
 وادی دوازدهم
 .اجرا مى شود مر اولارد آخر امر؛ 

 
اه ين آسمانن ساك  فرمان داد ات. م آماده بوديز ربای يك انشعاب عظي چ آبستن اتريكى بود و همه  اهكه ظاهرًا روشنايى ای قبل از سرييجى اهريمن از فرمانهقدرت مطلق؛ لحظ 

 .جانشينى  م رد هاان ااىىمن قرار داداه :قدرت مطلق أعالم كرد. رد يك كردهمايى زبرك. جمع شوند

 
 

 ساكنين:

 با جه اختياراتى؟ ،ه شخصىچ
 

 :قدرت مطلق
 !با اختيارات كامل رب سرنوشتش آد م

 !نمايد؟ زيیكسى را که تباهى و فساد كند و خورن دهى آنجایآيا قرار م  كنيم،و از تو از اپىى و تواانیى ياد مى كنيمىم ما که همیشه تو را ستایش 

 

 :قدرت مطلق
 .ر دهید مطالبى را که آد م مى داندب كفت؛ اكنون خ  ساكنين هب اه وبياموخت آد م را كل ان م وانید دىه را که شما نم چ دانم آن من مى

 

 ساكنين:
 .ى نيستاهرا هيج دانشى جز آنجه تو آموخت  ما! دانيمىما نم 

 .ز جانشين سؤال كنیددانید اىه را که نم چ توانید آن ىفت؛ م گ  آانن و هب ساكنيناهى رده ايشان را هب انمب س خ پ : قدرت مطلق هب جانشين كفت
 



 .اه افتادن آسمانني ای رد بين ساك هولول

 ساكنين از جانشين رپسیدند؛ انسان چگوهن القى است؟
 

 :جانشين
امواج را متراكم  ،رد ابتدا قدرت مطلق :آغاز شدگوهن ینا ااىى سكنا كزيدهظاهر انسان که رد هاان  ولى صورت و از عالم امر الق شدهاناان پ انسان؛ القى است که صور 

 ،كلسيم: مثل اهی ااىىهاان هز رذات تشكيل دهندا و آيندنمىرد  كه هب شمارش. رديدهگ شكيل آن از ستاركان و كاكشاناا ت  نااد که مجموهع بنياد ااىىو هاانى را هب ان م هاان  كرد
رباى  جسم اعزا م و رد اين شهر يا اان ااىىو طبق يك فرآيند ااص مرا هم هب اين ه  شهرى را رباى انسان بنا نهاد هب انم جسم و يا كالبد خاكى... آهن و ،مس، رف س ، ف تاسيمپ 

 .ساكن كرد مدت محدود و از طرفى انمحدود

 

 ساكنين:
 كوهن هب وجود آمد؟چ . هاان ااىى

 
 :جانشين

اهی شما نخواهند ردك هاان يا هاان هب آسانى اقرد هب يانن هب همين دليل زمي . تنید متفاوت اس ك ىآن زندىى م  طول موجءكامال با هاانى که شما ردهاان ااىى از نظر ارتعاشات و 
امواج هب هم زنديك و مقدارى از  ،رث قدرت شكفت انكيز عشقارد  .دمید يا امواج عشق را رد رذات و ،ااىى؛ از طريق القاء قدرت مطلق ربای الق هاان .شد

 توانيمىردو كه م گ ت مثل كاشت يك ردس . شما كاشتو رد اين هاان فعلى ما  تيك ردخ  ندرا مان  ويى آنگ  سپ ورد و س آاوليه هاان ااىى را هب وجود ه هست  متراكم شدند و
 خودكار  صورتنيرواهی تغيير و تبديل هب اوليه هاان ااىى هبا كاشته شدن هست  .ردو ربسيمگ ميليارد  هب ميليارداه ،با فرآيندی ااص اري نيرواه و مواد اوليه رد زمينبا موجود بودن س

كافته م  دو رد زري زمينگرردخت ه طورى كه هست وارد عمل شدند و همان كافته شد و جهان خاكى متولده ولي ا تههس  شودىش اه ميليون تغيير و س با طى ميليونپ رديد و س گ  جهان خاكى ش
امواجى که هاان ااىى را هب  اين است که مهم رد هولى نكت  اج؛شت هب اموگ يعنى باز ؛ولش رتخيص خواهد شدا هيك روز هم مناد م و هب نقط  امروزی رسید و هتبديل هب نقط 



 .ماندمىباقى ، نقطه اهى ردگند؛ زريا علم و آمتفاوت هست  ا همكاماًل ب نقطه نظر دانش و آكاهى د؛ اما ازنهر دو يكى هست  يندآمىه از انادا م هاان ااىى هب وجود امواجى ک وردند وآوجود 
 .ك نيستاقبل رد، يانن هن رباى شما و هن رباى زمي ، است رديدهگ از هاان فعلى شما مهيا  ،ه مواد اوليه ربای الق هاان ااىىنظر هب اينك 

 

 ساكنين:
 اهيى داريد؟گىه وژيچ ،شما هب عنوان يك انسان

 
 جانشين:

آنها را  ،آموزش و تجرهب و ما بایستى با ه استرد ما تعبيه شد ،كچاهی كوصفات قدرت مطلق رد اندازه ايم و رد ردون ما قرار كرفته است و همين طور اكثرهما علم را آموخت 
 .دهيمب ات هب مرحلاای ربسيم که راه را از جاه تشخيص ،خودمان را خودمان رقم زبنيم از ردون خود بيدا كنيم و اختيار كامل داريم ات سرنوشت

حقارت و  ،اضطراب ،رتس ،اه حركت كنيم؛ هب انآرامىر هب طرف ضدارزشگ رسيم و اىم  رامش و يا شادی و شعفآاه حركت كنيم؛ هب آسایش و ر هب طرف ارزشگ ا
 .رديمگ ىرهنمون م ، سختى و عذاب

 
 ساكنين:

 سيار است؟ب  ،هى رد زمينباکه احتمال فساد و خورنزيی و ت  كنيدمىآيا فكر ن . اختياری که شما داريدبا اين علم و اين صفات و اين 
 

 جانشين:
ردهمایى را هب گ ايم و يا همين بسته مانى كه با قدرت مطلقي پ از جمله  ،ذشتهگمطالب و ااطرات  هكلي  ،يريمگ ىم  كالبد ااىى قرارد يا ل خصوصاً وقتى كه ما رد ب  ،حق با شما است ،آری
انیى اباالیى از دانش و معرفت و يا د هى هب مرحل زمانى که هر انسان  ذرييم وپتأثير  ،موجود است و از آن ،اه و يا آرشيو و يا لوح محفوظگانخودآ اه همه رد ضمير  اما اين يم؛ورآىااطر نم 
كاه خواهد فهميد ك ،اه خودش واقف شودآگانخود يا ضمير   آرشيو و هذشت گاطالعات  تواند هبمىاو  ،ظرفيت الز م را كسب كند ربسد و قرار  ،ردون انسان اه ردوهن تمامى جهانچگ ه آن



 .كرفته است
 ... که تموخ آهب من  ،بدانید که قدرت مطلق يكدارد؛ ولى ن  قطعاً وجود، مست ظلم و  ،وهن فساد و خورنزيىگ احتمال هر ،حق با شما است

 شود()سکوت ربقرار مى
 

 ساكنين:
 ه آموخت؟چ
 

 جانشين:
 .شودىامر اول اجرا م  ،موخت که؛ رد آخر امرآ
 

 ساكنين:
 يست؟چ مفهوم این جمله  !شود؟ىامر اول اجرا م  ،رد آخر امر

 

 جانشين:
وجه گ دستور اول شما تولید  ر خواسته يااگ  .دآيذشت زمان هب اجرا ردگواند با ت ىم  ،هر خواسته يا دستوری يعنىبايستى زمان را رد نظر داشت؛ ، ربای رسیدن هب اهداف ،رد زمين
كاريد و مراقبتگ وجه فرن گ  شما بالافصله صاحب ،ى باشدگ فرن   .ى شويدگ فرن جه صاحب كو ،با ربداشت محصول ،امرات رد آخر  ،مائیدن  ى نخواهید شد؛ بلكه بایستى بذر كوجه فرنكى را ب
 .رددگ  مشخص ،نتيجه زنديك شويم ات ،باشيم ات هب آخر امر  الق انسان ر واقيعگ س بایستى نظارهپ 
 

 ساكنين:



 يست؟چ  زمان رد جهان خاكى! فتید زمانگ شما 
 

 جانشين:
كانى هم كه از آن ،دبودن كمتحر، اينكه امواج مد و نظر هبآهاان ااىى هب وجود  ،طوری که كفته شد؛ از رتاكم امواجهمان.؛ رد حال سکون نیستهيج جيز رد هاان مادی اه هب وجود م

 رديد وگ  كآمد متحر
كان متحرمحلى را  كان متحر فضا انمیده شد و از رتكيب ،اه خود قرار دادگجوالن  كکه م لبته ا هب خود زائیده شد؛ خود ت،ه اس ب ل محاس ب كه اق... و  1-2-3 زمان هب صورت ،و فضا كم
 .رديدگ  رهسيار آن ديار ،سم ااىىر با قرار كرفتن رد ج گ آن نیستید؛ م  هزمان و معجزك اقرد هب رد. دهیدىحيات م  هزمانى ادامبىشما که رد 

 

 ساكنين:
 !یست؟چ زمان  همعجز
 

 جانشين:
رشد كنند و  يندوجود آ ااهن هبگيو  ندردگ ديدار پ ،مايعات و جامدات، اهگاز: اهآناز وجود  ماهيت دهند و تغيير ،فرصت داد كه رد طول زمان ،زمان است که هب امواج هاين معجز

د و مراحل آموزش ننماي  كارزش بودن و حيات را رد ند و لذت وذارند و ازدياد ياب گحيات  ه هب عر اپ ،اه رد اقلب جسمانىانسان سپ ات جانوران و س ، دندگرو متنوع شوند و تكثير 
 .شود اجرا ،امر اول ،س منتظريم ات رد آخر امرپ ارزشمند است طى نمايند؛  ای بسزمينى را که تجرهب

 ،ظرف زمان ر اينكه ازگ وجود ندارد؛ م  ای ذذف زمانهيج راهى رب ی نمايد وپربا موفقيت س  رابايستى زمان . بنارباين؛ هم القت و هم هر فرد ربای رسیدن هب نتايج دلخواه
 .منتيجه يا رتخيص ربسي  هعبور كنيم ات هب مرحل  تبديل بایستى از مراحل تغيير و ،رج شويم و ربای رسیدن هب آخر امراا

 .نندك ىهدايت م  ،هب نتايج دلخواه يا آخر امر وجود دارند که ما را يا حركت نيز كو تحر احيا ء،البته رد زمين؛ هس نيروی القا
 



 ساكنين:
 تغييرء تبديل و رتخيص را توضيح دهید؟ ههس مرحل 

 
 :جانشين

كاتسازرتين رتين و سرنوشتىاين مراحل از مهمترين و اساس  ساختار صور ظاهر  هاان  ردرند كه هم وآشود را هب اجرا ردىامر اول اجرا م  ،د ات اقنون رد آخر امرباشنمى ن
رفتار و كردار ، فتارگ  ،اندیشه ،نهان انسان از جمله؛ عقلپ نقش هب سزايى دارند و هم رد صور ، حيواانت و انسان، يااهنگ  ،جامدات ،مايعات ،كازاه، ؛ امواجااىى مثل
هستى هب حالت سکون  ،رفتگ ىو رتخيص انجا م نم  تبديل ،ه رد هستى؛ تغييرچ نان چ ه نمايند و گاردمند و آتبديل هب انسانى خ  ،زمان مؤرث هستئد ات انسان كم خرد را هب مرور، انسان
 گرديد.و متالشى مى و بالافصله متوقف آمدمىرد 

 .مارد با هم رتكيب شوندربای مثال؛ وقتى که يك اسير م با يك تخمك رد رحم 
، كامل شد اه که تبديلگردند و آن گ مىنوزاد  كيرند و تبديل هب يگ مىشكل  ،ظرف زمان این تغييرات رد ،ماه 4ذشت ذدود گس از پ شود و ىبالافصله تغييرات شروع م 

يا  يا هزاران مثال و ردخت و كيا ي ند م وگ رات و تبديالت رد كاشت و ربداشت توانيم شاهد تغيي مى و همين طور ما آيدمىيرد و طفل هب دنيا گ ىعمليات رتخيص انجام م 
 .ر باشيمگ دي  نموهن

هيج تغيير  ،اهون بدون مساعدت و ياری آنچ تابند؛ ش ىم شده و هب ياری تغييرات و تبديالت  اه نيز وارد عملكه آن ،احيا و تحرك نيز رد هستى وجود دارند ء،البته نيرواهی القا

 گيرد.نمىبديلى انجا م ت و يا 

 
 ساكنين:

 دد؟گرمىهب انسانى خردمند تبديل  ،فردى كم خرد ،کوهن با تغييراتچ 
 



 جانشين:
 .ردندگ بديل ات ت ، ذريدپاه انجا م بایستى تغييرات رد ااصيت آن، باشندىااصيت هم م  كياه اختيار دارند؛ دارای وهن که انسانگ همان 
  

 ساكنين:
 ااصيت آناا جیست؟

 
 جانشين:
 .رتتس پ هى گاايد هم اه و شرتين انسانستپ  مثل ،از عالم يايين نيمى و منزه واپك و منزه  ،و نيمه هستند؛ نيمى از عالم باالاه دارای دانسان

كامل داانیى و تجرهب  يرد؛ مكر با كسب علم و معرفت وگ مى م ن ردد و اين مهم انجاگ تبديل هب روشنایى  ،توان آن را اتريكى انم نهادىحيوانى كه م  هآن نيم  ،بایستى رد طول مسير ت
خودش را طى نمايد؛ بنارباين ربای  زمانىه افصل ایستى ردد و هر تغييری بگ ايجاد ك اند كو اندرامى آتغييرات هب  نكهآيرد؛ مكر گ مىبدانيم هيج تبديلى انجا م ن  كو بایستى ني

 .داريم اه ما نياز هب زماننساناصفات تغييرات رد 
هب  فردی شرور را و تبديل نمائيم و ياگ است و را رد يك لحظه هب فردی رگ يا فردی ردوغ  بياموزيم و ننوشت  خواندن و، سواد رد يك لحظهىفرد ب  كتوانيم هب يىربای مثال؛ نم 
كلى را رد يك هفته يا يك معتاد و و ،فردی صالح  .هب انسانى سالم نمائيم تبديل ،يا ال

كلىمثال تغيير رد فرد معتاد  رباى. نياز هب زمان خاص خودش داريم ،از اين صفات زشتی تغيير هر كدا م ربا جسم يا  ستى تغييرات رد طول زمان؛ رد قسمتباي  ،و يا ال

 .داريمزمان نياز  وقت ماه ٠٠ات  ٠١ هب ذداقل ،وربای انجا م اين مهم البته هب صورت بنيادى؛ ،رددگ و ايجاد او روان و هاان بينى  فيزيولوزی
 .كند غليه، رد بتواند رب نيرواهی تخريبى و بازدارندهر ف گ كنند؛ البته امىخود را آغاز  احيا و تحرك نيز حركت ،بالافصله نيرواهی القاء ،البته با بیدار شدن تفكر رد فرد

 

 ساكنين:
 !بازدارنده؟ ،هم توضيح بدهيك؟ نيرواهی تخريبى لطفاً اين را



 
 :جانشين

 ،رده باال از فرمان قدرت مطلق ى از فرمانداهنورد و يك آند اتريكى خود را هب دنيا خواهد اه فرزىشد و روشنای  ى رد زمين و آسمان ايجاد خواهدگ هب زودی انشعاب زبر ،با الق انسان
 .ند بودنيرومند خواه  ،بخشخواهند شد؛ هب طوری که هر دو اه تقسيم یاه و روشناىبخش اتريك  سرييجى خواهد كرد و هب طور كلى نيرواه هب دو

ه بخواهند و چ كه... ان مواد مخدر و الكل وگندن ك فمصر ،كارانستم، ييمانشكنان، ردوغکويان ،مثل؛ افسدین. دهندىد و كاراهی ضدارزشى انجا م م ننك ىنيرواهیى که فساد م 
و ... محسنين و ،صديقين ،صالحين، ويانگ ت مثل؛ راس . دهندىواهیى که كاراهی ارزشمند انجا م م قرار دارند و نير نيرواهى اتريكى يا تخريبى و بازدارنده هرد زمر ،ه نخواهندچ

 .رد قسمت روشنايى قرار دارند ،كنندىم  خدمت ،اه و هستىكسانى كه هب انسان
 ء،ماهم رد س  هم رد زمين و د هستند و رد حال آموزش و ازدياد افراد خود؛ البتهبراين دو نيرو رد حال ن 
 ،ربااست كنید نشست و ،ت كردارى و زش ر؛ وقتى که شما با انسان منف گ دي  الاا م تقوا و نموهن ر و همهم الهام فجو ،يردگ از طريق الاا م يا القاء انجا م مى، قسمتى از اين عمل

فته گ هب همين دليل هب ما . خواهند داد قاء يا آموزشنيكو را هب شما ال صفات  ،اهی نيکو سرشت معاشرت كنیدانسان ر باگ شما القاء خواهد كرد و بالعكس؛ او هب ال منفى را ئ مسا
 .ون خواهند كردرهنم ، عذاب ر زنديك شويم ما را هب اعماق بدبختى وگ كه ا. نشويم كزندي ،موجودات افسد خبيثه؛ يعنى هشد که هب شجر خواهد
 

 ساكنين:
 !وارد عمل شوند؟، تخريبى و بازدارنده نيرواهینين انشعابى هب وجود آيد و چ دهد را قدرت مطلق اجازه مىچ 

 
 .كنندهب صورت نيروى مكمل عمل مى، بازدارنده كنم نيرواهی تخريبى وداند؛ ولى من تصور مىاو خود بهتر مى

 !تواند داشته باشد؟ىمفهومى م  هچروشنايى . اشدبكى ن مى ندارد و همين طور ات اتري مفهو ،حيات، نباشد گاقبل تشخيص است؛ هب عبارتى ات مريز رب مبنای ضدش چ همه ،  هستىرد
رد رد جريان ب ن  كي البته كفتيم؛ بين این دو نيرى .نداه باش انسانه ندده ء ارتقا ،نيروی مكمل د هب عنواناننمىتو ه،كنيم؛ نيرواهی تخريبى و بازدارنده گاموضوع را از باال ن  گرا



ناانى و پ  ن ُخرد خواهد شد؛ زريا اين نبرداستخوانشا دند ورميگ زخمى و يا انبود ، دبرشماری رد اين مسير يا ن ىاهی ب قطعاً انسان ومفهومى ندارد ، رد بدون كشته و خورنزيیب است و ن 
كار   .كنيممىن است که تصور م آ رت ازىخيلى جد، آش

ه روشنايى و چ، بشود روهىگ ر بخواهد وارد هر گ مهم این است كه انسان اه نكت  ،خودش را انتخاب كنده ات هر فردى خودش جبه ، اختيار كامل داده شده ،هب همين دليل هب انسان
 .وه باای خودش را داردگر و هر ،داخت كندرپاتريكى؛ قطعاً بایستى باایش را ه چ
رد فرمان آمده  د؛ زريا هب همين دليلشرد نهايت هب خير ختم خواهد  ،ه باشدچدانم که هر مى موضوع عظيمى نهفته است و من نيك ناانپ اهی یاين باز هشت هم پ ولى 

 است؛
 او هزريا وعد رتديد ندارم؛ ،طلقو بخشندكى قدرت م و من هب رحمت  ،دانیدرا که شما نمى هچ دانم آن شود و قدرت مطلق هب شما كفت؛ من مىامر اول اجرا مى ،رد آخر امر

 .دندان نجه نمىآدهد ات بدانند موزش مىآ ناا راآورزد و عشق مى ،ردوغ نیست و او هب مخلوقين خودش
 

 ساكنين:
 بدهید؟ ممكن است توضيح ،احياء و تحرك انم ربديد، شما از هس نيروی القاء

 
 جانشين:

عالقمند  ،جزئى از هستىهر  ،از نظر القاء؛ هستى كاماًل فعال است .ه غير مستقيمچاز طريق مستقيم و  هچ ،ه منفىچه مثبت و چاهى است؛ گطالعات و آالقاء هب معنى انتقال ا
كار آن نمايد و نموهن انم خودش القاء هب هم. داندکه مى ه راچاست هر   .تواند هم مثبت و هم منفى باشدكه البته مى  ،نوعان خود استاه هب همانسان آموزش جانوران و ،آش

 رد. هم نداشته باشند ری رد مجاورت أن باشد و هيجکوهن اتصالى هم باگ دي  سيم مثاًل اكر از سيمى؛ ربق عبور كند و. موضوع القاء حتى رد جامدات هم نقش دارد
اهی الكترونيكى؛ سیستم تواند رد بعضى ازهمراه شما مى باشد و يا تلفناه و وسايل ربقى مىو ماشين اهی اساسى تولید ربقشود و اين موضوع يكى از اصلىالقاء م  ق،رب ،سيم مجاور

يريد گ خودداری نمائید؛ زريا رد میدان القاء آن قرار مى ،اهی خطوط انتقال ربق فشار قویشود از ایستادن و توقف رد كنار دكلمى فتهگ ايجاد كند و يا اينكه  القاء، اختالل يا نوزي
كار غلط و منفى خود را هب ديكران القاء نمايد؛ توانر مىگ ن يا فرد منفى القاء خواهد شد و ،لگ  ل رد گ  س از مدتى بوى پ ، لى را قرار بدهیدگ   بولى خوشگُ  و همينطور اكر رد كنار د اف



  .كنندارث خود را القاء مى رىگ روى دي  ،رت باشندکه قوی هر كدام. يرندبگ و يا منفى رد كنار يكديكر قرار ت ب رفتاری مث هركاه دو موضوع  بنارباين

اتريكى  اه ازمىتوانيم رباى خروج انسان ،از طريق همين ااصيت و القای مطالب ردست ما. باشدجريان مىس نيروی القاء شديدًا رد هستى ربای تغييرات و تبديالت رد پ 
 .اقنون است كي واهند آمد و اینبالافصله نيرواهى القاءكننده از آسمان و زمين هب يارى او خ  ،كند اه خودش اقدامه فردى رباى خروج از اتريكىگاالبته هر. استفاده كنيم

 ؛يعنى زنده كردن ،رد مورد احياءحال 
  .كندىرت مطلق است كه مردكان را زنده م قد، زبركترين احياءكننده

رد  ،ربندسر مى  مانى هب و اانبى اند و ردويا افرادی که رد ارث مصرف مواد مخدر هب انبودی محض رسیده تنداند و رد رنج و عذاب هس افرادی که رد اتريكى فرو رفته ،اما رد سطوح ما
 .ندارندفرقى ان گحقيقت با مرد
  .ه رد آسمانچ ،ه رد زمين؛ چيمي وگ ىاهى احياء كننده م نيرو شونداه مىباعث تغيير و تبديل آن نمايند واه اقدا م مىاه و نيرواهیى که ربای ياری رساندن هب اين انسانهب انسان

 .ربندیش مىپ عظيم را هب  هين ربانمشوند و اصورت كااتليزور وارد عمل مى هب تغييرات و تبديالترباى  ،رد تمامى سطوح هستى، البته نيرواهی احيا كننده
 رك؛تح  اكنون و
 .ازي نيستج فته شده؛ ركود رب هيج موجودىگ رباى همين  ،ريخت دنلحظه رد هم فرو خواه  كان رد يگتمامى ستار ،اشدبر رد هستى حركت ن گ ا

  .لى فرو خواهد ريختگ   همانند صخر ،باشدشرفت پی انسانى که افقد حركت و 
 .يردگ نمى تغييری و تبديلى شكلهيج ، راه نمايان خواهد شد؛ بدون حركت ،با حركت

صورتش را هب طرف  اى هب خود بدهد وهردج ١18  شرخ چ  ،حركت كای تفكر با ياست با رذه كافى ،اه استفردی که رد اعماق اتريكى قرار دارد و صورتش هب طرف اتريكى
 .دهدبنور قرار 

تبديل هب ياری  ن و آسمان ربای تغيير وبا اين حركت؛ بالافصله نيرواهی مثبت و الهى از زمي  بایستى با حركت هبحال  ،ای از نور را مشاهده كندهجرق هرد ابتدا شايد هب انداز
 .دو باشافتار و كردار گ ، تغيير؛ بایستى رد اندیشهاين  شروع هب تغيير نمايد و، او خواهند آمد و انسان بایستى با حركت

كاه آن انسان ذريد وپجا م ان  ،الز م ربسند و تبديل هاين تغييرات هب مرحل  ،ناايت و هب مرور زمان ات رد ،و خواهند آمداهب ياری  نيرواهى بيشترى ،هر جه تغييرات بیشتر باشد  ،آن



 .رددگ ىاه م هب ساري انسان خدمت هآمادت خواهد شد و ب خود تبديل هب نيرواهی الهى يا مث 
كار را  اهیدستو باشد مى خود شخص ههميشه رب عهد، رساند؛ ولى بار مسئوليت تلف هب ما ياری خواهندمخ نيرواهى  ،ز م هب ذكر است که رد تمامى مراحلال آسمانى فقط القای اف

 .است خود انسان ،رب عاد ،دهند و انجا م عملانجا م مى
 

 ساكنين:
كاب خطا يا فساد ،ر ما هم هب زمين ربويمگ كنید اىفكر م  شما كان ارت  هست؟ ام
 

 جانشين:
كار  ،اه وجدان خودشگش پی  همان انسان رد ولى ؛شونداه و خطااه مىترين فساداه و االفگ اه مرتكب زبربعضى از انسان .ذاردگىاله م انسان موجودی است که سر خودش هم ك 

 .رددگ  لباس زيبایى ر اينكه مليس هبگ م ، كيردىيا فسادی انجا م نم  هيج عمل ضدارزشى و، هب عبارتى دهد؛ىخودش را منطقى جلوه م 
 .دندگرىم ى منته . تباهى و انبودی فرد نتاا هب فساد وافريبنده و منطقى دارند؛ ولى رد  ا وبكنند که رد ابتدا ظاهری بس زي ای عمل مىوهنگ اه هب بنارباين اتريكى

كان اينكه مرتكب هركوهن فساد و االفى شويدا قطعاً  ،يريدگ اس جسمانى قرار ب بسيل شويد و رد ل گ ر هب زمين گ شما هم ا ،بلى . بسيار نيرومند و جذاب است اهون دا م اتريكىچ  وجود دارد؛ ،م
 .شود را عماًل ردك كنیداول اجرا مى امر، روزى مفهوم رد آخر امر كشايد ي ،ر رفتيدگ ا
 

 ساكنين:
 توانيم هب زمين ربويم؟کوهن مىچ 
 

 جانشين:



 .ذريشپ هفرمان يا اجاز یرگ موضوع الز م است؛ يكى خواست و دي  دو ،رفتن هب زمين یربا
 

 ساكنين:
 آيا مجازات ميشويم؟, اكر هب زمين ربويم و مرتكب خطا شويم

 
 :جانشين

که خدا  كندبالیى رب سر انسان انزل مى نانچ خود هب خود  ،ون عبور از خطوط قرمز زندىىچ خطوط قرمز عبور نكنید؛  يريد ازگ رد زمين بايستى ياد ب  ،مسئله خيلى ساده است! خندب با ل 
 داند.مى

لیس پ  هجريم شد که  وحشتناىى مواجه خواهید نان تصادفچ اان با گ روزی و انك كنید هب هرحال ي راغ قرمز عبورچ از ، یستچ دانید ى که شما نمىگ ا م رانندگربای مثال؛ اكر هن 

 .بسيار انجيز خواهد بود مقابل خسارت تصادف رد، یستچ دانید که آن هم نمى

 

 ساكنين:
 ای ربای ما نداريد؟هتوصي  ،ر ما خواستيم هب زمين ربويمگ ا

 
 :جانشين

 .ى كننددگ ران هم زنگ ذاريد دي گ ى كنید و ب گ رد زمين زند
 .ران هم روا مداريدگ رب دي  ،سنديدپ ىه رب خود نم چهر 
 .اه خسارت وارد نكنيدجانوران و هب ساري انسان ،كيااهن ،زمين هب طبيعت رد

 .زمين را آلوده نكنید



 .اه را لجن آلود نكنیدآب
كاريد ات دي ، ران قبل از شما كاشتند و شما خورديدگ دي   .بخورند انگربايستى شما هم ب

كاريد كاست که؛ همه ساله ي سالم ربای خوداتن اين ه وكيزاپای آبادانى زمين و محيطى آخر من رب هتوصي  ای از ات شايد رذه ه باشد و رد هر كجا كه ربويداز هر نوع ك، ردخت ب
 .رؤيت كنيد ،ردختانى که خود كاشتدايد شدنگ شود را با زبراول اجرا مى امر ،فرمان رد آخر امر

 .وقت من ديكر تمام شد. عززيان
 .بدرود

 .داهيى آغاز شده بوهزمزم ،رگ ای دي وهشگ دند و اين رد حالى بود که رد كر اه با خوشحالى از جانشين؛ تشكر و خداحافظىساكنين آسمان، رد اين شرايط

 اجرای وادی دوازدهم
 :شرايط اجرای وادی دوازدهم
 .باشدذشته گالیش ما اپ بایستى يك سال از شروع آموزش يا آغاز زتكيه و، ربای اجرای وادی دوازدهم

 .اشت ردخت نمائيماقدام هب ك ،يا اهل اانواده روهى با ساري دوستان وگ  يا توانيم هب صورت انفرادى ومى «اول ات دهم اسفند ماه»كاری تردخ  هرد هفت 
 .تواند باشدهر جا مى ،محل كاشت ردخت

كان از  بایستى نشان كنيم ات رد صورت ،كاريمنكتة مهم آن است که ردختى را که مى  .ات شاهد رشد ردخت باشيم، يمن مراقبت نمائيم و يا اطالع داشته باش آام
 كخش ايمهختى را که كاشت ر مشاهده كرديم ردن را يادداشت نمائيم و اكث آكاشت  بنارباين الز م است آردس كاشت ردخت و نوع آن را از هر نوع که باشد و اتريخ

كاريم و اين عمل ردخت آنكارى بايستى هب جاى ردختسال بعد رد فصل  ،يا از بين رفته شده و  .دهيممى هادام زی که زنده هستيمكاری را همه ساله ات رودو ردخت ب
  .كاريدب ردخت  ٠0١ دانشاءالله که شما بتوانی

 ی دوازدهميان واداپ
 



 


