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 آواز برای زندگی

 کندهزارساله؛ مسیری که به آسمان رهنمون میتمدن پنج
 داردبسیار غنی و باشکوه، حتی خدایان را به تحسین وا می

 نشان دادند خدایانباستان؛ راهی که  خرد
 کنندپندارها و رفتار مدرن از اهریمنان پیروی می

 کنندالحاد و نظریۀ تکامل سم منتشر می
 ای خشکیدهخالی از سنت، مانند دریاچه

 اند تا در انتظار آفریدگار باشنداند، آمدهاکثر مردم خدایانی هستند که بازپیدا شده
 و خوشی واقعی شماستبازگشت به آسمان لذت 

 دهیمرقصیم، دست و پایمان را حرکت میبرای رستگاری است که می
 نوازیمخواهی میو هر نت موسیقی را با نیک

 خواهد آواز رستگاری بخوانماین آفریدگار باشکوه است که از من می

 ، در لندن۲۰۱۰ژانویه  ۲۶

 

 

 تواند شما را نجات دهدفقط آفریدگار می

 توانید ببینیدمصیبتی بزرگ، اما نمی اکنون درهم
 توانید نجات یابید و پاک شویدفقط با بازگشت به سنت است که می

 رسانیدبا پندارها و رفتار مدرن به خود آسیب می
 دهدیۀ تکامل شما را فریب مینظر اهریمن سرخ با الحاد و 

 شدن استیگیری، ثبات، فساد و انهدام قانون هستند؛ کیهان در حال متالششکل
 کندکسی احساس ایمنی نمیها و خدایان همگی در خطر هستند، هیچانسان

 اند تا در امان باشنداند، اینجا آمدهکه بازپیدا شده هستنداکثر مردم خدایانی 
 موجودات را نجات دهد اند تا کیهان را دوباره نو کند و همۀدر انتظار آفریدگار بوده

 مقایسه نیستکسی قابلتواند شما را نجات دهد، هیچکه میدر خطر کیهانی، فقط اوست 

 ۲۰۱۷دسامبر  ۱۰
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 انتظار حیات

 انداند، در انتظار آفریدگار بودهاکثر مردم خدایانی هستند که بازپیدا شده
 شان تغییر کردبارها و بارها بازپیدا شدند، عهدشان را فراموش کردند و قلب

 ست، اما پوشیده در توهم استراه برگشت به آسمان اکنون اینجا
 تواند آیندۀ بشریت را نابود کندافکار و رفتار منحرف می

 رساندن به مردم هستندالحاد و نظریۀ تکامل در حال آسیب
 او اهریمن سرخ و ابلیس را زیر پای خود تحت کنترل دارد

 خواند تا مردم را نجات دهندو مریدان دافا را فرا می
گاه شوید   تان را از میان برداریدو موانع نجاتاز حقیقت آ

 ۲۰۱۸ژانویه  ۳۱

 
 

 

 

 عهدها

 دهداین آفریدگار است که به موجودات بشری حیات می
 اوست که مسیر سنت را برای آنها فراهم کرد

 تواند شما را به کسب فا و بازگشت به آسمان رهنمون کند، شما را پاک کنداین مسیر می
 انیت را از دست خواهید داداگر سنت را از دست دهید، انس

 پندارهای مدرن مانند گودال ژرفی پر از لجن است
 الحاد و تکامل دستور اهریمن سرخ بود

 اکثر مردم خدایانی هستند که به زمین فرود آمدند، با آفریدگار عهد بستند
 ته استتان در این نهفتان را دوباره بسازید؛ شکوهفا را کسب کنید تا تزکیه کنید، بدن خدایی

 تان را نجات دهیداید که موجودات در قلمرو آسمانیچراکه شما عهد بسته

 ۲۰۱۸فوریه  ۲۶

 
  



۶ 
 

 اشتیاق یک پیرو دافا 

 سرزمین چین را ترک کردم، به غرب تبعید شدم
 در اشتیاق ]رفتن به[ زادگاهم هستم

 و به یاد بانویی هستم که دوستش دارم
 نیا فرود آمدنداکثر مردم خدایانی هستند که به این د

 اند تا آنها را نجات دهد و به آسمان بازگردنددر انتظار آفریدگار بوده
 پندارها و رفتار مدرن ترفندهای فریبکارانۀ اهریمنان هستند

 وبرق هستندهای پرزرقالحاد و نظریۀ تکامل دروغ
 برای گسترش این حقیقت

 ارج بیایمتحت آزار و شکنجه قرار گرفتم، مجبور شدم به سرزمین خ

 ۲۰۱۸تابستان 

 
 

 

 شدنشفافیت پس از آگاه

 طور بیهوده برای شهرتسرگردان در زندگی به
 شده در پول، امیال و احساسات، دائمًا در حال جنگ و دعواگم

 گیرافتاده در کارمای بیماری، مانند گرفتارشدن در لجن و آب آلوده
 شودشفافیت خیلی دیر حاصل می سالی، وضوح ومرور زندگی با حسرت و پشیمانی در کهن

 موجودات زمانی خدایان آسمانی بودند
 ای متصور نبودفاجعه برای افالک رخ داد، هیچ چاره

 فرود به زمین، در انتظار آفریدگار
 هاشدن از گناهان، بازگشت به آسمانبردن کارما و پاکازبین

 شوندهای بشری مانع میمسیر خدایی قرار داده شده، اما وابستگی
 کندالحاد شرارت را در پشت خود پنهان می

 پایه استای پلید و بیتکامل نظریه
 دور است رفتار مدرن از الوهیت بسیار

 پندارهای گوناگون بشری موانع هستند
 توانند از عهدۀ آن برآیندمیه تعداد توانند نجات یابند، چیه تعداد مچ

 ۲۰۸اوت  ۲۰
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 زندگی ن دورۀفقط برای بازگشت به آسمان در ای

 هاهزار سالده
 هاالیۀ آسمانپیمودن الیه

 فرود به زمین در انتظار آفریدگار
 آفریندشماری میسازد، چیزهای بیچه کسی در دوران پایانی، کیهان را دوباره می

 گسترش دافا و نجات همۀ موجودات
 اندکه بازپیدا شده هستنداکثر مردم خدایانی 

 اندشده بودهتعیینظار زمان ازپیشاند، در انتسختی کشیده
 با پندارهای مدرن گمراه نشوید

 الحاد و نظریۀ تکامل همگی ساختگی هستند
 گشاستشده، زندگی پس از زندگی تقدیر راهدرازاکشیدهدر سفر طوالنی و به

 بازپیدایی فقط برای بازگشت به آسمان در این دورۀ زندگی

 ۲۰۱۸اوت  ۳۱

  
 

 دهندنشان می مریدان دافا راه را

 فاجعه در دوران پایانی، طوالنی نخواهد بود
 ها بودندمردم دنیا در اصل پادشاهانی از آسمان
 انسان شدند تا در انتظار آفریدگار باشند

 ای حقیقی را تزکیه کنند، تا به آسمان بازگردندتا دوباره ثمره
 فرصت اعصار در سمت شماست

 اما مشغول منافع خودخواهانه هستید
 شودحقیقت نجات همه جا پخش می

 کور شده هاقضاوت گم شدید، چشماما شما در پیش
 تان را باز کنید و حقیقت را جستجو کنیدقفل قلب

 دهندمریدان دافا راه را نشان می

 ۲۰۱۷سپتامبر  ۷
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 قلمروبازگشت به سه

 مدت پاییزهای بسیاراستقرار در دره به
 فا در حال اصالح کیهان است 

 ان کهن در حال پایان استجه
 دهدشود، دنیای آشفته را سروسامان مییک روز از کوهستان پدیدار می

 گر و مردم شرور راه گریزی نخواهند داشتاشباح مداخله

 ۲۰۱۸سپتامبر  ۲۳

 
 

 

 

 

 برای شما و همۀ موجودات

 العاده فقط در حافظۀ من مانده استدوران خارق
 های بسیارها و شبهای گرم محبت از میان روز نسیم

 گرداند به آرزوی اولآزار و شکنجه همه چیز را برمی
 قرارآور و بیکند عذابسرکوب شما را نگران من می

 اکثر مردم خدایانی هستند که به این دنیا پایین آمدند تا در انتظار آفریدگار باشند
 الحاد و نظریۀ تکامل در حال فریب مردم هستند

 بستی هستند که هیچ راه گریزی نداردن بنپندارها و رفتار مدر
 معنی زندگی بازگشت به آسمان است 

 گفتن حقیقت به همۀ موجودات 
 داشتن شما از رنج و دردسردور نگه

 العاده فقط در حافظۀ من مانده استدوران خارق

 ۲۰۱۸دسامبر  ۱۲
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 عشق یک مرید دافا

 ارمبازگشت به جایی که شروع کردیم؛ چه انتخاب دیگری د
 آزار و شکنجه در جریان است، آرزو دارم برایت دردسر ایجاد نکنم

 بیا جدا شویم تا اذیت نشوی
 خواهم به مردم بگویم معنی زندگی کجا نهفته استزیرا می

 انداند، در انتظار آفریدگار بودهکه بازپیدا شده هستنداکثر مردم خدایانی 
 م هستندکردن مردالحاد و نظریۀ تکامل در حال نابود

 پندارها و رفتار مدرن خطاهایی در زندگی هستند
 برای نجات تو و مردم دنیا

 خواهم حقیقت را در سراسر چین و خارج از آن گسترش دهممی

 ۲۰۱۸دسامبر  ۲۳

 
 

 

 شده در توهمگم

 شودابرها تیره و تار هستند، هیچ نوری دیده نمی
 دهندارائه می طور پیوسته نجات رامریدان دافا در میانۀ خطر به

 بیننددر دوران پایانی مردم دنیا فقط پول را می
 رسانندوار، به ارواح شیطانی یاری میشده در توهمی شبحگم

 شوندبدون اینکه بیدار شوند گناهان عظیمی مرتکب می
 اما دنیا برای این آفریده شد که به آسمان بازگردید

 ۲۰۱۹ژانویه  ۱

 
 

 

 

 



1۰ 
 

 انتخاب دیگری نیست

 فر زندگی با تو مالقات کردمدر س
 مان کاشته شدعشق در قلب

 اما من آزار و شکنجه شدم؛ برای اینکه برایت دردسر ایجاد نکنم
 ترک کردم، زیرا انتخاب دیگری نداشتم

 اندکه بازپیدا شده هستنداکثر مردم دنیا خدایانی 
 انددر انتظار نجات آفریدگار بوده

 هستند های دروغینالحاد و تکامل آموزه
 رساندن به ما هستندپندارها و رفتار مدرن در حال آسیب

 برای گسترش این پیام مهم
 آزار و شکنجه شدم، پس مجبوریم جدا شویم

 وقتی این موج سرخ سقوط کند، من و تو دوباره همدیگر را خواهیم دید

 ۲۰۱۹ژانویه  ۶

 
 

 تبدیل به گردوغباد

 نداکثر مردم دنیا برای این فا به زمین آمد
 شوند مدفون هستندوقتی وارد دنیای فانی پر از گردوغبار می

دهد که چیزی شما را تکان نمیگیرد؛ اما هیچیابد و مورد آزار و اذیت قرار میدافا گسترش می
 بیدار شوید

 شودزندگی، با ثروت و سودش، همه به گردوغبار تبدیل می

 ۲۰۱۹ژانویه  ۲۲
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 مکاشفۀ خدایی

 کندرهای تاریک کارمایتان را متالشی میحرکات رقص، اب
 خواندتان را فرامیشکافد، سرشت اصلیموسیقی خدایی توهم را می

 این رحمت آفریدگار است
 تان که زادۀ پندارها و رفتار مدرن است دست بکشیدهای پیچیدهاز شیوه

 تان بازگردیدو به مهربانی و سادگی
 کنندکه به زندگی حمله می هایی هستندالحاد و نظریۀ تکامل سرطان

 راه سنت مسیر مقدسی بسوی آسمان است
 ظهور آفریدگار برای نجات موجودات است

 بینید نظم و ترتیب اوستکنید و میآنچه احساس می
 دهدوغریب، با رحمت رستگاری را ارائه میبا پیشروی علیه همۀ چیزهای عجیب

 شن یون آرمان من است

 برگ ، در ادین۲۰۱۹ژانویه  ۲۳

 
 

 کالم رحمت بی

 با انرژی رستگاری در حال رقص هستیم
 تان را فرابخواندکند تا مهربانیموسیقی در وجودتان رسوخ می

 کندهای زیبا سرشت واقعی مردم را بازیابی میرنگ
 ظاهر دروغین الحاد را باور نکنید

 پندارها و رفتار مدرن در حال تغییر راه انسان هستند
 خواهی آفریدگاریمز نیکما در حال ابرا

 کردن نور امیدتان استکالم در حال روشنرحمت بی

 ، در ادینبرگ ۲۰۱۹ژانویه  ۲۵

   
 

 

 



1۲ 
 

 فرازونشیب

 جهتهبارها و بارها بازپیدایی، نجات دنیای ده
 تربارها و بارها زندگی و مرگ، در عزم خود مصمم

 کسی نخواهد دانستهایی که هیچها و آزمایشتحمل سختی
 های زندگیمکانی باال در تنهایی تماشاکردن فرازونشیب از

 ۲۰۱۹ژانویه  ۲۹

  
 

 

 

 

 

 اید را درک کنیدگیرم اگر آنچه شنیدهبه فال نیک می

 وزدباد سرد به صورتم می
 کنددافا قلبم را گرم می

 تواند دوام بیاوردها ادامه یافته نمیجنونی که با دروغ
 زگرداندن آنان به آسمان استآفریدگار در حال نجات مردم و با

 اند؛ در توهم نباشیدکه بازپیدا شده هستنداکثر مردم خدایانی 
 آوردپندارها و رفتار مدرن بدشگونی می

 کندالحاد و نظریۀ تکامل شما را گم می
 گذاشتن این حقیقت با مردمبرای به اشتراک

 ترسم نه از جنوننه از آزار و شکنجه می
 دهمرمای سوزان هنوز حقیقت را گسترش میدر سرمای شدید یا گ

 ۲۰۱۹فوریه  ۱۶
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 زدودن گردوغبار

 انداکثر مردم این دنیا خدایانی هستند که در شکل انسان بازپیدا شده
 آیندگروهی پس از گروهی دیگر برای این فا می

 کردن عهدهایی که بستندبارها و بارها بازپیدایی، فراموش
 شده در توهماسات مدفوندر میانۀ شهرت، سود و احس

 شودختم می زانیآو یاصخرهپندارها و رفتار مدرن به 
 داردالحاد و نظریۀ تکامل شما را در مسیری اهریمنی نگه می

 تا آسمان، زمین و بشریت را نجات دهد آفریدگار آمده
 ها انتظار بیهوده نبودها و سالسال

 اشیدکنید پس به دنبال حقیقت باگر این را درک می
 خود کرده استخواهد غباری را بروبم که شما را از خود بیاین آفریدگار است که از من می

 ، در سیاتل۲۰۱۹مارس  ۳۱

 
 

 

 مقدس

 آییم، بسیار دورما از شرق می
 مأموریت مقدسی داریم

 آوریمخواه میو قلبی نیک
 اکثر مردم خدایانی هستند که به این دنیا فرود آمدند

 رسانندت، سود و احساسات به خود آسیب میشده در شهر گم
 شوندپندارها و رفتار مدرن به گمراهی ختم می
 های پنهانی دارندالحاد و نظریۀ تکامل در پس خود انگیزه

 کسب فا و بازگشت به آسمان؛ این است آرزوی شما
 دروازۀ آسمان اکنون باز است، اما نه برای مدتی طوالنی

 ت استگویم حقیقآنچه به شما می
 خواهد مردم را نجات دهم تا به آسمان بازگردنداین آفریدگار است که از من می

 ۲۰۱۹آوریل  ۸
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 پیشگویی

 ام منتقل کردندیک پیشگویی که اجدادم در کودکی
 کندمی رانیهان را وها سال جسرخ ده ییکه بال گویدمی

 دنرویم نیاخالق و سنت از ب و
 شناسندیرا م مردم فقط پولدوران پایانی  در

 شودیآشکار ممان در مقابل چشمانقیقًا د ییشگویپ نیا
 انددهیرس یرفتار مدرن به مرز نابودپندارها و 

 دیگر ؛ دروغی پس از دروغیکاملنظریۀ تو  الحاد
 سابقه استیب یدافا گناه دانیمر ۀ و شکنج آزار

 حافظت کنندم شانکه مهربان بمانند و از قلب دیگویبه مردم ماین پیشگویی 
 پدیدار خواهند شدهستند  ستهیکه مقدس و شا یفروکش کند، کسانموج سرخ که  یهنگام

 دهدیردم را با رحمت نجات ماست، م بازپیدا شده نیزم یرو آفریدگار بر  رایز 
 دیبه بهشت بازگرد ییطال لوفریسوار بر ن د،یکن دایو نجات پاو را بیابید 

 ۲۰۱۹آوریل  ۲۵

 
 

 یرستگار  مسیر

 خوانمیرا م قتی، حقدوران پایانیمردم در  نجات
 داندیم یبه خداوند را نافرمان مانیا، سرخ حاکم است موج
 و سرگردان در جهان مخانمانیب ،امشکنجهتحت آزار و رو ازاین

 تم سیثروت ن ای تیاز دست دادن موقع نگران
 من است تیمور أم نیا؛ توانم نجات مردم را فراموش کنمینم

 دهدیارائه م، فای خدایی را به جهان فرود آمدهدگار آفری
 را جستجو کنند دیام نیتا آخر  ندیآیم نجایبه ا اند،که بازپیدا شده هستندخدایانی مردم اکثر 

 اهریمنان هستند یتکامل ترفندها یۀو نظر الحاد 
 برود نیاز ب تیشوند که عقالنیم زاده یرفتار مدرن زمانپندارها و 

 خواهد بود شریف تانتیشخص ،یت و مهربانحفظ سن با
 است یرستگار  ریمس نیا

 انداز خواهد شدنیطنتان خوانم در قلبیکه من م یقتیحق
 رسدیم ید ی، آوازم به اوج جدموج سرخسقوط  یصدا انیم در

 از لندن به لس آنجلس مای، در هواپ۲۰۱۹ لیآور ۲۹
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 دیجدسال  پنج هزار

 در حال پرواز یمانند پر ، خالص شمیمانند حالت خدایی 
 هستند بایبلندش ز  یشمیابر  یها، روبانزنندلبخند میها چرخد، چشمیم سرش

کمان نیرنگانند م کنند،یپرواز م سمت درون و بیرون بدن که به یرنگارنگ یهانیآست
 چرخندیم

 دیجد سالپنج هزار  یهاسنت شینما

 ۲۰۱۹مه  ۲۶ 

 
 

 

 

 

 ونیرقصندگان مرد شن 

 ، قهرمانان رقص در جهانرسندمی به اوجا همهارت
 آرزوها نیتر یبا عالبرتری از نشاط و  سرشار
 ابرۀ درواز ضربۀ پا به  ،به هوا میمستقپرش 

 کنندرا اعالم می بهشت یهاژنرالورود ، زدن و چرخشپشتک

 ۲۰۱۹مه  ۲۷

 
 

 

 

 

 



1۶ 
 

 در دافا هیبا تزکآسمان بازگشت به 

 میدار خواهانه نیک یآرزوها ما
 میآور یرا مرستگاری  یتاب گرانبهاک

 دوران پایانیدر  قتیحق ارائه
 اندباال آمده هستند که از آسمان   یانیخدادنیا مردم  اکثر

 فراخوان آفریدگارانتظار  در
 دهدگسترش میدافا را در همه جا  ،به این دنیا وارد شده

 دیبدن و ذهن خود را با فا متحول کن دیبا آسمانبازگشت به  یبرا
 دیمدرن را کنار بگذار پندارهای  رفتار و و

 است نوع انسان یبرا بیفر  نیبزرگتر الحاد 
 تر استتکامل پوچیۀ نظر  و

 گذاشته است سنت را خدا راه
 دیتوجه نکنتعصب ، به دروغ و یابید نجاتاینکه  یبرا
 دیکن هیو تزک دی، دافا را جستجو کنآسمان بازگشت به یبرا

 ۲۰۱۹ژوئن  ۶

 

 فاجعه

 استش در آسمان است و گونگ یدر جهان فاند لر 
 شوندیم وانهیمانند دد، ارواح شبحنکیفا را اصالح م یانسان در شکلاو 

 کنندیدافا را بدنام م ریشر موجودات خدایی و اهریمن سرخ 
 رونداز بین می کامل شیدر نما ریشر موجودات خدایی 

 هاییز ر فراتر ا شاندافا، گناه دانیمر  ۀو شکنج آزاربا 
 کندوارونه تواند آن را یم یچه کس؛ است رییتغ یالجورد یهاآسمان سرنوشت

 کوچک و بزرگ فراوانند یهار جهانشباح د، ادوران پایانی در
 بزرگ را اصالح کنند هانیشوند تا کیم دهین کشد   ۀبه درون کور  همه

 ۲۰۱۹ ژوئیه 4
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 ماه یتماشا

 ستانماه روشن در کوه دنید با
 ک پهناور شاد هستندفالاموجودات در  ۀهم

 شوداز احساسات زدوده میفا  قلمرو
 کندیم رییمواج تغ یلیس آسمان همچون

 استترسان قلمرو سرخ در سهاهریمن 
 پرندیم یموجودات از خوشحال ۀهم ،یرستگار  افتیدر  با

 روندیم نیاز بگی شرور هماشباح 
  شودشنیده میمقدس  یقیماه، موس نور ریز 

 ۲۰۱۹ت او ۱۵

 
 

 

 

 ستکردن و پوشاندن نیتیرهقادر به 

 تان کجاستبازپیدایی؛ خانه و بارها بارها
 شودیقضاوت ماحساسات و شکست بر اساس شهرت، سود و  تیموفق
 اندمردم جهان از آسمان فرود آمده اکثر

 در انتظار آفریدگار هستند نجایا
 پندارهای مدرن از الوهیت بسیار انحراف دارند

 دوام بیاورد دیتواند در معرض نور خورشیتکامل نمیۀ نظر 
 رساندیم بیآس تیبه بشر الحاد 

 پوشاندکند و آن را میمی رهیتمردم را  د  یام و
 دهدیرا ارائه م آسمانیبازگشت ، شودیآموزش داده م دافا
گاهند قتیحقاز دافا  دانیمر   آ

 دیگام بردار مسیر خدایی  ، دردر هم شکنیدوهم را ت، یدرا برطرف کنسردرگمی 

 ۲۰۱۹ اوت ۲۳
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 دینجات شو قیسوار قا

 میآمد یک آسمانفالا یژرفا از
 شویموارد صحنه می کنیم،ه آفریدگار در نجات مردم کمک میب
 مأموریتی مقدس است نیا
 در انتظار آن هستندشماری موجودات بی است که یزیهمان چ نیا

 انددر توهم مدفون شدهاند، شدهکه بازپیدا  هستندخدایانی مردم اکثر 
 شان را پاک کنداو هستند تا آنها را نجات دهد و به آسمان ببرد، تا زندگی منتظر

 هستند یسم یهامدرن سرطانپندارها و رفتار 
 لیبدگردوغبار تبه دوران پایانی ندارند سخت است، در  مانیا یانکه به خدا یکسان نجات

 شوندیم
 با خود برد ایدن نیترک اهنگام توان یرا نماحساسات سود و  شهرت،

 دیکش دیرنج نخواه گرید نیبنابرا د،ینجات شو قیقا سوار
 دیو توهم را پشت سر بگذار  دیبازگرد آسمانبه  د،ینجات شو قیقا سوار

 ۲۰۱۹ اوت ۲4

 
 

 و دائوها خودشان را نشان خواهند داد انیخدا د،یرا رها کنها وابستگی

 تظاران راز اعصار دور د
 های باستانعهدی از گذشته

 یپس از زندگ یزندگ بازپیدایی، و بارها بارها
 ایبه در  یشده و خشک لیتبد یبه خشک ایدر 

 شوند یدهند و پژمرده میشکوفه مها طور که مردم در انتظار زمان مناسب هستند گلهمان
 شودیارها کامل مهستند، ماه بارها و بآسمان بازگشت به طور که مردم در انتظار همان

 آموزش دافا خواهد آمد یبراآفریدگار ، دوران پایانی در
 اندآمده ایدناین است که به  یهمه موجودات یآرزو  نیا

 دیمقدس را شکل ده رابطۀ تقدیریتا  دیباش قتیدنبال حق، به رو به زوالاخالق   ۀانیم در
 دید دیدائوها را خواه و انیصورت خدا نیدر ا فقط د،یرا رها کن بشری یهایوابستگ

 ۲۰۱۹ت او ۲4
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 استتوهم  فرد لجباز در

 ریان داردپهناور است و آب تا ابد ج نیبلند و زمآسمان 
 شودداشته می نگه یچه کسان یرا؛ باز دوران باستاناعصار طوالنی 

 گویندمی، بوداها از فا گویندی میستیها از اصول دائوئستیدائوئ
 داندیرا م جهانعلت آفرینش  یکس چه

 ۲۰۱۹ت او ۲۵

 
 

 

 

 

 

 احمقانه و گمشده ،کردنباور ن

 آوردیسرما م هایموج یزییپا باد
 خود را حفظ کند یکند تا پرتوهایتالش م هودهیغروب ب دیخورش

 شدن هستند، شیطان این قرنتبهکاران در حال ویران
 پاشدهم میقصر سرخ مانند غبار از  یاؤیر

 مام امور به دست چه کسی است؛ زشدند نو نیو زم آسمان
 شد دهیآفر  نیو زم آسماننجات  یبرا زیچ همه
دهد تا به را نجات می موجوداتای طور گستردهبهاراده این  کنند،یرا اصالح م هانیک قیحقا

 آسمان برگردند

 ۲۰۱۹ت او ۳۱

 
 

 

 



۲۰ 
 

 کسب کنیدرا  یرستگار در مسیری خدایی 

 شودیم، هرگز متوقف نبازپیدایی بارها و بارها
 آیندمیباال  از آسمان  ، بودندموجوداتی خدایی مردم اکثر 

 اندافتاده یفان یایهزاران سال به دن یبرا
 دافاکسب  یبرا آفریدگارانتظار مالقات  در
 میدهیما مردم را نجات ماو نام  به
 میکن داریبآسمان بازگشت به  یخواهد که مردم را برایاز ما ماو 
 دیدر جهان را نخور توهمات موجود  بیفر 

 افکار درست را مسدود خواهند کردپندارهای مدرن 
 ندارند ییمبنا چیتکامل ه یۀو نظر  الحاد

گاه شوید قتیحقاز    را کسب کنید یرستگار مسیری خدایی تا در  آ

 ۲۰۱۹ت او ۳۱

 
 

 

 سرسریکلمات 

 است ، افالک عظیمو کوچک عیدر سطوح وس
 ایدن یدادن به نرده، تماشا هیتک

 کشدرا مینفس خود  نیسرخ آخر ۀ لسلس
 شده است نیهزار سال نفر آن ده یبدنام

 گرددیباز م نیچ نیبه سرزم یبشر  فرهنگ
 کنندصحبت می یکلمات باستانبا  یمرکز یهادشت

 یابندمیتعادل خود را باز  انگیو  نیی
 مرتفع یاستراحت در مکان تخت،یبه پا بازگشت

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۳

 
 

 

 



۲1 
 

 شبخت هستندخوه تعداد چ

 ها مبارزه کندیمار یتواند با بیپول نم
 دستور دهد یزندگبه تواند ینم قدرت

 ها در مسیر بادعلفحرکت ، مانند نددار یناپا احساسات
 شوندسرشت خدایی زاده میبا  ها هستند،هایی از آسمانمردم روحاکثر 

 صدور دستور نجاتآفریدگار برای انتظار  در
 اهریمنی هستندرن رفتار مدپندارها و 

 کنندیرا در پشت خود پنهان مآلودگی تکامل  یۀو نظر  الحاد
 دیکن کسبکه آن را  دیر یبگ میخودتان تصم؛ موزش داده شدهرستگاری آ یدافا

 هستندبخت خوشه تعداد مردد هستند، چه تعداد چ

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۳

 
 

 

 رحمت مقدس

 خوانمیم ترانه بلند در یاحساساتم را با صدا
 کندنفوذ می رهیت یو ابرها ظیمه غلیم به اصد

 اکنون ارائه شده استآمیز رستگاری رحمت
 است اکنون وارد شدهلرد آفریدگار هم

 هستند یمدرن سرطان سمپندارهای 
 بردیم نیاز بالحاد سرشت خدایی را 

 حماقت است ۀتکامل زاد یۀنظر 
 ساده و واضح یخوانم، با اشعار یرا م قتیحق
 شودیاست که در بدن پخش م خردی انگریت بن   هر

 شودیم یرقص منتهسکوی به  یرستگار  یبسو مسیر خدایی 
 دهدیم وندیمقدس پ یشما را با سرنوشت د،یکه جهان را آفر  دافا

 شودیآغاز م خداییراه  انیپایب رحمت با

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۷

 
 



۲۲ 
 

 دیرا دوباره وصل کنرشتۀ تقدیر 

 [از مردم] یانبوهۀ اهدش، مشدن به دور رهیرفتن و خ باال
 توهمشکستن مه  ،بلند یصدا باخواهی خواندن آواز نیک

 در شرق و غرب نیر یشبنم ش پخش
 بشری یایفراتر رفتن از دن یگسترده موجودات برا نجات

 ستندانی از آسمان هر یپذنافنا این دنیامردم  اکثر
 کشندیرنج م یسختموجودات آسمانی خود بهنجات  یبرا

 در انتظار آفریدگار باشد دیاآسمان ببازگشت به  یابر فرد 
 گرداندیم آسمان بازآنها را به سازد و شان را دوباره میهای خداییسی که بدنک

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۷

 
 

 

 

 نیا یبرا ریناپذیتالش خستگ

 میگویرا به مردم م قتیبارها و بارها حق
 یدنیبینم ی آن راول یدکنینگاه م چرا

 شما را ترسانده تیاذ آزار و ایآ
 هداد بیدروغ شما را فر  ای

 دندباال آم ی  آسمان یمردم از قصرهااکثر 
فاجعه در دوران پایانی،  که یدر حال اندی بودههانیک راتیی، در انتظار تغندفرود آمد نیزم به

 کندرا احاطه می یقلمرو آسمان
 ختقلمرو آسمانی را دوباره سا همانطور که وعده دادآفریدگار 

 دارد ینجات به افکار شما بستگ؛ در جهان در حال گسترش است دافا
 شوندیم یدارند مرتکب جراحات خودزن یطانیش تیکه ن یکسان

 قلب خود مهربانی دارند قرار داده شدهکه در  یکسان یبرامسیر خدایی 
 میگویرا م قتیحق ریناپذیخستگطور به ،همین یبرا

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۲۰

 
 



۲3 
 

 داندیرا م قتیقح یچه کس

 شودیغبار بلند مگردوشود، یانداز منیطن دافا
 اندازندیبه راه م فیکث یو هوا رهیدود ت ستیکمون یهارذل

 پوشاندیرا م یقلمرو آسمان هیبه ال  هیمرگ ال  مه
 شوندیانتها میزوال ب میشوند و تسلیم کیتار  نیو زم آسمان

 شود؛ حتی برای خدایانآغاز می یرانیو
 قیاسغیرقابل یگناهآفریدگار؛ با  داخلت
 رسدبه ثبات میو  ردیگیبر اساس دائو شکل م میعظ کفالا

 شوندیشود، موجودات خودخواه میاز دائو منحرف م کند وی افول میوقت
 در انتظار است فروپاشی، دوران پایانی در رانگریزوال و در

 هدۀ آن برآینداز عتوانند یمه تعداد چلحظه،  نیمردم در ا نجات
 داندیرا م قتیحقی کس؛ چه ستندیندرست  نیو زم آسمان

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۲۰

 
 

 و خود سخت است گرانینجات د

 ستیدشوار ن هیتزک؛ دافا دانیمر 
 ، موانع در همه جاهستند فراوان یو یدنهای وابستگی

 کندیموفصل زند و آنها را حلیلبخند م هاسختی برتر به انسان
 کندیم یقرار یحساس بها اشیهنگام مواجهه با آزما یمعمول یفرد
 رهاکردن دارد یبرا یانیپایب یهایوابستگ ی داردنییپا تیفیکی که فرد
 العادهقدر خارق؛ چدر جهان در حال گسترش است دافا

 کمالهنگام و خود، بازگشت  گرانید نجات
 زنندپوچ میهای حرفه تعداد ، چاز عهدۀ آن برآیندتوانند یمه تعداد چ

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۲۲

 
 

 

 



۲4 
 

 کندیم تیهدا آسمانشما را به  ریدر دافا، مس هیبا تزک

 تنهاست ی  رانقیمانند قا یزندگ
 میمال یهادر آب الیخیب
 در باد و امواجگیرافتادن درمانده در هنگام  و

 رسدیم انیبه پا چه وقت کجاست و ساحل
 را فراموش کردند شانتیمأمور فرود آمدند، اما ها مردم از آسمان اکثر

 افتاد ریغل و زنج در بودنشانخداییالحاد و تکامل  یهاآموزهبا 
 رو به زوال پایین نروید اتیبا اخالق ،هربانی را محکم نگه داریدم

 در کنار شما خواهند ماند انیخدا د،یر یشود، سنت را در آغوش بگیمنحرف مدر حالی که دنیا 
 کندهدایت می آسمانشما را به  ریمس د،یکن هیدر دافا تزک

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۲۷

 
 

 

 نقش و اثر

 اندحلقه زدهفرنگی عمارت کالهآلود دور مه یابرها
 وزدبه صورت میمعطر  دود

 فانی یایآرام، فراتر از دن یلیخ
 آیداسکلت بدن درمی، خیلی ساکن

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۲۷

 
 

 

 

 

 



۲5 
 

 کرد دیاشتباه نخواهخدایی  ریدر مس

 لحظه است کیانسان فقط  یبه گذشته، زندگ یهنگا با
 احساسات تا به پیش رفتو  سودشهرت،  یبراسرسختانه جنگیدن 

 تان ببریدتوانید همراهاید نمیوابستهبه آن  یکه در زندگرا  یزیچ
 گردوغبار و دود  انندم ،یدرویم یدست خال با

 آفریدگار باشیدتا در انتظار  یدآمد ایدناین به 
 ا کسب کنید و درستی را تزکیه کنید و نجات یابید و به آسمان بازگردیدتا فا ر 

 الحاد و تکامل فریب اهریمن سرخ هستند
 کندکه از طریق پندارهای مدرن شما را کنترل می

 محکم بچسبیدو روش سنت  یبه مهربان
 کرد دیاشتباه نخواه یرستگار  یبه سو خدایی  ریدر مس

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۲۷

 
 

 

 دیشکست نخور 

 آنها در انتظارند، شوندموجودات بازپیدا می
 دهیفرا رس شودمیمنحط  زیهمه چ که یزمان

 نوآفرینی دوبارۀ بدن کیهانی استدر حال آفریدگار 
 که به همه موجودات داردروی محبتی  از

 شان به آنها اعتماد کردی هستند که روی زمین پایین آمدند، قلمرو آسمانیانیمردم خدا اکثر
 دهمم فراخوان از سوی آفریدگار حقیقت را گسترش میهنگا

 دیرفتار مدرن قدم نگذار پندارها و  ریمس در
 توان به آسمان برداحساسات را نمیسود و  شهرت،

 دنزنیم بیتکامل به مردم آسی الحاد و هاآموزه
 یدنکن انتیخ ان، به خودتیدو سنت چنگ بزنهربانی م به
 دی، شکست نخور تانیآسمانقلمرو نجات موجودات در  یبرا

 های اژدهاستان چشمه، در کوه۲۰۱۹اکتبر  ۱

 
 



۲۶ 
 

 خوانمیمقدس م یاترانه

 خوانمیمقدس م یاترانه
 شودیانداز منیطنتان است که در قلب یحامل انرژ  آهنگ

 کندیدرست و نادرست را روشن م متن ترانه
 نداهودمایتریا ب آمدند و منتظر نیبه زم هامردم از آسمان اکثر

 دهدمظهر آفریدگار است و دافا را اشاعه می او
 دیکامل گوش ندهی پرسروصدای الحاد و تهاآموزه به

 کشانداشباح می یرفتار مدرن مردم را به قلمرو پندارها و 
 زدیانگیم را بر یاز نابود یسرخ گرداباهریمن 

 پاشندیم نیر یشبنم ش انیخدا ،بچسبید و سنت یمهربانبه 
 دینجات است که هزاران سال منتظرش بود یبرا یعیار سر قط دافا

 ۲۰۱۹نوامبر  ۳

 
 

 

 فکر کی ۀدهندتکان ریثأت

 موجوداتۀ نجات هم فکر   کی
 خیزدمیدر فلک بر نیسهمگ یبادها

 همراه است نیبا فرود به زمخطرهای بسیاری 
 کنندیمبارزه م دیجد هانیکی علیه شمار یبهای اهریمن

 دنخود برس یهابه خواستهتوانند یک نمیچیه
 شوندیم یوحشدوران پایانی فاسد در  انیخدا

 شوندهای افالک میکهن اهریمن یروهاین
 ریزندکهن فرو می هانیهمراه با ک

 ۲۰۱۹نوامبر  ۲۶

 
 

 

 



۲7 
 

 ستیچ یشاد

 ستیچ یشاد
 بخرد مسال یتواند بدنینم ثروت

 کندا بلند میآن را به هو باد غبارآلود احساسات چرکی هستند که و  شهرت
 کنندمسیر خدایی را مسدود میمدرن پندارها و رفتار 

 دهدیم بیخود را فر فرد نداشتن به خدا،  مانیا با
 تواند مردم را پاک و ساده کندیم سنت

 شناسندبه رسمیت می انیخدا ۀرا هم یمهربان
 فریدگار باشنداند تا در انتظار آاند، آمدهکه بازپیدا شده هستنداکثر ]مردم[ خدایانی 

کسب کنید تا در دوران پایانی بدنی خدایی را دوباره بسازید، توهم و سختی را پشت سر را  فا
 بگذارید

 زمین بستیدهنگام فرود آمدن به عهدی که ، تانیآسمانقلمرو  موجودات نجات
 تا گسترش دافا را اعالم کند دهیکوب یبر طبل آسمانفرد مقدس 

 انداند، خردمند و روشن شدههمردم بیدار شده تعداد چ
 باز خواهند گشتآسمانی  یبه قصرهانجات خواهند یافت و ه تعداد چ

 ۲۰۱۹دسامبر  ۱۲

 است دیام ونیشن 

 میرا به شما بگو قتیحقبرای اینکه 
 خوانمیبلند م یصدا با

 اندی هستند که بازپیدا شدهانیمردم خدا اکثر
 به آسمان جدید ببرد اند که آنها راآفریدگار بودهانتظار  در
 فرود آمدند نیمردم به زم نیاست، بنابرا یدر حال فروپاش کهن هانیک

 کنندیهستند که مردم را تباه مهایی نقشهتکامل الحاد و  یهاآموزه
 کنندبدتر می رفتار مدرن مردم راپندارها و 

 اندکرده که مردم تصور ستین یزینجات آن چ یهاراه
 کندینجات را حمل م یانرژ  ونیشن دانست که یم یکس چه

 یمدت طوالن یبهشت باز است، اما نه برا ۀدرواز 
 است آفریدگارلطف  نیا
 است تیبشر  دیام نیا

 ۲۰۱۹دسامبر  ۲4

 
 



۲8 
 

 تابان ورن

 شماربی انیمردم و خداا، زه؛ چیبخشدیم یبه همه زندگآفریدگار 
 کرد نییرا تعانهدام و  فسادثبات،  ،یر یگانون شکلق

ی نجات بدبختاند تا آنها را از اند، در انتظارش بودهی هستند که بازپیدا شدهانیمردم خدا اکثر
 دهد
 گم شد آنهابودن خدایی، بازپیداییو بارها  بارها

 اندازدیرا به دام م آنهاشان هشدانباشته گناهاندر دوران پایانی، 
 شودیم یمنتهاهریمنی  یر یو رفتار مدرن به مسپندارها 

 اساس هستندیب یهاالحاد و تکامل بدعت یهازهآمو
 کنند ریل گشود مردم در گ  یمرج در جامعه باعث موهرج

 است یمار یو ب روسیدر حال انتشار و ستیکمون سرخ  اهریمن  
 رسدینظر نمبه یرعادیغ زیچچی، گرچه هاکنون به این دنیا آمدهآفریدگار هم

 دنکیپاک م قتیرا با حقد و آنها نکیافراد خوب را جستجو م
 اوستنور درخشان  ابد،ییگسترش م سراسر نقاطکه به  دافا

۲۰۲۰ 

 

  آمدن برای نجات شما

 دهدتکوین میرا  نمافراخقلب خواهی نیک
 سازدیما را مشریف بدن  یکین

 شد میتزلزل نخواهم دیدر باد شد
 گیریمثیر قرار میتأتحتو نه  مینه مغرور  م،یمانیآرام مها تعریف و تمجید در

 آییممیموجودات  ۀهمزیرا برای 
 انداما در توهم مدفون شدهاند، ی هستند که بازپیدا شدهانیمردم خدا اکثر
 مردم قرار داده یرا براآسمان راه بازگشت به  دگاریآفر 
 آمیزدوران پایانی جنوندر  قتیحق حیتوض یبرا
 آزار و شکنجه هستیم تحت ما
 شودیمتزلزل نم نمامانیخطرات ا ۀانیم در
 میببر  نیرا از ب کیتار  یابرها میتوانیم ،بینیکسب فای راستین و روشن با

۲۰۲۰ 

 
 



۲9 
 

 امترانه

 یابدزادگاهم گسترش میعنوان هشدار در هبای ترانه
 دی، سوار موج نشورسدموج سرخ از راه میکه  ینگامه

 پخش خواهد کرد نیر یشبنم شدوران پایانی در  دگاریآفر 
 کندشان میخدا محافظت ابندییکه نجات م یکسان

 اندشده دهیدر توهم پوشآیند، اما ها میاکثر مردم از آسمان
 شودیم یرفتار مدرن منجر به خطر و بدبختپندارها و 

 دینوشیاست که م یسم یتکامل شرابالحاد و  یهاآموزه
 میال غرق نکنیدخود را در ا تانجان متیبه ق و دینکن یرو یسرخ پ اهریمن از

 خود است یروزها نیدر آخر  یطانیحزب ش به مهربانی و سنت سخت بچسبید؛
 کندیمرهنمون هستند که شما را به بهشت  یقتیحق گسترشدافا در حال  دانیمر 

۲۰۲۰ 

 
 

 

 مانیا

 دارم در دل یمهربان چون
 دهمیگسترش مدر همه جا دافا را چون 

 ماستادهیادر دنیای آشفته در سمت خدا 
 ندارند مانیکه به خدا ا نمیبیرا م یکسان انیپایب ی، غم و بدبخترفتنۀ ازبینانیم در

 ش را نشان دادهو قدرت برتر خواهی آفریدگار نیک
 شما را نجات دهند و به آسمان بازگردیدها را خلق کردند تا انسان انیخدا

 دیحفظ کناستوار است بر سنت که را  تانمانیا
 دینشو لیتبد اهریمن جانور به

 بود یدخواه شاد ، آنگاه خوشبخت ویددنبال کنمسیر خدایی را 
 آفریدۀ اوستشمار یب و موجودات هانیک رایز 

۲۰۲۰ 

 
 

 



3۰ 
 

 مهم است قلب شما آشفته یایدر دن

 آشفته است قدرنیا ایدن چرا
 آوردیقلب نامهربان است که فاجعه م نیا

 شودیروبرو م یو از دست دادن زندگ انهدام بادوران پایانی انسان در  ،خدا به مانیا بدون
 هستند اهریمنانفتار مدرن، همراهان پندارها و ر 

 کنند یزندگحالت نزاری  نیند تا در چنادهیافر یها را نانسان انیخدا
 آسمان را بدهنده آنها فرصت بازگشت به بلکه برای اینکه ب

 چرخاندیحدوحصر میفالون را با رحمت بآفریدگار، 
 یدآمد نیبه زم هاآن یکه برا ندستین هاییزیچاحساسات سود و  ،شهرت

 دیکن یاز بالها دور دوران پایانی و در  دیکن یدور  وانهید طان  یشحزب  از
 دیبزرگ در امان باش رفتنازبین  ۀانیکه در م دیهست روزیپ یفقط در صورت

۲۰۲۰ 

 
 

 

 شودیذهن انسان مانع م

 از دوران دور انتظار
 قبل عصار از افراخوان 

 باال فرود آمدند یهااز آسمان یگرام ییمردم با آرزواکثر 
 ی بازپیدا شدندغبار فان نیبارها و بارها در ا

 شودیها منحرف مانسانقلب است، در حال زوال  ایدر دنطور روزانه به اخالق
 است ابلیسالحاد و تکامل  یهاآموزه پشت

 را مهار کرد میعظ یبالافالک را از نو ساخت،  دگاریآفر 
 و بازگشت آنان به آسمان در دوران پایانینجات مردم  یفالون برا چرخاندن
 بخش و تزکیه در آن هستندحال خواندن دافای نجاتدر  شعوریذ  موجودات

 خواهند شد مانیپشه تعداد چ افت،ینجات خواهند ه تعداد چ
 شودیذهن انسان مانع م بلکه ست،یسخت ن نجات

 ، در لندن۲۰۲۰ هیژانو ۲۱

 
 



31 
 

 اعصارفرصت  نیا یهمه برا

 ستین اؤیر کی نیا؛ وجود داردآسمان بازگشت به  یبرامسیری 
موجودات را نجات  ۀاست که هم یبزرگوسیلۀ نقلیۀ  کندآسمان رهنمون میکه به  ییدافا

 دهدیم
 بود یزندگ نیا یبراهمگی سال انتظار  هزاران

 الح کندتا فا را اص آفریدگار به زمین وارد شده
 در حال فریب مردم هستندو رفتار مدرن پندارها 

 کنندیم جادیالحاد و تکامل مشکل ا یهادر پشت آموزه یطانیش ارواح
 اندی بازپیدا شدهتیبا مأمور ی هستند که انیمردم خدا اکثر

 ی هستندرستگار  افتیدر آفریدگار و  داریانتظار د در
 مییرا به مردم بگو قتیخواهد حقیاز ما م
 گسترش دهیمدافا را در همه جا  خواهدیاز ما م

 ۲۰۲۰ هیفور ۱۹

 
 

 انسان در انتظار است یزندگ

 انسان در انتظار است یزندگ
 ندیآیفراتر م یهااز آسماناند، ی هستند که بازپیدا شدهانیمردم خدااکثر 

 اندآفریدگار بودهدر انتظار برای اینکه ، فقط بازپیدایی بارها و بارها
 را از زوال نجات دادموجودات دن و شیرا از متالش هانیکاو 
 دیرسانیم بیمدرن، به خود آس پندارهای رشیپذ با

 کندیم رانیرا و نیکند که زمیرا دعوت م یطاعونفرد به خدا،  مانیا بدون
 شودیکه باعث دردسر م هستسرخ  اهریمن ،یپس تفکر افراط در
 کنند]از خطر[ دور می قتیردم را با حقدافا م دانیمر  رفتن،ۀ ازبینانیم در
 آفریدگار دادهاست که  یفرمان نیا رایز 

 ۲۰۲۰ژوئن  ۱۸

 
 

 



3۲ 
 

 خواهینیک گریبار د

 در بردن از فاجعه، ذهن هنوز آرام نشده استجان سالم به با
 شودیناگهان متوقف ممشاجرات دعواها و  ۀهم
 حقیقت گفته شده زیآممحبتو با کلمات  ریناپذیخستگطور بهکه نیابا 
 اندرفتهیرا پذ ینظرشان عوض شده و مهربانه تعداد چ

 شوندیروشن م نیگردد، آسمان و زمیباز م نیزمسر به  بهار
 موجودات از آنها استقبال کنند ۀتا هم ،باز خواهند گشت پادشاهان

 دهدینشان مخواهی را نیک گریبار د ک، یکندیرا اصالح مدنیای بشری  فا
 نه ایواضح هستند نیکی و پلیدی  ایکه آ دید میخواه سپس

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۱۷

 
 

 

 

 خواهینیکعطر 

 است نیام، دلم غمگستادهیا ابانیخ در
 استظهور  بزرگ در حالۀ فاجعدر دوران پایانی 

 روندیبه کجا م یو شلوغهیاهو در  مردم
 بهشت را کاماًل باز کرده استۀ بخش درواز نجات یدافا
 دهم میرا  قتیر حقبروشو نیا من

 کنمبه فرمان آفریدگار به مردم کمک می
 اندانسان شده اند،خدایانی هستند که بازپیدا شدهمردم  اکثر

 هستند یابندهیو تکامل معجون فر الحاد  یهاآموزه
 دنرسانیم بیآسفرد رفتار مدرن به خود پندارها و 

 و سالم نگه دارد منیآنها را ا، تواند مردم را نجات دهدیم قتیحق نیا
  شودساطع میومرج هرج انیدر مخواهی و عطریست که و نیکا

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۷
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 شودیقلب انسان آشکار م قیاز طر نیکی یا پلیدی 

 خوانمیم یاز کلمات واقع یاترانهدر دنیای فانی 
 کنماز احساسات عاطفی مردان و زنان خنیاگری نمی

 نی مردم چقدر در خطر هستندگویم در دوران پایابلکه می
 چشم استقیقًا در مقابل د یرستگار  رفتن وازبین
 ردیگیقلب شما مورد قضاوت قرار م؛ خوب و بد نزاع

 شودیآشکار منیکی و پلیدی اطراف شما  در
 دیر یگیم میتصمشما  خود اینکه از نیکی حمایت کنید یا از پلیدی؛

 مانندیم ین باقو مهربانا کانیبزرگ، نفاجعۀ از گذشت  پس

 ۲۰۲۰نوامبر  ۱

 
 

 

 

 انتخابات بزرگ

 کندی میرانگر یسرخ واهریمن  ،گستردهو  عیوس هانکی
 است شده بیقدرتمند گرفتار فر کشوری 

 شد، قلب مردم سرد شد یدستکار  جامعه
 گردند؟یعدالت و وجدان باز م یزمان چه

 ۲۰۲۰نوامبر  ۸
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 انسان است یایفا در دن

 کنم انیخوانم تا قلبم را بیبلند م یا صدارا بای ترانه
 آیندمیباال  یهاآسمانمردم از اکثر 
 اریبس های زندگیدوره، بازپیداییو بارها  بارها

 کسب کندغبار دفن شد تا فا را گردو در
 این دنیای گردوغبار شدهمقدس وارد آفریدگار 

 آشفته یایهمه نوع در دن ۀمشاهدسروصدا یب
 هستند یطانیش یهاآموزهالحاد و تکامل 

 کندیم رانیوای طور شریرانهبهرا مانند سرطان  ایسرخ دناهریمن 
 فساد هستند یمدرن نوعپندارهای 

 بردیم نیرا از ب شیطان مه، کندیموج خشن را مهار م وا
 و لطف بزرگ خواهینیک با یبشر  دنیای اصالح
 شوندان میره درخشدوبا ینگالپ   یاافسانه ۀر یمانند جز  نیو زم آسمان

  ۲۰۲۰نوامبر  ۸

 


