعنوان مثال ،اين فرزند پسر خانوادهی "الف"
میباشد كه باعث بقاء و تداوم خانوادهی "الف" خواھد شد ،فرزند دختر در زمان ازدواجش به خانوادهی ديگری مثال به
خانوادهی "ب" رفته با پيوند خوردن به آن خانواده ،در بقاء و تداوم آن خانواده سھيم خواھد شد.
خداوند در تمامی تالشھايتان به خانوادهی شما بركت بدھد.

