
حضور جدی ارواح 
ن   ا�سانهای روی زمنی

گ
در زند�

جا مشاهدە تج���ات �ک زوج برکت گرفته در ارتباط با ا�سانهای روح را در این
. دە کندد�د رو� این برادر باز بودە و � تواند حضور ارواح را مشاه. خواه�م کرد

.   باشدتصاو�ری را که مشاهدە خواه�د کرد، نقا�ش های خود او از مشاهدا�ش �
.مشاهدات و گفته های این برادر مورد تای�د دمون�م قرار گرفته است



ن تدر�س اصل ال�  حضور ارواح در حنی



.وش � دهنددر � تدر�س در پانزدهم سپتام�ب دوهزار و �ک، چند روحاین بودایی به تدر�سات گ



ن در حال گوش دادن به تدر�سات د�دە شدنددر پانزدهم سپتام�ب دوهزار و �ک، .در � تدر�س ارواح د�گری ن�ی



رای دعا به �ک روز صبح زود که ب. وقت�که به چانگ پ�انگ رفته بودم۱۹۹۶در سال 
، مقداری آب برداشته و در حال د

گ
عا برای هو� گراند رفتم در جلوی چشمه ی آب زند�

که در سمت �� از آنها . سالمیت خود بودم که د�دم چند فرشته در اطرافم ا�ستادە اند
ی شب�ه پوست درخت در جام آب من ر�خت ن را بعد من آن. چپ من ا�ستادە بود چ�ی

ی احساس نکردم. بهم زدە و نوش�دم ن وز بود اما بعد از صبحانه ی آن ر . در آن لحظه چ�ی
.که از درد کهنه ای که در کمرم احساس � کردم، د�گر اثری ند�دم



کت بود�م، دمون�م به صورت رو� ظاهر شد و در م�ان اعضا قدم و ارواح جدا � زد در سال دوهزار و �ک وقت�که من و هم�م در �� از برنامه های ا�سو �ش
وع به ا�سو بر روی شکم و رحم او کرد. شدە از بدن جس� آنها را هدا�ت � کرد ن در برابر هم�م ا�ستاد و �ش هایی رو� از � د�دم که چط. در این حنی ن ور چ�ی

ون از آن محل هدا�ت � کردند ون � امد و چطور به بدنهای رو� مبدل � شد و اینکه چطور فرشتگان آن ارواح را به ب�ی .  هم�م ب�ی



 � کردە، این ف
گ

ن خود با مال�ات فقرا زند�  روی زمنی
گ

رد را مورد رنج و �ک روح مذهیب متدین که در زند�
های طالیی به �ک صند� �سته شدە بود و ارواح آزار د�. آزار قرار � داد ن این روح با زنج�ی دە از او ن�ی

.رک گفتندبا آشنا شدن این برادر با اصل ال�، تما� این ارواح پل�د او را ت. هموارە دور و بر او بودند



اما . افکار من�ن باعث جذب ارواح من�ن و پل�د � شوند
� ب��ا داشته و مثال به د�گر  ان خدمت وقت�که شما �ش

جا برای � کن�د، این ارواح من�ن وجود شما را ترک گفته و 
.حضور ارواح مثبت و نوراین باز � شود



دن با س�گار کش�دن و نوش�
و�ات ال��، شما روحت ان م�ش
ن ا مر را تضع�ف نمودە و همنی

ارواح پل�د را �سوی شما 
 جذب کردە و آنها عن� زن

گ
د�

ونه وجود شما را مک�دە و اینگ
بر شما هر چه ب�ش�ت در برا

وساوس و حمالت رو� 
.ضع�ف � ش��د



ن هون دوک هه، ۱۹۹۹�ک روز در سال  در حنی
دین وقت�که هم�م در حال خواندن سخنان وال

ن بود، د�دم که �شت � او �ک ت ونل باز راستنی
 شد شد که در انتهای آن �ک منبع نور د�دە �

و ارواح �س�اری هم در امتداد آن نور صف 
ظاهر بعد مادر مادر�زرگ هم�م. �سته بودند

شد و همانطور که هم�م در حال خواندن 
د و سخنان بود، فضا کم کم روشن و نوراین ش
ه همینطور رنگ اروا� هم که آنجا �شست

که هم�م چند روزی بود . بودند نوراین شدند
ون از �ک � درد رنج � برد و� بعد از آن ه

درد دوک هه و آن اتفاق رو� د�گر اثری از � 
.د�دە �شد



ن برنامه  ی چهاردهم آور�ل سال دوهزار و �ک در حنی
ر هون دوک بود که چهل و دو نفر از اجدادمان که د

ە و در چانگ پ�انگ آزاد کردە بود�م به خانه ی ما آمد
ن خواندن سخنان والدین توسط هم�م، در اط اق حنی

.ا�ستادە و به سخنان گوش � دادند



ه دعوت کردە و روزی صد و نود و دو نفر از اجداد پدری و مادری من و هم�م را که برکت گرفته بودند، برای �ف شام به خان
ن گ ،  چهار �شقاب، به تعداد چهار قب�له برای آنها روی م�ی ذاشت�م و هر کدام بدنبال آمادە کردن دو ن�ع غذای انگل�� و آلماین

ن چهار �شقاب اینگونه تما� آنها از هم. از آنها �شقایب برای خود بر� داشتند که بالفاصله به غذای رو� مبدل � شد نی
وع به خوردن غذا کرد�م اما با اتمام غذا خوردن آنها، غذایی که ما � خورد�م د�گر مزە ا ی ند. برداشتند .اشتبا هم �ش



شمع �ک روز من و هم�م در اطاق �ش�من برای تکث�ی ۱۹۹۸سال

جمع اتحاد در حال دعا بود�م که د�دم ارواح �س�ار نوراین در اطاق

.شدند و تما� فضای اطاق را کامال نوراین و درخشان کردند



ن �ک ورکشاپ در چانگ در حنی
روح پ�انگ، د�دم که چطور �ک

ون � آمد .از وجود برادری ب�ی
ون آمدە بو  د و نخست � او ب�ی

از این همه � و صدا در آنجا 
بعد . نگران بنظر � رس�د

امال وقت�که راە خروج را د�د ک
ون آمد .ب�ی



ارواح نوراین که در 
ر کنار درخت برکت د
هو� گراند چانگ 

.پ�انگ د�دم
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