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البته باید  با نخواندن این کتاب به دست خودتان چشمان خود را نبندید
 آنرا بسوزانید حاوی اسرار خطرناکی است که بهتر است حتیبگویم 

 من را ببخشید
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 رحمانبه نام خداوند 

 مانده ایم« بسم الـلّـه» ما همچنان درنمی دانید ولی 

 

با وجود اینکه گناهان فراوانی در طول زندگی خود انجام داده ام اما همواره به لطف خداوند »

 «بزرگ امیدوارم 

کتابی که می خوانید شامل تجربیات یک انسان نه چندان معمولی واقعی است که با اینکه 

ارتباط دارم نوشته است بله من با جن ها باورش نمی شود گیر جن ها افتاده ،  خودش هم

همین االن هم که اینها را می نویسم جن ها کنار من حضور دارند و تک تک جمالتی که 

 می نویسم می بینند 

بفهمم چرا جن ها را درک می کنم یا چرا جن ها به من گیر دادند در صورتی که  نمی توانم

 نباید هم داشته باشم ندارمهم  در واقع هوش و عقل آن چنان باالیی وه ام نه پرزور نه نابغ

ای در قرآن هست که می گوید شیطان و قبیله آیه چونکه جن ها نمی گذارند آن طور باشم.

اش را کسی درک نمی کند ولی اولیاء خدا و کسانی که اهل تهذیب نفس باشند آنها را درک 

 کنند . می

          این آیه این نیز باشد : کسانی که می خواهند نفس خود را تهذیب کنند شاید معنی

 جن ها می شوند . حضور متوجه می خواهند از زشتی ها دور بمانند پس آنگاه 

دانستن این مطلب که چرا من گیر جن ها افتاده ام زیاد مهم نیست مهم خواندن مطالب این 

افتاده اید  ها گیر جن دیگر م همه شما ها نیز به نوعیکتاب برای شماست همچنین باید بگوی

و  کتاب من برترین و بهترین کتابی است که تاکنون به دست انسان نوشته شده استشاید 

دوست دارم وقتی چون در مورد بزرگترین دشمن انسان آگاهی می دهد  ارزش خاصی دارد
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تنها در این صورت است  و اهد بوداین کتاب را خواندید گریه کنید این لحظه اوج دانایی خو

که شما به طور درست حرف من را باور کرده اید آن لحظه شما میدانید که جن ها چقدر روی 

 ثیر می گذارند و چقدر ما را اذیت می کنندأزندگی ما انسان ها ت

من حسرت انسان هایی را می خورم که بدست جن ها تبدیل به جانورانی شده اند که هر چه 

 هر شکل و رنگی که به خود گرفته ، انسان نیست هست و

اگر جن ها کرم یا انگل بودند ما آنها را تا به حال کشف کرده بودیم اما جن ها با  متأسفانه

آنها روی  .آنها انگل چیزی هستند که ما نمی توانیم ببینیمو بقیه موجودات موذی فرق دارند 

تر هستند هزاران بار خطرناک تر و زیان باردلیل  وجود انسانی ، انسان اثرمی گذارند و به این

 کافیه کمی به اطرافتان نگاه کنیدفقط 

سوالی در ذهنم نمی دانم با نوشتن این کتاب راه سعادت را در پیش می گیرم یا راه شقاوت 

آیا کار درستی می کنم . تنها چیزی که می دانم اینست که با این کار زندگی و  هست

خت تر می کنم . شاید سرنوشت من این طور بوده است که باید این کتاب امتحان خودم را س

خوب  توجه داشته باشید ولی همه قضاها و قدرها را خود انسان تعیین نمی کندو را بنویسم

این کتاب یک کتاب صرف دینی چرت و پرت یا خرافه نیست تمامش با تجربه است که 

 حاصل شده است هر چند تمامش درست نباشد 

من تحصیالت زیادی دارم یا نه . تحصیالتم جزو تحصیالت روان شاید از خود می پرسید 

 نه، شناسی یا انسان شناسی است یا نه . روحانی هستم یا

الزم هم نیست فرق کند چون برای کسی که واقعاً دنبال دانش باشد فرق نمی کند جواب: 

 هم نیست  می داند فرق نمی کند و این کتاب از آن جمله کتاب ها
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 بخش اول 

کسانی هستند که وجود جن ها را باور دارند در گذشته نیز چنین انسان هایی بوده اند اما هیچ 

       کس و آنقدر که باید باور داشت کسی وجود جن را باور نمی کند زیرا جن ها مثل ما 

می توانند فکر کنند و تصمیم بگیرند که انسان ها متوجه حضور آنها نباشند آنها موجودات 

طبیعت وجودی جسم نامرئی آنها باعث شده تا عقل  موجوداتی کهفوق العاده باهوشی هستند 

مناسبی داشته باشند شاید عمر آنها از ما بیشتر باشد درنتیجه ممکن است تجربه یک جن 

 سان معمولی باشد چند برابر یک ان

 ؟می توانم چندین دلیل رد نشدنی برای علت دیده نشدنشان بگویم

در دنیای زیست شناسی موجوداتی مثل آفتاب پرست هستند که می توانند استتار شوند 

میکروب ها را هم داریم که تا همین چند وقت پیش کسی وجود آنها را باور نمی کرد چون 

 ولی دانشمندان از روی شواهد آنها پی به بودنشان داشتندنمی توانست آنها را ببیند 

فیزیک در رابطه با مخفی بودن جن ها میتواند بگوید که تصویر آنها در محدوده دید انسان 

 نیست همان طور که اشعه های گاما و مادون قرمز نمی تواند باشد

جن ها بوده اند مثل و جاهایی که تاریخ شاهد وجود جن ها بوده است اما قابل باور نیست 

 دنقصه ها به نظر می رس

وقتی یک نفر به شما می گوید من فالن کس را در فالن جا دیدم باور می کنید با اینکه 

 خودتان ندیده اید )من هم همین را می گویم( 

جن ساخته تخیل انسان نیست آنها جرقه و دیوانگی نیستند موجوداتی موذی اند که به تخیل 

 جن ها وجود دارند  هم. باور کنید بدون اثبات شدن نمی رسیده اند

پول آن دلیلی نیست که مرا به نوشتن این کتاب واداشته است فکر هم نکنید تمام کسانی که 

 اسم جن در کتاب شان آورده اند دنبال پول یا دیوانه و احمق بوده اند 
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تک نشان دهم و حتی برای اثبات وجود جن من ناچار می بایست آنها را به همه شما تک 

 -چندین بار این کار را کنم چون شما باور نمی کنید و این همان دلیل بزرگ مخفی بودن

 جن ها از ماست

هیچ وقت هم جن ها تصمیم نمی گیرند موجودیت خود را اثبات کنند و کاری کنند تا ما  

باید همچنین  انسان ها آنها را درک کنیم در این صورت زندگی خودشان به خطر می افتد 

جن ها به دلیل ضعف مادی و فیزیکی خودشان نمی توانند برای احتماالً خاطر نشان کنم 

مجبورند مثل انگل در هر خانه ای زندگی کنند بیشترشان  و شاید خود خانه و ... داشته باشند

 هم دین ندارند و همه بدون استثنا رحم ندارند 

کنند من که با جن ها ارتباط دارم می توانم به شما  آنها سعی می کنند ما انسان ها را نابود

بگویم جن هایی هم هستند که به آخرت ایمان کامل دارند طوری که کامالً مطمئن اند و 

مثل روز برایشان کلمه ایمان روشن است ولی با این حال طرفدار مکتب شیطان و دشمن 

 وجود جن ها را بفهمیم با این حال فکر می کنید ما می توانیم انسان اند  همیشگی

به نظر می رسد در کل جن ها برای  "خداوند بزرگ نیز نخواسته اند تا ما جن ها را ببینیم "

های بهشت ایستاده اند تا گرگ هایی که در مقابل در : ه دارندخداوند بزرگ و بهشتیان فاید

 هر انسان نمایی که می توانند بدرند 

 مثل احمق ها فکر نکنید پس ما نباید کاری به کارشان داشته باشیم 

بدون ربط به بحث : مثل احمق ها فکر نکنید که این کتاب جزو کتاب های دینی است که 

برای دین نوشته شده است کتاب من یک کتاب حاصل از تجربه است شما نباید وقتی که 

 ارید دین را کنار گذاشتید کتاب من را نیز کنار گذ

در زیست ما می گوییم که گرگ خود عامل بقاست اما جن عامل میکروبی همه گیری است 

که همه را آلوده می کند خود بودن جن کنار یک انسان بدون قصد هم فوق العاده خطرناک 

است جامعه هایی که به دست جن خراب شده باشند وضع بیمارستانی دارند که عامل 
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می شود و  که هر کسی که داخل آن شود نابود ع یافته طوریویروسی خطرناکی در آن شیو

 جن انسانیت اش را از وی می گیرد

دلیل قابل بحث دیگر بر وجود جن ها در کتب اعظم آسمانی هستند در همه این کتب به 

وجود جن و شیطان اشاره مستقیم شده است طوری که اگر جن ها را رد کنید به هیچ کدام 

لیل خودش از نقشه های شیاطین است برای نابودی این کتب ، چون این د ایمان ندارید

وقتی خودشان را نشان ندهند ما بدون شک فکر می کنیم کتابهای ادیان همه خرافات و 

 تخیالت بوده اند

باز برای بعضی احمق ها باید بگویم درست این نیست که بگوییم جن هم کافر دارد هم 

ها بیایند و سر همه مان را  ب هایمان قوطه ورشده تا جندر خوا مسلمان و بی خیال شویم و

 ببرند

من از اینکه دشمن جن ها هستم افتخار می کنم شما هم باید این طور باشید جالب است 

دیده اند ما انسان ها چطور همدیگر را بدانید جن ها معنی بخشش را مثل ما درک نمی کنند 

ما احمق شویم . هزاران بار می گویم گول می بخشیم و فکر می کنند عشق باعث می شود 

 از کثافت نخورید. 

برای من مهم نیست جن کافر باشد یا دین دار چون می دانم ذات همه آنها یکی است 

 «آزاد باد انسانیتلعن بر جنیت »انسانیت کردن در برابر جنیت حرفی پوچ و بی معنی است 

جن ها موجوداتی اند که نمی توانند رحم کنند این چنین موجودی هر کاری هم که بکنی 

اینها را که . فکر می کند در پس کار تو غرضی است یا آن را از روی ترس انجام داده ای 

 خیال نکن فکر کرده اممی گویم من با تجربه از آنها فهمیده ام 

 ر کنیم به خاطر خدا بوده است توانیم فک یکی از جن  ها گفت : نه ما  می

من هیچ وقت جواب جن ها را نمی دهم چون انسان برتر از آنست که با جن حرف بزند اما 

ای انسان بدان خدایی که جن ها می پرستند خیلی با خدای ما فرق دارد خدای این جن ها را 

 می کنم  هم خوب می شناسم و ادرارم را سرش خالی
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فقط به من توجه بین جن دین دار و بی دین باشد آنها فرقی ندارند برای انسان نباید فرقی 

کنید من این را به شما گفتم با شناختی که از این جن ها دارم دلم نمی خواهد روزی را ببینم 

که اینها بیایند و این کتاب را به شما نشان دهند و مسخرتان کنند رحم به جن اشتباه بزرگی 

توبه جن همیشه مرگ خواهد ماند در قرآن نیز رابطه جن و انس ا زیربرای انسان خواهد بود 

می تواند همان معنی رحم نکردن به جن ها را بدهد من از یک  حتی حرام شده است این

جهت به خود می بالم شما انسان ها هیچ کدام به اندازه من خباثت جن ها را درک نکرده اید 

م نمی کنم و فوری از این زندگی ... راحت اگر روزی قرار باشد به جن رحم کنم درنگ ه

شان می کنم درست مثل اسبی که پایش شکسته و زجر می کشد هر کلمه و جمله این کتاب 

معنی دارد چه بسیار جمالتی که شما می شنوید اما درک نمی کنید یا معنی ای غیر از معنی 

ستم بیکار هم نیستم شما گوینده کتاب در ذهن تان نقشمی بندد این هم بگویم من دیوانه نی

خواندن این  ه ،فرض کن کتاب یک دیوانه را می خوانی آیا کتاب یک دیوانه همش غلط

 کتاب بی فایده نیست 

اول باید جن ها انسان اگر بخواهد به کمالی که مد نظرش است برسد چه حتی کمال مادی 

مانی انسان است و را از محیط زندگی خودش دور کند بزرگترین سدی که مقابل زندگی آر

جن ها هستند ما باید هر چه سریعتر همه را بکشیم و حتی  دست نیافتنی، همان شهر آرمانی

 به یک نفر هم رحم نکنیم رحم یک رفتار انسانی است جن نمی تواند رحم کند

هر چه زودتر باید این اتفاق بیافتد چون قدرت انسان ها روز به روز زیاد تر می شود و این 

جن ها نمی توانند خودشان ما را بکشند  زیرا را جن ها می توانند علیه ما به کار گیرندقدرت 

یک سالی است که من شروع  البته که این طور است اگر این طور بود احدی االن زنده نبود

 کرده ام اما هنوز زنده ام  به نوشتن این کتاب

      جن ها مرا سخت اذیت سال است که 51کاش پشتکار شما مثل این جن ها بود حدود 

این ها موجوداتی اند که یک لحظه  و درست تر بگویممی کنند از بچگی هم با من بوده اند 

هم مرا رها نکرده اند اگر شیطان همه پیروانش این چنین باشند خدا به دادتان برسد شاید هم 

 استچون عقل شان را دستکاری کرده 
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ست که ممکن است جن ها از من برای شناخت اینچیز قابل توجه دیگری هم که هست 

کلک های خودشان توسط انسان های این عصر استفاده کرده باشند در این صورت من فقط 

نقدر ها هم برایشان فایده ندارد مثل گذشته. با این حدی که آسفم ولی أمی توانم بگویم مت

      ران سال دیگر همخداوند برایشان گذاشته این جن ها که نه هزاران نسل دیگر و هزا

نمی توانند نسل انسان و انسانیت را از کره زمین برچینند و اگر همه را هم به جهنم بکشند 

 خودشان هم در زیر آنها قرار می گیرند 

با این  آنها در خواب هم نمی توانند نابودی ما را ببینند از این جهت دلم به حالشان می سوزد!

تنها من می توانم با چیز هایی که از جن ها  زیرا کم بگیریمحال ما نباید جن ها را دست 

دیده ام بگویم اکثر کثافت کاریهای بشر و جنگ ها و جنایت ها منشاء جنی داشته و چه بسا 

 ما فقط عامل چند جنگ بوده باشیم 

  به عنوان آخرین دلیلی که می توانم برای اثبات وجود جن بیاورم می گویم انسان هر چه 

و طبیعت انسان است تا چیزی را ند می شنود و در کل حس کند باور و درک می کند می بی

 حق ندارد چیزی را که  نمی بیند باور نکندکه حس نکند باور نکند اما 

است باور کنیم بلکه  بهترنه برای این که  وجود داردبیایید باور داشته باشیم که شیطان و جن 

باور کنید دشمن  باور کنید در خطرید. جن افسانه نیست  برای اینکه وجود دارند باور کنید

 پنهان دارید

باور کنید روح هایمان در معرض خباثت جن قرار گرفته است  فرض کنید طوری که اگر 

 مواظب نباشید دیگر حتی یک پر هم برای بال های روح ما باقی نمی ماند

 

 بخش دوم

دودوار ، جن ها را دیده ام اما حقیقت  من به چند شکل مثل ربات شفاف نامرئی ، همچنین

نمی توانند نشان  یاجن ها شکل درست شان را به هیچ کس نشان نمی دهند  اینست که

باید توجه  ما به هیچ وجه به صورت عادی و بدون کلک نمی توانیم جن ها را ببینیم ودهند 
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اشکال مختلف  هم حتی  یا داشته باشید جن ها می توانند در چشم اشکال متعددی بسازند 

 دارند

 عکس اول

 

 

 

 

  

 

همین طور که می بینید یک جوان عرب در منطقه جلیله امارات باشنیدن صداهایی از یک 

و این عکس را می گیرد اما بر اثر سکته قلبی فوت می کند و  بر می داردغار دوربین خود را 

می شود ) ولی باز زمان  مارات در روزنامه ها چاپایید رهبران دینی أاین عکس پس از ت

  کافی به جن ها داده شده است (عکس مقابل هم شبیه سازی شده همان است گویی جن

    از آنجا بردارد یکی از جن ها در رابطه با این عکس به من گفت اون چیزیمی خواسته 

 می خواسته زنا کنه . 

خواسته بکند  ولی به هر حال اینکه عکس صورت واقعی جن هاست یا اینکه چکار می

 مخصوصاً که جن ها می توانند عکس را عوض کنندهیچکدام اثبات شدنی نیست 

گویا جن ها مثل اکثر . ممکن است جن ها به من راست گفته باشند چون موجود لخت است

     با اعمال و رفتاری که ترویج زیراحیوانات عمل جفت گیری را از پشت انجام می دهند 

جن می خواسته  انگار اگر دقت کنیدهم تگی دارد شکل دهانش می دهند کامالً همبس

عصبانیت خود را به شما نشان دهد از این جهت معنای دیگری نیز برای من دارد و آن کلک 
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ها درمی آورند شکل انسان ها برای من می سازند از این ادا است شخصیت هایی که جن

نتیجه ای که که با واقعیات موجود در رابطه با جن ها تضاد کامل دارد  همداشتن این موجود 

یا احتماالً ،  نه کامالًمی توانم این عکس را رد کنم اما  من من می توانم بگیرم اینست :

یکبار هم یه چیزی شبیه به  البته یا کامالً عکس دروغی است را دستکاری کرده اند عکس

 چسبیده بود ولی حاال دیگه نمی تونم باور کنم یهمین طوراین روی دیوار دیدم 

 

 عکس دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین آیه  از دریا غواصی می کرده اند  انگویا در زمان حضرت سلیمان )ع( جن ها برایش

ای در قرآن هست به این معنی که فساد در دریاها و زمین آشکار شد شاید محل زندگی جن 

 همخوانی ندارد داشته امجن ها  باکه من تجربیاتی اما باز با  ها دریا باشد 
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 : عکس سوم

 آیا بشقاب پرنده ها همان جن ها هستند ؟

 

دادند ولی باور کردنی نیست چون اگر این طور بود  میک بشقاب پرنده را نشان یک بار جن ها

تا حاال حساب همه ما را رسیده بودند مگر اینکه دالیلی علمی باشد که جلوی این کار را 

گرفته یا قدرت آتش جن ها به ما نمی رسد اما علم جن کم نیست علم آنها از مدت ها پیش 

ن شیطان در زمین هم ادامه پیدا کرده قبل از آمدن انسان به زمین آغاز شده و با رانده شد

است )اگر به خدا ایمان داشته باشید( همچنین طبیعت جن به گونه ای است که راحت تر در 

 یاد می گیرد و حتی فراموش نمی کند زمین گردش می کند و شاید راحت تر 

ناسی روان ش شکل جنگی اما تاکنون جن ها از یک علم بر علیه ما استفاده کرده اند و آن

 !شیطانی گری : است 
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و دلیل  آن ناتوانی جن ها در نابودی انسان ها به طور فیزیکی استدلیل اصلی استفاده از 

 فرعی طرفداران شیطان !

کتب علوم شیطانی آنها احتماالً آنقدر زیاد است که شاخه شاخه شده و کتب روان شناسی ما 

در برابر آنها مثل سوزن در کاهدانی است یکی از جن ها هم می گفت ما آموخته هایمان را 

 نسل به نسل به شاگرد هایمان یاد می دهیم 

از جهت عقالنی و علمی بهتر از آنها رفتارهای انسان را زیر نظر داشته اند و در مواردی 

اما از روان شناسی به نفع  چون بی طرف قضاوت می کنند خودمان ، انسان را می شناسند

سفانه علم روان شناسی آنها ذات خبیثی دارد که فقط به درد أخودشان استفاده می کنند مت

هیم یا بهترین کار ت انسان هایی متعهد دنابودی می خورد مگر اینکه ما آنها را بدزدیم و بدس

چه چیز هایی در آنهاست طوری که حتی یک  کنیم چون من می دانم شنابودرا کنیم یعنی 

هدف علم آنها ذوال تمدن و نابودی آن است زیرا جمله سه کلمه ای اش هم خطرناک است 

 بر عکس آنچه از علم انتظار می رود

 

 عکس چهارم

   

 

 

 

ف و نرمی متوسط بوده و از این رو آماده الطیف در الطتوصیف مالصدرا از جن : بدن های 

جدایی یا گرد آمدن هستند چون گرد هم می آیند قوام آنها بهتر گشته و مشاهده می گردند و 

چون جدا گردند قوامشان نازک و جسم شان لطیف می شود و از دیده پنهان می مانند مانند 
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ند و به صورت ابر در می آیند و وقتی هوا که وقتی ذراتش گرد هم می آیند غلیظ می شو

 دنمی شونذرات از هم جدا می شوند لطیف می شوند و دیده 

  اژدهاعکس پنجم 

 

 

 

حکایت باب الثعبان : روزی امیر المومنین )ع( بر فراز منبر کوفه بوده اند که اژدهایی ناگهان 

شده از منبر باال رفته و از یکی از درها که بعدها به نام درب اژدها معروف می شود وارد 

 پاهای حضرت را می بوسند و سه بار می دمد و بعد پایین می آید و می رود

حضرت توضیح میدهند که او مردی جن بود که فرزندش را یکی از انصار به نام جابرابن  

سمیع بدون اینکه آزاری به او رسانده باشد با سنگ کشته است حاال آمده بود خون فرزندش 

 طلبیدرا می 

 بخش سوم

آنها هم مثل  به یقینخورند اما  به طور دقیق نمی توانم حدس بزنم جن ها چه غذایی می

دیگر جانوران غذایی دارند این غذا حتی می تواند گرمای بدن ما باشد یا همان غذاهایی که 

 ؟(من الغر هستم اما غذای زیادیمی خورم) ما می خوریم

، ،کلسیماستخوان  مواد سازنده بو مثل اسانس ها ،حدسیات من اینهاست: بوی غذا ،

الکتریسیته ، سیلیس ، کربن یا دود آتش ، چوب و ...  شناسایی غذا و طرز زندگی آنها کمک 

 کندبه ما می  برای دور کردن آنها از خودمان و نابودی آنها فراوانی
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می توانم بزنم  که در مورد چیز هایی که باعث نابودی آنها می شود اولین و بهترین حدسی

 زیستی ن ذکر شده است که خلقت جن از آتش است و آتش هر موجودخود آتش است درقرآ

 را نابود می کند 

، اما ما باید چیز های پیش و پا افتاده یا حتی خرافی هم در نظر بگیریم مثل سرب ، جیوه 

 ، آهنخروس سفید ، کبوتر نقره ، تشعشعات رادیواکتیو ، اسفند ، 

باید چیزی پیدا کنیم که با عبور از بدن ما بدون آسیب به خودمان جن ها را نابود کند ما 

ت نزدیک شدن به جسم مان را نکنند چون که متاسفانه آنها وارد بدن أطوری که حتی جر

خودمان می شوند و بدین وسیله کشتن جن ها سخت می شود باید جن ها را از خانه هایمان 

 یاس بزرگتر از کره زمین و کهکشان برانیم و نابود کنیم ، سرزمین مان و در مق

 ؟البته اگر می خواهیم یک روز خوش در زندگی داشته باشیم  

این روز برای خودشان هم  شوندهمه قلع و قمع  دورمن امیدوارم در آینده ای نه چندان 

ین روز خوب است می توانم درخشش این روز عظیم و پر برکت را از همین حاال ببینم ا

هاست این قانون طبیعت است قانونی که همه هزار بار دیده اند اما  همان روز انتقام ما از جن

فقط وقتی می بینند باور می کنند من حتی با اینکه قدرت های عجیب و غریب جن ها را 

روز زنده بودم و می دیدم  نکته دیگر  دیده ام به این روز امیدوارم شما چرا نباشید کاش آن

از چشم  یا جایی وسط اقیانوس ها کره زمینکهکشان یا  ینکه احتمال می دهم جایی در ا

 جن ها برای خود قلمروی دارند که باید هر چه سریع تر نابود شود  و انسان مخفی مانده باشد

خیلی ها همیشه حضور یک موجود بیگانه را که هوش دارد احساس کرده اند اما هیچ وقت به 

با اینکه قدرت جن ها رسیده است که این موجود در کنار خود آنهاست فکرشان هم نمی 

نبرد با چنین موجود متفکری اجتناب ناپذیر است در قدیم اگر این روی ماده هیچ است ولی 

چنین جنگی می شد کسی خبر پیدا نمی کرد البته درست است که جن هامی توانند این کار 

 ق خواهد افتادرا بکنند ولی نبرد نهایی بالخره اتفا

توصیه می کنم اگر دیدید در حال شکست هستید زمین را نابود کنید ولی بدست اهریمن  

از همین  را (جن ها )شیطانی گری نبرد پنهانندهیدو باالتر از آن انسانیت را پیروز نگه دارید 
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از جز شروع کنیم تا به کل  مثل جن ها ما باید باید از خودتان شروع کنید االن در نظر بگیرید

 دست یابیم

 

 

 بخش سوم رخنه در اسرار

     هاست اسراری هم در البالی بالهایی است کهاین بخش حاوی اسراری راجع به جن 

جن ها سر من آورده اند و مطالبی که خودم نوشتم و حتی از اینترنت برگزیدم ، مخفی شده 

 است سعی کنید سریع رد نشوید چون فهمیدن هر کدام از آنها نیاز به فکر دارد

 .قدرت های شیاطین کدامند5

ن اشاره کرده است که به شیطان قدرت هایی برای آهمان طور که می دانید خداوند در قر

نفوذ در انسان داده است در قرآن شیطان خواسته از تمام جوانب بر انسان تسلط داشته باشد 

اما معنی همان معنی ترسناک واقعی است که ما  آیات قرآن به طور واضح و دانستنی نیست

به شیطان داده  غیر از جبر نمی خواهیم آن را باور کنیم آری خداوند بزرگ هر چه می توانسته

به نظر می رسد توقع تسلط داریم  ار هم خودشان گفتند ما بر تمام حاالت انسانیک ب  است

طوری که جن ها به من می گویند حاال که ما  خداوند رحمان از انسان به راستی زیاد است

می توانیم شما را اینقدر اذیت کنیم خدا وجود ندارد یا قبلش به من گفتند برو بابا تو هم با 

 اون خدات 

 نمی کنید ببینید جن ها چه قدرت هایی دارند : اگر باور 

 تسلط بر حواس خارجی : شنیدن ، دیدن ، المسه ، بویایی ، چشایی  –الف 

تسلط بر حس های داخلی: عشق ، شهوت ، تمایل و هوس ، درد ، زجر قلب و استرس،  –ب 

 ترس ، غرور ، سردرد ، حال 
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، با صدا یا بدون  در مغز فکر کردن جمالتحس  اه بتلقین و القای تفکر : شنیدن همرا –ج 

 صدا ، مثل صدای خود یا با صدای خودشان

 همه این موارد روی من امتحان شده اند و جن ها با اینها من را اذیت کرده اند 

 در مورد اینکه جن ها چطور این قدرت ها را دارند دو نظریه هست ؟ 

 . نظریه فرزندان شیاطین2.علم جن 5

ثیرش نشان دهنده علم أبعضی از حس هایی که در بدن ایجاد می کنند از مکانش تا ت

فراوانی است اما مطمئنم همه قدرت هایی که دارند از علم آنها نیست از نیرویی است که به 

خودم هم باورم نمی شود ارتباط طور طبیعی در بدن آنها هست چون خودم تجربه کرده ام 

هم با کنترلی دقیق ،  آنانسان ، ارتباط با اعصاب پیچیده مغز و بدن  یک بدن ماورایی با بدن

سلول زیستی  میلیارد هااعصابی که از رشته های غشایی ظریفی تشکیل شده اند و مغزی که 

دارد تازه همه این ساختار ها در بدن و در داخل جمجمه استخوانی محکمی جا داده شده اند 

خوانده بودم به این معنی آیا انسان ها فکر می کنند هیچ کس  به یادم می آید آیه ای از قرآن

 به آنها دست نمی یابد

نا فرزندان خود ابلیس رجیم اند و این ثتمام جن هایی که در کره زمین هستند همه بدون است

 قدرت ها همه از زاد و ولد خود او به آنها رسیده است 

 جن چون هوشمند است ما باید هر دو نظریه را با هم در نظر بگیریم ولی توجه داشته باشید

لعن خداوند بر روزی که جن خلق شد روزی که دست خداوند را سوزاند و روزی که فریاد "

 "کنان در آتش جاوید گشت

 . عشق هدف اصلی جن ها2

نست عشق عامل جدایی آهدف اصلی جن ها که نوک تیز همه نیزه هایشان به طرف 

 سانیت از جنیت است ان
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بخشی از عشق اکتسابی است و جن ها می توانند این نقطه سفید را تاریک کنند طوری که 

جزو قدرت های جن ها هم سفانه حس عاشق شدن أدیگر روشنایی در وجود انسان نماند مت

آنها می توانند با تحریک ناحیه ای از مغز )بخصوص که در علم امروز  یا حتی شایدهست 

ای بسیاری چیز ها در مغز پیدا شده است( حس عشق را به طرف وارد کنند از این هم ج

سفم باید بگویم که این دنیا نه خودش و نه با وجود این أجهت من برای تمام انسان ها مت

قدرت جنیان جای عشق ورزی نیست شما هیچ وقت در دنیا نمی توانید به عشق خود 

 اشق نشوید و اگر شدید از عقل استفاده کنید اطمینان کنید پس بهتر است اصالً ع

سفم با وجود اینکه من قبل از اینکه جن ها نشان بدهند که می توانند أبرای خودم هم مت

عشق را بگیرند فهمیده بودم که هدف اصلی آنها چیست اما این حدس نتوانست فایده داشته 

است که ما هم می توانیم باشد آنها با تحریک عشق و نشان دادن اینکه آن فقط یک حس 

تحریکش کنیم به نوعی عشق را کور کرده اند از این جهت من به شما حسرت می خورم 

 زیرا که می توانید هر چقدر دلتان بخواهد عشق ورزی کنید

 تا می توانید عشق ورزی کنید تا جن ها از درد نداشتن عشق بمیرند

 می تواند باشدحمله به عشق برای انسان های معمولی در چیزهای دیگری 

 . در کردار2.در جمالت       5

   میز جلوه دهند یا آنقدرآخود جمله دوست داشتن را به نحوی بیان کنند که آن را مسخره 

   ثیر می گذارد مخصوصاًأمی گویند تا عادی شود کردار ما نیز روی عشق اطرافیان مان ت

یند همه را خوب و سفید می بینند پس خودشان نیز سفید عمل آبچه ها که وقتی به دنیا می 

می کنند اما به مرور زمان در اثر اذیت کاریهای ما کم کم این نقطه سیاه می شود و شخص 

سخت است اما انسان رفتن خیلی فرقی بین خودش و سیاهی نمی بیند انسان آمدن به دنیا 

طر خودمان که همیشه در چنگال هوس هاییم و به خاطر جن ها چون تر است به خاسخت

اما در اینجا فکر می کنم که بهتر است بگویم خطرناک ترین  .می مانند همیشه دشمن انسان

عاملی که عشق را تهدید می کند شهوت است جن ها هم خیلی خوب بلدند از آن بر علیه 
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یوان را در بدن بیدار کنند یا شخص را دیوانه عشق استفاده کنند درست مثل اینکه بخواهند ح

 شهوت کنند

یکی دیگر از نقشه هایی که جن ها برای عشق کشیده اند وارونه نمایی معنای عشق است 

عشق تنها چیزی است که انسان و خداوند دارند و با شهوت فرق می کند و فقط نسبت به 

 زن ها اعمال نمی شود 

 تقسیم بندی خودم از عشق:

 .عشق به صفات ظاهری: زیبایی ، صدای زیبا ، طبیعت ،5

 .عشق به صفات تفکر : عقل و هوش ، دانایی و دانش ، بصیرت و فهم2

 .عشق به صفاتی که خود عشق آنها را می سازد مثل مهربانی3

جن ها تا اندازه ای از ماهیت عشق و اثرات آن آگاهی دارند و کلک هایی بوسیله آنها ساخته 

 گرفتن جذابیت از اسالم یا بد زندگی کردن انسان ها ، تعصبی گرایی  اند مثل

 = عقب ماندگینگاه کنید پولداره = نخریدن چیز ضروری =  نپوشیدن لباس خوب  

جنگ صفین هم شاید نمونه ای از کارهای آنان است که عبرت بزرگی برای ماست ) در این 

 جلوگیری کرد (  جنگ جناه ناحق با باال بردن قرآن از شکست خود

 هدف دین حفظ انسانیت است نه بقای جنیت همه را بکشیدد داشته باشید ادر نبرد با جن ی

وقتی عشق را گرفتند گفتند آن فقط حسی است که خداوند برای اینکه اطاعت شان کنیم 

ساخته اند فرض کنیم این طور باشد من کینه توز ترین دشمن جن هستم و فکر می کنم از 

 تخار باالتر نیست چه از این باالتر؟این اف

 روی من چه بوده است اثر گرفتن عشقحتماً می خواهید بدانید 

دیوانه کننده است شادی را می گیرد و عالقه را نابود می کند با این کار می خواهند شما هیچ 

کس را دوست نداشته باشید بخصوص خداوند را. بعد از گرفتن عشق ایمان و هوس حیات و 
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درست مثل ساخت حس عشق  نشان دادن توانایی تحریک ت های زندگی باقی می ماندلذ

 گودالی با هدف بی اهمیت کردن عشق ! در وجودتان استبزرگ  ای چاله

هم خوشگل بودن طرف  برای آن جن هاعشق در بدن حس دارد که در خود جسم است 

مگر می شود عاشق دیوار  چون عقل آن را پس می زند فکر کردید مقابل را الزم می دانند

 همچنین دوست دارند شما را در شک قرار دهند شد 

ممکن است خودمان عاشقش شویم  حتی وقتی هم یک نفر را در اوج زیبایی درست کنند

جالب است حس عشق به زن ها با بقیه حس های عشق فرق دارد و شدتش بیشتر است 

 تظر شوید تا عاشق شوید ) مطمئن نیستم حس عشق معمولی چه جوری استکافی است من

از این لحاظ باید بگویم من در عشق در چاله ای افتادم که فکر نکنم دیگر تا بعد مرگ 

بفهمم عشق درست چیست درست مثل اینکه سیمی به موجودی ببندید و مدام حس های 

 (بماند ... مختلف بزنید بعد انتظار داشته باشد موجود سالم

وقتی جمله های من را دیدند گفتند  چونکهجن ها می خواستند من ندانم عشق چیست .... 

 شیطان همین را می خواست

از اهداف بزرگ گرفتن عشق ، شرطی کردن نسبت به دختر ها و عقده جنسی فکر می کنید 

 ؟چیست که موجب تحریک شهوت به بچه ها می شود

 ورزیم به بچه ها شهوت ، به دختران شهوت معلوم است می خواهند عشق ن

گرفتن عشق یعنی اینکه ما عشق را ناچیز کنیم می خواهند شهوت و هوس بر عشق چیره 

( چیست حواستان باشد من درست نمی توانم بفهمم عشق درست یکبار دیگر می گویمشود )

خودشان به من هم و دیگر هدفی که جن ها از این گونه کار ها و حمله به عشق دارند را 

گفتند می خواستند احساس را در جوانی از بین برند این را از غرور زیاد گفتند و خیالشان هم 

 راحت است

را عاشق دختری کرده بودند یکی تلقین کرد تو همونی من در صورتم  یک بار من -

همین حس را کردم . امیدوارم عشق شما واقعی باشد و بفهمید عشق درست 

 چیست آیا ما با معشوق سنخیت داریم؟
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اگر دقت کرده باشید این سر کمی تکه تکه است بخاطر اینکه من چند سر را یکی کرده ام و 

ها معلوم شد جن ها بسیار روی حمله به عشق کار کرده اند و زحمت حین یکی کردن این

 کشیده اند !

 . علم روان شناسی و جن ها3

یادگیری خودش ما رفتار دیگران را به طور خود آگاه و ناخوداگاه یاد می گیریم یاد گیری : 

 ؟ منشأ می گیردحواس ما  ازچند نوع است که 

 نیمدیداری : ما رفتار یک نفر را می بی .5

 شنیداری : جمله ها و عبارات را تقلید می کنیم .2

 را تجربه می کنیمو موجودات  المسه: اجسام  .3

در دیداری آنها خواستند چشم چرانی را یاد دهند در شنیداری گفتن راحت فحش و چیز مثالً  

های بد مثل در مورد سکس حرف زدن و در المسه تجربه ای که در باطن ثبت می شود که 

 توانید در جلوتر بخوانیدمی 

از هر ی ما هست و می توانم بگویم علم سبعضی کارهایی که جنها می کنند در روان شنا

قدرت دفاعی جن کنند ناز علم خودمان هم استفاده و چرا  طرف شاخه شاخه شود یکی است

و جن ها به علت بعد غیر مادی جسم شان نمی توانند ما را بکشند چون  ها عقب مانده است

مجبورند با این روش های مخصوص به علم روان شناسی و ... دست بکار شوند این علت 

 همان علت بزرگی است که ...

 .نیت:4

هر وقت شما بخواهید کار  !بعضی از چیز هایی که از جن ها می فهمم خیلی کیف می کنم 

جن ها به طریقی در صدد از بین بردن نیت آن  ، ش صدقه دادنا خوبی بکنید نمونه بارز

یک نفر به شما نگاه می کند یا  یا کمی بعد هستند در حالی که می خواهید صدقه دهید

یا فکر زنند می شنوید راجع به کارتان حرف می را بکند یا حتی این کار  کسیلحظه ای بعد 

ر می کنید شما به او توجه یا فک می کنید حرف می زنند و به نحوی به شما توجه می کنند
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مواظب نیت تان هنگام وضو ، نماز و حتی یک کار کوچک مثل بلند کردن یک شی دارید.

 باشید 

 یک نیت خوب چند ویژگی دارد 

 اول برای خود نمایی نباشد 

  خدا در بهشت چیزی به ما دهد اینکه دوم به دنبال سودی از آن نباشیم حتی کسب سواد یا
 ) سواد یک سد است که جن ها درست کرده اند(

 ، با فکر نمی توان به نیت خالص رسید باید از ته دل نیت داشت سوم مخلوط نشود

 .تسلط بر چشم 1

جن ها هر شکلی که بخواهند می توانند در چشم ایجاد کنند درست مثل اینکه دستگاهی 

می توانند در یک جمع  کرده باشند داخل چشم شما قوی تر از کامپیوتر و پر سرعت تر از آن

در خیابان از هر جا که رد شوید همه سفید و درخشان باشند  مثالًهمه را خوشگل کنند 

     صورت ها حتی یک جوش هم نداشته باشند و بر عکس همه را زشت کنند می توانند

 چشم هایشان برق بزند  ودختر هایی ایجاد کنند که درخشش پوستشان مثل حوری باشد 

یا صورت هایی ایجاد کنند عجیب و غریب یا شخصیت هایی بسازند که از بازیگران 

 هالیوودی هم بهتر بازی کنند

 جن ها خودشان می گویند ما هر چه تخیل کنیم درست می شود؟

 تقلید صدا.6

 هر صدایی دلشان بخواهد تقلید می کنند حتی صدای خودت را .

ولی بدان جن ها کثیف تر از آنند که خداوند بایی برای خود انتخاب می کنند آنها صداهای زی

 صداهایی این چنین به آنها دهدحتی در این دنیا 

دانستن قدرت های جن ها باعث می شود :   .علت نشان دادن قدرت های جن ها به بعضی7

های جن ها خبر به همه چیز شک داشته باشید بعضی اعراب قدیم در زمان پیامبر از قدرت 
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داشتند طوری که فکر می کردند معجزات پیامبر جادویی در چشم شان است برای همین 

ایمان نمی آوردند این وضعیتی که جن ها درست می کنند باعث می شود که حتی خدا هم 

 نتواند به انسانی که در چنگال آنهاست کمک کند و فرد در مورد دین هم شک کند

 .خواب8

اشکال متنوعی از خواب می توانند درست کنند و شما را سر کار بگذارند خوابی که خودتان را 

که به صورت کامل و سه بعدی در آنجا ببینید یا خوابی مثل پاورپوینت . احادیثی هم داریم 

 می گویند بعضی خواب ها شیطانی است

 .اصل روباه خندان9

د بچه خرگوش دبچه خرگوشی باشد و به آنها بخن اگر روباهی کنار النه ای بیاید که در آن

دش از النه بیرون می آید و در چنگالش قرار می گیرد سعی کنید جن ها با در آوردن وخ

 صداهایی نازک و خوب نمایی و فریب نتوانند شما را در چنگال بگیرند

 .ازدواج با جن یک دروغ بزرگ:51

دهد اگر این طور بود جن ها تا حاال هزار تا از تا حاال شنیده اید خوک بتواند با انسان بچه 

این بچه ها داشتند و آنها هم مثل خودشان دنبال گول زدن ما بودند قابیل قرار نبوده با جن 

ازدواج کند باید با هم بطن هابیل ازدواج می کرده است پس از این جهت بوجود آمدن انسان 

ها جانورانی تخیلی است که در مغز و هایی دو رگه ) انسان جن( یک دروغ محض است و آن

به هیچ وجه نمی شود دو موجود به طور کامل متفاوت آنهم حتی در بعد  چشم شما است

 مولکولی با هم آمیزش کنند 

 .شهوت خطرناک55

شهوت غریزه ای است که هدفش ازدیاد نسل انسان است و به لذت ها نیز می توان آن را 

ثیر فراوانی دارد و عقل را سرکوب می کند جن ها أوی عقل تاضافه کرد اما این غریزه چون ر

 توانسته اند از آن به خوبی استفاده کنند 
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ثیر آن روی عشق ، از آن برای نابودی هدف خودش یعنی ازدیاد نسل أجن ها جدا از ت

جن ها چقدر قادرند که هوس و تمایل به شهوت را در بدن تان  استفاده کرده اند نمی دانید

زیاد کنند وقتی این کار را می کنند به راستی به نظر می رسد غریزه شهوت شما بیدار شده و 

 شما باید دنبال راهی برای ارضای آن بگردید 

 از سه طریق می توان از شهوت استفاده کرد 

 از حد رها سازی بیش از اندازه و تحریک بیش  .5

 سرکوبی .2

 سرکوبی و تحریک بیش از حد .3

      همه اینها براندازنده تمدن انسانی است با رها سازی بیش از اندازه تمایل به ازدواج کم

می شود تحریک بیش از حد باعث گسیختگی خانواده می شود و دور شدن انسان از انسانیت 

را از بین می برد و مورد  می شود سرکوبی اش هم که خودش به طور مستقیم ازدیاد نسل

آخر راه را برای گناه باز می کند خود جن ها همیشه منتظرند تا بالخره عنان تان را از دست 

دهید از نظر آنان حتی یک بار گناه انجام دادن انسان هم فایده دارد که واقعاً هم دارد این 

نها آست که آن هم برای سرکوبی می تواند با استمنا همراه شود چیزی که در ملت ما زیاد ا

 فایده دارد 

         اکتسابی است چطور است که وقتی عمل سکس را می بینید  هم بخشی از شهوت 

می خواهید آن را انجام دهید یا کودکانی که به آنها تعرض می شود آنها هم میل به تعرض 

 پیدا می کنند

می خواهند به زن است  زشت پرورش تخیل زشت بر شهوت و نگاه یکی از اهداف جن ها

کاری کنند شخص هر چیزی ببیند شهوت در نظرش تجسم یابد برای این کار جن ها از 

    روش های گوناگونی استفاده می کنند مثالً آلت تناسلی را به خیار و بادنجان و .. تشبیه

باشد می کنند آنها می خواهند از انسان حیوانی بسازند که فقط به دنبال هوس ها و شهوات 

عروسک هایی برای شهوت رانی شده اند  زنان در این بین در دام آنها افتاده اند آنها تبدیل به
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انگار وسیله هایی برای بازی هستند و فقط به درد آلت مان می خورند یا فقط برای ازدواج و 

ق اینکه می گویم طرز نگاه به شهوت را خراب می کنند خواستم معنی دقی... ساخته شده اند 

همچنین خود زن ها نیز باید توجه  تری از خراب کردن بینش ما نسبت به دختر ها بدهم -

کنند که نباید با لختی بدن خودشان و نشان دادن پوست پا و حالت وسوسه انگیز بدن شان 

 بینش و طرز نگاه مردان را نسبت به خود عوض کنند

خودش چند محرک شرطی پرورش تخیل یک نوع شرطی سازی هم هست غریزه جنسی 

دارد مثل شکل بدن زن و سفیدی پوست . حال جن ها با دانستن این مطالب خودشان کاری 

می کنند تا نسبت به عوامل دیگری هم انسان تحریک شود مثل تحریک شدن نسبت به 

 بچه ها

نا استماین بینش از جن ها باعث می شود فرد آنقدر تمایل به شهوت پیدا کند که اگر حداقل: 

 باید از خودش تعجب کند نکند 

 .عقده جنسی مانع کمال است 52

ازدواج خودش یکی از راه های رسیدن به کمال است چون شهوت و میل به آن جلوی فکر 

فکر کردن به عشق هم از کنار فکر به شهوت  مثالً کردن شما به عوامل دیگر را می گیرد

ند تمام تفکر یک انسان را به خود می گذرد و نمی دانید شهوت چیزی است که می توا

و تمام حاالتش را تحت تأثیر قرار می دهد و حاالتی می سازد که دیگر حال اختصاص دهد 

 یک انسان نیست

 .زایل کردن عقل53

و گرفتن حسی در سر  تعرضجن ها به چند شکل خواستند عقل مرا زایل کنند مثالً بعد از 

 مانجام می داد خودم تلقین می کردند که در مخ اثر کرد یا رفتاری شبیه فرد سکس کننده

از خود عقل هم می توان بر علیه خودش استفاده . ) نمی توانم بگویم ( ومی گفتند اثر کرد

 همه نمی توانند به هر سوالی فکر کنند زیراکرد با سواالت بی پاسخ یا سخت 

 نها سریع گفتند مخ اش کم شدآاست یک بار سر من به جایی خورد جالب 

 این نشان دهنده اینست که آنها از عقل من هم می ترسند ) من یک فرد معمولی ام (
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 و عقل سالم در بدن سالم : ورزش کنید تا عقل تان هم سالم بماند جن ها این هم می دانند 

 سالگی  یازده.54

برای اذیت  را فتد یا اثری روان شناختی دارد که جن ها این سندر این سن یک اتفاقی می ا

کاری های خودشان انتخاب کرده اند شاید ناحیه حس شهوت باشد مواظب اعمال و رفتار 

که من را و مادرم بفهمند  کودکتان در این سن باشید با اینکه جن ها خودشان نگذاشتند پدر

 می کنم استمنا می کنند و من اذیت

 یا استمنا یا مالش آلت تناسلی.جلق 51

با مالش آلت تناسلی لذت شهوت به انسان دست می دهد طوری که به آن معتاد می شوید 

مضرات این عمل و گناه کبیره بودن آن را به بدون شک باید نشان دهید که جلق چیست و 

الدین و معلم خود از جمله کودکانی بودم که در این دام بزرگ افتادم شما وکودکتان یاد دهید 

می فهمید باید به آنها یاد دهید قبل از اینکه معصومیت را از کودکتان  ها و همه کسانی که

 کمک کنید آنها باید بهاست شما  بسیار ارزشمند و فوق العاده گرانبگیرند معصومیت 

 مضرات جلق:

 ثیر در استدالل و...(أ) ت ثیر در مغز و اختالل در فکر کردنأت .5

 کم شدن حافظه .2

 کاهش رشد و بسته شدن نواحی رشد در استخوان ) کم شدن قد ( .3

 پرورش تخیل زشت ) اگر زیاد شود به دیوانگی می رسد ( .4

 مقدمه برای گناه .1

 قطع نسل .6

 زشت کردن نسل و عقب ماندگی فرزندان  .7

این دالیل همه مهم اند حتی آخری . زشت شدن باعث می شود تا با همدیگر مهربان نباشیم 

 و..

 استمنا چیست؟ ضرر سری
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کسی که حتی یک بار استمنا کند از رده بندگان مخلص و مخصوص خداوند خارج می شود 

 خداوند در قرآن می فرماید: عهد من به ظالم نمی رسد ظلم شامل ظلم به خود هم می شود

 راه هایی برای استمنا کردن شما 

رویت اثر کرده است عمل سکس یا مشابه سکس گرفتن حال : بعد از اینکه فکر می کنی 

)حس  جن ها حال تو را خراب می کنند طوری که تا جلق نزنی به حال معمولی برنمی گردی

 نیاز (

تسلط شهوت : گرفتن حس و تحریک شهوت و تلقین اینکه شهوت به شما تسلط پیدا کرده 

 است بوسیله یک فکر شهوانی و همراه شدن سریع آن با بزرگ شدن آلت

کردن: یک دفعه می زنی خیلی کیف می کنی بعد هی می زنی تا شاید  مزه استمنا را عوض

 دوباره همان مزه را بدهد ) شرطی کردن(

گیج کردن : من استمنا را شش سال تر ک کرده بودم وقتی آنها خواستند کاری کنند تا من 

استمنا را از سر گیرم فقط از هوس استفاده نکردند به کمک بعضی کلک های خودشان من را 

گیج کردند کلک های بچه شیطان ، تو فقط انسانی ، زن باعث آرامش می شود ، روح در 

 بدن زن راحت تر است 

 .جسم نیز در معرض خطر است56

ین می کنند همه احمق اند بالهایی که جن قکسانی که می گویند جن ها فقط وسوسه و تل

همه علمی و با خباثت فراوانی بوده است حتی آنها روی خواب هم  ها سر جسم من آورده اند

ر جای برنامه داشته اند در خواب بیشتر رشد انسان صورت می گیرد درست نخوابیدن و د

صحیح نخوابیدن ضرر فراوانی به یک شخص می زند مثالً از رسیدن خون به دست 

و حاال که دیگر جلوگیری می کند جن ها کاری کردند که من دیگر روی تشک نخوابیدم 

آنها روی دندان ها و معده ) جایی که اورگانیسم غذایش . دیر شده افسوس آن را می خورم 

سفانه أها هم خودمان سر خود می آوریم متامه دارند اغلب این بال( هم برن را دریافت می کند

 .جسم افراد دین دار و خوب بیشتر در معرض خطر است
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ضعیف کردن دشمن جنگ نرم هم دارد جن ها انسان ها را هم از بعد فکری هم جسمی 

 می گیرد ضعیف می کنند این ضعیف کردن در ابعاد کشوری هم صورت

 فیلم و غصه با شخصیتی مثل داستان هایی مثل هری پاتر.خطر ورود جن به 57

بهتر است بجای اینکه از جن شخصیتی خوب و با مزه  به بچه ها ارائه کنیم شخصیت واقعی 

جن را که خبیث ترین خلقت است معرفی کنیم در واقع ما نباید به بچه ها دروغ بگوییم 

ها و اذیت کردنشان استفاده کنند پس دروغی که جن ها از آن برای برقراری ارتباط با بچه 

ای نویسنده ها ، فیلم ساز ها حرف من را گوش کنید دلتان به حال بچه خودتان بسوزد چون 

 در اینگونه موارد جن ها اولین کسی که سراغش می روند بچه خودتان است

 ؟.علت عجیب اینکه چرا جن ها می خواهند خودمان به جسم مان صدمه بزنیم 58

جن ها به من گفتند یک نفر بود که جن ها او را قطع نسل کرده بودند اما بعد او دعا یک بار 

 کرده و ...

 برای همین ما کاری می کنیم که خودشان...

 

 بازی .59

کنند دام می گذارند اولین دام  توجیهجن ها برای اینکه وجود خود را اطراف کسانی خاص 

و مثل تسخیر کردن این است که کاری کنند تا ما خودمان بخواهیم با آنها ارتباط برقرار کنیم 

 دومین دام ، نوشتن اسم اعظم است 

دام اول این است که ما  چون خودمان خواسته ایم با آنها ارتباط برقرار کنیم آنها می توانند ما 

طور که می دانید ارتباط با جن حرام است و کسانی که با آنها ارتباط را اذیت کنند همان 

 نازل می فرمایدآنها  در دنیا و آخرت بر بزرگیعذاب بزرگی برقرار کنند خداوند 

خاص کسانی است که در دام اول نمی افتند کسانی که از  اعظم:ءدام دوم یعنی نوشتن اسما

 بازی ها درآورنداین از  بد شانسی گیر گروهی از جن ها افتاده اند که خوششان می آید 

در کل هر دو ، خاص کسانی هم هست که جن ها را درک می کنند یا بی تربیت کردن آنها 

 ته اند عشق بیشتری دارندکسانی که جن ها با تجربه خودشان دریافوسخت تر است 
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هیچ چیز هم نیست که بشود با آن جن  نقش جوهر قدرت ندارد هیچ اسم اعظمی وجود ندارد

) که شیطان این کار را کرده ( اگر هم گفتند ترسیدند شما را تسخیر کرد مگر نادانی خودشان 

 آوریمآنها را تسخیر کنید بگویید ما هر چی حیوان است بالخره به چنگ خودمان می 

اگر آنها توانستند با وسوسه و تلقین و ... شما را وادار به این کارها کنند زیاد غصه نخورید 

  اگر ندانید انجامچون همه اینها بهانه است وادار جن ها به این کارها هم طوری است که 

 می دهید

تسخیر کنند اما .جن ها فکر می کنند که قرآن و ... برای این نوشته شده اند تا جن ها را 21

البته درست هم فکر می کنند  نمی دانند این کتابی که من می نویسم آنها را تسخیر می کند

ثیر قرار می دهند اگر جن ها این را گفتند أمکاتب هر کدام به گونه ای زندگی ما را تحت ت

را  یا مکاتب درست پس خودشان هم می توانند مکتبی بسازند که می تواند روی ما اثر کند

 خراب می کنند

کلک های جن ها روی من طوری برنامه ریزی شده اند که به نظر می رسد در اثر آزار .25

من چقدر تخیل می توانم  رآخ. جنسی من دیوانه شده ام و همه این تخیالت را کرده ام 

بکنم جن ها قبل از آزار جنسی هم بودند و اذیتم می کردند به هر حال اگر باور کنید من 

 وانه شده ام خیلی بی انصافی کرده ایددی

جن ها همین االن به من گفتند نه تو تخیلت خوبه وگرنه ما تو را مبتال به جلق نمی کردیم #

 ؟

وقتی به یک بچه آزار برسد یک عقده بزرگ جنسی در او ایجاد :  .آزار بچه ها و قتل نفس22

و مقدمه ای  ها می خورد درد جنه او هوس قوی ای برای کارهایی دارد که ب شده است

برای جلق زدن و دیوانه جنسی شدن فراهم می شود این بچه در بزرگی می تواند و انگیزه 

اش را دارد تا به دیگری آزار رسانده و حتی یک چرخه کامل بوجود آورد شاید فکر می کنید 

 چرا من این را نوشتم آیا اینها همان بیماریهای روانی ما نیست ؟
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) اول امتحان کردند ببینند خودم خودم  یکبار انجام این عمل زشت با لی مثلیک بچه معمو

زار دهنده ای در خود نکند بعد از یک تجاوز جنسی ممکن است هیچ فکر آدیوانه می شوم ( 

اما من چیزی می دانم که شما نمی دانید : جن ها حس هایی دارند که باعث می شود بچه 

 تفکر کند که در او اثر کرده اس

مغز ، گرفته شدن انرژی از او ) باعث می شود او هم با این کار دنبال  حس هایی مثل اثر در 

گرفته شده  انرژی باشد( ، خستگی و بی حوصلگی ) حال از او گرفته شده درست مثل انرژی

( ، حس حرکت چیزی در بدن ، فرو رفتن چیزی در کیسه تناسلی )منظور کسی که این  باشد

همه اینها را می توانم خسران بنامم به این وسیله تمایل به شهوت  انسان نبوده(کار را کرده 

 ناپذیر می کنند ءرانی را ارضا

به این ترتیب فرد کم کم از دایره انسانیت خارج شده و ثبات معمولی تفکر خود را از دست 

عقب  می دهد این فرد دوست ندارد و جرات نمی کند که از خانه بیرون بیاید پس دچار

گی اجتماعی می شود دیوانگی باعث می شود فرد به منظور بدست آوردن آرامش به گناه دمان

یا چیزی که جن ها می گویند مثل جلق زدن روی آورد درست است که می گویند جن ها 

می توانند به گناه سوق دهند ولی آنها به کمک عقل خود می توانند کاری کنند که شخص 

به گناه روی آورد همان چیزی که ما می توانیم از یک موجود گذارد و عقل را کنار  جبراً 

آزار بچه در واقع قتل نفسی است که می تواند به طرف کمال هوشمند انتظار داشته باشیم 

 سوق یابد شما باید جای کودک و جای من باشید تا اثر آن را بفهمید و زجر بکشید .

ند جن ها این کار را حتی افراد خاصی که می دان خطر:کسانی که مورد تعرض قرار گرفته اند

ید به شدت از نگاه کردن به تصاویر تهییج کننده ، مخصوصاً تصاویر کودکان کرده اند با

و خارجی و البته تصاویر سکس و ... خودداری کنند زیرا این کار موجب بروز عقده زیبارو 

 اند جنسی می انجامد همان چیزی که جن ها نقشه آن را کشیده
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 :  .اعداد معنی خاصی ندارند23

برای من همه  23و هرچیزی که خودشان درآورند مثل 41،544،353،53، 7عدد های 

مزخرفند و هیچ کدام نمی توانند به تنهایی معنی دهند جن ها از این بازی ها برای سر کار 

 استفاده می کنند ما گذاشتن و مسخره کردن 

 و ضمیر ناخود آگاه ثبت می شود .تجربه ای حسی که در باطن24

به دختری بخورد حس  یمنطق را نمی توان جایگزین تجربه کرد وقتی عضوی از بدن شخص

 دحس می کن ددست می دهد یا وقتی از پشت با یک نفر ناخواسته سکس کن به اومطلوبی 

ت این اثر داشته اس شروی دطوری که حتی تا روز ها فکر می کن داده استدست  به اوی ژانر

ها همه یک یادگیری فوق العاده است که در ضمیر ناخودآگاه اثر می کند و هر قدر هم به 

 عقلت فشار بیاوری نمی توانی آن را از تفکرت کنار بزنی 

البته یک هدف دیگر جن ها دارند و این است که شما برای کنجکاوی گناه کنید امتحان 

یا  نه . تازه ممکنه سرش را ادامه دهند  می دهد حس و حال کنید ببینید واقعاً انرژی می دهد

و کاری کنند که فکر کنید انرژی می دهد یا یکبار انرژی می دهد یکبار نمی دهد و با فالن 

 شخص می داده و با فالنی ...

پس برای اینکه شما به طرف زنا سوق داده شوید فقط دیدن و شنیدن نیست آنها از خیلی 

ریزی می کنند مثالً اتفاقی به زنی برمی خورید یا ... آنوقت جن ها  وقت پیش برای آن برنامه

 در همان لحظه حسی به بدن شما می زنند طوری که فکر می کنید چسبیدن به زن حال 

می دهد یا کسی به شما می چسبد آنوقت حس می کنید انرژی از بدن شما بیرون رفته است 

 ما را هم تحریک می کنند تا ...و ... در این صورت جن ها می آیند و شهوت ش

اثر توهم انرژی بدن زن ی ول البته ممکن است این دیوانگی را بیشتر کنند تا حد خطرناکش

 به ضرر جن هم هست 

و اما از بین نمی رود  شوداین دیوانگی خفیف یا در اصل دیوانگی ای که با عقل پس زده می 

فرد استمنا کند باز نتواند خودش را راضی کند یک ضعف هم دارد : چون اگر باعث می شود 

شخص معمولی با جلق زدن می داند که نزدیکی با زن همان حس جلق را دارد اما شخص 
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می خواستم  گیر افتاده در دیوانگی خفیف تمایلش به زن از بین نمی رود و امکان ازدواج دارد

و استفاده از به سمت بقای نسل سوق داده است  بگویم که : دین اسالم هر دو شخص را

 قانون برای بی اثر کردن کار جن ها خوبست

 .انسان حالی به حولی است و جن ها درصدد یافتن علت انجام ندادن یک کار21

اگر شما یکبار یک گناه انجام ندهید جن ها شرایط آن را عوض می کنند و همچنین رفتار و 

 یاخودشان می گویند  ،می پرسند از زبان کسی دیگر د یا حتی گفتارت را در نظر می گیرن

از زبان خودتان . تا علت انجام ندادن آن کار را پیدا کنند عوض کردن موقعیت و دلیلی  حتی

باعث می شود یک چیز بماند انجام دادن یا ندادن و شاید ایمان و عقلی بر دلیل شما بالخره 

 دین

 .کنترل: آیا بزرگان ما کنترل زیادی روی خود داشته اند 26

از تجربیاتی که از اعمال جن ها روی خود داشته ام و تحریک شدید تمایالت ما به نظر می 

رسد تنها فردی از دست جن ها سالم بیرون می آید که کنترل فراوانی بر روی نفس خود 

باشد طوری که جن ها نتوانند با عقل خود دالیلی داشته باشد و انگیزه این کار را هم داشته 

و  بیاورند تا او راهش را عوض کن . باور کنید وقتی شما به واقع نسبت به یک چیز تمایل

 پیدا کنید و آن را انجام ندهید کار فوق العاده دشواری انجام داده اید تمایل شدید

 .استفاده جن ها از وسایل جدید ارتباطی27

ثیر می پذیرد و حتی بخشی از شهوت و أبیش از حد از اعمال و رفتار دیگران ت دانستیم انسان

 عشق اکتسابی است 

خوبی برای جن ها شده است طوری که امروزه فیلم و عکس وسیله یادگیری و تمایل فکنی 

 جن ها می توانند فردی را که در عمق یک تمدن بزرگ است از راه دور نشانه بگیرند آنها 

تر و آنها را چندین برابر وسوسه انگیزثیر خود بر روی چشم و گوش أبا حس ها و تمی توانند 

    جذاب تر نمایند با تسلطی که بر روی حواس دارند حتی انسانی که ظرفیت باالیی دارد

نمی تواند جلوی هوس های تحریک شده خود را بگیرد یک مثال برایتان می زنم من 
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مجموعه ای از عکس کودکان را در رایانه ام ریخته بودم قبل از اینکه آنها را نگاه کنم عکس 

ها را وسوسه انگیز کردند و هنگام نگاه کردن حس هایی به من زدند و شهوتم را با آن حس 

بعد هم ها مخلوط کردند طوری که من فکر کردم خودم نسبت به آنها برانگیخته می شوم 

 .... نشونم دادند و

 

 .به هر کس از همان طرفی وارد می شوند که خودش به آن تمایل دارد28

جن ها دنبال این هم هستند که بدانند شما به چه چیزهایی عالقه دارید اینکه شما چه 

دوست دارید تا از آنها به نحوی در کار خود استفاده کنند . در صورتی که نتوانید آنها را کنار 

دسر شما می شود مثالً اگر کتاب دوست داشته باشید به شما کتاب گذارید همان مایه در

 بازی رایانه ای و... اگر سکسی می دهند یا

 جن ها می گویند هر بار که گناه کنید بیشتر می توانیم اذیت تان کنیم..29

جن ها به من گفتند هر کار بدی که بکنید ما بیشتر می توانیم اذیت ات کنیم ؟یعنی هر بار 

ر بدی کنیم آنها هم می توانند ما را اذیت کنند؟ از جهتی نیز شنیده ایم که انسان که کا

بعضی بالهایی که در دنیا سرش می آید ناشی از گناه گذشته اوست ؟  این حرف از جن ها 

واقعاً جالب است که البته برای کلک زده شده کلک اینکه به خاطر ما گناه نکنید البته از 

ویند هر بار که گول جن ها را بخورند و گناه کنند جن ها هم بیشتر جهتی هم راست می گ

می توانند اذیتش کنند شما فکر کردید جن ها می گذارند آنها کیف کنند ؟ یکی از جن ها 

می گفت : همون جنی که باعث زنا می شود دوباره خودش می یاد کاری می کنه تا زناکاران 

 د دشمنی جن ها با انسان فوق العاده زیاد استرسوا شوند چون اینجاش بیشتر کیف دار

 

 .گستردگی عمل برابر با دروغ بودن نیست31

جن ها نمی توانند ما را اذیت نکنند ما مثل موشی در تله کنار آنهاییم وآنها بیش از آنکه فکر 

 کنید در زندگی تان تأثیر دارند
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 .دوست بد وصیبت است .    امام علی )ع(35

یادگیری خودآگاه و آگاه یک دوست نادان می تواند روی نحوه فکر کردن شما جدا از اثرات 

ثیر بگذارد و رفتارتان ، گفتارتان ، و بالخره أاثر کند به علت کمبود عقل او ، روی فکر شما ت

فرض کنید کنار وی مشغول تماشای تلوزیون هستید ناگهان او با طرز فکرتان را تغییر دهد 

ی از خود درمی آورد دراین صورت او با همین یک کار یک رفتار و دیدن یک زن ادای خاص

ثیر دارد که حتی پسر نوح که أیک طرز فکر را به شما وارد کرده است دوست بد آنقدر ت

 تربیت کننده ای چون نوح داشت سرنوشتش به تاریکی گرایید 

لحظه کنار  هایی ، بهتر از یکندرست است که تنهایی کمی سخت است اما هزاران سال ت

 آنها بودن است چون همان یک لحظه کار خودش را می کند

 .زجر قلب32

زجر قلب حس فوق العاده دردناکی مشابه استرس است در منطقه قلب ، یا بهتر بگویم من 

اینطور حس می کردم دردی که به طور ممتد و متوالی حدود شش ماه تحمل کردم و ... از 

 قسمتی از نگه داشتن نوروترانسمیترهای استیل کولین روی نظر علمی می توان گفت شاید با

یا تحریک ناحیه ای از مغز این کار انجام می شد اما دلیل بر غیر علمی بودن  یا کنار آن قلب

 آن اینست که وقتی من از روی آتش پریدم درد برای یک لحظه قطع شد

سختی آن تحمل می کند  وقتی این درد به طور ممتد به بدن جاری می شود و روان و مغز

روی حافظه تأثیر گذاشته و بخش هایی از آن را خالی می کند مثالً باعث می شود درس 

 هایی که قبالً خواندید از یادتان برود

جن ها برای اینکه همچنان ادعای خوب بودن خود را حفظ کنند برای زجر قلب دلیل آوردند 

 !!! ما  تو را از اینکه تو داخل زنا نجات دادیم

خودشان مرا داخل شهوت انداخته بودند ) در مخ جن هم شک کنید آنها هم مثل ما قوی و 

 ضعیف دارند ( 

 اما دلیل اصلی استفاده از زجر قلب : ترور شخصیت 
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زجر قلب باعث میشد که من دست و پایم را تکان دهم و بقیه فکر کنند که من دیوانه ام و 

شخصیت شما را در نظر دیگران طوری می کنند که کسی  با این کار حرف من را باور نکنند

 حرف شما را باور نکند 

یه دلیل هم خود جن ها به من گفتند استفاده از زجر قلب  برای اینکه وقتی دردش را بردارند 

 من فکر کنم خوبند تا بتوانند با من بازی کنند

   ما غصه خوردن یاد یک فایده دیگری که زجر قلب برای جن ها دارد این است که به ش

 در قلب می ماند همچنین باعث می شود دائم به قلب فشار بیاوریم می دهد چون جایش 

 .دلیل برای حس ) قائده عمل(33

برای هر حسی دلیل الزم است یعنی اول باید عامل فیزیکی دیدنی یا شنیدنی و بدتر تلقین 

گرنه اثر آن کم می شود یا فرد فکر می کند غاتی کرده است مثالً عکس  فکر بوجود آید و در

من نمی گویم خودتان نسبت به  یک دلیل بزرگ هم هستکه عقده جنسی  وبرای شهوت 

آنها تحریک نمی شوید می گویم تحریکی که جن ها می سازند خطرناک است می گویم 

 نباید بهانه به دست جن ها بدهید

 یاد می دهند  به افرادی که آنها را درک می کنند هم.جن ها چیزهایی 34

در بستر درگیری مغز و جسم با جن ها چیز هایی هم هست که  ما یاد می گیریم هر کاری 

تنها یک اثر ندارد مثل همین کلک هایی که من از آنها یادگرفته ام اما توجه داشته باشید آنها 

یاد می دهند که به نفع خودشان باشد چیزی  عمداً چیزی به کسانی که آنها را درک می کنند

 باید همچنین یا با چیز درستی مخلوط شده که قابل باور می شودکه به نظر درست می آید 

 توجه داشته باشید جن ها همیشه در حال یاد دادن بی تربیتی و جنیت به ما هستند هم

 چونکه من تجربه کرده ام
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 .شدت عمل جن ها31

می شوید تا شب در رختخواب جن ها روی شما کار می کنند هیچ چیز از صبح که بیدار 

شانسی نیست بعضی وقت ها این شدت آنقدر زیاد است که یک هوس در حد دیوانگی به 

 یک فرد تزریق می شود

 .کسانی که گیر جن افتاده اند گوش دهند : شما گناهی نکرده اید36

ها شما را اذیت می کنند اگر شما گناهی  گاهی اوقات فکر می کنید گناهی کرده اید که جن

کرده بودید فکر می کنید چه بوده که این عواقب وخیم را به دنبال داشته است برای بعضی 

هم باید بگویم شما فکر می کنید یک کودک در بچگی چکار می توانسته بکند که جن هایی 

 به این گندگی دنبالش افتاده باشند 

 مق اند.طرفداران مکتب شیطان اح37

آنها می خواهند همین طور که ما را به جهنم کشانند خودشان هم پایین تر از ما بسوزند 

آنوقت می گویند عقل جن بزرگ است از جن احمق تر خودش . باید بگویم آنها فقط زور 

 دارند که قبول نداشته باشند و همین طور ادامه دهند و بگویند عقل ما زیاد است

 یست جن هم موجود کاملی ن

 .به افراد خاص می گویم: علت کم صحبت کردن یا جمله های کوتاه جن ها38

جن ها به  با این کار می خواهند تخیل شما خودش ادامه کار را به عهده گیرد ) دیوانه شوید(

من گفتند همین االن هم تخیل گرفته اگر دیوانه شدم که صد در صد این هم احتمالش 

 یدهست باز حرف من را باور کن

 .شک39

شک یکی از بنیادی ترین اصول جن هاست آنها می خواهند این اصل را به هر چیزی وارد 

کنند شیطان نیز با شک توانست آدم را بفریبد خودش هم شک داشت ) شاید علت استفاده 

 زیاد از شک ( 
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 ؟چند تا از چیز هایی که از شک برای افراد خاص استفاده می کنند مثال می زنم 

 می خواهند به قیافه تان شک داشته باشید: رت را  در آینه تغییر می دهند شکل صو

ساخت غیر انسان هایی مثل انسان جن و بچه شیطان بوسیله تسلط بر حواس خارجی چشم 

 دن اطرافیان شک کنیم وو گوش: می خواهند به انسان ب

 ماتریکس هستید  و نتیجه جالبی که من گرفته بودم: به دنیا شک کنید و فکر کنید داخل

البته شک در چیز های دیگری هم هست که برای افراد معمولی هم هست مثل ایمان ، 

 شرک به خدا ، دین 

شاید دلیل اصلی ساخت شک گذاشتن در مارپیچ فکری است شما وقتی نمی دانید چه درست 

شاید هم برای اینست که وقتی من این ماجرا ها  است نمی توانید به سوال درست فکر کنید

 را برای کسی تعریف کنم کسی حرف من را باور نکند 

هم  در شک بودن مانع زمانی خوبی شک مانع محبت کردن ما نسبت به اطرافیان هم هست

است شک باعث کم کردن و بی احساس شدن ما نسبت به برای جلوگیری ازخوبی کردن 

 (افراد خاص مخصوصاً)شود  انسان های دیگر هم می

 .حال41

از بدنش سیگنال هایی دریافت می کند و از مغزش حس هایی می گیرد  انسان در هر لحظه

که نشان دهنده سالمتی جسمی و روانی اوست جن ها این حس ها را می دانند و به راحتی 

 شما را در آن قرار می دهند گویی در استخری از حس داشته باشند 

چونکه در واقع شادی هم حال است  .شما را تحت تأثیر قرار می دهد و بلعکسحال شادی 

حال بر تمایالت شما تأثیر گذار است مثالً باعث تنبلی نکردن و رغبت به یک کار می شود یا 

خرابی حال باعث انجام کار دیگری می شود مثالً خستگی باعث استمنا می شود یا بدتر 

 حال بد باعث درس نخواندن می شود یاباعث سستی در نماز می شود 
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 بی عرضه کردن و گرفتن اعتماد به نفس.45

اولین اقدام در حمله به دشمن گرفتن اعتماد بنفس است دشمن خوار شده و ضعیف شده 

توانایی دفاع خیلی کمتری دارد جن ها می توانند هر چقدر که بخواهند با کلک های خود 

نگاه و جمله های  اهش مقاومت عضله ، گرفتن هوش ،مثل لکنت زبان ، فشار به مغز ، ک

و مهمتر از  الهی خدا جن ها را خوارکند ، حسابی اذیت تان کنند وتحقیر کننده ، زشت کردن 

 شرکت نکردن در فعالیت های ورزشی مثلآن ضرر به جسم تان 

در برایم یک مثال می زنم دوره راهنمایی من تصمیم گرفتم به کالس کاراته بروم جن ها دم 

یک تئاتر راه انداختند دو نفر دور از من با صورت های عصبانی در مورد رفتن من به آنجا 

یکی گفت اگر بیاد اونجا شما چکار می کنید اونیکی جواب داد *** ) تعرض می  حرف زدند

 کنیم (

 از نادانی های انسان .42

که لذتی به او وارد کند انسان فکر می کند هر چیزی که هوسش را داشته باشد هر چیزی 

باید بتواند انجام دهد و ضرری هم به او نرسد هیچ دلیل و مانعی بر سر راه او نباشد و بدتر 

 هوس کار بد را نکند و هر چقدر هم خواست هوس رانی کند و لذت برد بدون انتها ؟

 .از هر چیزی می توان بر علیه خودش استفاده کرد 43

تفاده کرده انداز قرآن بر علیه قرآن ، انجیل بر علیه انجیل ، فقط جن ها از این اصل بسیار اس

 کافیه که دستکاری شوند 

 جن هایا بی رحمی .ترس 44

جن ها از ترس باخت حاضر به هر کاری هستند در غیر این صورت از برخی ترفند ها استفاده 

مثل بقیه  جن ها هم  نمی کردند ترفند هایی مثل زایل کردن عقل ، ضعیف کردن دشمن

ترس علت حمله به شخصیت و بعضی از کارهای آسیب زننده به  حیوانات از ما می ترسند
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    عقل و هوش است آنها کار خودشان را بازی می دانند و ترس از باخت باعث هر کاری 

 می شود

 .دشمنی جن ها با ملل دین دار41

غیر دین دار کمک کنند تا  دین مانع بزرگی سر راه جنیت است جن ها سعی می کنند به ملل

بر ملت های دین دار تسلط داشته باشند تمدن دین دار باید از بین برود خستگی تمدن ها از 

 ) نظر نیست بعدی را بخوانید( دین یکی از نقشه های آنان است

 .کم کردن تعداد افراد خوب و مومن46

م شود جنگ راه انداختیم نتیجه گفتند ما برای اینکه تعداد افراد مومن در کشورتان ک یه بار 

هم گرفتیم پس ما هیچ وقت نباید انتظار داشته باشیم افراد مومن و با ایمان در جامعه ها 

فراوان باشند این نقشه در جوامع دیگر هم پیاده شده و خواهد شد با کم شدن این افراد فساد 

 لد سریعتر گسترش پیدا می کند و پایه های انقالب های انسانی می گس

 جام دادن گناهن.یک نقش جن : راحت کردن ا47

هر وقت بخواهند شما را به طرف یک گناه سوق دهند اول پایه های انجام آن را می شکنند 

و کاری می کنند برای شما عادی باشد اینکه فردی در کنار شما از گناهی که کرده بگوید یا 

ل کافر همه را به کیش خود پندارد منجر به همان ضرب المثروبروی شما آن را انجام دهد 

می شود همه ما فرق بین رفتار خوب و بد را می دانیم خودتان را گول نزنید سعی کنید نظر 

غلط کسی را گوش ندهید زیرا همه نمی توانند راجع به یک عمل نظر دهند و شایستگی 

 .صحبت کردن در هر موضوعی را ندارند

 گفتن می شود مثالً هوس پراکنی با زبان مثل صرف 

آنوقت آبم را توی ... نمیدونی چه حالی داد + حالت صورتش = درگیری با خود و اضافه شدن 

 هوس آب ریختن در ...زمینه چینی 

 گناهان تان را به کسی نگویید پس

 هر دفعه راجع به گناه کسی بشنوی زمینه راحت تر انجام دادن گناه در تو بیشتر می شود
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) گناهی ( قطعاً زمینه ای الزم است جن ها قبل از اینکه بالیی  کاریبرای شروع هر  پس

می کنند مثل رخنه به ایمان ، حتی عقده جنسی ،  سرم بیاورند اول زمینه اش را فراهم

 گرفتن عشق

 .دخالت در ازدواج48

چرا جن ها در ازدواج دخالت نکنند آنها حتی برای این کار برنامه ریزی هم می کنند یک 

 را خودشان به من نشان دادند این نقشه جن ها سه شاخص داشت  نمونه

 اول .دوست شدن با دختر همسایه ای که خواهر بزرگترش با جن ها ارتباط داشت 

 دوم.دور شدن از خانواده و احساس کمبود محبت

 سوم.نزدیک شدن پسران برای جبران محبت

ستش را به او انتقال داد و در رفکر نادبعد از دوست شدن با دختر همسایه او تمایالت و طرز 

بینش درست تربیتی خانواده اختالل پدید آورد بعد جن ها با جلوگیری از درس خواندن دختر 

کاری کردند تا مهر و محبت خانواده به دختر کم شده در دختر احساس کمبود محبت ایجاد 

نابراین به مرور زمان ارزش شود به این ترتیب دختر دیگر احساس تعلق به خانواده نمی کرد ب

جن همان  های تربیتی اش را کنار گذاشت در این اثنا پدر همسایه که معتادش کرده بودند )

مرد در نتیجه پسر های دیگر راحت تر توانستند به خانه همسایه وارد شوند و ...  ها ( بالخره

ی خجالتی بوده اما احساس می گفتند این دختری که آنها توانسته بودند به راه بد بکشانند خیل

کمبود محبت ای که ایجاد کردند آنقدر قوی بوده است که او حتی خواهان رابطه با پسران 

زیادی شده است در آخر کار جن ها نتوانستند پرده دختر را بدرند ولی با لو دادن ارتباط او با 

 پسر ها موجب شدند آبرویش برود  و او شوهر خوبی گیرش نیاید
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 پیامبر اکرم)ص( دانشمند از هزار عالم بهتر است . یک49

عالم با دانشمند فرق می کند علوم عالم بیشتر حفظ کردنی است بیشتر علوم عالم ، علوم 

انسانی است که قابل اثبات نیستند و پایه های محکمی ندارند اما برعکس علم دانشمند اثبات 

 شدنی و تجربه پذیر است و بسیار به کار گرفتنی 

می توانیم بگوییم عالم بودن خوب نیست ولی می توانیم بگوییم اینگونه عالم بودن به درد ن

 نمی خود 

جن ها سعی دارند با مشغول کردن بیش از اندازه ما به علوم غیر تجربی بی فایده ، ما را از 

 علم باز دارند مطالب زیادی هست که فقط ذهن ما را  فقط مشغول می کند حتی خرافات ، یا

نمی توانیم بفهمیم خالصه آنقدر  بعد از مرگحتی مسائلی در قرآن که هیچ وقت تا 

علوم تجربی را دریابید علوم غیر مشغولیات به ذهن می زنند تا از کارهای دیگر باز دارند 

   تجربی هم باید تجربی کرد تا علمی شود علمی که فقط حرف زدن داشته باشد به درد 

مل بدرد نمی خورد یک دانشمند مثل ادیسون از هزار عابد بهتر نمی خورد عبادت بدون ع

است قرآن خواندن فایده ندارد فهمیدنش همراه با عمل کردن فایده دارد زنبور بدون عسل 

 فایده ندارد. وقت تلف کردن فایده ندارد 

یکی از جن ها می گفت ما خودمون مجبورشون می کنیم بیان سراغ علوم نظری اینقدر پر رو 

 شده اند که به ما هم  می گن

 بیایید به جای فکر کردن صرف یا بحث کردن به تجربه روی آوریم

 .ارزش گذاری به بد ها11

 هنر خوار شد جادویی ارجمند  ...

امروزه می بینیم افراد بدکار با عرضه دیده می شوند ولی افراد با خدا ساده و عقب مانده . 

و دیگر ند که عرضه زیادی می خواهد و انسانیت زیادی؟همین افراد با خدا هم چیزهایی دار

 کافیه حزب الهی باشی تا بهت بگن ساده ؟ اینکه آیا درسته که
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 .دادن ماموریت به انسان: خودت را نابود کن!15

آمریکا و بعضی از کشور ها سعی دارند با گسترش فساد به تمدن های مسلمان ضربه بزنند 

با توجیه  را برتر می داند که حاضر است برای چند تکه زمینرژیم سهیونیستی آنقدر خود 

هر کاری را بکند شیطان آنها را برای عمل خودشان توجیه کرده است توجیه  مکتب شان

ان ما نباید با گسترش فساد و سکس و اعمال غیر انسانی و تولید مکرده برای نابودی خود

ا داشتن چنین دشمنانی .ما باید دائم در هم ب سالح های کشتار جمعی به خود ضربه بزنیم آن

.باید مواظب باشیم هر کاری نکنیم چون دلیلی  حال تالش برای نابودی نسل جن باشیم

برای آن داریم. دلیل داشتن نباید برای شیاطین وسیله شود چون اون ها فکر می کنن کافیه 

 یه دلیل به ما بدن تا کاری که می خوان بکنیم

 .اصل لذت12

گنالی عصبی از یکی از یهر جانداری تمام کارهایش برای کسب لذت است لذت س اصوالً

 کاری است که در مغز به احساس خوشایندی منجر می شود اورگانها یا 

برای کسب لذت است حتی وقتی صدقه می دهد برای کسب آرامش  اکثر اعمالشانسان نیز 

در آینده اش این کار را می کند اما فعالیت هایی هم دارد که موجودیت خودش را به خطر 

جن ها به  می اندازد و این همان چیزهایی است که جن ها از آن وحشت دارند ولی متاسفانه

 ان بکنند و اثرات زیانباری بگذارندعلت اصل لذت کارهای زیادی می توانند با انس

 صرف گفتن.13

بعضی جمالت وسخن ها درست در همان زمانی که گفته می شوند باور می شوند حتی اگر 

بعضی  یا رد شدنی نیست درست نباشند چرا که در آن لحظه فرد دلیلی برای رد آن ندارد

ان کنیم چونکه گفتن یک جمالت هم هستند که فقط کافیه یک نفر آنها را بگوید تا باورش

 شخص درست مثل تأیید سخن می شود
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 .شلوغی ذهن14

تواند دقیقاً به یک چیز فکر کند تا بتواند نتیجه  دغدغه های فکری آنقدر زیادند که فرد نمی

 مورد نظرش را بگیرد

ه جن ها آن را می دانند و بر علیه ما استفاده می کنند مثالً هیچ وقت نمی گذارند در نماز ب 

 یاد خدا باشیم چون نماز به یاد آورنده خداست

.شدت عمل جن ها روی نماز آنقدر زیاد است که خودم هم تعجب کرده ام هیچ نمازی تا 11

و چرت پرت نگویند یا من را به یاد حاال نخوانده ام که آنها با من نباشند و سرم را نگیرند 

ا چیز خیلی با یفعالیتی دیگر نیندازند شاید هر کس یک نماز درست بخواند به بهشت می رود 

 ی مهم باشه مثل خشنودی خداوند کریملفایده دیگری که خی

 .عدم ریشه دوانی علم در شما16

نداشته باشید و آنهایی ها سعی می کنند شما به علم فکر نکنید و به درس تان عالقه  جن

گرنه به دانش شما افزوده می شود دانش و علم  هم که می خوانید در مغز شما فرو نرود و

چراغ دین و انسانیت هستند علم ما برای آنها هم در بعد فردی هم در بعد گسترده خطرناک 

ر آوردند هزار تا فیلم برای من د نکنداست آنها برای اینکه علم زیست شناسی در من ریشه 

تمام ترم های دانشگاهم در اذیت بودم که نکند علم در خاطرم بماند و ریشه کند ) البته این 

 کار برای بی عرضه کردن من هم هست (

 .جن ها نمی توانند به شکل انسان در آیند17

جن ها برای اینکه اذیت کنند دوره ای فیلم درآوردند که همه انسان ها را نابود کرده اند و 

 دشان فقط هستند خو

جن ها فقط می توانند شکل و صدای آنها را تغییر دهند اگر اطرافیان تو جن بودند حتی یک 

فتند ما انسان گمهلت نمی دادند و اصالً به این سن نمی رسیدید اگر هم لحظه هم به شما 

مالً غیر هم دو گونه کامالً متفاوت و بدتر از آن دو جانور کا امکان نداردجنیم هم باور نکنید 

 شکل حتی از بعد مولکولی با هم آمیزش کنند 
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گول نخورید هر وقت هم دیدید موجودی با شکلی غیر انسان کنار شماست و مطمئنید که 

شکی  در اصل این کلکجن است فوراً او را بکشید چون با منظور خبیثی کنار شماست 

 را می خشکاند  درست می کند که برای خراب کردن عشق ورزی شماست و حس عشق

ساختم که بهتر است بیایید و به آن سر بزنید قسمتی هم ن مدش.من وبالگی را بانام 18

ساخته ام که شما باید در آن قسم بخورید تا زندگی دارید دشمن جن باقی بمانید حتی داخل 

 بهشت یا جهنم یا حتی برزخ و نیستی

www.enemy.blogfa.com 

.در روزنامه ها به مردی برخوردم که فکر می کرد تمام انسان های بد و دیکتاتور از 19

فکر می کنم او به نحوی وجود جن را احساس کرده است چون این خزندگان تکامل یافته اند 

ارها و گونه انسان ها تحت نفوذ جن هایند و اخالق و اعمالشان مثل آنها می شود بعضی از ک

سخنانی که می گویند درست مثل کارهای جن هاست من بعید نمی بینم که جن ها از 

گان تکامل پیدا کرده باشند شک نکنید که قدرت در سیاست بین الملل تحت نفوذ جن دخزن

هاست ما انسان ها باید هر چه زودتر قدرت را از دست شیاطین خوب و بد بگیریم و حتی در 

 ذاریمباغ وحش هم زنده نگ

 .فراموشی61

بعضی از خاطراتی که داشته ام مربوط می شود به زمانی که جن ها به طور مستقیم با من 

روبرو شده اند چیزی به من گفته اند بعد حافظه ام را پاک کرده اند اما خودشان دوباره به 

آورده اند احتماالً در آن زمان حافظه کوتاه مدت را پاک می کرده اند ولی در حافظه بلند م یاد

مدت می مانده است بعد خودشان می آمدند و به یاد می آوردند بعضی از برخورد ها هم به 

جالب است بدانید در داستان علت سنگینی یا تصور اینکه تخیل است از حافظه پاک می شود 

 همراه موسی می گوید شیطان از یادم بردموسی و خضر ، 

 

http://www.jen-enemy.blogfa.com/
http://www.jen-enemy.blogfa.com/
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 .حمله به شخصیت65

چند کار از جن ها به شخصیت ضربه می زند : کار روی عرضه ، نفهمیدن یا نشنیدن صدای 

 ، تغییر صدا مخاطب ، تغییر قیافه خود شخص ، استمنا ، لکنت زبان ، تابلو کردن تو

 .نفهمیدن منظور یا نشنیدن صدا62

وقتی یک مخاطب با تو ارتباط برقرار می کند صدای او را خوب نمی شنوی یا نمی فهمی 

به خاطر گرفتن گوش های تو باشد  باشد اما می تواندممکن است تصادفی  درستهچه گفته ، 

 یا حتی خرابی دستگاه های جن ها 

ست که تو اما وقتی دقت کردم دیدم هدایت شده است و غیر از حمله به شخصیت برای این

 با کسی حرف نزنی

 ی خود شخص.تغییر صدا63

،  در موقعیت هایی برای افراد پیش می آید که صدایشان می گیرد و آن روی عملکرد

می گذارد اما جن ها از آن برای افراد خاص به نحوی دیگر  یا حداقل روان اثر شخصیت

می اندازند این هم مثل  و در صدا هم شکاستفاده می کنند صدای او را کالً عوض می کنند 

و شخصیت را بی ثبات  نفهمیدن باعث گوشه گیری تو می شود و اعتماد به نفس را می گیرد

 می کند

 .فایده گوشه گیری برای جن ها64

 گوشه گیری باعث حرف زدن شما با خود می شود همچنین عقب ماندگی اجتماعی می آورد 

محتویات ذهن شما را بیرون می آورند سعی  اما مهمتر حرف زدن با خود است که بوسیله آن

     کنید با خود حرف نزنید البته برای اینکه با خود حرف بزنید جن ها منطقه ای از مغز را 

شما تمایل دارید افکارتان را به خود بگویید تا درست بفهمید  که می توانند خراب کنند طوری

 ز شما می گیرداین منطقه به نوعی توانایی در ذهن فکر کردن را ا
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 .کمال61

همه انسان ها توانایی رسیدن به کمال را ندارند کمال نیاز به احتیاجاتی دارد که همه ندارند 

   مثل هوش ، استدالل ، عقل ، حافظه و ادراک. سعی کنید به چیزهایی که به عقل تان 

 همه انسان ها نمی توانند در دنیا به کمال رسندنمی رسد فکر نکنید 

 ونه شیطان مدینه فاضله پیامبر را از بن خراب کردچگ.66

در زمان یزید ملعون مردم مدینه بر علیه او شورش کردند یزید هم دستور داد مردم آن شهر 

بر سپاهیان حالل باشند بنابر این بعد از شکست سپاهیان به زن و بچه و ... تجاوز کردند 

طوری که می گویند بعد ها هزاران ... در آنجا متولد شد در اینجا شیاطین چند کار کرده اند 

 دومکه با دانستن شکست حتمی مردم مدینه آنها را تشویق کردند و مانع آنها نشدند این اول

 دستور کثیف یزید را ساختند  به این ترتیب هم از تعداد کاستند هم مدینه را به گند کشیدند

 

 .دیوار هاشا67

به افراد خاص می گویم هر چقدر که تابلو باشد که جن ها شیطان اند باز قبول نمی کنند تا 

 اعصاب شما را خرد کنند ضرر هم برایشان دارد و آن اینست که شما کمتر از آنها بترسید 

همچنین وقتی یک نفر دروغ خیلی تابلویی را خیلی اصرار کند شما فکر می کنید که آن 

 این خودش یک کلک است چرا دروغ می گوید واقعی است وگرنه

 .جمله ها و اعمال اطرافیان می تواند دروغ باشد68

نجام نداده باشد مخصوصاً افراد اممکن است شخص مقابل فحش را نگفته باشد یا عمل بد را 

 خاص گوش کنند

 اثر صورت انسان بر گیرایی شخص .69

شخصیت  کنند صورت و لحن صدای هنگامی که جن ها بخواهند یک مطلب را در مخ فرو

 شان طوری می شود که ذهن را درگیر و در خود فرو می برد 
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وقتی شما یک نفر را می بینید زود در موردش داوری می کنید : خوب است یا بد ، با عرضه 

است یا بی عرضه ، همان موقع ازش بدتون می آید یا خوشتون می آید یا حتی منزجر یا 

   همان لحظه اول بهش اعتماد می کنید صورت بر خود شما هم تأثیر  متنفر می شوید  یا

 می گذارد مثالً روی اعتماد بنفس تان 

       صورت بر اظهار عشق و محبت تأثیر می گذارد صورت بر شهوت هم غیر مستقیم اثر

 می گذارد صورت اشخاص روی تأثیر گفته های دیگران هم اثر می گذارد 

 و اثر شما روی بقیه شخصیت ها تاثیر باالیی می گذارد صورت روی شخصیت شما

فرض کنید دو تا استاد دارید یکی قیافه اش طوری است که غرور زیادی به خود گرفته ،  

صدایش رسا و متناسب با قیافه اش به نظر می رسد ولی دیگری الغر و بد قیافه ، دماغ دراز 

 ) قیافه اش اصالً به استاد ها نمی خورد ( 

وقت در همان لحظه اول تصور شما از استاد اول چنین است : از اون استادهاست خیلی آن

 دانش داره ..

 و تصورتان از استاد دوم: ای بابا اینم شد استاد ، فقط درس خونده نمره گرفته 

 خب حاال می رویم سراغ بعد از تمام شدن کالس های زیاد با استاد ها

ارد که او چه رفتاری در درس پیشه گیرد مهربان باشد یا تصور از استادان بستگی به این د

سخت گیر چقدر خودش درس دهد یا چقدر از روی جزوه بخواند ) اینها جایگزین تمام 

 تصورات ما از آنها می شود(

دو نمونه ای که مثال زدم هر دو واقعی بودند استاد اولی معتاد از آب درآمد استاد دومی هم 

 استاد چندان قوی ای نبود چون گیرایی ما کمتر می شد 

جن ها به علمی که بتوان به کمک آن احساسات و حرکات مورد نظرمان را در فرد ایجاد 

حاالت صورت ما را خودشان بفهمند برای کنیم علم صورت می گویند  آنها نمی توانند همه 

 همین برای این هم علم ساخته اند
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 .سست کردن اندیشه ها به کمک افراد دیگر71

دقت کنید یک انسان در همه رفتارهایش خوب و در حد کمال نیست مواظب باشید یک 

فرو  کثر می تواند در یک بعد یا چند بعد کامل باشد ولی به طور کامل در کمالاانسان حد

نرفته است اگر خوش تیپ است و خوش اخالق ولی سکس می کند یا مهربان است ولی 

 زناکار دلیل بر درست بودن این رفتارهای ناپسند نیست

 .حمله یک گانه فکری75

یک فکر را از طرق جمله ها و ... آنقدر به ذهن تو می خورانند تا جواب بگیرند حتی ممکن 

 همان شکل به تو بگوینداست یک جمله را هزار بار به 

 نظریه هوس در جسم.72

هوس هم منشأ جسمی دارد بنابر این ممکن است یک انسان سالم هیچ وقت بیشتر از نیاز 

هوس نکند مثالً می دانید هنگامی که گرسنه می شوید به این دلیل است که هیپوتاالموس 

است و مشکلی دارد  به شما پیغامش را می دهد پس در این صورت فقط هنگامی که خراب 

سیگنال بد دریافت می کنید شهوت هم تحت نظر هیپوتاالموس کنترل می شود پس در 

       صورتی که انسان هوس اش تعدیل باشد چرا راه اشتباه رود و به خود ضربه بزند پس

 انسانی ساخت که ظلم پایینی بکند ) ظلم شامل به خود هم هست ( شود می می شود اوالً

   ر جن ها نباشند احتمال ظلم کردن انسان به پایین ترین حال ممکن برسد چون اگدوماً 

 جن ها برای هوس کردن ما هم ساخته شده اند

 : .خودت دیوانه ای73

چند وقت پیش جن ها فیلم درآوردند که تو خودت دیوانه ای ما تازه آمدیم اصالً هیچ کس به 

معلومه که جن های بد روی او کار کرده اند به تو کاری نداشته است بعداً یکی هم گفت : 

یکی دیگه ممکنه بیاد مثالً  این کار جن ها می گویند بیشتر پیچاندن آنهم واسه دیوانه کردن

 تو چرا دیوانه شدی ما که آمده بودیم این را دیوانه کنیمبگه 
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 .مسخره کردن حضرت علی )ع(74

. در زبان ماآنها برای مسخره کردن ایشان هر وقت جایش بود می گفتند علی به معنی وای 

 سعی کنید نگید تا جونشون دربیاد

 حس روح.71

چند بار سعی کردم روح ام را از بدنم خارج کنم یک شب حس کردم روح بوسیله یک چیزی 

جن ها  موقع صدایبه بیرون کشیده می شود من هم گذاشتم تا بیرون بکشدش . همان 

درآمد و من متوجه شدم گول خوردم و اونم کار جن ها بوده است من هم کیف می کنم هم 

 صد بار بدتر زجر می کشم 

بعد از این کار من فکر می کنم روح به آن معنایی که ما فکر می کنیم نیست اگر مردم حتماً 

روح  ه ای در آن دنیا داشته باشهخبرتان می کنم روح چیه؟ مطمئن باشید البته اگر کتابم فاید

انیسم شان معلوم می تواند یک اسم سمبلیک باشد ) نظر ( در آینده تمام اجزای مغز و مک

نمی ماند که ما به روح نسبت دهیم مثل مکان عشق . آن روز می فهمند  خواهد شد و چیزی

 انسان غیر از بعد مادی بعد دیگری ندارد 

اما  کشف اینکه انسان روح ندارد اثرش را از بین خواهد برد  روح یک اثر تربیتی دارداسم  

 معنای دمیدن روح عشق است 

باید آیا  باور نکنید من که گیر این شیاطین افتاده امدرباره روح  بهتر است حرف من را ولی 

 ؟باور کنید

 یا تحریک آلت تناسلی تحریک انزال در خواب یا .جنب76

جنها می توانند در شب سراغ تو بیایند و تو را با تصاویر و با گرفتن حس اش تحریک کنند یا 

 انزال را تحریک کنند خودشان 

 بدن من.حالت عجیب 77

من قادرم گوش های خود را تکان بدهم یکبار هم که تکان دهم به شدت وادار می شوم 

 تادم و از سویی دیگر هم زجر می کشمدوباره و بار ها و بارها تکان دهم انگار که بهش مع
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داخل چشم هایم چیزهای عجیب و غریبی شبیه کلنی سلولی یا باکتری های بهم چسبیده 

دوبار سر من از  می بینم که با حرکات چشمانم مثل غوطه ور شدن در آب حرکت می کنند

م قرار یک جا ضربه خورده یکی روی ابرو یکی کمی باالتر از آن در سمتی که دست راست

 دارد

.همیشه خانه ات را طوری بساز که چند تا در مخفی هم داشته باشد تا همیشه چیزی در 78

 چنته داشته باشی

) جن  برای پیروزی در جنگ یک چیز الزمه و آن عشق است.چگوارا می گوید: 79

 ها می دانند بسیار مواظب باشید (

 )تاکتیک ناصح( .از راه درست وارد عمل می شوند81

نباید توقع داشته باشید جن ها ماهیت خودشان را نشان دهند همیشه دوست بیشترین ضربه 

و آنقدر در کار خود را می زند جن ها می گویند ما خوبیم و در زیر این نقاب مخفی می شوند 

 صبر دارند که مثل سربازی که سینه خیز حرکت می کنند کار می کنند

این جمله از جن ها وقتی می آید که من می فهمم ....مثالً کلک :ما درستش می کنیم 

جایی از عقیده ، جسم ، روان و ... من اشکال داشته است بعد آنها برای لوسی و خود شیرینی 

صدایی در می آورند و این جمله را می گویند این بخاطر اینست که شما به جای طلب کمک 

 حتی خر کردن جن ها از خدا از آنها کمک بخواهی . همه کار ها بدست خداست

 آن هم کار خودمون بود .85

جن ها یک اصل کشف کرده اند هر اتفاقی که بیافتد و هر چیز بدرد بخوری را به حساب 

خودشان می زنند کافیه فقط بگن اونم کار خودمون بود این طوری قدرت خودشان را زیاد 

افتد که از آن هم بی خبر نشان می دهند و اگر چیز دیگری  غیر از کار خودشان هم اتفاق 

 باشند شما فکر کنید آنهم کار خودشان بوده است
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 .فهمیدن محتویات مغز بوسیله حسی در زبان یک دروغ بزرگ است82

افکار نمی توانند به زبان وصل شوند مگر افکاری که خودشان می گویند یک بار هم 

افکارت را بخوانیم ) می خواهند خودشان می گفتند خیلی خری اگر فکر کنی ما می توانیم 

 نتیجه بر عکس بگیرند یعنی من فکر کنم که می توانند (

 نگاه بد تیری از جانب شیطان استچرا  .83

شما فکر می کنید گرداننده سر و گردن و چشمانتان فقط خود شمایید در حالی که این طور 

ها حس هایی هم دارند  نیست نگاه کردن به طور ناخودآگاه هم می تواند صورت گیرد جن

 که می توانند شما را متمایل به یک طرف کنند

 .اعصاب خرد کردن84

جن ها می توانند هم حس اش را بگیرند هم با ترفند هایی اعصاب شما را خرد کنند و چرا از 

هر دو استفاده نکنند مثالً وقتی شما حرف می زنید صدایتان را تغییر می دهند از چیزهایی 

اب را خرد می کنند آگاهی دارند مثل اینکه طرف مقابل صورتش چه واکنشی هم که اعص

 نشان دهد که اعصاب شما را خرد کند 

خراب کردن اشیا ، در و دیوار ، گوش ندادن طرف مقابل به حرف های شما ،اعصاب خرد 

 کنی رفتار و اعمال اطرافیان 

به رای اینکه درست عمل کند و در کل کاری کردن تا انتظار ما از یک چیز یا یک فرد ب

 وجود نیاید و اعصاب ما را خرد کند 

 .ناتوانی عقل و عشق در کنترل صحیح جانور مختار.81

چون حال و لذت  دیک کار را انجام ده دولی هوس کن داز آنها داشته باش موجودی هر چقدر

باز ممکن است راه خطا رود و بهتر  فرقی نمی کند باشدیا به آن متمایل شده می دهد 

پس توانایی نشان بگیرد در مقابل هوس هایش وی خودش را جل ی نمی تواندهر کس بگوییم

شخصیت خوب بستگی دارد به اینکه او چقدر از هر  یک موجود نیست خوب دهنده شخصیت

 کدام استفاده کند



 بقلم شبگرد
 

50 
 

 .اثر اذیت86

ید همان بال را سر یکی دیگر بیاورید مثالً وقتی یک نفر شما را اذیت کند شما هم دوست دار

ت کنید رفتار او را تکرار صاگر کسی شما را در هنگام حرف زدن تحویل نگیرد شما هم اگر فر

می زند شما هم بعد تکرارش می کنید یا  وقتی یک نفر شما را به طور خاصی می کنید یا

شما  بزنند مشتحفظ می کنید مثالً  اگر شما را به خاطر خنگی  را حتی طرز فکر آن رفتار

 می زنید  مشتهم کس دیگر را به همان طریق به خاطر خنگی 

 زجر زندگی.87

همه شما انسانها فکر می کنید تنها عواملی که باعث بدبختی و غم شما می شود پول و 

ثیر ندارد أر زندگی شما تسالمتی جسمی و روانی است هیچ عامل عجیب و باورنکردنی هم د

دنیای ما انسان ها توسط جن ها احاطه شده است و هر لحظه زندگی ما بوسیله آنان تهدید 

می شود هیچ خلوت و مکانی نیست که جن ها کنار شما نباشند آنها در تمام طول عمر مثل 

وارد  کنه ای که خون شما را می مکد به سر شما چسبیده اند و اذیت تان می کنند تا غم

 و خود گفتند ما مانع بر سر اهداف هم هستیم زندگی کنند

 .خود باوری ما خوب ها88

ما خوب ها و ملت های دیندار حتی مسیحی و یهودی باید به خود افتخار کنیم که با وجود 

چنین دشمن هایی هنوز زنده ایم و بقا داریم آنها اعتماد بنفس را از ما گرفته اند اما نمی دانند 

 خودشان دلیل اعتماد بنفس ما هستند همین

 دوباره باید جوامع مسلمان الگو شوند.89

رسوم و قواعد متعصبانه ای که جن ها بوسیله شناخت احساسات ما و ندانستن راه درست به 

 هم زیبا کنیم تا باطن بتواند تجلی کند . را ما خورانده اند باید از بین روند ما باید ظاهر 

 ، پاکیزه باشید ، و پاکیزه رفتار کنید زیبا لباس بپوشید
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 .رفتار لوس شدن91

جن ها مثل گربه ها می توانند لوس شوند جن ها هر رفتاری از ما را می توانند تقلید کنند به 

 مواظب باشید گول نخورید  خاطر اینکه بیش از حد به ما نزدیکند

 .توجه95

فکر خود را کنترل کنید مثالً هنگام کتاب خواندن ، یا گوش دادن  محتویاتاگر شما بتوانید 

مغز  عملکرد به حرف های معلم فقط در مغزتان آنها باشد در این صورت بازده حافظه و

 تا صد در صد باال رود  حتی ممکن است

جن ها قادرند توجه یک شخص را به طور کامل به سمت یک چیز سوق دهند نمونه بزرگش 

نماز است مثالً حواس شما را به طور کامل به سخنان اطرافیان می کشانند نمونه هنگام 

یک  دیگر وقتی بخواهند شما راجع به موضوعی که بدردشان بخورد سوق دهند مثل گفتار

 شخص

 پس ما می توانیم مثل آنها این کار را با خودمان بکنیم 

 آن اشاره کرده اندیکی از راه های توجه سیر عقالنی است که فیلسوفان به 

 با نام خدا شروع کردن.92

اینکه چرا ؟ دو حالت تجربه کرده ام که با نام خدا شروع کردن غذا جن ها را ناراحت می کند 

دارد یا روی ذرات مولکولی غذا تأثیر می گذارد چون در عصر ما یک دانشمند کشف کرده 

صاً کلمه خدا ، قرآن . و یا است که صدا روی ذرات آب اشکال عجیبی درست می کند مخصو

 اینکه با این کار خود جن ها ناراحت می شوند 

درست است که جن ها ممکنه بتوانند همه غذای یک شخص را بخورند اما احتمال بنظرم 

بیشتر این است که جن ها نمی توانند غذای زیادی بخورند یا حتی بویش را می خورند پس 

    باید غذا را با نام خدا شروع کنیم ؟ به خاطر اینکهدر این صورت شما فکر می کنید چرا 

دخالت کنند غذا خوردن هم حس دارد جن ها  توانند در لذت غذا خوردن و سیری جن ها می
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     هم قدرت دخالت در حس . آنها لذت غذا را خراب می کنند یا بر عکس بسیار لذت آور

 من تجربه کرده ام () هر دو حالت را  می کنند یا نمی گذارند سیر شوید

. توقع کمک از جن و بدست آوردن هر چیزی با آنها اشتباه بزرگ و خطرناکی است جن 93

به دست هیچ کدامتان نمی آید و قدرت ها هیچ کاری نمی توانند برای شما بکنند پول و گنج 

چون هم قدرت این کار را ندارند و هم هیچ وقت نمی خواهند به انسان فایده برسانند 

در کار جن هاست خود را در زجر و بدبختی نیاندازید حتی  یک اصلرساندن فایده به انسان ن

فرض کنید واقعاً چیزی از جنها گیرتان بیاید ولی ارزشش را ندارد که یک موجود نامرئی را 

 کشاند و گناه هر لحظه کنار خود حس کنید و این موجود خبیث شما را به دیوانگی

ونه بارز و واقعی اند آنها را از روی خودمان کپی می زنند و با .شخصیت های جنی نم94

آزمایشات و تحقیقات زیادی به آنها دست می یابند وقتی یک شخصیت می خواهد یک 

درصد هدفش می رسد و به کمک حس هایی که جن ها  71حالت خاص را انتقال دهد به 

ار تبحر دارند که می توانند درصد هدفش می رسد آنقدر جن ها در این ک 511به می زنند 

تا حاالتی که می خواهند  اطرافیانی که ما هم می شناسیم بدون فهمیدن خودمان تغییر دهند

 یا سریع از روی یک نفر کپی بزنند ایجاد کنند

 .تشنگی بی حد91

بارها با خوردن آب تشنگی ام برطرف نمی شد انگار لب هایم را زیر نور آفتاب قرار داده باشند 

احساس حرارت زیادی در آنها می کردم طوری که با گذاشتن قالب یخ هم عطش داشتم 

بعضی وقت ها هم گلویم گرم می شد این کار برای این بود که من آب زیادی بخورم و عمل 

 جذب غذا از روده کم شود همچنین ارگان های گوارشی صدمه ببینند

 .خوشگل کردن دختر ها96

فت یک حیوان دیگر را خوشگل کنید و عکس العمل جنس مخالف شما هم بودید از اینکه ج

را ببینید کیف می کردید پارسال دانشگاه ما اصالً خوشگل نداشت ولی االن در حد حوری و 
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خوشگل دارد بعضی وقت ها فکر می کنم نکنه واقعاً دانشگاه ما اینقدر بازیگران هالیوودی 

 ن می دیدند چه شکلی شده اند چه می شداگر خودشا. خوشگل داشته و ما نمی دونستیم 

جالب اینجاست جن ها به من می گویند چون آنها خوشگل نبودند تو نگاهشون نمی کردی 

 می گن این جور خوشگل ها باشند و نگاهشون نکنیم مثل نمایشگاست تا حدودی هم درست

 .عشق های دروغین97

جن ها می توانند ما را عاشق کسی کنند که خودشان می خواهند حتی عاشق بچه ؟ این را 

در سر عشق گفته بودم ولی بهتر دیدم واضح تر بگویم جن ها دو بار من را گول زدند که من 

 عاشق شده ام 

 )من فهمیدم(.اثر اذیت کردن با عشق بیشتر است تا اذیت کردن با شهوت 98

 ها به شما .هدیه عروسی جن99

خواجگی یا به عبارت دیگر قطع نسل این هدیه است تا می توانید از دستورات دین اسالم 

علم مان آنقدر شود اطاعت کنید و استمنا و زنا نکنید امیدوار باشید که ما در آینده ای نزدیک 

 که هیچ چیز نتواند مانع ادامه نسل مان شود.

 .آرامش511

یک حس  هم آرامشحس و حالتی به نام آرامش می شود  توازن روانی و جسمی منجر به

قدرت بر هم زننده آرامش هم خداوند به آنها داده است به کمک حس های دیگری است 

 مثل استرس یا گرفتن آرامش . به کمک خود زندگی هم می توانند آرامش را بر هم زنند. 

 .جمله های پشت سری515

که با آنها ارتباط دارید تقلید می کنند و از آن  بعض وقت ها جن ها صدای اشخاص دیگر را

 استفاده می کنند  و بد گمانی برای سرکارگذاشتن و دیوانه کردن
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 .بالی خوار کننده حضرت سلیمان بر سر جن ها512

آنقدر که فکر می کنید عقل جن واال نیست اگر گفتند عقل جن زیاد است بگید مگر عقل 

لیمان )ع( خواست بمیرد باالی ساختمانی که مشرف بر هنگامی که حضرت س .خداوند است

جن ها بود رفت و عصایش را طوری قرار دارد که بدنش بعد از مردن هم مکان کار کردن 

مثل خر کار می کردند و او را می دیدند که در حال تماشای  راست ایستاد جن ها در پایین

پیدا کرد تا موریانه توانست عصا را آنهاست حال با دانستن اینکه این وضعیت آنقدر ادامه 

  کنید جن عقل هم دارد روزها آنها او را مثل مجسمه در حال تماشای خود  بجود فکر می

 این طوری معلوم شد جن از غیب هم خبر ندارد می دیدند و نمی فهمیدند او مرده است 

ن روز همه رفتن اگر از جنی بپرسید چی شده بوده؟ میگه عقل ما پرواز هم می تونه بکنه آ

 مرخصی . عقل این جانور اگر مشکل نداشت االن هیچ کدامشان اینجا نبودند

.دروغ های جن ها سقف آسمان هم پاره می کند جن ها دروغ هایی می گویند طوری 513

از روزی که به دنیا آمده اند یک  شاید آنهاکه خودشان هم تعجب می کنند چه گفته اند 

حرف راست هم نزده اند شاید مادرشان به بچه ها یاد می داده اگر شیر خواستند بگویند : ما 

شیر نمی خوایم . این که می گویم واسه خنده نیست می خواهم عمق قضیه را درک کنید 

گویند و ترفند هایی نمی دانید یک دروغ هایی می شیطان آنها را این گونه تربیت کرده است 

 د سرتان گیج می روداگر بفهمی برای ساخت دروغ دارند که

تواند تقلید کند چه به زبان عربی باشد چه لحنی که مترجم  .لحن قرآن را بچه هم می514

برای آن درست کرده است پس اگر در نوشته هایتان لحن قرآن را تقلید کردید ایمانتان را از 

 دست ندهید

برای انتخاب کردن من که از آن مطمئنم اما نمی توانم اثبات کنم اینست که  .یک دلیل511

در محله ای قدیمی در شهرستان  که در وسط شهر مان این جن ها ساکن خانه قدیمی

.البته چند بار هم تست کردند اگر خوب بودم قرار دارد هستند همدان از استان تویسرکان

اذیتم می کردند خودشان یکبار هم گفتند در دنیا دو جور آدم هست یک جور که خودش 
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دنبال کار بد است و یکی دیگه که نمی خواد گناه بکنه ، ما سراغ دومی میریم ...آنوقت اگر 

 ... بی تربیت شو تا ما بریمروزی یک گناه هم بکنه خوبه 

 .کلک امتحان می کنیم516

این کلک کثیف هدفش اینست که شما برای رهایی از دست جن ها تمایل به گناه داشته 

     باشید در این کلک جن ها پشت سر هم اذیتش می کنند و خلوتش را می گیرند و هی

 میل به راحتی در این کلک باعث گناه می شود... می گویند امتحان می کنیم 

 هایی که جن ها برای خودشان ) صداها و اعمال خود جن ( می سازند.فایده شخصیت 517

جن های اطراف من صداهایی انتخاب کرده اند و متناسب با آن صداها اعمال و گفتار هایی 

دارند مثالً شخصیت کسی که می خنداند ، آنها باعث می شود تا هر وقت به آنها فکر کنیم 

ند تصویر کند پس در فکر کردن اثر می گذارد و قوه تخیل ما جن ها را غیر از چیزی که هست

 تصمیم گیری را خراب می کند

 .شکستن آینه518

خرافه ای هست راجع به آینه : شکستن آینه هفت سال بدبختی می آورد . فکر می کنم این 

انعکاسی از عمل جن هاست چون جن ها در اولین اقدام برای ضربه زدن  کار جن ها یا خرافه

و کاری کردند که ما تا چند سال آینه را شکستند  خانه قدیمیو اهدافشان آینه  به شخصیت

آنها نمی خواستند من بدانم چه شکلی ام ، چه تصوری از خودم دارم . تا بعد دروغ نداشتیم 

 تو هم جزو آنهاییبگویند و حتی خوشگل کنند و بگویند آدم های اروپا فقط انسانند 

.آنقدر به شخصیت مسلمان با نادانی هایمان ضربه زدیم که ما حتی می توانیم باور کنیم 519

انسانند با توجه به کلک ای که جن ها روی من زدند من می توانم بگویم این  غربی هافقط 

 حالتی که االن برای ما پیش آمده از هزار سال قبل نقشه اش کشیده شده است

ان ها فکر می کنند فقط خودشان مخ دارند تازه با اینکه ما را جن ها هم مثل بیشتر انس.551

 می بینند.
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 .هوش555

جن ها کارهایی می کنند که انسان را گیج و سرگردان می کند بعضی از کارهایشان هم به 

 عقل صدمه می زند آنوقت به من می گویند ما هوش را زیاد می کنیم 

 .تعمیم552

اشد در موقعیتهای مختلف می توان از آن معنایی خاص هر رنگی اگر معنایی خاص داشته ب

برداشت کرد جمله ها هم این طور اند مثل کتاب فال حافظ هر شعرش برای کسی که آن را 

 قرآن کتاب فال نیست مواظب باشید باز می کند معنایی خاص  و جداگانه می دهد

 .شرایط غیر طبیعی 553

دفعه بعد اصالً نگاهتم نمی کنندیک نفر را یک بار اشخاص همه تو را تحویل می گیرند 

دوست داری فکر میکنی ازت تنفر دارد وقتی به یک نفر کمک می کنی انگار هیچ کاری 

نکردی یا اذیتش کردی ، تو به بقیه کمک می کنی اما آنها هیچ فایده ای به تو نمی رسانند 

 می شود  نیزریشه دوستی خشک تر  شگفتا که محبت بی جواب باقی می ماند و

همه این اتفاق ها تصادف نیست شاید هیچ کدام تصادفی نباشند آنهم با وجود جانوری ... 

 اصالً تصادفی نیست

این اتفاق ها همه ضربه به عشق است برای اینست که تو به کسی محبت نکنی . خشک 

 کردن عشق ورزیدن و دوست داشتن هدفش است 

د اصالً کمک نکردن به انسان بولی  برای همه یکسان رفتار نکنید خوب و بد باید جدا باشند. 

انسان نباید همه رفتارهایش مارکسیستی  کنار گذاشتن محبت درست نیستدرست نیست یا 

تا می توانید محبت کنید تا جن ها که این همه زحمت می کشند جان شان را در این  باشد

 راه از دست دهند 

بی اثر کردن عشق گفتند برای اینکه همه کارها برای خدا باشد نباید ها برای  یکبار هم جن

 عشق داشته باشی . خب دیگه عشق حال میده و حس است
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 .باز هم دوست بد مصیبت است554

اگر دوست و هم خانه ای شما ، درس نخواند بخواهی نخواهی روی شما اثر می گذارد و یک 

 داردنوع اثر عقلی 

 .چشم زخم551

چشم زخم یک اثر روانی فوق العاده است طرز کارش هم این طور است که کافیه یک نفر از  

ر قرار دهد اما معنایی یثأیک کم دور شما را با معنایی از صورتش با کالم یا بی کالم تحت ت

 داشته باشد که باورکردنی باشد مثالً بگوید بیچاره دیوانه است . 

 ن در برابر عوامل تخیلی.تحریک شد556

اما امروزه  نقاشی ها و عکس ها هم تخیل وسوسه انگیز شهوت را در شما تولید می کنند

حتی ژاپن که مهد فرهنگ بود  حتی کارتون هایی هم که ساخته می شوند شهوت انگیزند

    و جن ها هم از آنها استفادهکارتون هایی را می سازد که از بن انسان را خراب می کنند 

 می کنند

 .موج557

خورانده شود  از طریق عوامل مختلفی وقتی یک هوس یا فکر را به صورت مکرر به یک نفر

اگر یک نفر تمام فیلم هایی که می بیند ن تمایل فوقالعاده شدیدی پیدا می کند مثالً آفرد به 

 ازدواج داشته باشد شخص در فکر زن می افتد ) کاری که در ایران می کنند(

 کلک بچه شیطان.558

جن ها به کمک تسلط بر بینایی و شنوایی می توانند کاری کنند که شما فکر کنید انسان 

های اطراف تو انسان نیستند در این کلک شما فکر  می کنید توسط این موجودات عجیب و 

غریب مورد دسترسی عجیبی قرار گرفته اید به کمک حس هایی مثل فرو رفتن چیزی در 

ی و هر حسی.... یعنی این موجودات می توانند بوسیله آزار جنسی و سکس خود را کیسه تناسل

زیاد کنند و بعد از انجام این کار با شما ) و هر کاری که خودشان بگویند( از این به بعد شما 

 حامل بچه های آنهایید و دیگر بچه شما انسان نیست 



 بقلم شبگرد
 

58 
 

ش را بکشد بوسیله اینکه بگویند بچه آنقدر خبیث اند که می خواهند پدر بچه او در نهایت 

 ات انسان نیست و ...

 .گرفتن دوست های خوب559

سعی کنید دوست های خوب را نرنجانید به افراد خاص هم بگم دوستهای خوب در حضور 

ت دنبال شما احساس راحتی نمی کنند شما هم در نظر اطرافیان کم دارید بهتر هم هس

خورد سعی کنید با هر کسی رفیق نشوید چون یک بار من با نمی دوست نباشید دوست به درد

 ها مثل خر کیف کردند یک سوسول دوست شدم جن

.صرف گفتن عملکرد های خوب شما هم می تواند نتیجه بدی داشته باشد : به کمک 521

تلقین و حس های ناهنجاری و غرور ، کمی هم عقل خراب . مثالً اگر بگویند پشتکار داری 

 اینست که دیگر پشتکار نداشته باشیمنظورشان 

 حس خجالت.525

گفتم جن ها همه حس های بدن ما را می توانند درست کنند حتی خجالت . یادم هست 

دوبار در بچگی حس خجالت را به من زدند نشونم دادند چه کردند بعد دوباره از حافظه ام 

 آنها کارایی دارد پاک کردند شدتش هم زیاد می تونند بکنند همه حس های ما برای

 : توجه برمی انگیزد؟ .اثر پوست سفید522

پوست سفید صورت مخصوصاً یک اثر توجه دارد باعث می شود ما بیشتر به آن نگاه کنیم و 

 در آن عمیق شویم

این هم  البته جن ها می گن شما ایرانی ها چون پوست سفید ندیده اید ظرفیت ندارید؟

 نوشتم چون دیدم باید بنویسم

 بزرگ.کوری 523

چشم را باز هم  ، عشق زیاد هر چیز انسان را کور می کند کینه هم همین طور ولی هر دو

کینه و عشق هزار چشم به انسان می دهد سعی زیرا به ما هدف و نگرش می دهند می کنند 

ولی اگر به یک سمت  دارید و از جن کینه داشته باشد تکنید تا می توانید انسان ها را دوس
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جه داشته باشی از بقیه سمت ها باز می مانی مواظب باشید جن ها متأسفانه با عشق هم تو

جالب  این رازی که من می دانم هیچکس دیگر نمی داند می توانند چشم ما را ببندند

اینجاست کلیپی از شهریار دیدم که در آن او گریه می کرد و می گفت شیطان او را از خدا 

فایده ندارد   به های شیطان قدرتمند است طوری که اگر بدونی همبازداشته است؟ بسیار حر

 یا به شدت در چنگالش می افتید!

 بدگمانی : باعث می شود میل به کار خوب کم شود یا اصالً از بین رود.524

 ، بدگویی کسی پشت سر او چطوری؟ حتی قیافه شخص 

 .هیچ اتفاقی شانسی نیست521

استراغ سمع یا بد از کسی شنیدی که اتفاقی بوده است یا گاهی وقت ها جمله ای مثل 

درست همان اتفاقی که نباید بیفتد افتاده است هیچ چیز اتفاقی نیست شانس وجود ندارد شما 

از صبح که بیدار می شوید تا شب در چنگال کینه توزی های آنهایید حتی چشمان و گوش 

مولکول هام شانسی با هم برخورد نمی کنند  دهایتان را صبح زود می توانند برای خود باز کنن

 اون هم قانون دارد

 .برانگیختن حس همدردی به ضرر طرف مقابل526

روز امتحان وقتی درس نخوانده باشید همش دنبال این هستید که کسی ببینید و بهش 

روزهای دیگر هم همین طور. تا به نوعی یک همدرد داشته باشید و  بگویید درس نخوانده اید

به خودتون بگید اونم درس نخونده خب پس زیاد نگران نباش زیاد مهم نیست . با این کار 

شما ناخواسته در شنونده اثر می گذارید و باعث می شوید او هم درس نخواند و تنبلی ورزد . 

منم س خوانده باشد هم به شما میگوید جالب اینجاست به این شکل طرف مقابل حتی اگر در

م و او هم روی شما اثر می گذارد ) تا حاال خیلی کم شده که ببینم کسی بگه درس نخوانده ا

 تو چرا درس نخواندی ...تنبلی کردی (
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 .موج منفی درست نیست527

انجام دادن هر کاری مزه می دهد فقط انجام دادن کار بدی که مورد قبول اجتماع نیست 

می دهد پس لذت فراوانی در آن  حال و لذت ندارد و این درست نیست که بگیم چون هیجان

 هست

 .اینترنت را چکار کنیم528

باید ایران خودش یه شبکه بسته مختص به خود داشته باشد که همه سایت ها و وبالگ ها 

را اول تأیید کند بعد به کاربر عرضه کند شما باید تا حد امکان به عکس های مستهجن نگاه 

غریبی مثل یاهو نروید چون غیر از ویروس  به سراغ موتور جستجوهای عجیب ونکنید و 

) کار جن می کنند که دیگر قابل فرمت نیست  رایانه ای یک ویروس مغزی هم داخل سرتان

 ویروس داخل مغز کردن هم هست(

 .جن ها روی انسان ای که هدف قرار می دهند مطالعه می کنند 529

تجربه های خودشان و تلقین خودشان جن ها نمی توانند مغز را بخوانند آنها از روی شواهد و 

آنها تمام چیزهایی ن ما بیرون بکشند امی توانند به تفکرات ما دست یابند یا خودشان از ده

که شما می دانید می دانند چون از لحظه تولد باالی سر شما بوده اند و شما را تحت نظر 

 گرفته اند درست مثل اینکه بخواهند دشمن خود را تحت نظر گیرند 

 .دیوانگی با تلوزیون531

یک بار من فکر کردم دیوانه شده ام : فکر می کردم مجری های تلوزیون هر چه می گویند 

 به من ربط دارد فکر  می کردم مجری ها من را می بینند ؟ 

 جن ها خودشان به جای مجری های تلوزیون حرف می زدند

 .جن ها روی دیوار هم ولی در داخل چشم می توانند نوشته بنویسند 535
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 :  .هر جا می رفتم می گفتند حزب الهی...532

می خواستند طرز لباس پوشیدنم را عوض کنند و من لباس های سوسولی و شهوت انگیز 

بپوشم  اینها که می نویسم همه راست است این طوری هم نبوده که جن ها بیایند به من 

گن ما چه کردیم یا چکار می خواهیم بکنیم من آن موقع نمی دانستم جن ها این کارها را ب

می کنند ولی حاال از روی حافظه ام و شواهد می دانم و مطمئن هستم چی کار جن ها بوده 

 است 

 جن از خوک کثیف تر است دست بهشان نزنید.533

هر چیز تناسلی و مخرج می زنند و  آنها دست به آلتجن ها دائم همراه افراد کثیف هستند 

حتی شاید با حیوانات را لمس می کنند چون با لمس کار خودشان را می کنند کثیف دیگری 

 ان هم آلوده می کنندشهم بستر می شوند نگاهشان هم نکنید نگاه 

.همه چیز های این کتاب نمی تواند درست باشد چون جن ها موجوداتی نامرئی اند و 534

 هزارتا کلک بلدند 

 .جلوگیری از خوابیدن531

چندین دفعه شده که جن ها نگذاشته اند من بخوابم طوری که فکر می کنی خوابت می آید 

نمی فهمد خواب  ولی چشمانت اصالً به هم نمی چسبد و خواب ندارد خسته است اما انگار

    چه بوده است جن ها به من گفتند خداوند اول خواب را خلق نکرده بوده است و آدم ها

 نمی دانستند خواب چیست به هر حال انگار جن ها نمی توانند بخوابند 

 فکر گناه.536

   حضرت عیسی )ع( می فرماید : حتی فکر گناه هم نکنید .وقتی یک لحظه به شهوت فکر

شهوت در آن غرق می شوید و چون نمی توانید در این  ماهیت سیستمیبه خاطر می کنید 

غیر از شهوت هر هوسی هوسی که غرق شده اید بیرون آیید درصدد هستید آن را رفع کنید 

 هم که در آن غرق شوید خطرناک است
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 سرخوردگی جن.537

از وقتی جن ها مجبور شده اند ما را سجده کنند همش دنبال این هستند که خود را اثبات 

کنند آنهم با اذیت کردن و گفتن اینکه ما عقل زیادی داریم از وقتی که شیطان به خداوند 

شک کرد پیروانش همش دنبال ایجاد شک در ما هستند آنها حتی بچه ها هم که عقلشان 

و می گن ما عقل زیادی داریم این چنین جن هایی االن هم  است اذیت می کنند کم

 خودشان می دانند که چقدر عقل دارند 

 .الگوی کثافت کاری های جن ها اجتماع خودشان است538

ن ها تمدنی داشته اند که به شورش بر علیه گویا در قدیم هم ج. ی من واضح است برا

 خداوند کشیده شده است

هم می توان فهمید که جن هایی بوده اند که بر علیه خداوند کار  حتی از داستان خلقت آدم

 می کرده اند.

 .جن ها علت استمنا نکردن من را چطور از دهانم بیرون کشیدند539

دو نفر کنارم نشستند و شروع کردند به حرف زدن بعد یکدفعه یکی گفت جلق می زنی یا نه 

م اعصابم خرد می شه تو چی . من گفتم . بعد خودش ادامه دارد مریضم می کنه خسته میش

گفتم  به قصد خوب آره . اون یکی گفت ولی راحتمون می کنه ارضا می شیم من ناخاسته

مانع رشد میشه ... بعد اون یکی گفت یه گنده هه دیدم که می گفت من اگه یک روز نزنم 

جلق می زد  خسته میشم و حاال من فهمیدم علت اینکه یک گنده در کالس ما روبروی همه

 چه بود 

 .ماهیت جزیره بودا داشتن شهوت541

هر چقدر استمنا کنی خسته نمی شوی یا بهتر بگوییم برای مدتی خسته می شوی . پس 

 دوباره هوس می کنی دوباره به آن حس دستیابی کنی 

لذت ها همه از ذهن پاک می شوند تا موجود از زندگی خسته نشود شهوت هم همین طور 

 ن لذت حسی است که دوباره می خواهی تجربه اش کنی .است همچنی
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 .عکس های هنری حرفه ای545

 بعضی از عکس ها که در آن سکس و برهنگی هست یا حالتی از آن را تصویر می کند انسان

ا آن شهوت برانگیخته می شود در این عکس ها به گونه ای را به فکر می اندازد و همزمان ب

ماهرانه سعی شده است ما تصویر را بیشتر به یاد بسپاریم و تخیل مان هم در آن ریشه دوانده 

و در واقع تخیل در شهوت رشد کند مثل تصویری که در آن سایه ای از عمل نزدیکی مرد و 

ت اش که به گونه ای به آلت خودش هم انگشت شص، یک پسری به یک دختر با زن باشد 

، زن لختی که روی چیزی دراز کشیده و مردی اشاره دارد اشاره کرده است و به او می خندد 

 و ... و به او نگاه می کند هم پشت سرش دراز کشیده

مثالً زن و مردی که در حال نزدیک شدن به هم اند باعث می شود ما در تخیل فکر کنیم 

عکس خودش داستان سکس و نزدیکی ارائه  یک می شوند چه شکلی استوقتی به هم نزد

و این عکس ها هم انسان را با استفاده از کنجکاوی گیج می کند تا جلق بزند  می کند

 وسوسه زیادی به پا کند

 معنای دیگری هم از سحر.542

شم و گوش ها قبل از اینکه شما بیدار شوید بدنشان را در شما فرو می کنند و چ صبح ها جن

چون اگر قبل از بیداری این کار را بکنند  شما را می بندند تا برکت آن روز را از شما بگیرند 

 شما متوجه آنها می شوید

.به نظر من بزرگترین کشوری که جن ها دشمن آنند ایران است چون مکتب شیعه که 543

برای من مهم  اسالم ناب است در آن به حکومت رسیده است حاال نظر شما دیگران هم

نیست نظر من هم نباید برای شما موجب نخواندن کتاب و ... همان چیزهایی که جن ها می 

 شود خواهند

 .انسانیت و جنیت544
انسانیت بر جنیت غلبه می کند حتی با اینکه مثل امروز کل جهان را بگیرد جنیت برای 

 انسان ها پایدار نیست
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 .فایده خوردن جن541

راه برای خوردن جن ها هست و هر کس به هر ترتیب بتواند گوشت جن بخورد چنان یک 

بکند فایده دیگر خوردن  کارهای عجیبیکه می تواند  اش وارد می شود کهقوتی در بدن 

بکشد  شیطانگوشت جن عمر جاویدان و کمال جسمی و روحی است و هر کس بتواند یک 

نمی توانم فاش کنم فقط می توام بگویم علت می رود ) اسراری که منبعش را  به بهشت

و  عمر جاویدان یک نوع ماده در بدن جن هاست که اسید های نوکلوئیک را تغییر می دهد

 (مقاومت آنها را چندین برابر می کند 

 .مزاحمت برای درس خواندن به صورت تمایل به راه رفتن546

خواهید در آنجا درس بخوانید مواظب باشید جن ها  یاگر مکان ساکتی پیدا کرده اید و م

برای اینکه از آنجا بروید یا برای دشمنی هم که شده نمی گذارند درس بخوانید یکی از راه 

هایش حسی استرس وار است که باعث می شود شما نتوانید یکجا نشسته و درس بخوانید با 

 اهایتان هم ضعیف می شودراه رفتن خون به مغز نمی رسد و بازده کمتر می شود پ

 .این یک ناهنجاری هم هست اما بدانید جن ها از ناهنجاری های ما استفاده می کنند 

 خسیسی.547

یاد بگیرید هر کجا الزم شد پول خرج کنید چون جن ها از این حالت هم استفاده می کنند 

شما یک شیر شود مثالً برای اینکه  خسیسی باعث عقب ماندگی و ضرر به جسم و روان می

 ... ... یا فقط با نگاه آب نخرید می گن پولداره اوه

.تغییر صورت خودتان طوری است که اگر با دست هم لمس کنید باز فکر می کنید چهره 548

 خودتان است

 معلم : خارجی ها چون خوشگل بودند طاقت نیاوردند ....یک .نظر 549

ها چون خوشگل بودند طاقت نیاوردند یک معلم در دوره دبیرستان داشتم که گفت خارجی 

حجاب را حفظ کنند من هم بعد از اینکه خوشگل هایی که جن ها ساختند را دیدم همین 

 نظر را داردم
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.کینه جن با هیچ جانداری برابری نمی کند ولی انسان می تواند از جن هم بیشتر کینه 511

داشته باشند.حیوانات را دوست  جن ها نمی توانند رحم کنند .نمی توانند دوست داشته باشد

داشته باشند . آشغال تر از خودشان خودشانند . شما سعی کنید به کمک عشق کینه خود را 

تیز کنید کینه ما از جن هزار برابر تیزتر می شود ما هم نباید بیشتر از جن از کسی کینه 

نمی کنند نمی توانید که آنقدر از انسان کینه دارند که به بچه چند ساله هم رحم  داشته باشیم

باور کنید که جن به یک بچه چند ساله چسبیده و او را اذیت می کند متأسفانه جن ها تا 

 قیامت دشمن انسان باقی می مانند قابل تغییر هم نیست

.من هفت تا جون دارم هر دفعه بکشند از یک طرف دیگر بیرون می آیم اما حیف که 515

 ها می گفت اگر تو را بکشیم عمرت زیاد می شه ؟نمی توانند بکشند یکی از جن 

 بودند پس چه فکر کردید وگرنه االن همه مان را کشتهجن ها نمی توانند من را بکشند 

 .لزوم تشکیل یک سازمان قدرتمند برای مقابله با جنیان512

مقابله کنیم تا مبارزه با جن ها را به شکل سازمان یافته در نیاوریم نمی توانیم با آنها خوب 

چون تا پول نباشد کسی حاضر نیست به کاری بپردازد مخصوصآً که این کار ، نیاز به اثبات 

ماباید هر چه زودتر جلوی  وجود جن ها را دارد و افرادی که از زجر روانی و جسمی نترسند ...

 بایستیم آنها

 .فشار به مغز513

       ها را در بدنمان بسازند اینکه بدانیدحتماً با دانستن اینکه جن ها می توانند انواع حس 

می توانند به مغز فشار بیاورند عادی است این حالت با سر درد فرق دارد و یک جور مانع 

 برای فعالیت درست مغز است 

                                                                           کلک تو حضرت سلیمونی؟.514

در این کلک جن ها وانمود می کنند شما حضرت سلیمان )ع( یا فرد خوبی هستید و آنها شما 
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     را اذیت می کنند و می گن حضرت سلیمانه . این کلک هم باعث میشه گناه کنیم چون

 می خواهیم به آنها بفهمانیم حضرت سلیمان نیستیم و تا دست از سرتان بردارند

 .در بحث بازی با جن 511

انی که با جن بازی می کنند بدانند که جن ها اصالً نمی توانند بدون تقلب بازی کنند کس

تقلب کنند در مورد بازی ای که جن ها با من راه  ها اینست که حتماً باید داخل فکر جن

انداخته اند بگم که یادم هست در زمان بچگی آنها مغزم را ضعیف کردند آن هم زمانی که 

یادگرفته بودم یک بار دیگه هم وقتی نه سالم بود این کار را کردند تازه نقاشی کشیدن 

ثیر می گذارد و چیزهایی که ما اصالً فکر نمی کنیم کار جن ها بوده أهم روی مغز ت ءاستمنا

 است مثل شراب .

 گرفتن هوشیاری.516

این را خودشان به من نشان دادند درست مثل اینست که نصف عقل پریده باشد و حالتی مثل 

مثل آب خوردن ممکنه گناه و مستی دارد در این حالت گناه کردن شما راحت تر می شود 

 کنید

 برگزیده هایی از اینترنت.517

.عقل جن به  القیت هنریجن دارای عقل است . اما نه عقل ابزار ساز و عقل فلسفی و خ*

  ی ارزیابی امور روزمره یا همان عقل معاش ؛ و قوه تشخیص است معنای قوه

 .جن به معنای چیزی است که؛ پوشیده شده ؛و منظور پوشیده ماندن او از حواس ماست *

دقیقه فاصله بین الهور و تهران  1سرعت نقل مکان بسیار باالیی دارد. می تواند مثال ظرف 

 .را طی کرده و برگردد

 جن مانند همه جانداران غذا مصرف می کند . اما به مقداری بسیار کمتر از انسان*

       جن ها مثل انسان جنسیت ونر یا ماده دارند . تولید مثل می کنند و تشکیل خانواده*

  می دهند ؛ و به صورت جماعت زندگی می کنند
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ا مانند انسان نامگذاری می شوند ؛ و دارای اسم و رسم و شهرت هستند دارای زبان جن ه*

 خاص ؛ و قوه تکلم هستند و قادر به فهم زبان آدمیان

 می نامند انسان مسخر شده را مجنون؛ یا دیوانه ؛یا دیو زده *

       حاضر اما با ما هستند ظاهر نمی شوند ؛ جنیان مانند امواج رادیویی و ماهواره ای ؛* 

 ؛رفت و آمد می کنند شخصیت های ضعیفنها ؛درخانه ها و بدن آمی شوند و بعضی از 

احادیث و روایات فراوانی از پیامبر اکرم )ص(، حضرت علی )ع(، امامان و *

 .بزرگان علوم دینی در این خصوص، موجود بوده و در دسترس قرار دارد

هم همین پنهان بودن از چشم و تردید در وجود آنان  شکعمده ترین علت *

لبته از نظر علمی هم توجیه پذیر است. چرا که در جهان  انسانهاست، که ا

 هستی چیزهای زیادی وجود دارد که به چشم ما قابل رویت نیستند

واجب شدن سجده شیطان و فرشتگان بر انسان نیز، خود دلیلی برای برتر *

نسان کامل بر همه موجودات بودن نوع انسان است در پیشگاه خداوند. یک ا

 برتری دارد

 دارند آنها نیز مانند انسان دارای غریزه جنسی بوده و توالد و تناسل *

بارداری آنها کم تر از انسان است و معموال هر شکم بیشتر از یک بچه  مدت*

وضع حمل آنها آسان تر از بشر است رشد بچه سریعتر و بلوغ  .شود متولد نمی

 هم دارند

  .احتیاجی به قبرستان ندارند جسمشان فنا میشود و*

شوند ولی اگر منقبظ شوند  انبساط اند لذا دیده نمی در حالت عادی در حال*

 آنها عکس گرفت میتوان آنها را دید و یا حتی از

شود و جنیان از طرف خداوند  اعمال زشت انسان سبب صدمه به خود او می*

 این را بعد از گفته جن ها پیدا کردم(؟) من کردن می یابند اجازه اذیت

لعاده ای دارند*   ) شاید تلقین آنها این طوری است( قدرت تله پاتیک خارق ا
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بدوی از قبیل نقاشی ها و کنده کاریهای غارها  مطالعات بر روی آثار بشر* 

وجود موجوداتی غیر از خود را در  دهد که انسان از ابتدای آفرینش نشان می

و حتی نوعی  پیرامونش حس کرده است. موجوداتی که ترس، وحشتمحیط 

کرده است. پس از اختراع زبان و خط،  پرستش و کرنش را درآنها ایجاد می

قوم و قبیله ای نامی برآنان گذاردند و برای ارتباط یا دفع آنان آدابی را  هر

روز هنوز قائل شدند و این آداب نسل به نسل تداوم یافت چنان که ام برای خود

ا این موجودات و یا دفع  در افریقا رسومی با همان روش سنتی برای ارتباط ب

مثال در آیین مسیحیت، جن گیری یک سابقه  گیرد. به عنوان آنان صورت می

کنند و در واقع معتقدند که  می دیرینه دارد که اغلب کشیش ها اقدام به آن

لبته ت شیطان در قالب جسم فردی رسوخ می غیر از مسلمانان  به قریباًکند. ا

اعتقادات  نامند و برای دفع شر آنان همگی این موجودات را ارواح شریر می

 مخصوص به خود دارند

 دارای مذاهب گوناگون اند*

 باشند و همواره محکوم به بدی کردن می برای ایجاد شر خلق گشته اند،*

 ارتباط مدتهاست»گوید:  می« شیطان کیست»زمردیان نیز در کتاب  *

لبته های گوناگون با جن تماس می گیرندگان با روح با وسیله . ا . جن  گیرند.

ا  کند و آنها بر این باورند که خود را به آنها با نام روح یکی از افراد معرفی می ب

 است روح آدمی تماس گرفته اند، در حالی که اغلب تماس آنها با جن و شیطان

فرماید:  باشد و الغیر، چنان چه می یآگاه به غیب م تنها خداوند است که

را بر هیچ کس آشکار نمی سازد، مگر بر  خداوند دانای غیب است و غیب خود»

لبته«. آن پیامبری که از اوخشنود باشد بسیار دیده شده در جریان همین  و ا

توانسته اند پاسخ های  دانیم، جنیان احضار روح که ما آن را احضار جن می

آنان دانست،  که آن را نباید ناشی از علم غیب ارائه دهند درست و مناسبی را
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ز توانند طی طریق کنند، می ها از آنجایی که به راحتی می زیرا جن  توانند ا

همنوعان خود که در جریان ماجرا قرار دارند پاسخ را جویان شده و به شخص 

بی خبریم. دهند و یا از امکانات دیگری استفاده کنند که ما از آن  رابط اطالع

  چه برای انسان و چه برای جن منتفی است به هر حال علم غیب

خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی خیزند که به افسون  که ربا می آنان»

نابراین بسیاری از اعمال ب (27 و 26 سوره جن، آیه« شده اند شیطان دیوانه

در روح انسان  شیطان نادرست که جنبه شیطانی دارند و در واقع در اثر نفوذ

شوند موجب اختالالت روحی، روانی گشته و در واقع یک  اعمال می

گوید:  عالمه طباطبایی )ره( می کنند. را در فرد ایجاد می شیطانی جنون

آیه شده که رباخوار را به کسی تشبیه کرده که از طریق  تشبیهی که در این»

نیست که چنین چیزی )یعنی خالی از این معنا  تماس با شیطان دیوانه شده،

آیه شریفه داللت ندارد که همه  دیوانه شدن( امری است ممکن، چون هر چند

قدر داللت دارد که  دیوانه شده اند ولی این« مس شیطان»دیوانگان در اثر 

  (271)سوره بقره، آیه«. دهد ها در اثر مس شیطان رخ می بعضی از جنون

 نیستند جنها حریم خصوصی برای انسان قائل*

جنها تالش می کنند، جن های کافر هستند  وقتی که انسانها برای ارتباط با*

اکثرا سواستفاده، آزار و  که به درخواست ارتباط پاسخ می دن و هدفشون

 )تایید بر گفته های من( انحراف انسانهاست

 ا استه دانند، انسان برتر از آن می« از ما بهتران»ها را  بر خالف تصور مردم که آن*

 .شوند، اما حقیقتاً وجود دارند اگر چه به حس انسان داخل نمی*

ها و  ها و چشم گاهی به صورت آدم، گاهی موجودات کوچک، گاهی موجودات بزرگ با بدن*

موهای عجیب نمودار میشوند؛ یعنی ظاهر شدن برای انسان به صورتی خاص، نه آن که از 

بلکه به این معنا در قوه حس و ادراک ماهیت حقیقی خود خارج شوند و تغییر ماهیت دهند، 
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)باورم نمی شود که همچین چیزی در   ،شوند فی محسوس میهای مختل انسان به صورت

 اینترنت بود(

امروز پس از ماهها تحقیق و مطالعه به این باور رسیده ام که جن یک افسانه و خرافه *

 «جن یک واقعیت مسلم است»نیست، 

تیجه این که شیاطین و جنیان هیچگونه تصرف و سلطه قهرى و غیراختیارى بر انسان ن*

گیرد همراه با اختیار آدمى  ها در مورد انسان صورت مى و هرگونه انحرافى از ناحیه آنندارند 

ها در زندگى انسان از ناحیه شیاطین است شکى نیست که  است، اما این که بعضى سختى

  .همه براى آزمایش و امتحان ماست

آورد تا مردم  شیطان براى عموم مردم از طریق ایادى و لشگریانش لغزشگاههایى بوجود مى*

کسانى که به سیر و سلوک و ى  را از یاد خدا غافل ساخته، به گناهان سوق دهد. درباره

و به تعبیرى از عوامل  کند آورند شیطان از نیروهاى قویترى استفاده مى تهذیب نفس روى مى

برد هر چه سالک در تهذیب   ها بهره مى د براى فریفتن و گمراه ساختن آناجرایى ویژه خو

گیرد تا جائى که  کند بیشتر مورد هجوم شیطان و عوامل او قرار مى نفس تالش بیشترى مى

خود شیطان یعنى شیطان اصلى که آدم و حوا را اغوا کرد )ابلیس( براى اولیاء الهى تمثل پیدا 

اى شیطان در این یکى از کاره دارد از سلوک الهى باز مىکند و بطرق مختلف ایشان را  مى

دهد و او را به  اى کارهاى مستحبّى را براى سالک جلوه و طول مى مرحله این است که پاره

 .سازد تا از امور اصلى دینى )واجبات( خود باز ماند مستحبات چنان مشغول مى

حاالت معنوى مانند حضور قلب خود را حفظ نمایند و در عین حال به کار و انسان ها باید  *

 خود بپردازندی زندگ

اند  اند که موجوداتی از کرات دیگر آمده ها پیش کسانی غرق این فکر بوده در آمریکا از دهه*

 اند جا زده“ ما”و خودشان را جزو 

آزار جنینان فرقی با اینکه کسی پشت سر شما دروغ ببافد نمی کند . در آنجا شما در حد * 

خود از خودتان دفاع می کنید و باقی آن را هم به خدا واگذار می نمایید که خدا مدافع بزرگی 

است . مشکل اینجاست که فکر می کنیم جنینان آزاداند هر کاری خواستند بر علیه ما بکنند 
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مقابل آنها دسته بسته هستیم . چنین خبری نیست ، ما چوب تصورات غلط خود را و ما در 

می خوریم ، حال اگر خدا بخواهد این چوب را به شما بزند ممکن است از طریق ساحر و جن 

بزند . ما باید بگوییم خدایا ما را ببخش . عمالً از طریق اصالح خود و پناه بردن به خدا 

  . مشکل بر طرف می شود

همان طور که ما به شیطان میدان می دهیم که وارد روح و روان ما بشود و عنان زندگی ما *

را در دست گیرد ، هر چقدر ما به او میدان بدهیم جلو می آید تا آنجایی که به تعبیر 

  . اول بی آبرویت می کند ، بعد هالکت می نماید« علیه السالم » امیرالمومنین 

است ، هدف هیچ یک از اولیاء الهی در انجام « بندگی خدا » ت نچه در اسالم اصل اسآ

 بندگی ، کرامت نمی باشد

جن به معنای شیء مستور است ، یعنی شیء نامرئی و پوشیده شده و غیر قابل رویت. *

 ( استاد مرتضی مطهری)

  نقش اساسی جن، اندیشه و تصمیم سازی است*

استمرار مروادت و همنشینی با اجنه بدون هیچ شکی باعث تحلیل قوای جسمانی، روحانی *

 .شود برای سیستم عصبی میو تحمل فشار 

جن موجودی است که وجود دارد و در حال زندگی کردن و تردد در کوچه و خیابان و بین *

  انسانها است

هریک از شما دارای همنشینی از جن :  ز ابن مسعودا روایت است که رسول اهلل فرمودندا*

می باشد. گفتند: شما نیز ای رسول خدا؟ فرمود: من نیز! اما خداوند مرا بر او یاری داده است 

 «. خواند پس مسلمان شده و جز به نیکی مرا فرا نمی

 اتفاق وبه داخل شدن جن در بدن انسان از دیدگاه قرآن و سنت پیامبرصلی اهلل علیه و سلم*

 .است تأیید مورد آوردیم را ازسخنانشان بعضی که وجماعت سنت اهل

داخل شدن در بدن انسان به سبب سحر: جنی که در خدمت ساحر است به خاطر اذیت کردن 
 مورد سحر زده شده وارد بدن او می شود.
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      نفوذ با عمل چشم زننده: شیطان در بدن چشم خورنده چشم زخمداخل شدن به سبب 
 )یعنی دلیل( وارد بدنش می گردد.یابد و  می
شیطان هنگامی که وارد بدن انسان شود وسوسه اش بسیار تأثیر گذار است و شخص جن *

را  از او توان تمرکز، تفکر و خشوع در نماززده را در سرگردانی ذهنی پیوسته قرار می دهد و 

و تردید می کند و در  شکبه خاطر شدت وسوسه می گیرد. شیطان، شخص جن زده را دچار 

تصرفات، سخنان و کارهایش و در سخنان، کارها و تصرفات دیگران دچار تردید می نماید و 

آن در خالل آن چه است که شیطان به قلبش وسوسه می کند تا آن جا که آن وسوسه را باور 

تصرف  شود در نتیجه برای دخل و می کند و به خود تلقین می کند و به درستی آن معتقد می

 .شیطان از طریق وسوسه خوار و ذلیل می گردد

های اجتماعی )و کاری( مثل مدرسه، دانشگاه  از کار کردن و ظاهر شدن در محیطجن زده *
را اختیار می کند.خیاالتی می شود و گاهاً تصور  عزلت و گوشه نشینیو غیره نفرت پیدا کرده 

 انجام نداده است.می کند کارهایی را انجام داده که واقعاً آن را 
است و احساس می کند کار و تالش زیادی را انجام داده )در حالی که هیچ  کسلمدام *

همواره احساس رنج  .ی او برای غذا خوردن کم می شودشتهاچنین ا کاری نکرده است(. هم
می شود به نحوی که مدام انجام کاری را تکرار می کند و  وسواسیشدیداً و اندوه می کند و 

چه قبالً برای وی مسلم و بدیهی بود، شک و تردید می کند. این حاالت بیانگر نوعی  بر آن
بیماری است که در زبان عربی بدان، الوسواس القهری می گویند و در نهایت نیز به مرگ 

 منتهی می شود.

چنین وحشت زده و  هممی گردد. فراموشکارد و بسیار مدام دچار آشفتگی ذهنی می شو*

 .مضطرب است و انگار شدیداً از چیزی می ترسد

جن حیوان هوایی عاقل ، که دارای جرم شفاف است :بوعلی سینا در رساله حدود آورده است*

 و به اشکال گوناگون در می آید
نیز  دیده اند،رسول خدا جن را بسیاری از مردم :فخر رازی در تفسیر کبیر خود می گوید *

  ایشان را دیده است و همچنین دیگران پس از وی اجنه را مشاهده کرده اند
شاید بهترین راه برای در امان ماندن از آزار جنیان باال بردن دانش و آگاهی نسبت به 

 آنهاست
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 !!. مین می کنندو خوراک خود را از ما انسانها تااجنه مواد *

در غذای شما سهمی برای اجنه است ، استخوان های غذا )ع( :  یک حدیث از حضرت علی 

کنید آنان غذای نرا کامال تمیز نکنید چرا که در آن سهمی برای اجنه وجود دارد . اگر چنین 

 بهتری از شما می برند

در استان چهار محال و بختیاری نزدیک به شهرکرد ، درهای مملو از درختان سیب وجود *

جنی معروف است ، مردم روزانه از میوه های این درختان استفاده میکنند اما دارد که به دره 

شب هنگام هیچکس حق قدم گذاشتن به این دره را ندارد . طبق داستانهای قدیمی که در 

مین أبین مردم منطقه سینه به سینه گشته است این دره شب هنگام تحت اختیار اجنه برای ت

است که از چند صد سال پیش بین اجنه و انسانها بسته شده و  غذا قرار میگیرد و این پیمانی

 .تا به امروز پا برجا مانده است

ال تَأْخُذُهُ » ای است که از آیه :  خوابند یانه؟ مساله این که جن و شیطان مانند انسان، می*
 خداوند خواب و حالت خواب ندارد یعنی« سِنَهٌ وَ النَوْمٌ

 خوابد، اقدس است که نمی شود که تنها ذات معلوم می
او را عبادت می کرده است  بشری حضور مستمر و قدرتمند داشته است، برخی جن درجامعه*

درتمام ادیان و حوزه انسانی حضور دارد ولی  وبرخی اورا خالق شرور می پنداشته است، جن
 را اثر دخالت جن می دانستهاست انسانها دیوانگیعرب جاهلی 

 یر انسان استموجودات درتسخ تمام
 ؟مالئکه شیاطن واجنه را از ضررزدن به انسان باز می دارد*
 تفاوت دارد ، قیافه واقعی جن با انساناز لحاظ مرفولوژی و ظاهری*
به سن او، بین سی تا هشتاد سانتیمتر است. جن دارای دو جنس مذکر و  طول قد جن بسته*

هوا  انسان از جنس و ماهیت شبیهکند. نطفه جن بر خالف  است و تولید مثل می مؤنث
 .باشد می
 کنند غربی از جن به عنوان ارواح صدادار یاد می دانشمندان*

گیرد که  کند،چیزهایی از انسان می می ن در مقابل ارتباط با انسان و بعضاً خدماتی که ارائهج*
است. در صورتیکه جن از طرف انسان  جبران غیرقابلجبران آن بسیار سخت بوده، یا 
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احساس خطر کند و یا آسیب ببیند،اقدام به تالفی خواهد کرد و به شخص مورد نظر یا 
 رساند زند و یا آزار و اذیّت می همسر و فرزندان او آسیب می بستگان نزدیک، از جمله

استخوانم  عتراف میکنم وقتی این مخلوقات تغییر شکل داده رو میدیدم؛ وحشت تا مغزا*

رسوخ میکرد و خونم منجمد میشد... مخلوقاتی آمیخته از هوش، شعور، قدرت روحی، اختیار 

  !که شیطانی ترین و پلیدترین افکار و نیتها رو در بدن ضعیفشون داشتند .رذالت و

ها می افتند نباید از خود انتظار داشته باشند انسانی که گیر جن ها  .کسانی که گیر جن518

      است خیلی با انسان معمولی فرق دارد او طرز نگاهش به انسان های دیگر فرق افتاده

می کند بد گمانی او بیشتر است تصوراتش راجع به شخصیت انسان ها مثل همان شخصیت 

هایی شده که جن ها درست می کنند و بدتر جسم و فکر و هوش و بینش زندگی و 

ق می کند حتی ممکن است مردم عادی هم هیچ تمایالتش و... یا بهتر بگویم دنیایش فر

 ها عملکرد گسترده ای دارند وقت همدیگر را آنطور که هستند درک نکنند چون جن

 تا حدودی درست می گویندجن ها به من گفتند کسی که گیر ما بیفتد دیگه انسان نیست؟  

علم یا قدرت جن مثل اینست که سیمی را به موجودی ببندیم و دائم بهش حس بزنیم و 

 توقع داشته باشیم موجود سالم بماند

 .شاید یکی از دالیلی که باعث شد آدم از شیطان گول بخورد 519

شیطان بهش گفت من جز خوبی شما نمی خواهم ...عشق باعث می شود خوبی دیگران را 

دم این حرف ها را از شیطان شنید زودتر باور کرد شیطان این را آین وقتی برای همبخواهید 

اگر به یک جن می گفت احتمال کمتری برای باور کردن آن بود آدم ته دلش عشق داشت 

ولی نمی دانست شیطان عشق ندارد که خوبی او را بخواهد همچنین شیطان اول با شک 

پس از این  کمی است باید از آدم بپرسیم ( ) فقط فرضعشق او به خداوند را کاسته بود 

 نوشته جن ها به من گفتند دیدید احمقید
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 . از اثرات اذیت کردن در آینه561

       باعث می شود به قیافه خود شک داشته باشیم ممکن هست خوشگل باشید و جن ها

 می خواهند از خود لذت نبرید   

) غیر از بی ثباتی شخصیت( جنها خودشان می گویند آدم ها خیلی خوششان می آید خود را  

در آینه ببینند و وقتی صورت ما را در آینه تغییر می دهند خیلی کیف می کنند طوری که فکر 

) حاال زور هم دارند می کنم انگار انتقام اینکه نمی توانند خودشان را در آینه ببینند می گیرند 

 ه بگویند ما راست می گیم و ...(ک

 اینترنتی  مطالب عجیب یک سایت.565

نتیجه دوری از خداوند در این دنیا سبب زود ناامید شدن و زود به بن بست رسیدن و داشتن 
یاد خداست که دلها  آگاه باشید تنها با اضطراب همیشگی )) اال بذکر اهلل تطمئن القلوب ((

ی کردن است که درنهایت منجر به خودکشی و یا روی آوردن بی هدف زندگ آرام می گیرد{،
   مسبب آن هستند شیاطینروانی که  ، جود آمدن انواع امراض روحیمواد مخدر و به و به

 ازآن جمله می توان به : می شود .

لفظ جنون به معنای جن زدگی می باشد که خود دو گونه است  خود که دیوانگی یا جنون -5
قسمتی با اختالالت مغزی ارتباط دارد که از لحاظ پزشکی قابل بررسی می باشد و گونه ای 

طوری است که پزشک از تشخیص آن عاجز بوده و هیچ گونه اختالالت را  ، دیگر از آن
 درحالی که شیاطین مسبب آن هستند. تشخیص نمی دهد

 یا و زن به نسبت مرد ناخوداگاه طور به که: ازهمدیگر زن و مرد جداشدن -2
 طوریکه به میکند شدیدی تنفر احساس واضحی سبب هیچ بدون مرد به نسبت زن برعکس

 .کند نگاه همسرش صورت به نمیتواند حتی
لحاظ از بوده و  جسمی میتواند آنهم علت و باشد می نیزدوگونه آن(  شدن بیهوش)  صرع -3

لی نوع دیگر آن، شیاطین مسبب آن بوده و می توان با بعضی پزشکی قابل بررسی باشد و
 عالیم آنها را از هم جدا کرد.

 کردن مطرح درهنگام شدید فشار واحساس ازدواج به زن ویا مرد نداشتن تمایل -4
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 جنسی مشکالت -1
 نهمبسترشد درهنگام جنسی ناتوانی(  الف 
 ب( پیدا کردن میل جنسی شدید 
   دهد انجام را مقاربت نتواند که بطوری نزدیکی درهنگام منی سریع انزال(  ج 
 همبسترشدن درهنگام زن خونریزی( د
 ماهگی درچند جنین سقط یا و شدن نازا -6
ید مرد شد حب برعکس یا و وغیره دوست ویا مادر پدریا از واضح سبب وبدون تنفرشدید -7

 و برعکس، که باعث مشکالت در زندگی شود.به زن 
 وادار را او کسی بطورغیرطبیعی اینکه یا و میزند حرف او با مدام شخصی که این احساس -8
 . میکند کاری به
 لحاظ از آن علت نکردن پیدا و واضح سببی بدون بدن ازاعضای قسمتی ازکارافتادن -9

 وغیره پزشکی
گفتن این موارد اکتفا کرده چون اینها خیلی در بین مردم شایع می باشند که به  به تنها 

 گونه مریضی ها را عالج کرد. وسیله قرآن درمانی می توان این
 .باشد دارا را ازآنها بعضی یا همه عالیم فرد جن زده در شبانه روز که ممکن است

 الف ( در بیداری 
 مشخصی نباشد.ی مریض آن سبب که دائم درد سر-5
 وعبادات قرآن یا و نماز به نسبت بودن تنبل ویا بیزار -2
 ذهنی کند -3
 شدن بیهوش -4
 بدن وخستگی گرفتگی واحساس تنبلی -1

 داشتن بدون دیگر مکان به ازمکانی درد شدن ویامنتقل بدن ازاعضای قسمتی در درد -6
 پزشکی دلیل

 دستشویی و حمام مثل کثیف یا و خالی های مکان کردن به ماندن در پیدا عالقه -7
 وعقیده فکر در تشکیک و وامیدارد بد کاری اورابه دردرون شخصی اینکه به احساس -8
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 ب ( در خواب

 خواب درهنگام یا و ازخواب قبل کردن عرق -5
 ودلهره اضطراب -2
 سوکابو وحشتناک های خواب دیدن -3
 آن شدن وتکرار وسگ گربه مثل حیوانات دیدن -4
 درخواب رفتن راه -1
 آه آه گفتن مثل کردن ناله -6
 بلند های ازمکان سقوط -7
 دیدن وحشتناک یا کثیف مکانهای و درقبرستان را خود -8
 غریب اشباح ویا ها شکل دیدن -9

 مردگان دیدن و تکرار آن خود را در کنار-51
 کسی او را می خواهد بکشد.-55

 علت ورود شیاطین به درون انسان 

 :داشتن دوست را وشخصی شیاطین شدن عاشق -5
طبق فرموده خداوند آنها ما را می بینند ولی ما آنها را نمی بینیم اما اگر کسی در موقع لباس 

 پوشیدن و یا رفتن به حمام رفتن و یا دستشویی بسم اهلل بگوید آنها نمی توانند او را ببینند
 ) برگرفته ازحدیث پیامبر(

 از یا و ها درسوراخ ادرارکردن یا و اهلل بسم گفتن بدون آبداغ ریختن مثل : آنها آزاردادن -2
 افتادن آنها روی بلندی

 . باشد امرشده آنها ساحربه توسط -3
) تجربه خود  تمام گفته های باال مستند به قرآن و سنت صحیح و یا تجربه می باشند.

 نویسنده نه نویسنده این کتاب(

                             با عدالت خدا جور می شود در کنار ما نامرئی.آیا بودن موجودی 562

من می گویم جور نمی شود و همان گونه که ما نباید مزاحم کسی شویم و از قدرت مان 
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استفاده کنیم جن ها هم نباید استفاده کنند ولی مطلبی در اینترنت خواندم که نوشته بود با 

به هر حال جور می شود یا نه هر کس نمی تواند بگوید مشکل  عدالت خداوند جور می شود .

 اینجاست درست باشد یا نباشد چاره ای جز تحمل نداریم

.روزی را می بینم که جن ها گیر ما افتاده اند وقتی گیر شما افتادند مثل کاری که با من 563

 کردند زجر کش شان کنید مانند انسان با جن رفتار نکنید 

 ه انواع و اقسام تبدیل می شود.یک هوس ب564

هوس می تواند جمله باشد می تواند رویا و توهماتی در مغز باشد می تواند حس نیاز باشد 

 تمایل به مزه کردن باشد 

کافی است یکی از هوس هایتان را در نظر بگیرید و دقت کنید هر وقت کاری را کرده اید یا 

 میل به آن داشته اید 

بدنتان ایجاد شده است جن ها قادرند یک هوس را به انواع و اقسام چه حاالتی در مغز و 

 اقسام خودشان بر شدت هوس می افزایند و انسان را مست می کنند تبدیل کنند

 .چرا جن از آتش خلق شده است؟561

آتش چیزی است که هر چه می بیند به نابودی سوق می دهد هر که کنارش باشد می سوزد  

می کند پس جن ها از بن ... آنها خلقت شان ، طبیعت شان این گونه  و هر چیزی را ویران

 است ) من می گویم که با جن بوده ام (

انجام  مثل.به دنبال بدست آوردن بینش انسانی یا حالت معمولی خود با گناه نگردید 566

که کوچک نیست استمنا کردن  چیزی در حد یا حتی ی که هوسش را داریدکار بدخوددادن 

 ی بسیار آسان و دست یافتنی استول

                                     .توصیفاتی از جن ها در یک کتاب الکترونیکی بی نام567

سربی  ، چشم های کشیده مورب با مردمک بیضی رنگ متنوع ، قرمز ، بنفش ، زرد ، نقره ای
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نید و نوشته بود اگر زیاد هر رنگی که تصور ک ه، نارنجی ، سبز ، قهوه ای ، تیره ، و خالص

 ببینید از روی ظاهر با شخصیت آشنا می شوید ! 

 همه به وجود خدا مطمئن اند 

 جن ها می توانند کسانی را که قدرت دید دارند تشخیص دهند

 جن ها حریم خصوصی برای انسان قائل نیستند 

 جن هزار سال است رمیانگین عم

 در یک داستان دندان قروچه

 قبرستان ندارنداحتیاج به 

 دنبه پرستش شیطان می کشان آنها خداوند احضار و تسخیر جن را محروم کرده چون

 تب هشتاد سانتیمتر است 31قد جن میانگین 

 خانواده ها را به جدایی می کشانند

 به قامت دو وجب زیر چادر

 می توانند غذا را از داخل گلو بگیرند

 دور شدن از خدا می شودجن ها چیز هایی را می بینند که باعث 

قصد رابطه با جن دارند بدانند : جن های مسلمان به دلیل حرام شدن رابطه  ه.کسانی ک568

بلی قدر قرآن اجازه برقراری رابطه ندارند پس آنها با کافر ها رابطه برقرار می کنند در ادیان 

 بوده است این دستور هم احتماالً

 ارتباط با جن منجر به تنهایی می شود جن هم خودش تنها می کند هم خود .569

کسی که با جن ارتباط دارد می داند ازدواجش خطرناک است و جن ها دوستان اش را اذیت 

 می کنند و از آنها و بقیه انسان ها برای اذیت کردن خودش استفاده می کنند

                                   ده سالگی.یک دلیل برای اذیت شدن بیشتر من بعد از 571

دنیا آمده مامور آزار همزادش می شود  او به از لحاظ زمانی و مکانی نزدیکهمزاد : جنی که 
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البته منظور زمان دقیق نیست و بنا به حدسیات این جن تازه در ده سالگی من یک سالش 

 تمام شده است 

 د بررسی سوزانده و نابود شودتمام مکان هایی که جن دیده شده بای.575

نابودشان ز نخوان و دیگر مسجد جن . )وادی شقره که امام صادق )ع( فرموده است آنجا نما

 کنید (

 .دلیل برای آزار زن ها در قرآن572

 حوریان بهشتی را قبل از شوهرانشان نه آدمی و نه جن دست زده است

 ومین سوره به نام آنهاستبار نام جن آمده است و هفتاد و د 34.در قرآن 573

 شکلی از نقش انگشتر سلیمان؟.574

 

می گویند در انگشتر او نیرویی برای تسلط بر جنیان بوده است مثالً آنها را ماده می کرده  

است یا اسم اعظم رویش نوشته شده بوده است اینها همه خرافاتی است که خود جنیان 

که چگونه آنها مسخر حضرت شده اند و شاید در  ستاز فکر جن هاناشی  درست کرده اند 

برای  اگر دقت کنید این انگشتر علمی نهفته باشد که انسان ها به آن دست پیدا کرده اند

چطور شد وقتی اینکه بگویند چطور شد که ما نتوانسته ایم انگشتر را از دستش در آوریم یا 

احتماالً انگشتر  تان خوبی در آورندکاری بکنیم هم نتوانسته اند داس ، انگشتر دستش نبود

ولی فکر خوبی است که بتوان چیزی ساخت  حلقه ازدواجش بوده است یا یک انگشتر معمولی

 که مثل انگشتر از نزدیک شدن جن جلوگیری کند

                     راهنمایی اش می کند و موکل : جنی که به انسان کمک می کند .571

دروغ محض است آنها نباید کمک کنند نمی توانند کمک کنند و نمی خواهند کمک کنند 
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چون ما فقط انگیزه اش را داریم جن عشق ندارد که دلش به حال موجودی بسوزد و خوبی او 

 مثل دوستی خرس را بخواهد و بدتر از همه فکرش برای انسان زیانبار است

 ظب باشیددین هم راه موکل شدن را بسته است موا

حضرت علی )ع( با جنیانی شعله به دست جنگ کرده اند پس شعله جزو سالح های  .576

 که روی خورشان هم تأثیر دارد است

 مثالً: باید استفاده کنیم آیه هایی از قرآن کریم که به جن ها ربط دارداز .577

 -71، 88اسرا  - 27حجر  -71،88اسرا  -52 ،579،،38،اعراف - 33،54،51، 39، 16الرحمن

فصلت  - 559هود -53،54 ،52سبا  - 57،،528،511،552،528،531، انعام  - 39،57،نمل 

 و آیات سوره جن 16زاریات  -58،29احقاف  - 11کهف - 21،29،58

 گستردگی عمل برابر با واقعی نبودن آن نیست.578

اینکه این کتاب را بخوانید و فکر کنید مگر می شود جن ها اینقدر ما را اذیت کنند درست 

نه طاقت می آورند و نه نیست آنها نمی توانند ما را اذیت نکنند و برای ما نقشه نکشند 

 فکرشان جلوی این کار را می گیرد

دانش مانع هوس دکن.الزم نیست یک انسان عقل و دانش فراوانی داشته باشد تا گناه ن579

ندانستن دالیل اینکه چرا گناه نکنیم زیاد فایده ندارد این را استاد ژنتیک ما کردن نمی شود 

می گفت : یه فرد معمولی نمی داند گوشت خوک چرا حرام است اکثر مردم هم نمی دانند 

حدس حرام شده فقط می توانیم  به کدامین دلیل چرا حرام شده ما هم نمی توانیم بفهمیم

همین و دیگر با خود کلنجار می گوید خدا حرام کرده و نمی خورد فرد به خود این  بزنیم . اما

 نمی رود 

زیاد به دلیل اینکه چرا فالن کار را انجام ندهید فکر نکنید مگر اینکه دانشمند باشید یا بتوانید 

گفته شده زنا مثالً وقتی واضح  و بدون هیچ علم و دانشی سرکشی نکنیددانشمند باشید 

 نکنید شما هم نگید چرا؟
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 .کتاب شکست جن هیچ وقت تمام نمی شود 581

من قصد داردم تا آنجا که جان دارم شکست جن بنویسم شما نیز می توانید با ترویج فلسفه  

 عملی راه را ادامه دهید  نوین و روان شناسی و پایه گذاری علمی به نام اخالق

 : ما که ؟می گویند به من  .جن ها 585

کسانی که فکر می کنند می توانند در این دنیا هر چقدر دلشان خواست کیف کنند گوش 

دهند جن ها می گویند ما که نمی گذاریم ما نمی گذاریم شما کیف کنید هر وقت هم چیزی 

سفانه آنها می توانند کاری کنند تا ما لذت هم أمتپیش بیاد از دهنتان بیرونش می کشیم . 

 نبریم

 .گول زدن برای گناه کردن582

شد جن ها  سر جلسه امتحان نشسته بودم اگر یک کلمه یادم می آمد نمره ام بیست می

وسط سوله ) سوله ورزشی محل برگذاری امتحانات جلوی چشم صد نفرم بیشتر ( کنارم 

جن ها  ،معلوم بود از حال بدنم وردم طوری کهآبودند من همین جوری به مخم فشار می 

         سریع این حالت من را به حساب ارتباط با خودشان زدند و جواب را گفتند من چون 

جن ها بدند و دروغ می گویند ما خوبیم؟ سریع جوابش را نوشتم . ولی حاال می دانستم 

پشیمانم چون فهمیدم گول خوردم نباید می نوشتم چون جواب را جن ها گفتند من که بیاد 

کته قابل بحث اینکه در آن لحظه من بین دو تصمیم قرار گرفته بودم بنویسم یا نیاوردم. ن

ننویسم ... سریع فکر کردم و بخاطر بد بودن جن ها تصمیم گرفتم بنویسم دیگر اینکه این 

 تصمیم ناشی از حرص من برای نمره هم بود که آنهم به جن ها کمک کرد

 جانشینی حضرت سلیمان امتحانکلک .583

باعث میل به گناه می شه اگر بخواهند رئیس لک هم مثل کلک امتحان می کنیم این ک

داشته باشند مطمئن باش از بین خودشان انتخاب می کنند اگر آدم هم بخوان انتخاب کنند 

امتحانش نمی کنند یک بار من باور کردم جن ها هم سریع ضایع ام کردند و مسخره شدم 

 مواظب باشید
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)ع( پس از مغلوب کردن جن هایی که قصد داشتند به پیامبر و یارانش چرا حضرت علی .584

 در راه جنگ با قبیله بنی مصطلق آزار رسانند فریاد زدند اهلل اکبر؟

 یعنی باز خداوند بزرگ تر بود

 بخش چهارم 

 روزه دختر جن زده 09خاطرات 

 ر زیر گفتگویی را که با اون شده رو بخونیدد

ساله به نام زینب با جن ها در ارتباط است او می گوید که بعد از چندی این جن  59دختری 
 . او و مادرش شده اند ها باعث آزار و اذیت

 :خانه آنها در یکی از محله های جنوب تهران است . و حاال گفتگوی زینب را بشنوید

 : از کی با این موجودات در ارتباطی*

 از سه ماه پیش**

 آیا دوران کودکی جن ها را دیده بودی یا از چیزی می ترسیدی ؟*

، من حتی در تاریکی برای گربه من در کودکی نه جن دیدم و نه از چیزی می ترسیدم **
 . قبلی ام غذا می بردم حتی از تاریکی هم نمی ترسیدم

 نظر پدر و مادرت در مورد جن ها چیست ؟ *

من پدر ندارم و مادرم هم از آنها نمی ترسد ، بلکه از آنها بدش می آید و مدام به آنها **
 .کنندنفرین می کند که در آن موقع آنها من را اذیت می 

 ربه را از کجا پیدا کردی و چند سال آن را داری ؟گ*

جالب این جا . سال پیش آمد در بالکن خونه ما و گربه ام را به دنیا آورد 3یک گربه ماده **
بچه به دنیا می آورند ، ولی این گربه مادر همین یک گربه را  6الی  1بود که گربه ها همیشه 

 . در گربه ام نیامدبه دنیا آورد . و بعد از دو روز دیگه ما

 چه جوری به این گربه انس گرفتی ؟*

چون مادر گربه نیامد من به مراقبت از او پرداختم . او تا حدی به من انس گرفته بود که **
بعضی مواقع احساس می کردم به من می گوید ، مامان! تمام رفتارهایش مانند یک انسان 

 . بود . گربه ام حتی من را می بوسید

http://jencom.parsiblog.com/Posts/36/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+90+%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87++%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1+%d8%ac%d9%86+%d8%b2%d8%af%d9%87/
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 ر بود یا ماده ؟گربه ن*

من اسمش را نیلو گذاشته بودم ولی بعد از مردنش دامپزشکی که برده بودیم ، جنسیت او **
 . را نر اعالم کرد

 از کی جن ها رو زیاد می بینی ؟

صبح بود به خاطر همین با گربه ام رفتم دم در  4:31آن شب خوابم نمی برد ، ساعت نزدیک 
تو کوچه که یکدفعه دیدم با یک گربه سیاه که پدر نیلو )گربه خانه مان و نیلو )گربه ام( رفت 

اول به خیالم یک دعوای ساده بود ، ولی  . ام( بود و بارها دیده بودمش ، داشت دعوا می کرد
گربه سیاه در تاریکی کوچه تبدیل به یک آدم سیاهپوش شد که عینک دودی زده بود و 

می آمد طرف خانه ما ، من در را بستم و او موهایش عین پالستیک می ماند و وقتی داشت 
 . غیب شد از این ماجرا به بعد و بعد از مردن گربه ام آنها را زیاد می دیدم

 چگونه آنها را می بینی ؟*

رفت پیش جن گیر و  آنها با من کاری نداشتن ولی هر زمان مادرم با من یا بدون من می**
اشاره به در آشپزخانه ( می گوید : حتی یک دفعه از  دعا نویس آنها مرا کتک می زدند ) با

 . همین در تا انتهای آشپزخانه پای من را گرفتند و کشیدند

 گربه ات چه طوری مرد ؟*

یک روز وقتی من و مادرم از بیرون آمدیم خانه دیدیم که نیلو وسط حیاط افتاده ، طوری **
را به دامپزشکی پیش دکتر خیرخواه که انگار سرش زیر پای یک نفر له شده بود وقتی او 

 . بردیم او هم نتوانست چگونگی مرگش را تشخیص دهد و فقط گفت خفگی است

 از کجا فهمیدی کسانی که با آنها در ارتباطی جن هستند ؟ آیا قبال جن دیده بودی ؟*

 نه من جن ندیده بودم از آنجاییکه آنها غیب می شدند و شکل واقعی خود را در خواب به**
من نشان می دادند . آنها در بیداری به شکل انسانهایی عجیب با پوششی عجیب خودشان را 

به شکل واقعی می آمدند ، آنها دارای شاخهای خوابم به من نشان می دادند ولی در 
 . خارهایی دارند درسروبازویشان و هستند وبراق کلفت پوستی و قرمز چشمان –خاکستری 

 درس هم می خوانی ؟*

نه من در دوران ابتدایی چون خونریزی بینی داشتم به حدی که بی هوش می شدم مدیر **
مدرسه گفت : که دیگر نمی تواند من را در مدرسه قبول کند ، سال دوم ابتدایی ترک 

شروع به درس خواندن کردم . شبانه می خواندم و غیر  79تحصیل کردم ، اما دوباره در سال 
 . ی کردمحضوری واحدهایم را پاس م
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سال ، ده بار معدل قبولی در کارنامه ام بود . ده سال را در سه سال  3طوری که در طول 
 . خواندم

 با وجود جن ها چه طور درس می خواندی ؟*

 . با وجود آنها من آن قدر انرژی داشتم که با نمرات عالی قبول می شدم**

 آیا تو تخیلی هستی؟*

 . نیستم تخیلی نبودم و**

باط با جن ها عالقه نشان می دادی یعنی قبل از این جریان دوست داشتی با آنها به ارت*
 ارتباط برقرار کنی ؟

 . من اصال به آنها فکر نمی کردم حتی مطالعه هم در این زمینه نداشتم**

 قبل از دیدن جن ها چیز غیر عادی در خانه تان رخ نداده بود ؟ *

که بعضی چیزهایی که در جایشان بود از جای  تنها اتفاق غیر عادی و جالب این بود**
دیگری سر در می آوردند ، یک بار دسته کلیدم را روی میز در اتاقم گذاشته بودم آن قدر 

 . دنبالش گشتم تا وسط کتابهایم پیدا کردم

 رابطه تو با آنها چه طور بود ؟*

دوست داشتم پیش من بمانند ، من خیلی به آنها عادت کردم وقتی آنها نیستند من هیچ **
 . انرژی ندارم

 دوست داشتی مثل جن ها باشی ؟*

آنها به من می گفتند : سیستم عصبی تو مشکل داره و زیاد عمر نمی کنی ، اگر تا یک **
وی و بعد ضعیف کردیم تا مدت با ما باشی جزئی از ما می شوی آنها می گفتند ما تو را ق

 . بفهمی هیچ انسانی به کمک تو نمی آید ، آنها از انسانها متنفرند

 االن چه احساسی نسبت به آنها داری ؟*

دوست دارم دوباره بیایند آخه چند وقتی است که آنها را زیاد نمی بینم . می خواهم دوباره **
 . انرژی بگیرم

 کار می کردی ؟ که به تو می دادند چه انرژیبا این *

من می توانستم در تاریکی مطلق در آینه به چشمهایم خیرع شوم و رنگ آنها را از قهوه **
ای تیره به کهربائی برسانم و اینکه شبها در آیینه کسانی را که فردا صبح با آن برخورد داشتم 

 . می دیدم . دو برابر یک مرد قدرت داشتم ، جسور وشجاع بودم

 خوانی ؟تو نماز هم می *
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قبل از دوستی با آنها می خواندم ، ولی بعد از دوستی با آنها نمیخوانم چون آنها دوست **
 .ندارند

 وقتی با آنها دوست شدید و رابطه پیدا کردید در مورد خود چه فکر میکردید ؟*

        کردم از آدمهای دیگه جدا هستم و از همه آدمها بزرگترم جن ها به من  فکر می**
–فتند، چشمانت را ببند و من این کار را میکردم و با خودم می گفتم، یک جن بکش می گ

چشمانم را باز میکردم یکی از اونها را به صورت  وقت بعد بکش خوب یا شرورون ج یک
 . تصویری مبهم روی کاغذ می کشیدم

 چند سال هست در این خانه زندگی می کنی ؟*

 . سال 59از موقعی که به دنیا آمدم **

 پدرت چندساله فوت شده ؟*

 . فوت شده است 5377او فروردین ماه **

 جن هایی که با آنها ارتباط داری چند نفرنند ؟*

 . نفر بودند اما االن بیشترند 4اول **

 از کدومشون بیشتر خوشت میاد ؟*

 از بچه یکی از جن ها**

 : مادر زینب می گوید

ی دارد از حیاط به طرف در اتاق می اید . یک روز داشتم چای می خوردم که دیدم یک زن
ید وقتی که در را بستم آرفتم در را بستم چون احساس می کردم برای اذیت کردن زینب می 

 . برای این که تالفی کند هر چی آشغال بود ، دیدم از باال به داخل چایی من می ریزد

خواهرم از این اتاق به آن  زینب به من گفت : من یک دختر باردار سیاه می بینم که تو خانه
 .اتاق می رود 

 : و حاال خود زینب در ادامه گفته های مادرش می گوید

جالب اینجاست که وقتی مامانم با آنها لج می کند و به روی زمین آب جوش می ریزد ، کف 
 . پای من می سوزد و حالت تشنج به من دست می دهد

م منبع سایت تهران بود که براتون نوشت خوب عزیزان این یک سرگذشت از یک دختر ساکن
 جهان نامر ئی جن

 
 



 بقلم شبگرد
 

87 
 

 میک مصاحبه دیگر

ساله به نام شیخ عباس نقل شده است که در دل منطقه  66ن فوق از یک مرد سخنا

. او  است ساکن (،شاهرود روستای وامنان)جاده آزادشهرکوهستانی شرق کشور در 

فرزند دارد که دو پسر او با ترک این منطقه خوش آب و هوا به قم رفته و درس طلبگی  8
 می خوانند . 

             شیخ عباس که اکنون چند سالی است کار دعا نویسی و جن گیری را رها کرده است 
کار بزرگ مادری اش آموخته است و کتابی را که برای این  می گوید این کار را از پدر

ن های فارسی عربی و ت. کتابی به خط نستعلیق و به زبااستفاده می کند از او به ارث برده اس
 هندی نوشته شده و اشکال مختلفی در صفحات آن دیده می شود. 

سالگی شروع به این کار نموده است. از خاطره اولین جن گیری اش و دیگر  21او از سن 
 خاطراتش این چنین می گوید:

بودم که کسی مرا صدا کرد. مرا نزد جوان بیماری برد. جوان داخل اتاق رفته بود و  . خواب5
در را بسته بود و برای هیچ کس باز نمی کرد.دعایی نوشتم و همان بیرون دود دادم که پس 
از چند لحظه در را باز کرد. آن قدر گریه کرده بود که چشمانش پف کرده بود. چند طلسم 

       شد. علت گریه اش را پرسیدم گفت چند نفر آدم قوی هیکل  نوشتم چشم هایش باز
برایش احضار خواندم از سه شاه و وزیر و شیخ جن ها به نام های شاه  می خواهند مرا بکشند.

کاظم قطمیر و شیخ مرشد کمک خواستم. آنها آمدند و با راهنمایی و همراهی آن ها سه جن 
ردم. آن جوان نفس راحتی کشید و خیلی زود خوب مزاحم را تسخیر کرده و داخل شیشه ک

 شد.

. بار دیگر زن پنجاه ساله ای دچار جن گرفتگی شده بود برایش احضار خواندم هفت نفر 2
 برای اریم. اوند تقصیری ما گفتند پرسیدم اذیتشان جن آمدند. از آن ها در باره علت آزار و

. است سوزانده اورا و ریخته ما بچه روی آبجوش و آورده پیش مشکلی ما ازفرزندان یکی
 .شد خوب نوشتم آنهاطلسم بچه برای

ساله ای رفته بود سر کوهی که  21. اوایلی که دعا نویسی و احضار را شروع کرده بودم مرد 3
او را از آنجا آورده بودند حال خیلی بدی  است طبیعی یخ رفو شب داخل که یخچالی داشت
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دوستان جن ام را آوردم درباره علت  کرد. احضار خواندم وداشت. مادرش خیلی بی تابی می 
مریضی اش پرسیدم گفتند او سر کوه رفته یخ و ماست را با هم خورده و سرسام گرفته باید 

 به پزشک مراجعه کند. او رجوع به پزشک کرد و خیلی زود بهبود یافت. 

 را او گوسفندهای شب هنیم داشت چندگوسفند شهرمردی آزاد اوایل کارم بود در حوالی. 4
 احضارخواندم موبرایشان آورد را نابالغ بچه دو. خواندم آینه احضار آمد من نزد وقتی بودند برده
بردند و سرهایشان  تراکتور با را وگوسفندها آمدند نفر دو گفتند ها بچه. دیدند می درآینه آنها

مشخصات را گفتند به  پوشیده است. گوسفندها را به کوهی بردند که زنی در را باز کرد.
کالنتری اطالع داده شد و مامورین گوسفندها را در همان محل یافتند. دزدها وقتی از 

هر موضوع مطلع شدند به من پیغام فرستادند که به شیخ عباس بگویید اگر بار دیگر به آزاد ش
 بیاید قتلش حتمی است.

چوپانی جوان وقتی به کوه رفته بود چند روزی کسی از او خبر نداشت. وقتی بر گشت . 1
دیدند دستانش را حنا کرده است بعد مشخص شد در عروسی جن ها شرکت داشته. او وقتی 

داد به روستا رسید زن سالخورده ای به وی گفت ننه بزغاله سفید مرا کجا بردی؟ او جواب 
 مگر خودت به عنوان چشم روشنی در عروسی جن ها ندادی.

یک بار مردی دچار بیماری شده بود مرا به بالین اش بردند. او وقتی به رختخواب رفت . 6
انگار کس دیگری هم آن جا بود. شروع به راز و نیازهای عاشقانه با آن فرد کرد. جن ها را 

 و کردم بیرون او ازجلد پری پری شده است. آناحضار کردم آن ها گفتند آن مرد عاشق یک 
 .برگرداندم زندگی به را او

در یک عروسی زنی جن زده شده بود. هر کسی چیزی می گفت. یکی می گفت موی دم . 7
گرگ بیاورید. یکی می گفت سبیل گربه بیاورید. همه این روش ها را امتحان کردند جواب 

جن ها گفتند این زن چهار نفر ما را سوزانده است.  نداد. من احضار خواندم فوری حرکت کرد.
 بچه هایشان را هم احضار کردم آیه خواندم بهبود یافتند و آن ها رضایت دادند.

       س:جن هایی که به شما کمک می کنند چه نوعی از جن ها هستند ؟ 
 ج: آن ها مثل جن های دیگرند ولی در و طول زمان با من دوست شده اند . 
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 ور با شما دوست شده اند ؟ س:چط
 ج :چند مدتی شبها ذکر و دعا خواندم تا آن ها با من دوست شدند . 

 س:جن ها مانند آدم های معمولی دیده می شوند ؟
 ج :به نظر افراد بیمار بله ولی به نظر انسان های سالم دیده نمی شوند . 

 س:شما وقتی با آن ها صحبت می کنید آن ها را می بینید ؟ 
ج: نه ، ولی بیمار آن ها را می بینید و من از طریق این بیمارها با آن ها ارتباط برقرار می کنم 

 . 

 هم روز و هم شب .  س:ارتباط با جن ها در چه ساعاتی انجام می شود ؟ ج:

 س:شما خودتان جن ها را دیده اید ؟ ج: نه ، دیدن جن برای آدم سالم ممکن نیست . 

س:عالیم جن زدگان چیست ؟ یعنی فردی که دچار این بیماری می شود دارای چه عالیمی 
 است ؟ 

 ج: سردرد ، گردن درد ، نا آرامی و غیره . 

 س:آیا جن ها وزن دارند و لباس می پوشند ؟ 
 ج: لباس می پوشند لباس های آن ها معمولی است ولی کالهی نوک تیز به سر می گذارند . 

 ن داریم ؟ س:چند نوع ج
 ج: جن ها هفتاد طایفه هستند. روایت مختلفی در این مورد وجود دارد . 

 س:در کدام مناطق جن ها بیشتر دیده می شوند ؟ ج: آن ها در همه جا هستند . 
س:جن ها به چه زبانی حرف می زنند ؟ ج: به زبان های مختلف ، فارسی ، ترکی ، عربی ، 

 انگلیسی و غیره . 

 رت بدنی چگونه هستند ؟ ج: بسیار قوی . س:از نظر قد

 ج: با آیات عظیم .  س:این جن ها را چگونه می توان کشت ؟
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 س:یعنی با چاقو ، تفنگ و غیره نمی شود آن ها را کشت ؟ ج: نه . 

س:می گویند با سوزن و میخ می توان جن ها را تسخیر کرد آیا واقعیت دارد ؟ ج: نه ، ولی 
 جن ها از کارد می ترسند . 

 س:جن ها عروسی می کنند ؟ ج: عروسی می کنند عزاداری هم می کنند . 

 س:چه شرایطی برای فرد سالم پیش می آید که بیمار می شود؟
ردی باعث مزاحمت جن ها شود. آن ها نیز برای انتقام ج: جن زدگی به این دلیل است که ف

 او را دچار بیماری می کنند.

س:یعنی یک نوع بیماری روانی است؟ مثال یک نفر به این دلیل که کسی به او الهام کرده تا 
 مادرش را به قتل برساند او را به قتل می رساند نیز می تواند جن زده شده باشد؟

یکی از عوامل ارتکاب به این عمل گاهی جن زدگی است. یعنی  ج: چند نوع بیماری است.
  آن ها به او دستور می دهند این کار را بکند.

 س:اذیت کردن جن ها چگونه است ؟ 
 ج: یکی را می ترسانند یکی را بی هوش می کنند یکی را به غش می اندازند . 

 س:آیا قیافه آن ها ترسناک است ؟ ج: بله خیلی ترسناک است . 

 س:آیا جن ها از آینده خبر می دهند ؟ ج: خیر ، ولی کمی پیش بینی ها را می گویند . 

 س:درباره گذشته اطالعی دارند ؟ ج: بله ولی همه چیز را نمی گویند . 

س:جن ها از هر مانعی می توانند رد شوند ؟ ج: بله ولی جایی که آیه اسم اعظم در آن جا 
 جا شوند . باشد جن ها نمی توانند وارد آن 

 س:جن های خوب هم نمی توانند ؟ ج: آن ها قادر به ورود هستند . 
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 س:آیا آینه بینی هم یک نوع احضار جن است ؟ ج: بله 

 س:آیا جن ها از بعضی حیوانات می ترسند ؟ ج: نه 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم همیشه : برای این که آدم جن زده نشود چه کار باید بکند ؟ ج س:
 .نماید تالوت وغیره سوره و الکرسی،حمد مانندآیت قرآن آیات دو بگوی

 س:می دانی چقدر جن در این دنیا وجود دارد ؟ ج: خیلی زیاد 

 س:می دانی از چه به وجود آمده اند ؟ ج: خودشان می گویند از آتش به وجود آمده اند . 

هر شکلی ممکن س:جن ها به چه اشکالی ظاهر می شوند ؟ ج: پیرمرد ، پیر زن و جوان 
 است ظاهر شوند . 

 نه فقط پرده دارد مثل پای انسان است با کمی تفاوت س:آیا پاهایشان سم است ؟ ج:

س:آیا این عکس هایی که ادعا می شود از جن ها گرفته اند صحت دارد ؟ ج: خیر . از جن 
 نمی توان عکس گرفت . 

 س:آیا جن ها در خانه های متروکه و حمام های خرابه دیده می شوند ؟ 
پادشاهان جن  ج: جن هایی که در مناطق کثیف دیده می شوند شیاطین هستند .س:چند تا از

 را احضارکرده اید؟

ج:جن ها هفتاد پادشاه دارند که یازده تن از آنها احضار کرده ام و با سه نفر از آن ها دوست 
 . پادشاهان کمک می گیرم ازجنهاازاین رای رهایی مریض هایمهستم و ب

  219 و  218  شماره  5383مرداد ماه سال  نشریه ندای ایران

 حسینی مهدی محمد سید نویسنده2ج هستند جا همه ها جن کتاب
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 گفت و گو با مردی که دچار جن زدگی شده بود

 .کشاورزی مشغول استسال دارد و در روستای وامنان به 39حیی شاملو ی

 که میآمدم خانه س:چه اتفاقی برایتان افتاد؟ج: هشت سال قبل از زمین زراعتی با تراکتورم به
سنگی از زیر چرخ تراکتور در رفت ومثل یک گلوله آتش شد اعتنایی نکردم به خانه برگشتم. 

یاط رفتم قسمت هایی از بدنم حالت گرفتگی داشت.خوابیدم صبح که برای وضو گرفتن به ح
          ناگهان بی هوش روی زمین افتادم. وقتی به هوش آمدم دیدم شیخ عباس برایم دعا

 .می خواند. مردی که سبیل های بلند داشت ظاهر شد و حالت اش عجیب بود

 س:قیافه اش به چه شکلی بود؟

 .ج: سیاه و قدی بلند داشت

 س:به شما چه می گفت؟

. تو سر بچه ام را شکسته ای. او با پتک به بدنه ج: می گفت می خواهم خفه ات کنم
شیخ عباس دعا  .تراکتورم ضربه می زد. او به این صورت می خواست مرا شکنجه و آزار دهد

 .خواند ناگهان درتاریکی گم شد

 س:چشم هایتان بسته بود و در ذهن او را تجسم می کردید؟

 .ج: نه خیلی واضح بود

 های می کرد؟س:شیخ عباس از شما چه سوال 

داد. بچه اش را احضار کرد دعایی خواند  ج: درباره علت کارهایش می پرسید او هم جواب می
 .و او خوب شد

 س:وقتی زمین خوردی و سرت شکست او را دیدی؟

 .ج: همان لحظه افتادن او را دیدم

 س:وقتی شیخ عباس ورد احضار را خواند جن دیگری همراه با او ظاهر نشد؟

  .تنها بود. البته بعد از احضار بچه اش را هم دیدم ج: نه خودش
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 س:بچه اش به چه شکلی بود؟

 .ج: بر خالف او سفید بود و لبا س های سفید بر تن داشت

 (نشریه ندای ایران )منبع 

 
 از توجهی که کردید متشکرم

 شبگرد


