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 ۳۰۰۲ونکوور، کانادا، در  آموزش فا در کنفرانس

 (لی هنگجی ~ ۳۰۰۲مه  1۱)

بیشرتر  هرا  ارا  مرا     کنفررانس  نزدیک تابستان رسد نظر می به. ما هدید نیز برخی از شما را در کنفرانس قبلی( تشویق طوالنی )
کنند و امیدوارنرد مرش شررک      کنند، ااراد آنجا همیشه مرا دعوت می وقتی مناطق مختلف کنفرانس اا برگزار می. شود برگزار می

معمروال  وقتری منراطق مختلرف     . چیزهایی برا  گفتم به شرما دارم خاطر ایش اس  که  بینم به درواقع، هر بار که شما را می. کنم
در کره  را امرا گراهی اوقرات الزامراتی     . ا  بگویرد  خواهند استاد شرک  کند و چنرد کلمره   د، همگی میکنن کنفرانس اا برگزار می

و  تران از سرخنرانی قبلری    درک احتمال زیراد ید، و آنگاه اگر بیشتر بگویم به ا سخنرانی قبلی برا  شما گذاشتم کامال  درک نکرده
درواقع، امروز مطلب خاصری  . ها  اا شرک  کنم توانم زیاد در کنفرانس نمیبنابرایش . کند رنگ می کم آنچه را که باید انجام دهید

رو  اهم آمرد، ازایرش  د خرو ننها پیش به شاگردان ونکوور قول دادم که وقتی کنفرانس اایی برگزار ک ، بلکه مدتبرا  صحب  ندارم
 (تشویق گرم . )ایش بار آمدم

برا  اعتباربخشی به اا انجام ها  خانه ها و سفارت گر  ش به کنسولروشنگر  حقیق  و رات آنچه در. اید شما سخ  کار کرده
وقتی اینجرا آمردم دیردم کره     . اند هایی درخصوص غذا و محل اقام  داشته در ایش کنفرانس اا شاگردان سختی. ام ید را دیده داده

ها  دشوار مرا   در موقعی : تان روشش اس  اما بدون توجه به اینکه چقدر سخ  اس ، هدف. تردد بودید حالهمگی در خیابان در
شعور را نجات دهیم و در تزکیۀ خودمان مواق شویم؛ در ایش روند تزکیه قرادر هسرتیم خودمران را     که موجودات ذ  هستیمقادر 

 ،حال، ایش آزار و شکنجه ا  باالتر برسیم و درعیشدر شویم به استاندارهتر شویم و بیشتر و بیشتر قا تر و پاک آبدیده کنیم و خالص
چگونره   و ایرش آزار و شرکنجه   بیشتر عقالنی ساخته و بهتر و بهتر به ایش درک رسیدید که با ایش نمایش اهریمنری  هرچهشما را 

دنبال هیچ چیز   ، درنتیجه بهدان دااا هستیمآور یا سخ  اس ، ما مری بنابرایش، بدون توجه به اینکه ایش چقدر عذاب. روبرو شوید
خرواهیم   آنچره مری  . کننرده برسریم   خواهیم به کمال یک تزکیه می: تان روشش هستید از مردم عاد  نیستیم و دربارۀ هدف نهایی

  مریردان داارا ایرش    همریش دلیرل اسر  کره بررا      به. توانند آن را کسب کنند کسب کنیم چیز  اس  که مردم عاد  هرگز نمی
بروند، و طور کامل اراتر از مردم عاد   العاده و مهم اس  که از یک ارد عاد  شروع کنند و قادر باشند درطول ایش روند، به خارق

اراترر  استانداردهایی که  -عالوه بر آن، شما درحال تزکیه در اجتماع عاد  هستید و مجبورید مطابق با استانداردها  باالتر باشید
کنندگان سراسر تاریخ خواهان انجام آن بودند اما هرگز نتوانستند  همۀ تزکیه که و کارهایی را انجام دهید -اس از اجتماع بشر  
شعور دربرگیرندۀ ایش هستند که چگونه خودتران   مانند اعتباربخشی به اا و نجات موجودات ذ  رو کارهایی ازایش. به انجام برسانند

به  .کنید ها را برطرف می و انواع و اقسام کوتاهی وابسته هستیدچیزهایی که هنوز به آنها  ،تان ضعف نقاطدهید، چگونه  را رشد می
کنیرد، درحرال تزکیره هسرتید،      ایش شکل، بدون توجه به اینکه برا  اعتباربخشی به اا از چه شکلی از اجتماع عاد  استفاده مری 

بایرد آن را برا    دهیرد  بدون توجه به اینکه چه کار  انجام میدهید درحال رشد هستید و  بدون توجه به اینکه چه کار  انجام می
 . کننده انجام دهید و نه اینکه برپایۀ یک ارد عاد  انجام دهید حال  یک تزکیه

هسرتید ایرش اسر  کره      شاساس آنچه درحال انجام ،کننده عنوان یک تزکیه به. مان چیس  ایش روشش اس  که نقطۀ شروع
تالش کنید آزار و شرکنجه بره   خودتان را رشد دهید و خودتان را تزکیه کنید و درطول ایش آزار و شکنجه، شیطان را ااشاء کنید، 

دهید شبیه کارهایی  بسیار  از کارهایی که انجام میرو  ایش از. رد کنید و نپذیریدها  نیروها  کهش را  و ترتیب  پایان برسد و نظم
تفاوت بنیاد  ایش اس  کره هردف غرایی و نقطرۀ     . سرش  آنها متفاوت اس دهند، اما  رسند که مردم عاد  انجام می نظر می هب

اجتماع عاد  نیز سطحی اس  . هستیمعاد  ها  عاد  در اجتماع  ما اقط درحال استفاده از شیوه. شروع ما از آنها متفاوت اس 
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هرا    از طریق استفاده از ارهنگی که اا برا  مردم عاد  آاریده و شرکل رو در ایش سطح  که اا برا  بشری  آاریده اس ، ازایش
درخصوص ایش کارها چیز اشرتباهی   کنم اکر نمی. بخشیم تواند وجود داشته باشد، به اا اعتبار می ها می گوناگونی که به آن شکل

 . وجود داشته باشد

کنند و ایش  کنندگان دااا کامال  بر اساس نیکی راتار می اما تزکیه. نیکی و پلید  در اجتماع بشر  با هم وجود دارنددانید،  می
گسرترش داارا بره ترأثیر     . دارد کنندگان و بر ما تزکیه مردم ها  اخالقی و ارزش تأثیر مثبتی بر بشری ، بر اجتماع، بر تفکر، راتار

و هر چیرز    ،کنندگان تأثیر  بر اجتماع، موجودات بشر  و خود تزکیه -نهای  خوب ثیر  بیتأ -مثب  عظیمی دس  یااته اس 
تحر  ایرش آزار و شرکنجۀ    . طور مردم عاد  در اجتماع ما دربارۀ ایش روشش هستیم، و همیش. شود مثب  بوده اس  متجلی میکه 

شیطانی، برخی ااراد در گذشته در آن زمان تح  کنترل و استفادۀ موجودات شیطانی قررار گراتنرد و چیزهرایی را گفتنرد کره از      
عامرل   -آمرد  از اندیشۀ خودشان نمیدر ظاهر، به معنی چیز  بودند اما درواقع نبودند، و چیزهایی که شان نبود، چیزهایی که  قلب

قربال  مرردم   . به خود مسروول باشرند   باید نسب  گویند امروزه وقتی موجودات بشر  چیز  دربارۀ دااا می. ل شیطان بودآن، کنتر
نی  و منظور خودشان نبود، چراکه مردم تح  کنتررل موجرودات شریطانی خرارجی بودنرد و      توانستند بگویند که آن کلمات،  می
و مرردم چیرز     انرد  ا  اس  که آن موجودات خرارجی پاکسراز  شرده    گونه ایط بهاما، وقتی شر. وسیلۀ آنان اریب خورده بودند به
 . عهده بگیرند کنند و درنتیجه باید مسوولی  آن را به گونه اس  که خود مردم صحب  می گویند، آنگاه ایش می

طول ایش آزار و شرکنجه  ، یا چیزها  بد  که در اند توانم کارها  بد  که مردم انجام داده می. خواهی عادت مش اس  نیک
البتره، ایرش بررا     . اند تا وضعی  را بدتر سرازند  انجام داده، همچنیش کارهایی که را نادیده بگیرم اند دربارۀ مریدان دااا و مش گفته

را نجرات  تواند همه و هر چیز   بله، اا می. آنها قابل نجات نیستند. کند بار آوردند صدق نمی آنهایی که آسیب بزرگی برا  دااا به
 -بهتریش، تبدیل کنم، بدون توجه بره اینکره چقردر برد باشرد     توانم هر چیز  را به  اید که استاد به شما گفته مش می شنیده -دهد
بردنهاد در طرول ایرش آزار و    تواند آن را انجام دهد، امرا برخری از اارراد     انجام دهم، قانون بزرگ می را توانم تمامی آن کارها می

مریدان دااا نیستند و دیگر سزاوار ایش نیسرتند  ها   صحب شنیدن  اند که دیگر سزاوار ا علیه خود مرتکب شدهگناهانی ر ،شکنجه
اند و ارصر  نجرات را از دسر      در ایش آزار و شکنجه جایگاه آیندۀ خود را تعییش کردهعبارت دیگر،  که دااا آنها را نجات دهد، به

ام بدون توجه به اینکه یک موجود در طول تاریخ چقردر برد شرده باشرد، هنروز       گفته. شود شامل نمی را رو ایش ااراد ازایش. اند داده
تا وقتی که در طول ایش آزار و شکنجه علیه داارا  بعد دیگر  از هر سطحی باشد، در خواه در بعد بشر  یا . ارصتی خواهد داش 

ش چقدر نریخ در اجتماع بشر  یا در بعد دیگر  از هر سطح، گناهاتادر طول مرتکب گناه نشده باشد، آنگاه بدون توجه به اینکه 
. گیررم  مش اشتباهات گذشتۀ هر موجود  در تاریخ را نادیرده مری  : ام و ایش را به شما گفته. توانم او را نجات دهم عظیم بودند، می
گیر  و ثبات مقایسه شوند،  تِ مرحلۀ شکلتوانند با موجودا اندازۀ کاای خوب نیس ، و موجودات نمی دیگر به نیززیرا حتی کیهان 

صرراا    .هسرتند ببینم کدامیک نسربتا  بهترر   خواهم مقایسه کنم و  اندازۀ کاای خوب نباشد، نمی بنابرایش وقتی دیگر هیچ چیز  به
درحرال انجرام   . توانم آنها را نجات دهم خواهم همه را نجات دهم و تا وقتی علیه خود اصالح اا مرتکب گناه نشده باشند، می می

 (تشویق. ) ام کارها، سخ  به ایش اصل پایبند بوده

برا  شیطانی که دااا را مرورد  خواهند دااا را یاد بگیرند اما  پرسند که می اغلب شاگردانی هستند که از مش دربارۀ ااراد  می
ایرش اارراد  کره علیره داارا      . اند   قرار دادهاند و اصالح اا را مورد آزار و اذی عنوان جاسوس کار کرده دهد به آزار و اذی  قرار می
خواهنرد داارا را تررک کننرد، امرا       شران، آنهرا نمری    اند اما هنوز در میان شاگردان هستند، درخصوص جنبۀ آگراه  مرتکب گناه شده

اند که به  هشان آنها را به پیش رانده و کارهایی انجام داد ها  بشر  شان، ااکار و عقاید بشر  و وابستگی درخصوص جنبۀ بشر 
نامم، مشرکالت واقعرا     می« شاگردان»درخصوص ایش ااراد، که هنوز آنها را بنابرایش . مریدان دااا و اصالح اا آسیب رسانده اس 

هنوز هرم از  . توانند نجات یابند طور نیس  که دیگر نمی توانند رها شوند، ایش طور نیس  که دیگر نمی اما ایش. جد  و وخیم اس 
درحال حاضر اصالح اا هنوز به پایان نرسیده، بنابرایش هنوز ارصتی برا  اعتباربخشی به اا وجود . ر متفاوت هستندموجودات دیگ

کنم و به کل تاریخ او نگاه  طور جامع نگاه می مش به یک موجود به. عبارت دیگر، هنوز ارصتی برا  جبران آن وجود دارد به. دارد
طرور موقر  کرار     اما در ایش محریط بره   وبی بودهیلی خدااا باشد، اگر واقعا  در گذشته موجود خاگر کسی واقعا  یک مرید . کنم می
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پس از اینکره صردماتی   . علیه دااا مرتکب گناه شده اس اشتباهی انجام داده، آنگاه هنوز هم متفاوت از یک ارد عاد  اس  که 
تر  در  طور مشابه تقوا  عظیم خوبی عمل کنند، به م برسانند و اگر بهتوانند آن را به انجا بار آوردند را جبران کنند، هنوز می که به

 (تشویق. ) انتظار آنان خواهد بود

تران   تران چیسر ، و حتری اگرر شر ل      موقعی  شما چیس  یرا شر ل  ام که در اجتماع عاد ، بدون توجه به اینکه  گفته  قبال 
هر حال، یرک   به -شوند، درس ؟  پرسنل ویژه نامیده می میش دلیلا  اس  و به ه ا  با وظایف ویژه که کار ویژه -جاسوسی باشد

، ر و برا ارزش را از دسر  بدهیرد   دایش ارص  بسریار نرا   ا  دارید خاطر اینکه ش ل ویژه اقط به موجود هستید، بنابرایش واقعا  نباید
گونره بره    مش ایش. را نابود کنیداند  آن بودهها هزار سال در انتظار  ایش ارصتی که موجودات ده خاطر نوع کارتان اقط به توانید نمی

 -باز گذاشته شرده برود    بسیار تعداد دادم، ایش در برا  نجات در گذشته وقتی ایش اا را آموزش میالبته، . کنم موجودات نگاه می
کند ثروتمند باشرید   ارقی نمی. کنم اصال  به ایش چیزها نگاه نمی. شما را بر اساس طبقه، ش ل یا موقعی  اجتماعی انتخاب نکردم

هریچ   -اجتماعی هستید، باهوش هستید یا خیر، آیا تحصیالت عالی دارید، متعلق به چه گروه قومی هسرتید   یا اقیر، در چه طبقۀ
کرنم و هیچیرک از آنهرا را در     مری شوند، نگاه ن به هیچ یک از ایش تمایزاتی که موجودات بشر  قائل می. شوم تمایز  قائل نمی

شود و آنهایی کره   و ایش قطعا  شامل آن مأموران ویژه نیز می. کنم گونه عمل می ایش. کنم با همه به یکسان راتار می. ذهنم ندارم
 .کنند برا  یااتش اطالعات بیشتر  دربارۀ دااا جاسوسی می

ترریش رحمر  برا     عنروان اسرتادتان، برا عظریم     اش بیندیشید، خواهید دید که بره  البته، اگر به گذشته نگاهی بیندازید و درباره
تبعراتی در   در آیندهآنگاه باید رغم همۀ اینها هنوز نتوانم شما را نجات دهم،  بنابرایش اگر علی. کنم شعور برخورد می موجودات ذ 

وقتری  . خواهند مررا ببیننرد   خواهند مرا ببینند، و بسیار  از مردم عاد  می دانید، بسیار  از شاگردان می یم. باشدااراد  ایش انتظار
طور خاصی احسراس   بینند به شوند و وقتی برخی ااراد مرا می زده می بدون اینکه دلیل آن را بدانند هیجان بینند برخی ااراد مرا می

داند که هر  میشان  زیرا جنبۀ آگاه. خواهند گریه کنند شوند که می زده می چنان هیجان برخی از ااراد. کنند صمیمی  و نزدیکی می
. توانم گناهان و کارمایی که در طول تاریخ مرتکب شده را کاهش دهرم  و می( تشویق) کسی مرا ببیند، به او کمک خواهم کرد، 

در ( شرش )دهید، تا وقتی که مرا ببینید، ااکرار خروب    انجام میرو بدون توجه به اینکه چه ش لی دارید یا چه کار   ازایش( تشویق)
درواقرع، هرر   ( تشرویق . ) دهم تان را کاهش می کارما  گناهان وتان،  خوب دهم و تا وقتی مرا ببینید، در میان ااکار شما رشد می

ایرد یرا    انجرام داده   ه اینکره چره کرار   شکلی دیگر بیان کنیم، بدون توجه ب یا به. دانند میکسی در دنیا یک جنبۀ آگاه دارد، آنها 
باشد که مردم « یبزرگتریش رحمت»شاید ایش همان ( تشویق. ) کنم شما بدیش شکل راتار می  ، با همۀا  هستید حراهچه مش ول 
کرنم،   گونه راتار مری  وقتی با ااراد بدیش. شود گونه متجلی می درمیان موجودات در ایش سطح ایشالبته، . کنند اش صحب  می درباره

اراتر از طرز راتار مردم عراد     کامال کنم، اگر تح  چنیش رحمتی و تح  ایش بردبار  که  گونه راتار می وقتی با مردم دنیا بدیش
که در حال ترالش  را حال آسیب رساندن به دااا باشند و مریدان دااایی در با موجودات اس ، و هنوز مردم دنیا، موجودات بشر ،

 ،هم خوب عمل نکننرد پس از چنیش رحمتی هنوز اعتبار کنند، آنگاه اا  بودا وقار خود را دارد، و وقتی  برا  نجات آنها هستند بی
 . شان وجود ندارد مطلقا  دیگر امید  برا  هستی

هش  میلیرون نفرر   [ با استفاده از آن]دانید، بسیار خوب، در گذشته نیروها  کهش تصمیم گراتند  دربارۀ سارس در چیش می 
خرواهی نسرب  بره     خراطر نیرک   بره . کننرد  جا  اینکه پشیمان باشند هنوز حقایق آنجا را پنهان می آنها به. در چیش را ازبیش ببرند
امرا  . خواهد ایش تعرداد از مرردم بمیرنرد    بیشتر  بدهد و نمیها   موجودات بشر  ارص خواهد به  می[ استاد]موجودات بشر ، 

کننرد و درحرال مخفری کرردن حقرایق       جا  اینکه پشیمان باشند، حتی از سارس برا  آزار و شکنجۀ مریدان دااا استفاده مری  به
خدایان در حال هشردار  . مکااات خدایی هستند ااراد  که در قدرت هستند نیز ااراد  عاد  هستند و آنها نیز در معرض. هستند

. شوند که مردم دنیا درس خود را بیاموزند خواهند مسائل را مخفی کنند و مانع ایش می ااراد هنوز می[ برخی]هستند و با ایش حال، 
رحمر  برا   ترریش   عظیمبه عبارت دیگر، درحالی که با ! ها اس  پس آنچه در انتظار آنها اس  حتی مکااات بدتر  از سو  آسمان

آن برآیید، آنگاه شما را تنها خواهم گذاش  و البتره    کنم، اگر برخی از شما موجودات هنوز نتوانید از عهدۀ همۀ موجودات راتار می
ز شکلی دیگر بیان کنیم، اا  بودا بخشنده اس ، اما سرش  باوقار خدایان را نی به. ها  دیگر  برا  برخورد با شما خواهد بود راه
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ایش راترار  از کفرگرویی   . خواهند انجام دهند و رحم  خدایان را جد  نگیرند که می را دارد و مردم اجازه ندارند صراا  هر کار 
 . نسب  به خدایان اس 

. اند کره نبایرد انجرام دهنرد     دادم مطرح کردم که برخی از شاگردان مرتکب اشتباهاتی شده وقتی داعۀ قبل اا را آموزش می
خروبی راترار کنیرد،     به کنید و دوبارهخودتان را اصالح خوبی مطالعه کنید،  ا وقتی که در مطالعۀ اا پایدار باشید و آن را بهدرواقع ت

خیلی به آن شرح و بسط ندهید گویی خیلی وخریم  خوبی عمل کنید، همیش، و  صراا  داعۀ بعد به. پس هنوز یک مرید دااا هستید
واسطۀ ااسوس و نگرانی  بهکند که  تان ایجاد می خیلی وخیم درنظر بگیرید وضعی  دیگر  برا  تان آن را اگر در ذهش. بوده اس 

کل روند تزکیۀ یک مرید دااا روند  از . توانید از آن بیرون بیایید و نمی شوید کنید و آنگاه در وابستگی غرق می احساس اشار می
شروید   محض اینکه متوجه مشکل مری  اید، به اینکه چه چیز  را تجربه کرده بدون توجه به. ها  بشر  اس  رها کردن وابستگی

در ایرش  . خورید، بلند شوید و به کار  که یک مرید دااا باید انجرام دهرد ادامره دهیرد     زمیش میبالااصله آن را اصالح کنید؛ اگر 
خروبی اداره نکردیرد،    بره  آن را تان زکیهکه در طول تشود  محسوب میعنوان آزمایشی  حال ، اشتباهی که مرتکب شدید صراا  به

. ها  بیشتر  برا  شما خواهد بود تا ایش آزمایش را دوباره بگذرانید تا در آن مواق شوید و ارص  توانید داعه بعد سعی کنید می
ما درخصروص آن  ا. حساب بیاورد بهدهید موضوع بزرگی  که در طول تزکیه انجام می را اشتباهی[ کارها ]تواند  استاد نمی. همیش

خاطر  توانید به نمی. کنند، آنگاه آن ماجرا  متفاوتی اس  توانند از آن وضعی  بیرون بیایند یا اشتباهات را تکرار می ااراد  که نمی
 . اینکه یک اشتباه کردید وابستگی جدید  رشد دهید

خواسرتم برار ذهنری     دلیلش ایش بود که نمری عادت نداشتم مسائل را خیلی شدید بیان کنم،  دادم قبال  وقتی اا را آموزش می
طور ارد  به یک شاگرد اا را آموزش  ندرت به و به ایش دلیل اس  که به. ها  دیگر  شود تان ایجاد کنم یا باعث وابستگی برا 
اش بیندیشید، از زمانی که کلمرات از دهرانم    ره کنم، دربارهها  او اشا یکبار که به ارد  اا را آموزش دهم و به کوتاهی. دهم می

. دهرم  به کسی آموزش میطور ارد  اا را  ندرت به به همیش دلیل اس  که به. بیرون بیایند ذهنش تح  اشار قرار خواهد گرا 
ا  وسریع صرحب     هکرنم و در گسرتر   دهم دربارۀ مسائلی که در سطحی گسترده کاربرد دارند صحب  مری  وقتی اا را آموزش می

اقط بره اارراد کمری     و که در حاشیه هستند، یا آنهایی که مجزا هستندرسد که کوچک هستند،  و وقتی به مشکالتی می. کنم می
زیررا در طرول رونرد    . کنند، نیاز نیس  که آنها را مطرح کرنم  صورت کلی با شاگردان تداخل ایجاد نمی شود، و وقتی به مربوط می
و حتری  . ها اشاره خواهند کرد مسائل را بیش خودشان خواهند دید و به آن ااراد اشاره خواهند کرد، به کوتاهی شاگردان آنتزکیه، 

مشرکالتی در سرطح    اقرط وقتری  . برنرد  مری تدریج به آن پی  اگر آن ااراد نتوانند اورا  متوجه شوند، از آنجا که وابستگی دارند، به
بخشی به داارا وجرود   ند، یا وقتی مشکلی درخصوص اعتباروضعی  کلی دااا مرتبط هستوسیعی از بدنه بروز کند یا آنهایی که به 

برا  مثال، درحال حاضر در منراطقی از سررزمیش اصرلی چریش هنروز اارراد        . کنم آن صحب  می ۀداشته باشد، اقط آنگاه دربار
کننرد و اقرط از برر     حتی آنهرا را از برر مری    کنند و برخی از ااراد آنقدر وابسته هستند که پخش می[ دااا]هستند که متون جعلی 

دهند زیررا آن   آنها ایش کار را انجام میدارد؟  چه چیز  آنها را به ایش کار وا می. کنند ، بلکه در بیش شاگردان نیز تبلیغ میکنند نمی
اکرر  . آیرد  ان جور در میش ها  بشر  ها  جعلی حاو  مطالبی هستند که به آنها وابستگی دارند و مطالبی که با وابستگی نوشته
ایرش کرار را انجرام    هرایی دارنرد    خاطر اینکه ااکار بشر  و وابستگی بلکه به. عمدا  قصد داشته باشند به دااا صدمه بزنندکنم  نمی
 . اند خواهد انجام شود و با مریدان دااا در اعتباربخشی به اا مداخله کرده اند که شیطان می دهند، آنها کارهایی انجام داده می

سه کنفرانس اصلی بوده و آنها تأثیر ژرای رو  شرما  ( تشویق. ) ام ها  اا در کانادا شرک  کرده تاکنون چند بار در کنفرانس
وقتی بود که سررکوب و آزار و   دومیش بار. بود[ 1۱۱۱]ژوئیه  ۳۰دانید، مدت کوتاهی قبل از  طور که می بار اول، همان. اند گذاشته

طرور   بره  در مقیاس وسریعی  ایش بار، وقتی اس  که شیطان. آن کنفرانس در اتاوا برگزار شد و آنجا راتم. شکنجه خیلی شدید بود
با سرعتی بسیار زیاد درحال ازبیش برردن  رو  اس  و  الح اا با سرعتی بسیار زیاد درحال پیشو اص کامل درحال ازبیش راتش اس 

بنابرایش ایرش سره کنفررانس ارا در     . در ایش زمان اس  که اینجا هستم تا شما را مالقات کنم. شیطان و نفوذ به بعد بشر  اس 
 (تشویق طوالنی . )گویا هستندکانادا کامال  
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. شرود  اند و ایش مسوله در بسیار  از کارها  مختلرف متجلری مری    باید بگوییم که شاگردان کانادایی بسیار خوب عمل کرده
هرا  بشرر  رو  چگرونگی     باشید وابستگیاجازه داده تان نکتۀ اصلی بوده اس  و موارد زیاد  وجود نداشته که  همکار  خوب

رد زیاد  از ایش نیز در بیش شما وجود نداشته که رو  نظر خودتران پااشرار  داشرته    مواو . اعتباربخشی به اا تأثیر گذاشته باشد
برا همردیگر خروب همکرار      . تضادها  زیاد  در میان شاگردان وجود نداشته اس . د تا حد  که نتوانسته باشید رها کنیدیباش
حکوم  و مردم . و البته کانادا مکان خاصی اس . اید اید و در خصوص اعتباربخشی به اا چنیش موقعی  خوبی را ایجاد کرده کرده
. از مردم و حکوم  کانرادا تشرکر کنریم    باید اند و به ایش خاطر حمای  و همدلی بسیار  نسب  به دااا و مریدان دااا داشتهکانادا 

 (تشویق گرم)

سه . طور واضح ببینیم وضعی  کلی را بهتوانیم تفاوت در  بنابرایش با نگاه به ایش سه کنفرانس اا و اکر کردن به گذشته، می 
وقتی . اید همگی ایش را دیده. ت ییرات در وضعی  کلی بزرگ بوده اس در بیش ایش سه بار ام و  بار با شاگردان کانادا مالقات کرده

دادم، بسیار  از آنچه اا را در کانادا آموزش  1۱۱۱ژوئیه  ۳۰وقتی قبل از . آزار و شکنجه در ابتدا شروع شد، اشار بسیار شدید بود
هر ارد  یک جنبرۀ  . درحال گفتش چیز  به مردم دنیا بودم -به مسائلی اشاره کنم گفتم درواقع برا  ایش بود که برا  مردم دنیا

ها  مش درحال صحب  با موجرودات در   الیه الیهکنم،  دهم اقط با موجودات بشر  صحب  نمی اا را آموزش میوقتی . آگاه دارد
آن بازترابی در   -دهد مجرزا نیسر    مختلف هستند و ایش بدیش دلیل اس  که هر چیز  که در ایش مکان بشر  رو  میسطوح 
حقرایق، سرطح بره سرطح     : دقیقا  مانند آن چیز  اس  کره قربال  گفرتم   . گراته اس  تریش سطح، از ت ییراتی کیهانیِ صورت پاییش

حقرایق  رسند، اما حقرایق، در سرطوح مررتبط برا خرود،       نظر می تر اشتباه به طحی باالتر، حقایق سطوح پاییشاز س. متفاوت هستند
ه چیزهرا  طرور  کره هرر چر     ، بههستند، و حاالت، تجلیات و استانداردها برا  یک چیز مشابه، در سطوح مختلف، متفاوت هستند

د و وقتری در  شرون  ترر مری   ضعیفطور پیوسته  طور کلی حقایق از باال تا پاییش به بهاما . روند باالتر روند، بیشتر به سم  حقیق  می
هرا    آنگاه موجودات در هر سطحی، حاالت مختلرف و درک . ، آنها حقایق سطوح مختلف هستندشوند سطوح مختلف متجلی می
تریش سطح  وقتی به ایش پاییش .شود تر می ضعیف تر و راتار موجودات الزامات پاییش، رود میتر  هر چه پاییش. متفاوتی از حقایق دارند
هرا  خاصری    و ترتیرب   نیروها  کهش نظم. کنند و نزدیک به بدتریش اس  گونه راتار می رسد، موجودات ایش موجودات بشر  می

ظ ارا نیرز   اینجا درحال محدود کردن اهریمش هستم و آن خدایان راسرتیش محراا  . اند برا  ایش آزار و شکنجۀ شیطانی ایجاد کرده
. باشد ها  خود را دارند، اما در واقع شیطان درحال محدود شدن نیز می نیروها  کهش نظم و ترتیب. درحال انجام ایش کار هستند

، امرا وقتری   کننرد  کنند که با خشون  وحشتناکی راترار مری   ا  عمل می گونه بهآنها گیرد،  وقتی شیطان شیطن  خود را به کار می
کننرد، ترا    ها  شرور به نمایندگی از طرف شیطان راتار مری  البته، وقتی انسان. رسد، خیلی ضعیف هستند ی مینوب  به نتایج واقع

 .شروند  ترسیده و حتی م لروب ااکرار درسر  مری    نداشته باشد و قو  باشد، ااراد شرور نقصی  مریدان داااااکار درس  وقتی که 
هرچره باشرد خردایان    طور کلی شیطان قادر نبوده هر کار  که خواهان آن اس  را انجام دهرد، زیررا    به. گونه هستند مسائل ایش

ها  خود را دارند، اما آنها صراا  در تالش هسرتند ترا شررایطی را ارراهم      نیروها  کهش نظم و ترتیب. درحال کنترل امور هستند
خرواهم انجرام دهرم و     مری  انجام دهنرد، زیررا آنچره    خود دلخواه به را کار  اند هر هش قادر نبودهآورند که نیاز دارند و نیروها  ک

 . دارند ، آنها را از دستیابی به آنچه درنظر دارند انجام دهند باز میممانع  خدایان راستیش

تواند هیچ چیز  از بعد از اصرالح ارا را    هر موجود ، قبل از اینکه اا او را اصالح کند، نمی. کیهان کهش، حقایق کهش دارد 
واقعرا  تجلری ارا  جدیرد و     وقتی یک موجرود بتوانرد   . تواند تجلی واقعی اا  جدید را ببیند، چراکه ارزش آن را ندارد ببیند و نمی

تواننرد   آنها نمری . دهد طور طبیعی کارها را بر اساس آن انجام می به کیهان جدید را ببیند، آنگاه او معادل یک موجود جدید اس  و
ا  را ببیننرد کره متعلرق بره      توانند آینرده  رو نمی آن چیزها را ببینند زیرا موجوداتی هستند که به کیهان گذشته تعلق دارند و ازایش

م نظم و ترتیب داده شده باشد، کیهرانی کره   و ایش آینده چیز  نیس  که در طول دورۀ تاریخی کیهان قدی. گذشته نیس کیهان 
. توانند ببیننرد  خدایان کیهان قدیم میهایی بیش بعدها  مختلف در آن باشد، و چیز  باشد که  ها  سریع و آهسته و تفاوت زمان

اشرد، یرا   خرواه زمران ب   -آن دربارۀ یک کیهان جدید و متفاوت اس ، کیهانی که در آن هر چیز  دوباره نظم و ترتیب داده شرده 
آن به هیچ شکلی به هیچ چیز  از کیهان قدیم متصل نیس  و موجرودات کیهران قردیم    . ها یا اا باشد بعدها، موجودات، مکانیزم
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کننرد،   اا  کهش عمرل مری   بنابرایش بر اساس. راتند ها  تمام خدایان می اراتر از تواناییتوانستند،  اگر می. توانند آن را ببینند نمی
بسیار  از مسرائل واقعرا  سرخ      ت ییر .که خواهان انجام آن هستند دهند کار  را انجام میکنند و  نظم کیهان قدیم را دنبال می

اسراس اسر ، بنرابرایش جرر ت      کننرد کره بری    را انجام دهند و آنها اکر مری  یخواهم کارها  خاص گاهی اوقات از آنها می. اس 
، شریوۀ درسر  انجرام    آن کننرد کره   رو اکر می آنها صراا  موجوداتی از ایش دورۀ زمانی هستند، ازایش. ها را انجام دهندکنند آن نمی

 . تواند خوب راتار کردن درنظر گراته شود ، میدهند وقتی اصال  هیچ کار  انجام نمی. کارها اس 

نسبتا  بیشرتر موجرودات در کیهران    . ا  از نیروها  کهش هستند اند دسته درواقع، آنهایی که درحال مداخله با اصالح اا بوده 
اما، وقتی جریان عظریم و کلری اصرالح ارا وارد شرود، خرواه       . در وضعی  تماشا  امور هستنداند و  آسا در آن شرک  نکرده غول

شروند؛ آنهرایی کره بایرد جرذب       در اصالح اا حل و اصل مین شرک  کرده باشند، همگی درحال مشاهدۀ آن بوده باشند یا در آ
شوند، و  ا  حل و اصل می خواهانه طور نیک ا  حل و اصل شوند، به خواهانه طور نیک به باید شوند، جذب خواهند شد، آنهایی که

شران پراییش    شان باید پاییش بیایرد، سرطح   ، اگر سطحا  حل و اصل شوند خواهانه طور نیک بهتوانند جذب شوند یا  آنهایی که نمی
گویم برا  یرک موجرود راحر      می. اند و باید سرنگون شوند، سرنگون خواهند شد و آنهایی که مرتکب جنایاتی شده  خواهد آمد،

ها  کهش بره آن   اگر از منظر درک. نیس  که وارد آینده شود، چیز راحتی نیس ، زیرا آینده متعلق به موجودات ایش چرخه نیس 
، ا  شوند که به آنها تعلق ندارنرد  ها  کیهانی اینکه موجودات ایش چرخه وارد آینده شوند، اینکه وارد چرخۀ بعد  بدننگاه کنید، 

ام و به همیش دلیل  درطول ایش اصالح اا، با همه چیز و با همۀ موجودات با بزرگتریش رحم  برخورد کرده. مطلقا  غیرممکش اس 
 درنظرر گرراتم   جذب شوند و آنها را از ایش کیهان قدیم عبور دهم و به همیش دلیل اس  کره خواستم ایش موجودات  یاس  که م

آینده . بود که به آینده بروند طور نبود، اصال  برا  موجودات ایش چرخه هیچ ارصتی نمی اگر ایش. انجام دهماصالح اا  کیهان را 
 . بنابرایش اگر کسی بخواهد به آینده برود باید مطابق الزامات آینده باشد. تعلق ندارد حاضربه آنها تعلق ندارد، به ایش موجودات 

: ا  هسر   اما نکته. خیلی سخ  اس  که مطابق آن باشددستیابی نیس  و  قابلایش حال حاضر، برا  یک موجود البته، در 
گاه هستند و بسیار  از موجودات درحال یادگراتش و شعور همگی از آن ا الیه موجودات ذ  اا  مش درحال گسترش اس  و الیه

حقایق در هر سطحی متفاوت هسرتند و کلمرات داخرل نیرز متفراوت       وجود دارد، جوآن االوندر هر سطحی . خواندن آن هستند
جرذب   و بسیار  از موجرودات درحرال خوانردن آن   . رسند، و همگی آنها حقیق  کیهان جدید در سطوح مختلف هستند نظر می به

نهای  دور، از زمان آغاز کیهان، در گذشرته هرگرز وجرود     ها  بی حتی از زمانزیرا ایش چیز  اس  که . کردن خود در آن هستند
بتروان از چنریش شرکاای در تراریخ     شعور هرگز جر ت نکردند به آن اکر کنند، اینکه،  نداشته، و ایش چیز  اس  که موجودات ذ 

هر چیز  در ایش تراریخ، و تمرام موجرودات در    . ق به هیچیک از موجودات در کیهان حاضر نیس گذر کرد، چراکه آن تاریخ متعل
، واقعرا  وارد  که درحال زندگی در ایش محیط هستند، و ایش تاریخی که برا  هستی موجودات، ایش محیط را ارراهم کررده  کیهان 
یس ، که وقتری  ایش شبیه ایش کیهان قدیم ن. اطی با آنها نداردا  خواهند شد که به ایش تاریخ تعلق ندارد و درواقع هیچ ارتب آینده
آن . شرود  ها  کیهانی جدید  آاریرده مری   شوند و بدن ها  کیهانیِ سطوح مختلف، دیگر در حد کاای خوب نیستند نابود می بدن

رسد،  نظر می آسا به ها  جدید و قدیم در سطوح مختلف در ایش ااالک غول شعور جهان روند شبیه آارینش و انهدام موجودات ذ 
هرا  کیهرانی مختلرف در کیهران چگونره نرابود و دوبراره آاریرده          بدنبدون توجه به اینکه . اما در واقع ایش کامال  متفاوت اس 

عبارت دیگر،   به. ها  او هستند ایش کیهان در سطحی باال و توانایییک اکر یک موجود باالتر در شوند، آنها هنوز هم نتیجۀ  می
هرا  کیهرانی    موجود حتی بزرگتر، بردن زیرا برا  یک . ها  کیهان قدیم هستند آنها هنوز هم نتیجۀ استانداردها و نظم و ترتیب

رود، وقتی آن سرلول دوبراره    درطول روند متابولیسم ازبیش می زیریش او همگی بخشی از بدن او هستند و وقتی یک سلول خاصی
او انجرام    وسریلۀ  هر چیز  بره  -کند ها  خود و چیزها  جهان خودش را حمل می ها  خود، ویژگی آید، هنوز مکانیزم بوجود می

وقتری    و بعدا  در زمان خاصی،کل کیهان واقعا  تمام شده باشد، درس  مانند ایش اس  که ایش موجود مرده اس  اما وقتی . شود می
چگرونگی  مانند کنم،  آنچه اینجا دربارۀ آن صحب  می. با موجود  که مرده ندارد یشود، هیچ ارتباط یک موجود دوباره آاریده می
چنیش ارتباطی  ،یش باشد لباس خود را درآورده و لباس دیگر  پوشیده باشد، آنمانند انیس ، که ایزیکی ترک کردن روح از بدن 

 . نیس ، و آن هیچ ارتباطی با گذشته ندارد
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آن موجرود چقردر براال    [ سرطح ]ایستد و بدون توجه به اینکه  رود و از هستی باز می یک موجود ازبیش می گیِگان سهتمام آن 
ایش مفهوم، درخصوص پایان ایش ااالک، برا  تمام موجودات ایش کیهان، مفهومی پرو  اسر ،   . ماند باشد، هیچ چیز  باقی نمی

 حتی اگر تصور خرود را آزاد گذارنرد  . کند؛ چیز  ورا  درک و اهم آنها اس  و هیچ کسی آن را درک نمی  همگی با آن گیج شده
اش اکر کند یرا بدانرد، و آن درون گسرترۀ خررد       تواند در ایش کیهان درباره یهنوز هم محدود به چیز  اس  که یک موجود م

و بیشرتر  . ایش اصالح اا، با ایش اهمی ، برا  آنهرا هریچ مفهرومی نردارد    . وسیلۀ موجودات ایش چرخه ایجاد شده اس  اس  که به
دانند چگونره واکرنش نشران     نمی و شوند ، متعجب میشوند م مسائل در اصالح اا مواجه میشعور وقتی با تما اینکه، موجودات ذ 

هرا  اسراد و    آنهرا در طرول دوره  دانند حقایقی که آموزش دادم خوب هستند، اما حقایق کهش، آنجا هسرتند، و   همگی می. دهند
الح اا برا  تمام موجودات ایرش اسر  کره کرار      به همیش دلیل اس  که الزامات اص. وسیلۀ حقایق کهش آاریده شدند انهدام به

 . انجام ندهند

. کردنرد  صراا  به آرامی امور را تماشا می -اصالح اا هیچ حرکتی نکردند  ریش آنها کسانی هستند که درطول دورۀت خوشبخ 
امرا  . بررم  هان جدید مری کنم و به کی کیهان جدید می خواهم همگی آنها را نجات دهم، همۀ ایش موجودات را جذب از آنجا که می

کردند که آن موجودات نباید نجات پیدا نیروها  کهش دیدند که آن همه موجودات در تاریخ مرتکب گناهان بیشمار  شدند، اکر 
رو نظم و ترتیب دادنرد   ، ازایشو نباید نگه داشته شوند، و احساس اطمینان کردند که کنترل اصالح اا  مش را در دس  دارند ندنک

هرا    ، آنهرا آن پلریس  رسرد  بنابرایش چرا وقتی به موجودات در ایش دنیا می. طول اصالح اا  مش آن موجودات ازبیش بروندکه در 
شران   شوند آن چیزها  شیطانی سطح پاییش شیطن  کنند؟ هردف  باعث میکنند و چرا  رحم، خشش و وحشی می شرور را آنقدر بی
آنهرا آن بردکاران و   بنرابرایش  . ببرنرد ی کره در نظرشران خروب نیسرتند را ازبریش      مردم خاصی از ایش دنیا و شاگردانایش اس  که 

شان کمی براالتر اسر  ایرش کارهرا را مسرتقیما  انجرام        آنهایی که سطح. کنند شان را وادار به ارتکاب گناهان عظیمی می قربانیان
ترا   آش ال ارو کننرد ا   تودهواهند دستان خود را در خ و نمیاند  و پاک  کنند از آنجا که خدا هستند، مقدس آنها اکر می. دهند نمی

ترریش   ترتیرب موجروداتی را کره در نزدیرک     بهرو  ازایش. کردند آمدند سقوط می زیرا یکبار که اینجا میمستقیما  امور را آشفته کنند، 
نیروها  کهش در سطوح مختلف درحال انجام کارهایی هستند که با اصرالح  . کنند تر از خودشان قرار دارند کنترل می سطح پاییش

 عمرل ترر   شررورانه رسد، موجودات شریطانی   کنند و به همیش دلیل اس  که وقتی به دنیا  بشر  می اا در هر سطحی تداخل می
ود، اصرالح ارا یرک ارصر      بدون توجه به اینکه شرایط چقدر پرخطرر شر  . هرگز در گذشته اصالح اا انجام نشده اس . کنند می
ها  بسریار طروالنی اسر  کره ارا وجرود داشرته اسر ؛ مرش برا ایرش             مدت. ماند شعور باقی می نظیر برا  تمام موجودات ذ  بی
 (تشویق گرم . )و ایش بهتریش اا آمدم کننده، توانا  مطلق تماما  هماهنگ  ،دربرگیرنده  نظیرتریش، تماما  بی

ز ا اسر   آمدند تا به اا اعتبار ببخشند و برا  موجودات در کیهان بزرگتر، ایرش صرراا  موضروعی   اما برا  مریدان دااایی که 
ها پیش اینجا بود، و ایش اقط موضوعی از ایرش اسر     عبارت دیگر، ایش اا مدت به. ببخشندواقعی  عینی بخشی اا را  اینکه نجات

اقرط ایرش رونرد را     -شروند  طور که گفتم، چگونه جذب آن می کنند، یا همان شعور چگونه بر اساس آن عمل می که موجودات ذ 
طور نیس  که ضمش انجام ایش کارها، درحال  ایش. تواند به ایش اا آسیب برساند قبال  گفتم که هیچ کسی نمی. گیرد، همیش دربرمی

شرعور   اقط موضوعی از ایش اسر  کره موجرودات ذ    . ایش اا وجود داشته اس  ،ها  بسیار دور از زمان. خلق اا  جدید  هستم
گیررد، امرا    بیشرتر  داشرته باشرد، خرودش را واالترر درنظرر مری       یک موجود هرچره خررد   . شوند، همیش چگونه جذب ایش اا می

ه نسب  به اصالح ارا داشرته   هر اکر  ک. تواند در ایش سطح ببیند ی وجود دارد که حتی یک موجود  با خرد زیاد نمیایه واقعی 
شعور علیه اصرالح ارا مرتکرب     الیه موجودات ذ  تواند باعث شود الیه یک اکر او می. گذارد باشد، تأثیر بسیار زیاد  رو  او می

بزرگ هستند، همگری برا   بدون توجه به اینکه ایش موجودات چقدر . گناه شوند، و سپس او علیه اصالح اا مرتکب گناه شده اس 
و بدون توجه به اینکه چره انردازه از    نیس به کیهان آینده ، متعلق شوند، زیرا هیچ موجود  از ایش کیهان ضوع مواجه میایش مو

بنرابرایش حتری بررا  آخرریش موجرودات نهرایی       . توانند آنچه را که غایی اس  ببینند هنوز نمیتوانند ببینند،  وضعی  واقعی را می
مرش درحرال   . توانند از ااجعه بگریزنرد  ظاهر شود، نمی  [نادرستی]محض اینکه اکر  به -م باشدا  عظی تواند ااجعه کیهان، ایش می

نامم، زیرا بدون اصرالح ارا موضروعی از     توصیف کنم و آن را ااجعه میاستفاده از کلمات بشر  هستم تا مسائل را به ایش شکل 
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رو  ازایرش . داشر   شد هیچ ارتباطی با کیهان قدیم نمی ه میداش  و هر چیز  که دوباره آارید شعور وجود نمی نجات موجودات ذ 
 (تشویق . )ایش درواقع بزرگتریش رحم  نسب  به موجودات در ایش کیهان اس 

 آسا  مختلف، با یک اکرِ ها  کیهانی مختلف، ااالک مختلف و ااالک غول دانید، موجودات سطوح مختلف کیهان، بدن می
انرد و کرامال     ستهگفتم، موجوداتی هستند که آن باال نش طور که ایش را االن می حتی همان. شوند یک خدا  سطح باال آاریده می

اما آنهایی که براالتر از آنهرا   . کنند که هر چیز  با یک اکر خودشان آاریده شد اکر می. احساس خوشایند  نسب  به خود دارند
گونره اکرر    و آنهایی که در سطحی حتی باالتر هستند نیز ایش «.آاریده شد مش مۀ اینها با یک اکره» -خندند هستند به آنها می

بینرد کره    اما کسی کره واقعرا  مری   . تر  باال  آنها وجود دارنددانند که حتی لردها  بسیار بزرگ یک از آنها نمی زیرا هیچ. کنند می
اا بزرگتریش ارص  برا  آنها و بزرگتریش رحم  نسب  به آنها اسر ، امرا   ایش اصالح ( تشویق . )دارند مش هستم چقدر آنها خنده
کنند آنچه در کنترل خود دارند بهتریش اس  و با اصالح اا درحال کمک  آنها اکر می. همۀ اینها را کنترل کنند خواهند همگی می

یش باره بیندیشید، وقتی چیزهرایی را بره مرش    در ا. کنند زور به مش تحمیل می هآنها حتی بهتریش چیزها  خود را ب. به مش هستند
کنند که بهتریش  خواهید اکر می کنند؟ و وقتی چیزها  آنها را نمی بازدار  برا  مش ایجاد میچقدر  و چقدر مانع  ،کنند تحمیل می
آینرده را نرابود   ش اس  که کنید، مانند ای پذیرید و درنتیجه مانند ایش اس  که کیهان را نابود می کنید و نمی رد میشان را  چیزها 

 . شان اس  نهای  درک و اهم ،آنها اقط ایش اندازه خرد دارند درنتیجه ایش. بینند گونه می آنها آن را ایش -کنید می

کنند و ایش چیز  اس  که باعث  سطح موجودات درون سیستم نیروها  کهش به ایش شکل اکر و عمل می تقریبا  همۀ سطح
. شرود  شود منجر به بدتریش نتایج می کیهان متجلی می تریش سطحِ وقتی آن یک اکرشان در پاییش .اس  موانع در اصالح اا شده
. گونه پدیرد آمرد   درواقع کل ایش آزار و شکنجه ایش. دهند کارها  بدتر و پلیدتر  انجام میتر و بدتر باشند،  هرچه موجودات پاییش

ها  کیهرانی عظریم    االن دیگر دربارۀ موجودات داخل آن بدن ...ب  کردمشان صح سطح موجوداتی که االن درباره درواقع، سطح
ها  کیهرانی عظریم    بدنها  اصلی بزرگتر، و پادشاهانِ پادشاهان  ها  اصلی، پادشاهان، بدن آن بدن  دربارۀ -کردم صحب  نمی

دائو و   ، خدا، بودایش ااالک چه تعداد در ایش باره بیندیشید که در ا. کردم موجودات صحب  می آن دربارۀ. کردم صحب  می مختلف
لزومی ندارد دربارۀ آنهرا صرحب  کررد،    . وجود دارد ی دیگرسطحپس از  یسطحدر اندازه  بی کرانِ شمارِ بی شعور بی موجودات ذ 

باعرث  دهرد   شان انجام مری  بدن اصلیوسیلۀ آنچه  دهند، تماما  به طور خاصی انجام می دهند، یا آنچه به چراکه آنچه آنها انجام می
 .شود می

ایش کیهان بسیار عظیم اس ، بنابرایش یکبار که استاد دربارۀ آن صحب  کند، ایرش صرحب  خیلری گسرترده و سرطح براال        
همگری چنریش    شود، زیرا آنچه اکنون با آن مواجه هستم همگی چنیش موضوعاتی هستند و آنچه اکنون با آن سر و کرار دارم  می

. آیرد  اند مری  شود همگی از آنچه موجودات در آن سطوح باال انجام داده و آنچه در دنیا  مردم عاد  منعکس می. مسائلی هستند
طرور خاصری آمروزش     درخصوص ایش چیزها بره دهم، و  دهم، به آنها نیز حقیق  را آموزش می طور  اا را آموزش نمی همیشمش 
مریدان داارا هسرتید،    اید همگی اما شما که اینجا نشسته  آید، نظر خیلی سطح باال می تر هستند به یشبرا  آنهایی که پای. دهم می

، برا  مردم عاد  کنم شان صحب  می دربارهامروز چیزهایی که . باشد، درحال آموزش چیز  به مردم عاد  نیستم چهبنابرایش هر
تواننرد   تواننرد انررژ  احسراس کننرد و مری      مرا احساس کنند، آنها میخواهی  توانند نیک اما مردم می. سخ  اس  که درک کنند
 (تشویق . )کنند دهم درک می آنچه را که آموزش می اما اقط مریدان واقعی دااا. شان خوب اس  احساس کنند که برا 

 (تشویق پرشور طوالنی و درخواس  از استاد برا  ماندن . )خواهم زیاد صحب  کنم اید، پس واقعا  نمی هنوز ناهار نخورده

. ایرش اولریش و مهمترریش چیرز اسر       -طرور واقعری تزکیره کنیرد     درواقع، بدون توجه به اینکه چقدر بگویم، هنروز بایرد بره   
 خواهیرد  یدرحرالی کره مر   ( تشویق . )ایش بخشی از روند کلی تزکیۀ مریدان دااا اس  -کم نگیرید تان را دس  ها  اا  کنفرانس

یرک   و به جزئیات بیشتر  بپردازم، در حقیق ، در طول تزکیه هنوز بایداز مش بشنوید  آموزش سطح باالتر و چیزها  بیشتر  را
و در  بنابرایش قبل از اینکه اصالح اا به اتمام برسد باید قدر وق  و زمانی که باقی مانده را بدانیرد . قدم در هر زمان پیشرا  کنید
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سو  چیز   سو  آینده و به در ایش مسیر به. خوبی عمل کنید پیوسته بهطور  یی که یک مرید دااا باید انجام دهد بهتک کارها تک
 . تواند حتی یک ارص  را از دس  بدهید، یا در هر قدم به انحراف بروید گونه ادامه دهید؛ نمی تریش اس  باید ایش که باشکوه

طرور پیوسرته    در طول تزکیه بره . سخ  اس   خوبی بپیمایید ایش واقعا  حتی اگر بهتریش سعی خود را بکنید که مسیرتان را به
اما ایش اجتماعی که با آن مواجه هسرتید، کره ایرش علرم     . کنید تا به راتش ادامه دهید ااتید و سپس خود را بلند می ل زید و می می

شروید، واقعرا     رو، وقتی با ایش اجتمراع عراد  مواجره مری     ازایش. کننده اس  خیلی وسوسه وجود آورده بشر ، ایش واقعی ، آن را به
هرا   انواع و اقسام وابستگیکننده بودن و یک ارد عاد  بودن تعادل برقرار کنید و سخ  اس  که  سخ  اس  که بیش یک تزکیه

تان ااکار درس  را حفظ کنیرد   در ذهشرید دااا هستید، پس صراا  اما بدون توجه به اینکه چه چیز  باشد، شما م. را درهم شکنید
حرد امکران مطرابق مرردم      شدرحالی که تا بیشرتری . خوبی عمل کنید و بهتریش سعی خود را بکنید که در آنچه باید انجام دهید به

. ایش جهان دنیو  را ترک کردنرد  نیاز  ندارد راهب شوید یا شبیه آن ااراد  راتار کنید که. باشید عاد  هستید درحال تزکیه می
توانرد صرورت    ا  نمی رسد، هیچ مصالحه تان می شینگ اما وقتی به رشد شیش. تریش اس  در حقیق ، درخصوص شکل، ایش راح 

تان را  نتوانند به آن پی ببرند و حتی ممکش اس  صعود و پیشرا توانند به آن پی ببرند و برخی ممکش اس   برخی ااراد می. گیرد
طور کامل تزکیه شود  هرگاه بخشی به. رسد، ایش مطلقا  جد  اس  اما وقتی به ایش مسائل می. طور خیلی شدید  متوجه نشوید به

. ایرد  کنید گویی خیلی پیشررا  نکررده   ، همیشه احساس میشود و به همیش دلیل اس  که در ایش سم  اورا  جذب آن طرف می
بره ایرش شرکل،    بنرابرایش  . زیرا ت ییرات در سطح، خیلی کوچک هستند، درحالی که ت ییرات در هسته و مرکز خیلی عظیم هستند

کیره حتری وقتری    شود کره در رونرد تز   شود که بتوانید رشد کنید و تضمیش می که بتوانید تزکیه کنید، تضمیش می شود ش میتضمی
طور کامل تزکیه شده، جردا   زیرا سمتی که به. تان منجر نشود ، آن به اا  سطحخورید ل زید و زمیش می میکنید و  توجه کاای نمی

شرود و   کند، مرتکب اشتباه نمی طور کامل تزکیه شده وقتی ایش بدن بشر  اشتباه می شود، سمتی که به وقتی جدا می. شده اس 
اما درخصروص اارراد  کره در لحظرات     . ایش درخصوص تزکیۀ معمول اس . تان اا  نخواهد کرد مال زیاد سطحبه احتبنابرایش 

برا  . دهند، موضوعی متفاوت اس  روند یا کارهایی در زمینۀ آزار و اذی  دااا و مریدان دااا انجام می میحیاتی به سم  مخالف 
ی بررا  انعطراف   یجا رسد، مطلقا  هیچ تان می ها  تان و رها کردن وابستگی شینگ وقتی به باالراتش الزامات شیشکنندگان،  تزکیه

. سوول باشیممشعور آینده  به کیهان و موجودات ذ  نسب  یاید، زیرا باید نسب  به آینده،ب  تواند پاییش نیس  و استاندارد مطلقا  نمی
کرانی  شعور بسیار زیاد و حتی موجودات بی رسند و موجودات ذ  آسایی می بسیار  از مریدان دااا در آینده به مقام موجودات غول

بنابرایش اگر استانداردتان پاییش بیاید، آنگاه آن سطح از کیهان زیاد دوام نخواهد آورد و آن سطح از اارالک  . را دربرخواهند گرا 
 . رو باید مطابق استاندارد باشید وام نخواهد آورد، ازایشزیاد د

توانید درحالی که تا حد امکران   می. ام هرگز شما را به کار  مجبور نکرده. خاطر اینکه استاد ایش را گف  نگران نشوید اما، به
تان را بکنید  بهتریش سعی. چگونه راتار کنیدبدانید که کننده، باید  عنوان یک تزکیه اما به. مطابق اجتماع عاد  هستید تزکیه کنید
محض اینکره   مخالف ایش هستم که به. کننده باشید تان را بکنید تا مطابق استاندارد یک تزکیه که خوب عمل کنید و بهتریش سعی

کنیرد و اکرر    قرف مری  روید و انجام هر کار  را متو گوید اورا  نگران شوید، و وقتی نگران شوید اورا  به ااراط می د چیز  میاستا
توانید ایش کار را انجام دهیرد، زیررا مسریر  کره امرروز مریردان داارا         نمی« .دهم اقط کارها  اصالح اا را انجام می»کنید،  می
 . ، مسیر تزکیۀ مردم آینده خواهد بودگزینند برمی

تواند مردم را نجات دهرد، بلکره ایمران راسرتیش      تنها نمی نه. اید اخالقیات بشر  دیده ااول در زمان را تأثیر مذهب بر جامعه
مرردم عراد    کننردگان،   اند، و تزکیه ااراد  که جهان دنیو  را ترک کردهدرخصوص آن ااراد روحانی، . کند مردم را نیز ااسد می

رو وقتری آن اارراد خروب عمرل      ازایرش . انرد  به ایش اارراد بسرته   میدشان رااند، ا شان به خدایان را رو  آنها گذاشته اعتماد و ایمان
پیمایرد،   ، مسیر  درسر  را نمری  وقتی یک گروه تزکیه یا یک مذهب. کنند، صراا  دربارۀ خوب عمل نکردن یک ارد نیس  نمی

اعرث مشرکالتی   شود کل اجتماع ااسد شرود و ب  باعث می. پیماید اقط موضوعی از ایش نیس  که خود آن، مسیر  درس  را نمی
بررا    انگیزترریش چیرز   انگیزترریش و غرم   نداشتش ایش ااراد به خدایان تأسرف  ایمانو همزمان، . شود برا  گروه بزرگی از مردم می

ه احتمال زیاد چنیش شکلی از بنابرایش در آینده ب. شعور  که به خدایان باور دارند شعور اس ، برا  آن موجودات ذ  موجودات ذ 
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را داشرته باشرند کره از آنهرا پخرش       کنند عناصرر  از ارا   شاید متونی که مردم در آینده مطالعه می. اهد داش مذهب وجود نخو
معرادل تزکیره    خوبی عمل کنند، یا حتی بهترر عمرل کننرد،    شان در اجتماع به ها  توانند در اعالی  شود و شاید آنهایی که می می

؟ دااا هریچ شرکل   نیس  ایش شبیه نیزآن  آیاآورید،  یاد می دهید را به مریدان دااا، وقتی هر کار  که امروز انجام می. کردن باشد
 . که آن را نوعی امور سیاسی در اجتماع کندایش دنیا ندارد در  یملموس

ایرش اجتمراع بشرر  در    . برک  دریاا  خواهند کررد دم آینده بنابرایش، مر. برم تریش مسیر می هر چیز  از آینده را در درس 
شرعور در   ، بررا  موجرودات ذ   برا  موجرودات در آینرده  برکتی [ اجتماع بشر باقی ماندن ]رو ایش  جا خواهد ماند، ازایش آینده به

. و کامل شوند  وسیلۀ دااا هماهنگ که موجودات بهاس   ایشبخشی از ، زیرا ایش یک ارص  اس  و اس  سطوح مختلف در آینده
آیرا تعرداد زیراد  از    . ها  بزرگی خواهد داشر   ت در مقایسه، اجتماع بشر ِ آینده نسب  به اجتماع بشر ِ امروزه، ت ییرات و تفاو

بسریار  از اارراد  کره    . ودکنندگان گذشته، تزکیه سخ  ب اند که مردم آینده برک  دریاا  خواهند کرد؟ برا  تزکیه مردم نگفته
کشریدن   تزکیه از طریرق رنرج  . کشیدن تزکیه کنند زجر بکشند و از طریق سختی: کردند خواستند تزکیه کنند به راهی اکر می می

حتری وقتری تمرام    امرا  . توانیرد براال برویرد    تواند کارما را کاهش دهد، زیرا هرچه باشد درحال تزکیه هستید، بنابرایش می واقعا  می
زیرا اایی وجود نداش  . قلمرو بروند توانستند ورا  سه شان هنوز محدود بود، و اکثر آنان نمی کردند، سطح شان را صرف می شتال

و موجرودات در سرطوح مختلرف    . دانستند را نمی شان را راهنمایی کند و آنها استانداردها و الزامات اا در سطوح مختلف که تزکیه
گونه نیس  که خدایان نسب  به آنان رحیم نبودند، بلکه قرانون ایجراد    ایش. ا زمانۀ سختی داشتندبرا  مسوول بودن نسب  به آنه

کند کره از هرر    عناصر مختلفی را ایجاد میهرگاه کسی اکر  داشته باشد، . متقابل و بازدار  متقابل در کیهان درحال اجرا اس 
آن نیرز  کند و وقتی اکر  پلید داشته باشید،  ید، پلید  نیز بروز میوقتی اکر  از نیکی داشته باش. دو جنبۀ مثب  و منفی هستند

اما  «.آید هر دو  نیکی و پلید  از یک اکر پدید می»اند که  کنندگان گفته به همیش دلیل اس  که بسیار  از تزکیه. تأثیر  دارد
. اهمی  نیسر   نجات مردم چیز  بی. توانند نسنجیده عمل کنند داند؟ خدایان نمی چه کسی واقعا  حقیق  پش  ایش کلمات را می

هرا بردان گونره     داد و درحال چنیش کار نیک بزرگی بود، موجودات در آسرمان  ت میگونه بود که وقتی عیسی مردم را نجا چرا ایش
ها  رسید که درحال زجر کشیدن برا  گناهان انسان نظر می ؟ بهکار  کردند که حتی مصلوب شود مسائل را کنترل کردند؟ و چرا

توانسرتند   میان نگذاشرتند؟ چررا خردایان نمری     خدایان باالتر پابهاس ، اما چرا یک خدا باید برا  گناهان بشری  زجر بکشد؟ چرا 
خاطر ایرش   از نظر مش، به. گونه بود هر چیز  ایش -وانیش کیهان بودندها را کاهش دهند؟ در گذشته، اینها ق مستقیما  گناهان انسان

در آینده ت ییرات عظریم بسریار   . گونه نخواهد بود بنابرایش داعۀ بعد ایشاس  که اا  کیهان کهش ااقد خرد  در ایش زمینه اس ، 
 .نیش شرارتی وجود نخواهد داش و چالعاده خواهد بود  شعور خارق رو برا  موجودات ذ  زیاد  رو  خواهد داد، ازایش

اما، گرچه نسبتا  بگوییم قانون ایجاد متقابل و بازدار  متقابل در آینده دیگر مطلق نخواهد بود، اما همچنران وجرود خواهرد    
بره  رسرد، گرچره    تریش و بدتریش سطح مری  بنابرایش وقتی به پاییش. داش  و موجودات مثب  و منفی همچنان وجود خواهند داش 

مردم آینده برکر  دریاار  خواهنرد    . تریش سطح همچنان خوب نخواهد بود سطحِ گذشته نخواهد بود، اما پاییش شتری پاییش پلید ِ
کند، همچنیش رنرج کشریدن بررا  ازبریش برردن       چیزهایی خواهد بود که کارما ایجاد می. کرد، اما اقط در مقایسه با مردم امروزه

وگرنه وقتی گناهان بشر بیش از حرد  . گونه خواهد بود قطعا  ایش. ااجعه وجود خواهند داش و بال ،  بنابرایش جنگ ؛کارما  بشری 
داشر ،   اگرر بشرری  هریچ سرختی نمری     . ازبیش خواهد را شود و از طریق رنج کشیدن و بازپرداخ  ازبیش برده نشوند، بشری  

توانرد اینجرا    یک ارد میکشیدن دارد،  طر اینکه رنجخا دقیقا  به. تواند آسمان شود دانس  شاد  چیس ؛ ایش مکان بشر  نمی نمی
 . بنابرایش اجتماع بشر  همیشه محیطی خاص خواهد بود. تواند کارما ایجاد کند تزکیه کند و وقتی خوب عمل نکند می

اسرتانداردها   ِ  برک  داده خواهد شد، که بدیش معنی اس  که بشری ِ آینده اسرتانداردهایی بره پرایینی   به بشری  بزرگتریش 
قدر پلیرد نباشرد، نسربتا  بگروییم، محریط       وقتی هر چیز  آن (تشویق . )بشری  اعلی نخواهد داش  و ایش بزرگتریش رحم  اس 

در سطحی بنیاد  کره دارا  اسرتاندارد  براالتر از بشرری      نخواهد بود، و هر چیز    پاییشآنقدر کشیدن  رنج. صعود خواهد کرد
بنابرایش درخصوص مردم آینده، آنهرایی کره   . هر چیز  از طریق اا در ایش سطح صعود خواهد کردو  اعلی اس  حفظ خواهد شد،

گونه اس ؟ زیرا دااا اینجا اشاعه پیدا کرد، ایش مکان بررا  داارا    و چرا ایش. گیرند قادرند قدم به آینده بگذارند مورد برک  قرار می
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رو  ازایرش . مایۀ سرربلند  پیشررا  تراریخ ترا ایرش مرحلرۀ امرروز هسرتند        هایی کردند و آنها  آاریده شد، موجودات اینجا اداکار 
 . هایی به موجودات آینده و به بشری  آینده داده خواهد شد برک 

هرم هسرتند و همردیگر را     هر چیز  در کیهان به همدیگر مرتبط هستند و در ارتبراط برا  . ا  نیس  ساده موضوع ایشالبته، 
دهرد،   عبارت دیگر، وقتی چنریش ت ییرر  در دنیرا رو  مری     به. دیگر  نیز مؤثر هستند عوامل و دالیلکنند و  کامل و تکمیل می

وقتی استاندارد در ایش مکان ... هر سطحیدهند  ارتقاء میطور متناظر قلمرو  خود را  عدها و سطوح مختلف در کل کیهان نیز بهبُ
که در کنار خدایان قرار بگیرید، بنابرایش مکانی کره  ارتقاء یابید  توانید تا سطحی نمیاش بیندیشید،  ، پس دربارهباال راتهقلمرو  سه

آن ، بنابرایش گر ارتقاء یابندبه سطح خدایان دی ح از خدایانکنید که یک سط  توانید کار و نمی. ارتقاء یابدخدایان هستند نیز باید 
عبارت دیگر، محیط هر سطحی بهتر  به. یابد عبارت دیگر، استاندارد در هر سطحی ارتقاء می به .سطح از خدایان نیز باید ارتقاء یابد

ن نقطره برسرد و   ها  اا باید بره آ  ها  ااالک و مانند آن، و خرد و توانایی البته، برا  دستیابی به ایش چیزها، مکانیزم. خواهد شد
 . تر کند العاده تواند شکل هستی موجودات و هر جنبه از مسائل را خارق بدیش گونه اس  که آن می

و به همیش دلیل اس  کره بررا    . آنچه مریدان دااا امروز با آن مواجه هستند بنیان گذاشتش بهتریش چیزها برا  آینده اس 
توانید به آن دس  یابید، هریچ جرا     کننده می عنوان تزکیه بهکه   یا استانداردرسد  میشینگ  همگی شما، وقتی به الزامات شیش

 . باید به استاندارد برسید -انعطاای ندارید

برا  اینکه قادر باشرید اینجرا   کند که تا حد امکان مطابق روش زندگی ایش اجتماع عاد  باشید، بنابرایش  اا شما را ملزم می
بسریار  از اارراد  کره جهران     گرچره  . کنید که مردم شما را ارد  عجیب و غریب درنظر بگیرندتوانید کار   زندگی کنید، نمی

بنرابرایش بره   . در واقع مذهب شکل دیگر  از وضعی  جار  اجتماع بشر  اس  دنیو  را ترک کردند درحال تزکیۀ ایش هستند،
  ها دربارۀ ایرش  همۀ ایشگرچه .   موجوداتِ آینده اس درواقع در حال بنیان گذاشتش بنیانی برا گزینید ایش شکل، مسیر  که برمی

واقعیر  درآوردن آن در   اا از مدتها پیش وجود داشته اس ؛ شما درحرال بره  . عنوان یک آزمایش استفاده شود نیس  که از شما به
اارراد  کره   هرا  مختلرف یرا     گرویی  شراید از پریش  . شرود  اصالح اا قطعا  مواق مری . عمل هستید، ایش یک چنیش روند  اس 

گوید ایش اصالح اما هیچ کسی جر ت نکرده ب. ا  مواجه خواهد شد اید که بشری  با چنیش و چنان ااجعه هایی دارند شنیده توانایی
الزامات اا برا  آنهرا  زیرا بدون توجه به اینکه موجودات بتوانند . شود شود، زیرا بدون هیچ شک و تردید  مواق می اا مواق نمی
توانس  اعتباربخشی به اا را با مواقیر    نمیزیرا اگر نژاد بشر . شود واقعی  درآورند یا خیر، اصالح اا قطعا  مواق می را در عمل به

طرور حاضرر و    اا هر چیز  که ناقص اس  را خودش دارد، زیرا هر چیز  به -آارید به انجام برساند، اا تمام موجودات را از نو می
نی  مش اس  که بگذارم موجودات دورۀ قدیم جذب دورۀ جدید و بخشری  شود  نامیده می«  رحم»آنچه . آماده در دسترس اس 
 . خواهم انجام دهم ایش کار  اس  که می. از موجودات آن شوند

کنند و حتری خردایان    اند که موجودات در سطوح مختلف دربارۀ چنیش و چنان رحم  صحب  می در طول تاریخ مردم شنیده
شود و همگی آنهرا   اما ایدۀ آنها از رحم ، محدود به استانداردها  خاصی می. کنند در سطوح بسیار باال دربارۀ رحم  صحب  می

. اما هیچ موجود  در کل کیهان قبال  با ایش رحم  عظیم در اصالح اا روبرو نشده اس . شوند با درک و قلمرو  خود محدود می
مریردان داارا را    شرعور توسرط   ذ  البته، موجودات آینده نجات موجودات (تشویق گرم )چیس ؟ « کران بودا رحم  بی»منظور از 
دربرارۀ  اما مردمِ آینده . کران بودا  شما را خواهند دانس  در تزکیه مواق شده باشید موجوداتِ آینده رحم  بیوقتی . خواهند دید

و درواقرع   -شعور، نیاز نیس  کره بداننرد   را درخصوص موجودات ذ دانید، زیتوانید دربارۀ مش ب مش نخواهند دانس ، اقط شما می
دانس  و در آینده نیرز   هیچ کسی دربارۀ مش نمی در ابتدا. شان کاایس  که شما را بشناسند و برا  -ارزش ایش را ندارند که بدانند

  (تشویق گرم ( )خندند استاد می. ) همچنان نخواهد دانس 

بردن  . واقعیر  درآوردم  حقیق  ایش اس  که، مش اکنون روند خدا شدن یک انسان را در عمرل بره  . موجودات پیچیده هستند
ممکرش  ها  گذشتۀ مرا خواهید دیرد، و در آن زمران،    بسیار  از مش ،ام اکنون درحال ادارۀ بهش  االون اس  و در آینده ایزیکی
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، همران مرشِ   ام واقعری   جوهر و ذات بدن اصلیِ مرشِ برا  موجودات سخ  اس  که  ق ،در حقی. اس  آنها را با مش اشتباه بگیرید
 (تشویق طوالنی ( )خندند استاد می)  .دانم اما مش همه چیز دربارۀ شما را می. مرا بشناسند واقعی  اصلیِ

در سرطوح  . گرانگی دارنرد   خدایان در سطوح بسیار باال یک سره . آمدن سطح به سطح گذشتم پاییشوقتی آمدم، از میان روند 
گرانگی   ها  ایزیکی وجود دارد، سره  در سطوح بسیار باال، جایی که شکل. گانگی وجود دارد مختلف مفهوم و درک مختلفی از سه

در سرطوح حتری   . اسر   گونه در سطوح بسیار باال ایش. گانگی اس  ایش همان سه -ترکیبی از بدن واقعی، روح واقعی و اکر اس 
کرنم کره    صراا  از سطحی صحب  میحاال . آنجا، اکر و بدن یکی هستند، هیچ تمایز  وجود ندارد -گونه نیس  باالتر، دیگر ایش

 . گانگی، بدن واقعی، روح واقعی و اکر اس  خدایان شکل دارند، و سه

، و سپس قدم بره قردم بره    یک بدن واقعی کردمها  ایزیکی دارد، شروع به آارینش  وقتی تا سطحی پاییش آمدم که شکل
، مرشِ واقعری همران بردن     عبارت دیگرر  به. تنهایی نزول کند کردم که بدن واقعی به هر بار، کار  می. آسا نزول کردم ااالک غول
سرطحی   زیرا در هرر  .اس و ایش پوستۀ واقعی، مش  متریش الیه هست سطحیام که مش در  در تمام مدت به شما گفته. واقعی اس 

ایش مکان بشر ، ایرش  آاریدم، بنابرایش با ورود به  آاریدم، همیشه بدن واقعی را می تریش الیه اس  را می همیشه آنچه در سطحی
ام را در سرطوح مختلرف و در تراریخِ     بنابرایش، چندیش روح واقعی( تشویق . )درون ایش بدن ایزیکی وجود دارد ،بار آن بدن واقعی

در طول اعصار، برخی از آنها اکر کردنرد  . ام در سطوح مختلف هستند ِ گذشته ها  واقعی همگی آنها روح. جا  گذاشتم گذشته به
ه تمامی آنها دقیقا  همان ظاهر مرش در  را گراتند، ک[ در سطح خودشان]قادر نخواهم بود مجددا  بازگردم، بنابرایش بدن دیگر  که 

همگری  . ها  مرا خواهید دید ها  آینده، شما گذشتۀ بسیار  از مش در جهانبنابرایش معنی آن ایش اس  که، . ها را دارند آن زمان
ی عظریم و برکتر   تقروا  انرد،   اینکه مش بوده واسطۀ به توانند پس از اینکه جذب شوند، وارد کیهان جدید آینده شوند، زیرا آنها می
خواسر  کره    رو هر بار وقتی بدن در آستانۀ نزول بود، روح واقعی نمری  کردم، ازایش هر بار با بدن واقعی نزول می. آنان اس  برا 

شردن   و هریچ ارقری برا نرابودن     ها را با خود دارد دانستند که پاییش راتش، بسیار  از سختی مش نزول کنم، چراکه همگی آنها می
رسرد،   آید، در چشمان خدایان، وقتی نهایتا  به ایش مکان بشر  مری  بدون توجه به اینکه یک خدا از چه سطح باالیی می. کرد نمی

اما گرچه . ساختم ابتدا تا انتها همیشه بدن واقعی میآمدم، از  گونه که سطح به سطح پاییش می بنابرایش همان. اصوال  او مرده اس 
از میان سطوح مختلف بسیار زیاد  گذشته اس ، اما ایش پوسته نهایتا  از کجا آمد و طول زمانی بسیار طوالنی  درایش بدن واقعی 

همراه بدن بشر  به ایش دنیرا  بشرر     بهایش بار، به همان شکل، . تواند بداند یا درک کند او چه کسی اس ؟ هیچ موجود  نمی
آنچه متفاوت اس  ایش اس  که ایش بدن واقعی درون بردن  . ام سکنی گزیده  تریش الیۀ یک شکل بشر نزول کردم، و در بیرونی

گفتم که برا  موجرودات   وقتی االن می. یا آن را ببیند پی ببردبه نهای  منشاء مش تواند  ایزیکی مش اس ، اما هیچ موجود  نمی
 . در آینده سخ  اس  که دربارۀ مش بدانند، منظورم ایش بود

از  عنوان مریردان داارا، پرس    هرحال، به اما به( تشویق . )سطح باال اس   شان صحب  کردم نسبتا  درباره گویم آنچه امروز می
برخری از  گذرید،  طور که از روند تزکیه می تدریج همان به. شنیدن آنچه شنیدید، آن را راح  بگیرید و نوعی وابستگی شکل ندهید

 . س از اینکه نهایتا  به کمال رسیدید همۀ آنها را درک کنیدکنید، و برخی از شما ممکش اس  پ آنها را درک می

در گذشته، که با انفجار  دنکنندگان  آن تزکیهدهد، مانند  رو  نمی هیکبار ضمش صحب  دربارۀ کمال، کمال شما ناگهان و به
اید همره چیرز را    کرده  کیهطور کامل تز بهرسد؟ آن سم  که  پس یک مرید دااا چگونه به کمال می. شبیه آن نیس  -شد باز می
از یرک خرواب    تریش قسم  شما تمام شود، مانند ایش خواهد بود که ناگهان وقتی ایش یک ذره از سطحی. آن شما اس  -داند می

 ( تشویق. ) هیچ لرزۀ شدید  نخواهد بودگونه خواهد بود و  ایش. شوید بیدار می

آن یک ذره از درکی هسرتند کره اینجرا در سرم      بینید، آنها اقط  از کتاب می تان، وقتی حقایق مختلف اا را هدر طول تزکی
طرور کامرل    ز بدن سطحی بشر  دارد بره ا  که هنو کننده تواند در مقابل تزکیه دانید، حقایق واقعی بودا نمی می. گیرید بشر  می

اکنون درک کاملی  شده هم طور کامل تزکیه هدارید، درحالی که سمتی که بآشکار شود، بنابرایش اقط یک درک کلیِ ایش سم  را 
کنید، هر سطحی که قرار اس  در آن باشید، در آن قلمررو  کیهران، آن    عبارت دیگر، درحالی که تزکیه می به. در آن قلمرو دارد
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امل در مقابل طور ک داند، و هر چیز  به شده هر چیز  در هر یک از سطوح زیریش شما را می طور کامل تزکیه که به سمتی از شما
طور  شده صح  دارد، تماما  تا اینکه آخریش قسم  شما به طور کامل تزکیه آن قسم  شما که بهایش برا  کل . چشمان شما اس 
سطح و ظاهر شما شبیه ایش خواهرد برود   . ، و شما هر چیز  را خواهید دانس  چنانچه گویی خیلی طبیعی اس کامل تزکیه شود
. گونره اسر    ایرش . صراا  به انجام کارهایی خواهید پرداخ  که قرار اسر  انجرام دهیرد    و -«نآها» -شوید میکه از خوابی بیدار 

 (تشویق )

طرور   آن بخشی از شما که بره  ایش روش یا ساختار تفکر بشر  را نخواهد داش ، یعنی، ساختار اکر ِتفکر شما در آن زمان 
پاییش تفکرر   بدیش شکل، آن روش تفکر روش سطح .شکل و قالب گراته اس شده برطبق بهتریش استاندارد یک خدا  کامل تزکیه

سرایر بوداهرا یرا خردایان     دانید، خواه بودا شاکیامونی باشد یا  درواقع، می. دانید تر را می نخواهد بود، اما هر چیز  در سطوح پاییش
دانند، از همگی آنهرا آگراه هسرتند، و     تر را می حتی ااکار موجودات پاییشدانند، و  ها را می باشد، آنها ااکار حتی چهارپایان یا اسب

تان را تمام  وقتی شما مریدان دااا تزکیه  بعدا . دانند، همیش صراا  همه چیز را می. روند طور کامل آگاه هستند، اما داخل آنجا نمی به
اما روش تفکرتان شبیه آنهرا نخواهرد   . یز  را خواهید دانس طور واضح خواهید دید و هر چ تر از خود را به هر چیز  پاییشکنید، 

بنابرایش بعدا ، وقتی به کمال برسرید، شراید شربیه    . بود، داخل آنجا نخواهید را ، و تفکرتان کامال  در قلمرو  خودتان خواهد بود
شرده مدتهاسر     طور کامل تزکیره  که بهزیرا بخشی از شما . طور طبیعی هر چیز  را بدانید ایش باشد که از خواب بیدار شوید، و به

آنجا سپر  کررده و برا هرر     را در مدتی طوالنی آن سم  شما -و زمان آنجا شبیه زمان ایش بعد نیس  -که در سم  دیگر راته
 .چیز  آشنا اس ، بنابرایش وقتی آخریش قسم  کوچک شما در ایش سم  به آنجا برود، آن نیرز از هرر چیرز  آگراه خواهرد شرد      

 (تشویق)

قتری دن  کردنرد و و  آنها دن خرود را منفجرر مری   شدند  بیش می کنندگان در گذشته روشش ام که وقتی تزکیه قبال  به شما گفته
امروا   ل رزه یرا    گذاش ، زمیش رو تأثیر عظیمی رو  زمیش می داد، ازایش شد، ایش انفجار در بعدها  هر سطحی رو  می منفجر می

حاال مریدان دااا  بسریار زیراد  هسرتند، و سرطح     . داد همۀ اینها رو  می. داد داد، لرزش سهمگینی رو  می جزر و مد رو  می
آورد؟ بنرابرایش بره ایرش شرکل      بار نمی شمار  برا  اجتماع بشر  به شد، آیا اجایع بی بسیار عظیم می -!اوه. شان باال اس  تزکیه

ایش تعهد را در ابتدا شروع کردم، رو درخصوص ایش اا، وقتی در گذشته  ازایش.   خیلی طبیعی خواهد بودهر چیز. رو  نخواهد داد
 .تریش و بهتریش اس  تریش، دربرگیرنده هر چیز  در ایش اا کامل. همه چیز را مدنظر داشتم

در حقیقر ، یکبرار کره دربرارۀ آن      .مان نگران بسیار  از مسائل هستند، انواع و اقسام چیزها همچنیش، بسیار  از شاگردان
آنچره  استاد بخشنده اسر  و قطعرا    . دربارۀ هیچ چیز اکر نکنید، و نگران چیز  نباشید. کند تان اا  می  چیزها اکر کنید قلمرو
« ایش بخشنده بودن استاد نسب  به ما اسر ، »نیاز  ندارید اکر کنید، ( تشویق . )دهد تان نظم و ترتیب می بهتریش اس  را برا 

بره همریش خراطر    . شرود  از تقوا  عظیم خودتان ناشی میاید، و ایش  زیرا ایش چیز  اس  که شما از طریق تزکیه به آن نائل شده
 . دهد تان انجام می اس  که استاد آن را برا 

 ( تشویق گرم . )گویم ایش تمام چیز  اس  که می

خروبی   هرر قردم را بره   . دهریم  مان را ادامه می ما کنفرانس اا . عجله کنید و کوشا شوید: اید خوبی عمل نکرده آنهایی که به
ها  تقدیر  کمتر خواهد بود، بنابرایش باید بهتریش سعی خود را بکنید ترا   ارص گویم،  هرچه زمان بهتر شود، به شما می. بردارید

توانید به هیچ ااراطری   توانید به ااراط بروید، نمی اما نمی. خوبی عمل کنید به ،دنکه مریدان دااا باید انجام ده درخصوص کارهایی
کارهرایی کره   . رسانید و ترتیب دادم و به الزامات اا برا  شما آسیب می  تان نظم وقتی به ااراط بروید، به مسیر  که برا . بروید

امروز هنوز از آن آگاه نخواهید بود، و اررض کنیرد بره    اگر اردا کمال باشد، . لی طبیعی انجام دهیدشک  باید انجام دهید را باید به
. کرنم  تان هماهنرگ مری   اما هر چیز  را برا . پیش بروید و آن را انجام دهید ، پس صراا  بهکنید شروع یک کسب و کار اکر می

 (تشویق گرم  . )اقط هر کار  که قرار اس  انجام دهید را انجام دهید! دربارۀ هیچ چیز اکر نکنید

 (ق طوالنیتشوی. ) از همگی متشکرم. رسانم به پایان می را کنفرانس اا  ونکوورمان ،با آرزو  مواقی 


