
حضور جدی ارواح 

 انسانهای روی زمی   
ی

در زندگ

د رویح این برادر دی. یک زوج برکت گرفته در ارتباط با انسانهای روح را در اینجا مشاهده خواهیم کردتجربیات 
خود او از تصاویری را که مشاهده خواهید کرد، نقاشی های. باز بوده و یم تواند حضور ارواح را مشاهده کند

.مشاهدات و گفته های این برادر مورد تایید دمونیم قرار گرفته است. مشاهداتش یم باشد



حضور ارواح در حی   تدریس اصل الیه 



 بودانی به تدریسات گ
.وش یم دهنددر یط تدریس در پانزدهم سپتامبر دوهزار و یک، چند روحان 



.در یط تدریس ارواح دیگری نب   در حال گوش دادن به تدریسات دیده شدنددر پانزدهم سپتامبر دوهزار و یک،



عا به هویل دبرای یک روز صبح زود بودم، وقتیکه به چانگ پیانگ رفته 1996در سال 
، مقداری آب برداشته و در حال دعا بر . رفتمگراند 

ی
ای در جلوی چشمه ی آب زندگ

که در سمت ییک از آنها . سالمتی خود بودم که دیدم چند فرشته در اطرافم ایستاده اند
ی شبیه پوست درخت در جام آب من ریخت را بعد من آن. چپ من ایستاده بود چب  

ی احساس نکردم. بهم زده و نوشیدم وز بود اما بعد از صبحانه ی آن ر . در آن لحظه چب  
.که از درد کهنه ای که در کمرم احساس یم کردم، دیگر اثری ندیدم



کت   ا قدم یم زد و ارواح ، دمونیم به صورت رویح ظاهر شد و در میان اعضکرده بودیمدر سال دوهزار و یک وقتیکه من و همرسم در ییک از برنامه های انسو شی
وع به انسو بر روی شکم و رحم او کرد. جدا شده از بدن جسیم آنها را هدایت یم کرد هانی یم دیدم که چ. در این حی   در برابر همرسم ایستاد و شی

طور چب  
ون یم ون از آن محل هدایت یم کرد آمد رویح از همرسم بب  . ندو چطور به بدنهای رویح مبدل یم شد و اینکه چطور فرشتگان آن ارواح را به بب 



 یم کرده، این فرد را مورد رنج و 
ی

 روی زمی   خود با مالیات فقرا زندگ
ی

.  آزار قرار یم دادیک روح مذهتر متدین که در زندگ
های طالنی به یک صندیل بسته شده بود و ارواح آزار دیده از او نب   همواره دور و بر او  با آشنا . بودنداین روح با زنجب 

.شدن این برادر با اصل الیه، تمایم این ارواح پلید او را ترک گفتند



اما . افکار منف  باعث جذب ارواح منف  و پلید یم شوند
ط وقتیکه شما  دمت و مثال به دیگران خکرده برپا  شی

جا برای یم کنید، این ارواح منف  وجود شما را ترک گفته و 
.حضور ارواح مثبت و نوران  باز یم شود



دن با سیگار کشیدن و نوشی
وبات الکیل، شما روحت ان مرسی
مر را تضعیف نموده و همی   ا
ارواح پلید را بسوی شما 

 جذب کرده و آنها عنرص زن
ی

دگ
ونه وجود شما را مکیده و اینگ
بر شما هر چه بیشبی در برا
وساوس و حمالت رویح 

.ضعیف یم شوید



در حی   هون دوک هه، 1999یک روز در سال 
دین وقتیکه همرسم در حال خواندن سخنان وال

ونل باز راستی   بود، دیدم که پشت ش او یک ت
 شد شد که در انتهای آن یک منبع نور دیده یم
و ارواح بسیاری هم در امتداد آن نور صف 

ظاهر بعد مادر مادربزرگ همرسم. بسته بودند
شد و همانطور که همرسم در حال خواندن 

روشن و بود، فضا کم کمسخنان والدین راستی   
هم که آنجا اروایحنوران  شد و همینطور 

روزی همرسم چند . نشسته بودند نوران  شدند
د بود که از یک ش درد رنج  د از آن ویل بعمیبر

از هون دوک هه و آن اتفاق رویح دیگر اثری
.شدرد دیده نشد



 ی چهاردهم آوریل سال دوهزار و یک در حی   برنامه
ر هون دوک بود که چهل و دو نفر از اجدادمان که د

ه و در چانگ پیانگ آزاد کرده بودیم به خانه ی ما آمد
اق حی   خواندن سخنان والدین توسط همرسم، در اط

.ایستاده و به سخنان گوش یم دادند



ه دعوت کرده و روزی صد و نود و دو نفر از اجداد پدری و مادری من و همرسم را که برکت گرفته بودند، برای رصف شام به خان
،  چهار بشقاب، به تعداد چهار قبیله برای آنها روی مب   گ

ذاشتیم و هر کدام بدنبال آماده کردن دو نوع غذای انگلییس و آلمان 
ی   چهار بشقاب اینگونه تمایم آنها از هم. از آنها بشقانر برای خود بریم داشتند که بالفاصله به غذای رویح مبدل یم شد

وع به خوردن غذا کردیم اما با اتمام غذا خوردن آنها، غذانی که ما یم خوردیم دیگر مزه ا ی ند. برداشتند
.اشتبا هم شی



شمع یک روز من و همرسم در اطاق نشیمن برای تکثب  1998سال

جمع اتحاد در حال دعا بودیم که دیدم ارواح بسیار نوران  در اطاق

.شدند و تمایم فضای اطاق را کامال نوران  و درخشان کردند



در حی   یک ورکشاپ در چانگ
روح پیانگ، دیدم که چطور یک
ون یم آمد .از وجود برادری بب 
ون آمده بو  د و نخست ش او بب 

از این همه ش و صدا در آنجا 
بعد . نگران بنظر یم رسید

امال وقتیکه راه خروج را دید ک
ون آمد .بب 



ارواح نوران  که در 
ر کنار درخت برکت د
هویل گراند چانگ 

.پیانگ دیدم


