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  2003 سال فانوس جشن هنگام فا تشريح
  متحده اياالت غرب فاي كنفرانس در

 
  )، در لس آنجلس2003فوريه  15لي هنگجي، بعدازظهر (

  )2از  2بخش (

ي كوچكي دارم كه فقط چند سـالش   چون بچه. اش را از دست داده است همسرم به خاطر اعتباربخشي به فا آزادي: پرسش
آيا ايـن كـار   . ترند ام كه برايم امن به فا مانند همسرم عمل نخواهم كرد، و در عوض، مشغول كارهايي بوده ياست در اعتباربخش

  .ژو را به استاد برسانم درست است؟ همچنين مايلم درود مريدان دافاي ژنگ
هـاي مختلفـي    دركافراد در رونـد تزكيـه   . اگر به نظر شماي مريد دافا كارتان درست است، انجامش دهيد. متشكرم: معلم

 يتوانيد موضوعات را درك كنيـد، و حـد   تان مي سطحي كه در تزكيه. اي نيست مسئله هااين. اند هاي مختلفي دارند و در وضعيت
العاده خوب عمل كنيـد   به عبارتي، اگر بتوانيد فوق. تان هستند تزكيه يتجلي قلمرو شاندويتوانيد امور را انجام دهيد، هر  كه مي
قدر خوب  قدر و اين اين بايدام كه  هيچ موقع نگفته. من الزام ديگري برايتان ندارم. شود اين را اجبار كرد هتر است، ولي نميالبته ب

توانيـد امـور را    بر اساس حقايق فا به هر ارتفاعي برسد، همان حد مي تاندرك. ايد هميشه خود شما امور را اداره كرده. عمل كنيد
طـور   بگذاريد ايـن ) خندد معلم مي. ( ايد براي خودتان انجام شده است، و ابداً براي من نيست هر كاري كه انجام داده. انجام دهيد

وقتـي در آينـده وضـعيت واقعـي را     ) تشويق. ( كنيد وقت شما كمك استاد نمي كند، هيچ استاد است كه به شما كمك مي: بگويم
 !"طور بود پس اين"گوييد،  مي] با حيرت[ديديد 

از استاد گرانقدرمان براي آموزش فا و نجات ما، و براي اينكه جشن فانوس را بـا مـا سـر    . امروز جشن فانوس است: پرسش
 )تشويق. ( خواهند استاد بروند اين شاگردان نمي. كنيم كردند تشكر مي

امروز . طورم رود، من اين رسد، اگر به من نگوييد يادم مي ها مي ها و تعطيلي وقتي به جشن. اد اين نبودمياوه، راستش  :معلم
 )تشويق طوالني( بزرگ دوباره دور هم جمع نشده است؟  يجمع جااينجشن فانوس است، پس آيا 

هاي دافا را  هايتان و كتاب توانيم شعرها و مقاله ميفرستيم، آيا  حقيقت به سرزمين چين مي گري وقتي مطالب روشن: پرسش
 نيز برايشان بفرستيم؟

شرطي كـه آن   اي ندارد، به مسئله. توانيد آنها را براي مردم عادي بفرستيد مي. اي نيست اي نيست، هيچ مسئله مسئله :معلم
خواهنـد حقيقـت را    هـا واقعـاً مـي    شكنجه و آزار االن مدتي طوالني است كه ادامه پيدا كرده، و خيلي. فرد بخواهد آنها را بخواند

ها را  شيطان را واداشتند كه كتاب كهننيروهاي  ،وقتي آن زمان. دا كننديها را پ توانند كتاب ميفالون گونگ بدانند ولي ن يدرباره
در سـرزمين چـين    جوآن فالونهاي زيادي از  قدر كپي ها را سوزاندند؟ آن موقع اين شان چه بود؟ چرا كتاب دانيد بهانه بسوزاند مي

وجه نشدند كه بايد حرمت كتاب را نگه دارند، و مردم عادي از اين هـم كمتـر   اما خيلي از شاگردان مت. جا بودند بود كه ديگر همه
! است، قانوني كـه كيهـان را خلـق كـرد     "قانون آسمان"كه آن  ان تحمل اين را نداشتند، چونيخدا. شدند برايش احترام قائل مي

كردند كـه دنبـال فـا بگردنـد، بـه آن احتـرام       ها به شدت كمياب شوند، و مردم را وادار  بنابراين نيروهاي كهن خواستند كه كتاب
 .شان اين بود آن زمان براي اين كار بهانه. است باارزشبگذارند، و از آن به بعد درك كنند كه اين فا چقدر 
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هاي ديگر هم  در زمينه شاندرك. كنند فا را درك نمي -ي ما هنوز اصالح كنندگان در منطقه تمرين ظاهراً بعضي هم: پرسش
 توانم به آنها كمك كنم رشد كنند؟ چگونه مي. چنان خوب نيست آن

تـوانيم بـه او    فقط مـي . ا نخواهد، كالً با خودش استياينكه كسي بخواهد تزكيه كند . شود زور كرد هيچ چيز را نمي :معلم
مان را كنيم كه به آنها يـادآوري كنـيم، بعضـي     توانيم تمام سعي نصيحت كنيم كه كاري كه خوب است را انجام دهد، و فقط مي

گفتيـد   را كه بايد مي وقتي نكاتي. زور و اجبار كارساز نيست. موضوعات را به آنها بگوييم، و اصول را واضح برايشان توضيح دهيم
 .هايي داشته باشد گفتيد، ممكن است حل شود، و ممكن هم هست كه آن فرد وابستگي

گويند و براي اينكه امور خوب پيش برود كارها  هايي كه مقام مسئوليتي دارند حقيقت را نمي در كار دافايمان، بعضي: پرسش
اي دارند، يا اينكـه   اند، عاليق خودخواهانه كه فا را خوب مطالعه نكرده آيا علتش اين است. دهند هاي بشري انجام مي را به روش

 هايي در سر دارند؟ قصد و غرض

انـد،   اند، يكي دو نفر هستند كه كمي غيرعادي بين آنهايي كه اينجا نشسته. طور بگوييد توانيد اين قصد و غرض؟ نمي :معلم
اگر ) تشويق. ( توانيد موفق شويد د از شما دست بكشد، و بايد ببينم كه آيا ميخواه خواهم به شما بگويم، استاد باز هم نمي اما مي

كـه البـالي كسـاني كـه      درحال گفـتن ايـن هسـتيد   در مورد سايرين، اگر . به شما بستگي دارد. كنم بتوانيد، از شما مراقبت مي
كسـاني كـه مقـام    . ، غيـرممكن اسـت  دهـد انجام خواهد كارهاي ديگري  خواهد به فا صدمه بزند يا كسي مي اينجايند كسي مي

گويم نبايد از آنها انتظـار بـيش از    مي. دهند شان را نشان مي مسلماً افكار بشري نيزكننده هستند، و آنها  تزكيه نيزمسئوليتي دارند 
پس وقتـي مسـائلي    .كنند تأثير خاصي همراه خود دارد ، و كارهايي كه ميدارنداند كه مسئوليت  ولي آنها كساني. حد داشته باشيد

 .توانيد آن را به انجمن دافا اطالع دهيد وقت مي اگر گوش نكنند، آن. بينيد بايد به آنها اشاره كنيد مي

فا آنهـا را تسـويه    -توانم از راه شكل اصالح آيا مي. ام شده است من مريد شمايم، اما قرض و بدهي اسباب ناراحتي: پرسش
 كنم؟

به عنوان مريد دافا، وقتـي واقعـاً بتوانيـد    . گمانم چنين فكري درست نيست به... تان استفاده از دافا براي امور شخصي :معلم
توانـد   تان به امور نمـي  چون وقتي نگاه. رسد نباشند كه به نظرتان مي  هايتان به آن مطلقي كنم گرفتاري خوب عمل كنيد، فكر مي

ـ  ها امور بي چشم انسان به. بينيد هاي مردم عادي مي دي را صرفاً گرفتاريهاي مردم عا از فا باشد گرفتاري چشـم   بـه  يتغييرند، ول
ايد و  هايتان را رها نكرده ناراحتم كه وابستگي –شما ناراحتي داريد، و استاد هم ناراحت شماست  .كنند خدايان تمام اينها تغيير مي

ايـن  ) آه. ( كنيـد  كنيـد مشـكالت جديـد درسـت مـي      قتي يك مشكل را حل ميايد، و اينكه و به درك سطح بااليي از فا نرسيده
 .هاي استاد فا است ي حرف همه! سرزنش نيست

شكسـتن مسدودسـازي    اين موضوع هميشه ذهنم را مشغول كرده، شايد نبايد براي تحقيق روي ابزاري براي درهم: پرسش
؟ شايد بايد كارهايي انجام دهيم كه زمان كمـي ببرنـد و بسـيار كارآمـد     ببريمكار را بهاينترنت منابع انساني و مادي خيلي زيادي 

  باشند؟
كارهايي كه بسـيار كارآمـد   . هاي مختلفي هست توانم بگويم كه درك فقط مي. هاي مختلفي در اين باره هست درك :معلم

ن مسدودسازي اينترنـت، فكـر كنيـد، شـيطان     شكست اما در مورد درهم. باشند البته كه بايد انجام شوند، بحثي در اين مورد نيست
توانيم آنها را برمال نكنيم؟ بايد بگذاريم مردم دنيا سرشت بد آنها  چطور مي –هاي بزرگ است  ي ما و پخش دروغ شكنجه درحال

دانشـمند   يخيلـي زيـاد  در بين مريدان دافا تعداد . بشكنيم پس بايد آن را درهم! را ببينند، اعمال پليد را ببينند، و حقيقت را ببينند
) تشويق گـرم ! ( هويي را مسدود كنند سايت مينگ اند وب آنها هرگز نتوانسته. توان در هم شكستنش را داريم .وجود داردتراز اول 

با اين حال، افراد خيلي زيادي هم نيستند كه . مان استفاده كنيم درست است كه نبايد بيش از حد از منابع انساني نيزاما اين حرف 
 درگيرند، مگر نه؟
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هاي  ي اين امر بايد از طريق روش آيا همه. اي نخواهد بود كند هيچ مسدودسازي فا دنياي بشري را اصالح مي يوقت: پرسش
 مريدان در دنياي بشري صورت بگيرد؟

ا يما اين شكنجه و آزار و . هاي نيروهاي كهن هستيم نفي نظم و ترتيب درحالشكنيم  وقتي اين مسدودسازي را مي :معلم
بـه   يشـكوه با طـور بودايان بـه كند، و خدايان و  زماني كه فا دنياي بشري را اصالح مي. اين مسدودسازي را قبول نخواهيم كرد

 .خواهد بود يديگروضعيت چيز ! شنوي ندارند آيند، مردم هيچ راهي جز حرف نمايش درمي

 )خندند حضار مي( كند؟  اي دنياي بشري را اصالح مي آيا مريدان زودتر باخبر خواهند شد كه فا چه لحظه: پرسش

تواننـد زودتـر    بعضـي شـاگردان مـي   . تان يكـي نيسـت   كند، و وضعيت تزكيه ايد با هم فرق مي كه تزكيه كردهحدي : معلم
. گـذارد  نمـي  تانسطحاهميت ندارد، و تأثيري روي پيشرفت كمال شما يا  ا نفهميديبفهميد . توانند ، و بعضي شاگردان نميبفهمند

شـما  . فكر كرد؟ اصالح دنياي بشري توسط فا، ساده بگوييم، واقعاً زياد ارتباطي به شما ندارد اشدربارههمه  چرا اين. به هيچ وجه
 )تشويق(  !ديفا هست -ي اصالح مريدان دافاي دوره

تواننـد كتـاب را بخواننـد،     زحمت مـي  به. از نوع جدي همنآهاي بيماري دارند،  حاضر بعضي شاگردان نشانه درحال: پرسش
 .تمرين كنند، يا افكار درست بفرستند

دهند، ولي بعضي شاگردان  هايشان را نشان مي بعضي شاگردان وابستگي .هستند  واقعيمشكالت  هااينگويم كه  مي :معلم
. تواننـد آنهـا را رهـا كننـد     آخر خودشـان نمـي   اند، و دست العاده وابسته دارند و فوق دهند، آنها را پيش خودشان نگه مي نشان نمي

قدر سخت كه تـا عمـر داريـد از يادتـان      ينا –كند كه افتادن سختي كنيد  مي يكند، و كار تر مي شيطان شما را مرتب غيرطبيعي
كار كنيد، اما در  پرسيد بايد چه آيد از استاد مي بعد كه مشكل پيش مي. ادي وابسته نشويديدهند، پس ز طور انجامش مي اين. نرود

 .استاد در موردش كاري خواهد كرد. شده است باعث آنهايتان  اصل وابستگي
در اصـل واقعـاً چيـزي    . توانم اسمش را شنيدن دروغين بگذارم فقط مي. شنوند ها هم هستند كه چيزهاي دروغين مي بعضي

كننـد، و از   جعـل مـي   نيـز و حتـي تصـويرم را   ! كننـد  آنها صداي اسـتاد را جعـل مـي    –شنيديد، اما چيزي كه شنيديد استاد نبود 
شـما مريـدان   . د بايد موضوعات را از فـا متوجـه شـويد   يشما كه مريد دافاي. بدهند نتافريبكنند كه  هايتان استفاده مي وابستگي

و بعـد بعضـي   . دارد يـا نـه   خـواني هـم بايد با عقل و منطق فكر كنيد كه آيا چيزي با فا . دافايي هستيد كه درستي و ابهت داريد
فـا را در   -هاي اصـالح  بعضي شاگردان بعضي وضعيتاجازه دادم . اند عادي هاي فوق ي توانايي شاگردان هستند كه هميشه شيفته

نفس شاگردان در اعتباربخشي به فا را افزايش دهم، اما بعضـي شـاگردان هنـوز     هبعدهاي مختلف ببينند، به اين قصد كه اعتمادب
ك شاگردي كـه  يروند از  افتد حتي مي كنند، و وقتي اتفاقي مي ي فا تزكيه نمي توانند اين موضوع را درست اداره كنند، بر پايه نمي

هـا را راهنمـاي انجـام كارهـاي      وقت آن ديـده  زد، و آنخواهند كه برايشان نگاهي به مسائل بيندا عادي دارد مي هاي فوق توانايي
فـا را ببينـد؟ و چـه     -اصـالح   چه كسي ممكن است بتواند جـوهر . اين كار بسيار خطرناك است. گيرند مرتبط به دافا و تزكيه مي

 ايـت پـايين،  نهبـي هـاي سـطوحِ    كنند را توضيح دهد؟ تجلي كسي امكانش هست كه بتواند وضعيت كساني كه در دافا تزكيه مي
وقت آيـا هنـوز مريـد دافاييـد؟ هروقـت       ي فا تزكيه نكنيد، اگر طبق فا عمل نكنيد، آن اگر بر پايه. وضعيت نهايي و واقعي نيستند

بيند؟ چه كسي امكانش هست بتوانـد وضـعيت    خواهيد كه ببيند قضيه چيست، اما او چه مي رويد از آن فرد مي افتد مي اتفاقي مي
ي  ام كه حتي بين خودتان، بين مريـدان دافـا، اجـازه    قبل از اين گفته. تواند آن را ببيند ند؟ فرزند خودتان هم نمينهايي شما را ببي
كردن شما وجود داشت؟ اگر بـه شـما    وقت چه چيزي براي تزكيه شد ديد، آن تان را مي اگر وضعيت واقعي تزكيه. ديدنش را نداريد

هـاي مختلفـي هسـت، و بـراي      دليلش اين است كه در سطوح مختلف تجلي! ن را ديدشود آ نمي. شد همه چيز حل بود گفته مي
اما آنهـا  . ها، حقيقت وجود دارد يك سطح حقيقت است، بنابراين در هر سطح، در يك سطح،تجلي آن  خاص،موجودات يك سطح 

رسد، فقط  ست، و وقتي به آن آخر ميترين چيز در باال كه تجلي بنيادي يدرحالاند،  هاي مختلف يك چيز در سطوح مختلف تجلي
از كدام سطح ممكن است بتوانيد وضعيت نهايي و واقعـي يـك مريـد دافـا،      ،پس. شود افت مييترين چيز بنيادي  موقع پاياني  آن
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سـتاد را  توانستيد وضعيت واقعيِ نهايي مريدان دافـا و ا  فا، يا وضعيت واقعي استاد را ببينيد؟ اگر امروز مي -وضعيت واقعي اصالح
چيـز پـيش چشـم     همـه آيا بينيد؟  را مي هاايني  همهآيا ! حد هستيد وقت شما امروز لرد اين كيهان بي ببينيد، و حقيقت دافا را، آن

طور است كه حتماً حتمـاً   چرا اين. ام اين صحبت كرده يدربارهتا حاال بارها در فا ! قدر نادان باشيد؟ توانيد اين شماست؟ چطور مي
 )خندد معلم مي( شما مداخله شود؟  بايد با

رن كيهـان بگوينـد، و آنهـا را بـا      -شن -فاي جن استفاده كنند كه به مردم در مورد حقايق شانشغلاگر مريدان از : پرسش
 ...ظرافت به دست مردم بيشتري در دنيا برسانند

 .توانيد انجامش دهيد مي. فكر نكنم اين كار اشكالي داشته باشد :معلم

ممكن است لطفاً بـه مـن بگوييـد كـه آيـا هنـوز       . تواند مثل قبل مستقيماً براي دافا وقت بگذارد ك نفر ديگر نميي: پرسش
 كند؟ فا در مورد او صدق مي -ي اصالح تعريف مريد دافاي دوره

. كارتان درست بوده طور است كه ايد؟ اگر اين آيا از هر نظر كارهايي كه مريد دافا بايد انجام بدهد را خوب انجام داده: معلم
 . فقط زود باشيد بلند شويد. شود اند هم مي هايي كه زمين خورده نگران نباشيد، و اين شامل بعضي) خندد معلم مي( 

اش اين است كه كامالً خودم را وقـف آن   ام الزمه به عنوان دانشجوي مقطع دكترا، خوب انجام دادن تحقيق علمي: پرسش
 . كنم كه وقت كافي ندارم هميشه حس مي. ها را روشن كنم، و تمرين كنم را هم مطالعه كنم، واقعيت طور بايد فا كنم، اما همين

كـنم كـه شـماي     فكـر مـي  . استاد بارها جواب آن را بـه شـما گفتـه اسـت    . پرسند هنوز افرادي هستند كه اين را مي: معلم
كـه امـور را    بكنيدرا  تانسعيبايد بهترين . م بايد خوب انجام دهيدطور كارتان را ه كننده بايد دافا را مقدم بدانيد، اما همين تزكيه

رسد خودتان هنوز بايد اولويت امور  در مورد اينكه چطور اين توازن را برقرار كرد، وقتي به موضوعات خاص مي. خوب انجام دهيد
. كنيد وقت معادل اين است كه تزكيه نمي ، آن"كنم بيش از حد سرم شلوغ است، پس مطالعه نمي"اگر بگوييد، . را مشخص كنيد

آيا ممكن است مسئله فقط اين باشد كه بين  .ديهست ك فرد عادييوقت فقط  و آن "كنم وقف شغلم مي كامالًخودم را " ،بگوييد
واقعـاً سـاده   . برنامـه بريزيـد   شـان برايبندي كنيد و  كنيد؟ پس صرفاً امور را خوب اولويت خوب تعادل برقرار نمي موضوعاتاين 
تان مسـلماً روي هـيچ چيـز     كردن فا در تزكيه مطالعهخوب . ام صحبت كرده باره اين در فالون جوآندر واقع، قبل از اين در . است

 .تان دوبرابر نتيجه بگيريد كند با نصف همان تالش، در سر كار يا امور درسي مي تانكمكگذارد، و برعكس،  شما تأثير منفي نمي
اري از پـيش ببـرد، و جامعـه هنـوز بهتـرين      توانـد كـ   بشر بدون آن نمي. در مورد علم، علم ديگر به اين مرحله رسيده است

علمـي نخواهـد    هيچ در آينده .نخواهد داشتوجود  دارنداي كه مردم  آيندهِ اجتماعاما در . كند كه آن را جلوتر ببرد اش را مي سعي
 خـواني هـم ام كه با بشر  فقط گفته. ام موقع آن را رد نكرده ولي باز علم محصولي از كيهان است، و براي همين است كه هيچ. بود

كنـد كـه ايـن     گيرند، كه محرزتر مـي  شود آن را به بشر داد، مخصوصاً در آينده، كه مردم مسير خدا شدن را پيش مي ندارد و نمي
كنـد و محـيط    مـي عمـل  نقش منحرف كردن مـاده  در كند، و  حرمتي مي علم در اصل به خدايان بي. د به بشر دادشو علم را نمي

هـا هـم منحـرف شـود، و      هاي انسان شود كه پنداشت شود، بلكه باعث مي نه تنها موجب انحراف ماده مي. كند زيست را نابود مي
پس در آينده، اينجا در . زند اي به كيهان صدمه مي ف شوند، و تا اندازهشود كه خيلي از عناصر ماده در روي زمين منحر باعث مي

طور است كه هست، چون قبل از اينكه اصالح دنياي بشـري توسـط فـا بـه      االن همين. ها وجود نخواهد داشت اين مكان انسان
واسطهشود كه علم به، باعث نميندهيداگر شما كار علمي انجام . و مرج شود كاري به آن نداريم  اينجا برسد، بشر هر قدر پرهرج

. طورند شود، چون در مجموع امور اين اگر انجامش دهيد ايرادي ندارد، و اين كار شما بد تلقي نمي. شود خوب ، كار نكردن شما ي
 . پس ارتباطش به اين شكل است

تـوانم تضـمين    نم، و هميشه نيـز نمـي  ك ندرت تمرين مي به .مشغولم، و با خيلي از كارهاي دافا شما هستممن مريد : پرسش
 .كند مي مرا غمگيناين موضوع . كنم كنم كه فا را مطالعه مي
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) خندنـد  حضار مـي ( ي دافا باشيد،  ترجمه درحالي فا وقت كنار بگذاريد، مگر اينكه  گمانم باز هم بايد براي مطالعه به: معلم
 .باز الزم است كه فا را مطالعه كنيد صورتدر غير اين . مطالعه باشيد درحالنظرم بايد  به نيزكه در اين صورت 

نزديـك شـدن اسـت، و اينكـه علـم       درحالصدا  كنم كه اصالح دنياي بشري توسط فا ديگر آرام و بي من فكر مي: پرسش
است؟ آيا اگـر مريـدان   ت جديد اقتصادي يدرآمد يك وضع آيا اين پيش. پيشرفته اين چند وقت منجر به ركود اقتصادي شده است

  )خندند حضار مي(ي خوبي خواهد داشت؟  هاي جديدي باز كنند آينده دافا شركت

هـيچ تعارضـي   نيز در تجلي آنها . اصالح دنياي بشري توسط فا كاري با علم ندارد! كنيد نيست مي تصورطور كه  اين :معلم
شـما  هـاي جديـد، اينهـا مسـائل      باز كردن شـركت  درخصوص. نخواهد بود، ولي باعث تسريع رشد علم هم نخواهد شد شانبين

 .و اگر توانش را داريد انجامش دهيد هستند

ام اين است كه من مشكل مورد مداخله قرار گرفتن ندارم، بلكـه فقـط مشـكلم خـوب      چيزي كه به آن روشن شده: پرسش
 آيا اين درك درست است؟. عمل نكردن خودم است

د متوجه شـويد كجـا خـوب    ياينكه بتوان. اي نداريد خيلي خوب است كه هيچ مداخله. دي نداردطور فكر كردن ايرا اين: معلم
 .تان شويد تزكيه است ايد و متوجه نواقص عمل نكرده

ال اسـت كـه   ؤبه عنوان يك مريد، برايم س. استاد، مضمون فايي كه صبح امروز آموزش داديد خيلي متأثركننده بود: پرسش
 يش از اين اتفاق افتاده است يا چيزي است كه احتمال دارد بعداً اتفاق بيفتد؟آيا اين چيزي است كه پ

همين در مـوردش   قدر جدي است، براي اين. شوند ، و بعضي مريدان تباه ميبد هستندهايي ديده بودم كه واقعاً  نشانه :معلم
 .راجع به اين بود. زده شده استي شروعش  افتد، ولي جرقه توانيد بگوييد كه در آينده اتفاق مي مي. صحبت كردم

هاست، پس استاد فا است، و اين بخشي  استاد تجلي فا در دنياي انسان: ام من مريد شما هستم، و به اين روشن شده: پرسش
 .است "فا را معلم درنظر گرفتن"از مفهوم 

در افالك عظيم، تـا وقتـي چيـزي در    ) تشويق پرشور(  .شدمن خلق  توسطفا : بگذاريد به زبان ساده آشكارش كنم :معلم
 بـودن باشـد،   خـالي خـواه  كند شكل داشته باشيد يا نداشته باشـيد،   فرق نمي –شود  چيز مي پس اين شامل همه – ديكيهان هست

اي هستيد كه  نبودن، يا هر چيز ديگر، تا وقتي شما چيزي هستيد شما را فا خلق كرده است، و شما در اين محيط زندگي ]چيزي[
ي  همـه  نيـز اش  سـازي  در تـازه فـا  فا تمام موجـودات را خلـق كـرد، و    . فا استانداردهايي براي موجودات دارد. ا خلق كرده استف

 درحـال ي فا هستند فعاالنه  مطالعه درحالاز آنجا كه مريدان دافا . دهد ي موجودات را نجات مي كند و همه موجودات را جذب مي
علتي كه در اين زمـان هنـوز نگـه داشـته     . ي كافي خوب نيست اندازه چيز در بدن كيهاني بهديگر هيچ  .فا هستندجذب شدن در 

ها قبل از ميـان   وگرنه مدت. شده اين است كه تمام موجودات در كيهان را جذب كند و اجازه دهد تمام موجودات نجات پيدا كنند
طـور   به هر حال من اين. مام موجودات را از نو خلق كرده بودافالك عظيم از نو ساخته شده بودند، و فا تمام سطوح و ت. رفته بود

ايـن بهتـرين راه حـل    . فا بدانند و با افكار درست جذب فا شـوند  يدربارهگذاشتم تمام موجودات در بدن كيهاني . انجامش ندادم
تمام موجودات پيش از تـاريخ را فـا خلـق    . دهد با تمام موجودات را نشان مي خواهينيكشده  است، و روش انتخاب خواهانهنيك

اسـت حـرف    سـطح در فـالن  جـوآن فـالون   اگر كسي از اين بگويد كـه  . شود استثنا نيست، همه را شامل مي يكسكرد، و هيچ 
انـدازه و   بـي  يارِ بـدن كيهـاني، موجـودات   شـم  اندازه و بي شمار، در بعدهاي بي اندازه و بي در افالك عظيم بي. زند ها را مي اهريمن

، و بـا ايـن وجـود    )تشويق (فا نظر بدهد  يدربارهتواند  هيچ موجودي نمي. تمام آنها را فا خلق كرد !وجود داردشمار در هر بعد  بي
 .اين قدر اين فا عظيم است! متجلي شده است جوآن فالونهمه چيزِ فا در اين كتاب 
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ي خاصـي بـراي سـاختن     كار بردن ماده كنند با به حاضر نيروهاي كهن تالش مي درحالصبح استاد بيان كردند كه : پرسش
ممكن است لطفاً به ما بگوييد كه چگونـه  . ايمان درست و افكار درست مريدان دافا به فا را سست كنند ،تصاوير دروغين از استاد

 توانيم آنها را تشخيص دهيم؟  مي

 شـان سـطح توانند ببينند يـا بداننـد توسـط     چيزي كه شاگردان فعالً مي. شان دهيد نيازي نيست سعي كنيد تشخيص :معلم
 يشـمار بـي هـاي   توانند به شـكل  حاضر براي شما مثل اين است كه مي درحال، و خدا هستندنيروهاي كهن . محدود شده است

تواننـد بـراي    وقت نيروهاي كهن مـي  شان را روي آن چيزها بگذارند، آن وجهفا را معلم در نظر نگيرند، و ت شاگردان،اگر . دربيايند
چيزي كه بـا   –بينيد  چيزي كه مي: كنم كامالً روشن مي تانبرايامروز اين را . شما هر تصوير دروغيني كه بخواهند درست كنند

شان بـاال باشـد،    هاي ديگر، هر قدر هم كه سطح من) تشويق. ( منم .جاهمين. بدن اصلي استاد است –بينيد  تان مي چشم انساني
هايم در سطوح مختلف  ترين مكان آمدم؛ و آن بدن چون به پايين مكان هستمترين  در پايين. اند هايم در سطوح مختلف صرفاً بدن
سطوح را برگـردانم و آنهـا را   هايم در تمام  توانم تمام من مي. هاي باال گذاشتم چون آنها را در آن مكان باال هستندهايي  در مكان

تك سطوحِ كـلِ كيهـان    توانم خودم را طوري متجلي كنم كه در تك و مي. با من باشند جااينزمان  هم شانتماميك بدن كنم تا 
بينند كه شـاگردي راه را اشـتباه    كنند، و وقتي واقعاً مي ها نيروهاي كهن مداخله مي ولي بعضي وقت) تشويق. ( تمامش من باشم

گذارند استاد را در آن سمت ديگـر ببينـد، و از    گيرند، نمي دهند، جلوي ديدش را مي رفته است به او تصويرهاي دروغين نشان مي
دهند يا در  گيرند و در آن بعد حركتش مي اش را مي يك جعلي. ايمان درست داشته باشد جااينگذارند به استاد در  نظر ذهني نمي

فـا كـه   . شـان بگيريـد   فقط ناديده. بنابراين نبايد به آن چيزها نگاه كنيد. كند ارند، و اين شما را گمراه ميد اش مي ثابت نگه جااين
 )تشويق( جاست همين كافي نيست؟  جاست و استاد اين اين

 خندنـد،  حضـار مـي  ( بينيـد؟   ، مـي )اشاره بـه دهـان  (شود؟ همين دهان است  نميفا آموزش داده  جا هستماينكه  مناز آيا 
 يأتواننـد مبـد   نيروهاي كهـن اصـالً نمـي   . نگران نباشيد. كنترل كند مراتواند  نمي يكس. ام اش را من آموزش داده همه) تشويق

حتـي اگـر   . دهم ببيند ي فايي را كه آموزش مي تواند سرچشمه هيچ موجودي نمي. دهم ببينند جاري شدن فايي را كه آموزش مي
خـواهم   يكي از داليلي كه چرا از شما مـي . بگيرد أتوانست رد آن را تا مبد گذشت باز نمي ت ميي ماده و حيا اليه موجودي از اليه

خواهم فا را معلم در نظر بگيريد، و ايـن   از شما مي. طور مداخله شود خواهم با شما اين فا را معلم در نظر بگيريد اين است كه نمي
اگر فا را نداشتيد، در موردش فكـر كنيـد، آيـا    . باز و باوقار تزكيه كنيد ورطبه هست، پس صرفاً مطابق فا عمل كنيد و جاهمينفا 

پس چرا بر اساس الزامـات  ! توانستيد، نه؟ توانيد ببينيد تزكيه كنيد؟ نمي ذره چيزي كه مي امكانش بود كه بتوانيد بر اساس آن يك
 .هستند بين رفتن ها حاال در جريان از كنيد؟ حقيقتش اين است كه تمام آن جعلي فا عمل نمي

آيا درست است كه آنها مطابق الزامات اسـتاد رفتـار   . تعداد كمي از شاگردان خارجي به چين رفتند و بازداشت شدند: پرسش
 نكردند؟

هايي پيدا كنند كه طبق بهترين چيزي كه در توان دارند  مريدان دافا همگي سعي دارند راه. طور بگوييد توانيد اين نمي :معلم
دهنـد غلـط اسـت و فـالن روش      توانيد بگوييد فالن روشي كه شاگردان كارها را انجـام مـي   نمي. كارهايي براي دافا انجام دهند

وقتـي مشـكلي   . هاي خودمان را به ديگران تحميل كنيم توانيم پنداشت د، و ما نميرو يهر كسي مسير خودش را م. درست است
تـان بايـد بـه     شود، همه وقتي مشكلي پيدا مي. هست، سر اين صحبت نكنيد كه كار چه كسي درست بوده و كار چه كسي اشتباه

 .هم كمك كنيد و سعي كنيد راهي پيدا كنيد كه آن را حل و برطرف كنيد

به نظرم جلوي شيطان را . ر من نشان مهرباني فقط اين نيست كه ظاهري دوستانه و خوشايند در سطح داشتبه نظ: پرسش
نـوع   كيكنگ و پليس آلمان  دور از منطق پليس هنگ هاي به مثالً عدم اطاعت ما از خواسته. گرفتن نيز نمايشي از مهرباني است

 .مهرباني بود، و نمايشي از تقواي عظيم دافا
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در مـورد آن  . رسد بايد آنهـا را دور بريزيـد   رسد بايد مهربان باشيد، و به موجودات شيطاني كه مي ها كه مي ه انسانب :معلم
وقت آنها وقتي كه رفتار پليدي با شما دارند معقـول   اش نكنيد، آن اگر خوب اداره. شدند اطالع بودند و كنترل مي ها، آنها بي پليس

تـا آنجـا كـه    . بينيد، بنابراين بايد سعي كنيد كه از اين ضررها دوري كنيد ند شما ضررهايي ميگير نيستند و تضادها كه شدت مي
وقتي چيزي روي دافا تأثير منفـي  . آن سمت ديگر برخورد كنيد] آن موجودات[شود با مردم مهربان باشيد، اما بايد با جديت با  مي

شيطان در پليس آلمـان  . كارگيري قوانين مردم عادي آن را حل كنيد به جدي با طوربهگذاشته يا به آن صدمه زده است، باز بايد 
طرز برخورد يك ملت با دافا چطـور بايـد   . چيزهاي بد بسيار زيادي القا كرده بود، و آن زمان كامالً دور از منطق با ما رفتار كردند

بعـد از اينكـه   ! شان چه كاري بايد كنم؟ با آيندهاست چه برخوردي بايد داشته باشند؟  شانروبرويباشد، و وقتي پليدي و درستي 
دموكراتيـك   يكشور آنها كشـور . كرديد كرديد و به دستگاه قضايي مراجعه مي به آن رسيدگي ميدرنگ  بيها افتاد بايد  آن اتفاق

البتـه، ايـن   . برند، چراكه او با رأي انتخـاب شـده اسـت    جرمي مرتكب شود او را به دادگاه مي شاندولتاست، و حتي اگر رئيس 
 .مورد انجام داداين قبل است، پس سخت است كه االن كار زيادي در  مربوط بهموضوع 

را تحت كنترل  ام توانم خودخواهي چگونه مي. كنم ارزش اين را كه شما مرا نجات دهيد ندارم بعضي اوقات حس مي: پرسش
 دربياورم و به حد استاندارد برسم؟

هـاي   مـردمِ محـيط  . كند هاي هر ملتي با هم فرق مي كند، و عرف هاي هر كس فرق مي عادت. قدر بدبين نباشيد اين: معلم
هـاي مختلـف    هاي منفي فرهنـگ  و جنبه. شوند مي يهاي مختلف موجب عرف هااينهاي فرهنگي مختلفي دارند، و  مختلف زمينه

اسـتاد بـه آن چيزهـا نگـاه     . اي نيسـت  ولي ايـن مسـئله  . گذارد تأثير مي هستند هاي قومي مختلفي روي شاگردان ما كه از زمينه
بينانـه   واقـع . هيـد توانيد هر كاري را خـوب انجـام د   رفته مي برسيد، و رفته] الزم[توانيد به درك  تا وقتي تزكيه كنيد مي. كند نمي

كنيـد و   تـر مـي   را مرتب عميق تانفاي  ي طور كه مطالعه همين. توانيد هر كاري را خوب انجام دهيد مي فوراًنيست كه فكر كنيم 
 . شود خواهيد توانست خوب عمل كنيد مرتب بهتر مي تاندركطور كه  همين

 بهتر روشن كنيم؟ ها را توانيم براي دولت اياالت متحده واقعيت چگونه مي: پرسش

رويم موضوعي  جلوتر كه مي. ايد ايد، و تا اينجا خيلي خوب عمل كرده شما در اين مدت مشغول انجام اين كارها بوده :معلم
 . تر تر انجام داد، و در مقياسي وسيع است از اينكه آن را در سطحي عميق

خواستم بگويم خوب بود، ولي طرز برخوردم قدري  مي چيزي كه. كنندگان نوشتم تمرين من ايميلي براي خيلي از هم: پرسش
 آيا كارم اشتباه بود؟. گذارند كنندگانم ديگر بعد از آن، موضوعات را با من در ميان نمي تمرين هم. منفي بود

قبـولش  . منفي بوده، و براي همين است كـه قبـولش نكردنـد    يايد كه برخوردتان تا حد همين حاال هم متوجه شده :معلم
. شايد، از آنجا كه مريد دافاييد، هر دو طرف بايد به مسائل به شكلي درسـت نگـاه كنيـد   . نكردند چون آنها هم افكار بشري دارند

. نگـاه كنيـد   شـان مثبـت سمت  هميشه بايد به. به سمت منفي ديگران نگاه نكنيد. مريدان دافا بايد هر چيزي را مثبت اداره كنند
ها افكـار بشـري خيلـي زيـادي از طـرف       دادم، موقع كالس ها كه دافا را به شما آموزش مي دانستيد كه آن وقت حقيقتش، آيا مي

فرستادند واقعاً بد بود، ولي من بـه هـيچ كـدام     شد؟ افكاري كه بعضي افراد بيرون مي حضاري كه پايين بودند بيرون فرستاده مي
تـان را   اگر هميشـه سـمت منفـي   . دهم تاننجاتتوانم  كنم، و براي همين مي فقط به سمت مثبت شما نگاه مي. نگاه نكردمآنها 
 تـان نجـات شـد   شدم، و بعد چطور مـي  تر مي كردم عصباني بدهم؟ هر چه بيشتر نگاهش مي تاننجاتتوانستم  ديدم چطور مي مي

تأثير رفتار بشري قرار نگيريد، تحت تأثير افكار بشري قـرار نگيريـد، و تحـت     پس هر موقعيتي كه باشد، تحت) تشويق( بدهم؟ 
  .را كمتر هايشان هاي ديگران را بيشتر ببينيد و منفي مثبت. تأثير احساسات اين دنيا هم قرار نگيريد
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ايـن  . كنيم، من حرفي براي گفتن ندارم، و هيچ نظري نـدارم  كنيم و تبادل تجربه مي وقتي فا را گروهي مطالعه مي: پرسش
 مشكلي ندارد؟ 

اگر وقتـي ديگـران صـحبت    . خواهيد صحبت كنيد صحبت نكنيد اگر نمي. تان باعثش شده باشد شايد وضعيت تزكيه :معلم
اگر بخواهيـد صـحبت   . توانيد صحبت كنيد صحبت نكنيد؛ مشكلي ندارد وقت اگر نمي كنند ناراحتيد كه حرفي نداريد بزنيد، آن مي

 .شودشما  تان مانعنزدن گذاريد عادت حرفولي ن. آيد و صحبت خواهيد كرد كنيد خودش طبيعي مي

اين نقش مهم دقيقاً چيست؟ . اند كه مردم آينده نقش مهمي در اين سطح كيهان به عهده خواهند داشت استاد گفته: پرسش
 ممكن است توضيح دهيد؟

ي بشـر هـر قـدر     ريخچهزنم؟ تا و چرا اين حرف را مي. خواهد بود يخاص نهايتبيها جاي  در آينده اين مكان انسان :معلم
. هـا خلـق شـد    فا خلق شد، و براي همين اين سطح انسان -هم كه طوالني باشد، بشر براي نجات تمام موجودات و براي اصالح

هـا   هـاي ديگـري بـود، و آن سـياره     كه زمين هست، قبالًهـا سـياره   جاييايندر اين نقطه، . بشري وجود نداشت ها هيچ نوع قديم
ها بود كه چيزهاي بسيار زيادي مثل آب، گياهان، حيوانات  به خاطر وجود انسان. كرد ر زمين امروزي فرق ميساختارشان با ساختا

بـاالترين   سـطحِ . بـود بـدتر بودنـد    جـا ايـن هـاي   هايي كه قبالً روي سـياره  موجودات و محيط. و غيره روي اين زمين خلق شدند
 ها در  و هر تعداد بار هم كه سياره. ي، هيچ انساني در اين مكان وجود نداشتبه بيان. شبيه موجودات فضايي بودند جاآنموجودات

. زمين قبلي و اين زمـين : در تمام تاريخ فقط دو سياره انسان داشته است. اين مكان نابود و خلق شدند هيچ انساني وجود نداشت
فـا شـروع    -بار واقعي است، اصـالح  اين. ب دادندبار نظم و ترتي زمين قبلي آزمايشي بود كه نيروهاي كهن براي آموزش فاي اين

 .كه آن روند را نظم و ترتيب دادند هستند نيروهاي كهن. شده است
ي اين چيزها را نظم و ترتيب خواهند داد، و در البـالي آن نظـم و    دانستم نيروهاي كهن همه بيايم مي جااينقبل از اينكه 

توانند تغييرشان  رسد نيروهاي كهن نمي بسياري از چيزهاي بنيادي مي بهاما وقتي . خواستم را انتخاب كردم ترتيب، چيزي كه مي
از هشـتاد درصـد    بيشفا شروع شد نيروهاي كهن باز  -بعد از اينكه اصالح اماهرچند امور به آن صورت معين شده بودند، . دهند

تـوانم چنـين رفتـاري را تأييـد كـنم، اينكـه از مـن بـراي ارضـاي           نمـي . چيزي كه قبل از تاريخ تعيين شده بود را تغييـر دادنـد  
آنهـا را  اين يكي از داليلي است كـه  . دگيرن كنند و ايمني تمام موجودات و افالك عظيم را ناديده مي شان استفاده مي خودخواهي

ي كافي خوب  دانستم كل اين ديگر به اندازه مي زيرافا كردم  -ديگر اين است كه شروع به انجام اصالح دليل. كنم مي سازيپاك
بـه قتـي امـور   فقط وكه اين، و دهندتوانند تقدير انهدام را تغيير  خرد داشته باشند هنوز نمي داخل آننيست، هرقدر هم موجودات 

طور انجـام بـدهم را درك    اما هيچ كدام از چيزهاي كهن، اينكه من كارها را آن. نجات پيدا كنند توانند بنيادي تغيير كند مي طور
توانسـتند، نجـات موجـودات     كنند چه نمـي  آن را دركتوانستند  توانستم به انجامش برسانم، و چه مي با اين وجود مي. كردند نمي

بـي شد براي حل و فصـل تمـام مشـكالت     گذر از تمام سدها و انجام هرچه كه مي درحالبنابراين . حياتي استچيزي است كه 
تـا  . دهم اميد نجات واقعي همه چيز اسـت  اند كه هر كاري كه انجام مي در اين روند، موجودات سطوح مختلف ديده. ام بوده شمار
توانـد   خواستند انجام دهند نمـي  اند كه هر چيزي كه نيروهاي كهن مي ديده نيزكه انجام شده است، تمام موجودات اين را  جااين

 .اي ندارند امور را حل و فصل كند، چراكه آن چيزها ريشه
كند ديگر اثري از نيروهاي كهن نيست، و ديگر هيچ كدام از عوامل مربـوط   فا در باالتر پيشروي مي -طور كه اصالح همين

نيروهاي كهن، در خصوص رفتن به سمت . شوند اي تمام مي بدون هيچ نتيجه – ندارندكهن وجود هاي نيروهاي  به نظم و ترتيب
تر اسـت، مـانعي كـه     از همه سخت زدن آنتر است، كنار  سازي و نجات تمام موجودات، مثل مانعي هستند كه از همه بزرگ تازه

بيشتر از همه احتمال دارد باعث شود فرد مسير خود را گم كند، نتواند راحت درست و اشتباه را از هم تشخيص دهد، و مانعي كـه  
ي تولد افالك عظيم جديد هسـتند، و مـانعي    زندگي در لبه و تر است؛ آنها يك قفل حياتي و مرگ چيره شدن به آن از همه سخت

اند شـانس   خواستم به موجودات كيهان كه پايين افتاده اما قبالً اين مكان را انتخاب كردم چون مي. سازي سيار بزرگ مقابل تازهب
سـازي، تمامـاً دربرگيرنـدگي، و     برگشت بدهم، و اين را بخشي از توانايي كيهان كنم كه بگذارد موجودات وارد مكانيزم هماهنگ
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اوه، وقتي كه مردم بـه  "گفتند،  مردم قبالًها مي. مسير مردم آينده كه خدا شوند واقعاً محقق شده استبنابراين . انهدامي شوند بي
رويد، ولي آيا خدا شما را خواهد ديد؟ در اصل، در انجيل خيلـي واضـح بيـان     گوييد به ديدن خدا مي شما مي. "روم ديدن خدا مي

كـه واقعـاً بـه حـد     را آن افـرادي   ،لـرد است كه وقت  ستاخيز است، فقط آنرسد، كه روز ر شده كه فقط وقتي كه زمان پاياني مي
شـعور در طـول جريـان     امـروز، موجـودات ذي  . خواهـد كـرد  و رسـتگار  پـذيرفت  خواهـد  انـد   رسيده "آسمان"استاندارد رفتن به 

بـا  . اند افتاده به جهنم مي كارانگناهند در اين رو. اند اي بعد از زندگي ديگر، همگي در انتظار بوده ، زندگيشانمداومهاي  بازپيدايي
را پس دهند و رنج ببرند، و بعد  شانگناهانالزم است آنجا تاوان . شوند اش اين نيست كه نابود مي اين حال، رفتن به جهنم معني

نكـه كسـاني كـه گناهـان     اما بعـد از اي . كنند گردند و دوباره شروع به بازپيدايي مي را پس بدهند برمي شانگناهاناز اينكه تاوان 
فرسـتند، و وقتـي كسـي از     مـي  "پايـان  جهنم بـي "شوند و آنها را به  روند مستقيماً نابود مي العاده عظيمي دارند به جهنم مي فوق

 .طور بود قبالً اين. تواند زندگي كند وقت دوباره نمي ي نيستي داخل برود ديگر هيچ دروازه
ي بشر ظاهر شدند، و به اين ترتيب تزكيه و ايمـان درسـت پديـدار     ان نيز در صحنهنژاد انسان خلق شد خدايكه پس از اين

توانست تزكيه  دليل اينكه روح كمكي مي. كرد گاه خود فرد نبوده كه تزكيه كرده است، روح كمكي بود كه تزكيه مي اما هيچ. شد
طور  طور بود؟ براي مثال، همان چرا اين. سه قلمرو شود آنكه واقعاً وارد شد بي ي فرضي سه قلمرو مي كند اين بود كه وارد محدوده

اند، چرا كه آن فقط يـك   اند، در اصل واقعاً داخل آن انسان نشده كه كمي قبل گفتم، وقتي بعضي موجودات وارد بدن بشري شده
هـر  . توانـد وارد شـود   نمي يكسهيچ . ام من تمام بعدهاي طرفي از مريدان دافا را كه كامل تزكيه شده است مهر كرده. بعد است
ي رد  كنند، و به آنها اجازه فا و استاد از اين مراقبت مي -تواند از داخل طرفي كه كامل تزكيه نشده بگذرد، اما محافظان كسي مي
طور اسـت كـه    اين جااينوضعيت استاد در . تواند از داخل من در آن سمت ديگر رد شود البته، هيچ عنصري نمي. دهند شدن نمي

هـاني بـزرگ و بسـيار عظـيم     يهـاي ك  هاي تمام خدايان، تمام موجودات، و تمام عناصر در تمام بدن سطح بيروني بدن من حيات
هاي  ها و شكاف ولي آن عناصر در فاصله. اين وضعيت قبل از ورود اصالح دنياي بشري توسط فا است. كيهان را نگه داشته است

همچنين، مثل . توانند از داخل بدن مردم عادي بگذرند ، و در اين مدت ميخدا هستندز فضايي كه حافظ بقاي موجودات هستند ني
. ايد كشيد آنها را فرو داده كشيد، وقتي نفس مي درست مثل وقتي كه نفس مي –ور باشند  ماند كه موجودات در آنها غوطه اين مي

و آنهـا روح  . كننـد  فـرد عـادي بـه دلخـواه عبـور مـي      ك ياز داخل بدن  ميكروسكپيهاي بين ذرات، موجودات كيهان  در شكاف
كـه در اصـل    گويند كه اين را ديدند و آن را ديدنـد، در صـورتي   ها مي خيلي. است يطور كيهان صرفاً همين. تسخيركننده نيستند

واقعـاً بـا ذرات آن    انـد، و  آنها واقعاً داخل نشده. سازد بعدهاي مختلف مي زمانيهمبيشتر چيزي كه ديدند تصاوير كاذبي است كه 
خودشان بودند،  ميكروسكپيكردند در قلمروهاي اصلي و  هاي كمكي كه در گذشته تزكيه مي بنابراين آن روح. اند فرد ادغام نشده
. توانستند برگردند وقت نمي كردند و هيچ شدند سقوط مي اگر مي. شدند ادغام نمي تانبدنبا ذرات واقعي . ي مفروض و در محدوده

ها، سقراط، حكيم يونان قديم، نيز گفتـه   و بين انسان. ل، حتي يك موجود هم كه از آسمان پايين افتاده بود نتوانسته برگردددر قب
او واقعاً يك پيامبر بود، ولـي مـردم او را فيلسـوف در نظـر     . تواند برگردد است كه هيچ كسي كه از آسمان سقوط كرده است نمي

 .اند گرفته

اند كـه   كنندگان پيشنهاد كرده بعضي تمرين. ك بيماري جدي را داشته استيي ما عاليم  اي در منطقه كننده تمرين: پرسش
انـد چنـين    كه ديگران اين نكته را مطرح كردند كه استاد هرگز از مـا نخواسـته   يدرحالگروهي به سمتش افكار درست بفرستيم، 

 زند؟ آيا اين كار به دافا آسيب مي. كاري كنيم

اگر كاري كنيد كه همه كتاب را براي او بخوانند، يا فا را . كنيد، و اين صدمه زدن به دافا نيست همديگر كمك ميبه : معلم
براي او بخوانند، به سمتش افكار درست بفرستند، و به صورت گروهي دور او را بگيرند، اين چيزها موثر خواهنـد بـود چراكـه در    

كي از عوامل است؟ چون اين بعـد را عناصـر پايـاني سـطوح بـاال بـه       يو چرا . ح استمطر ِعوامليكي از  ،بودن ي نزديك فاصله
ولي اگر افكـار درسـت كسـي قـوي باشـد آن      . هايي در اين بعد وجود دارد اند، و هنوز اختالف هاي گوناگوني تقسيم كرده قسمت
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را  تانجلويجلوي شما را بگيرد، چون اگر سعي كند تواند  خيلي درست باشند نمي تاناعمالاگر . شود از بين برد ها را مي اختالف
 .طور است اين. بگيرد فا را نقض كرده است

استاد . اند قلمرو شده پله وارد سه شعور از افالك عظيم كيهان پله ياستاد يكبار اين فا را آموزش دادند كه موجودات ذ: پرسش
 ارتباط بين اين دو چيست؟. يافت ييقلمرو بازپيدا به درون سهاند كه شاكياموني از سطح ششم جهان مستقيماً  همچنين گفته

قلمـرو شـامل    بازپيدايي مستقيم از سطح ششم جهـان بـه سـه   . حد است استاد اين را هم گفته است كه قدرت فا بي: معلم
بايسـت توسـط    و مـي رسيد،  قلمرو مي كرد و به سه بايست به شش سطح از جهان نفوذ مي اين روند اين بود كه او مي. روندي بود

اي از هر جهاني كه در آن بين بود و نيز تمام بعدهاي گوناگوني كه در آن بود پوشيده شود، يا به عبارتي، هر وقت كـه يـك    اليه
شـود نيـز    آيا وقتي كسي از آسمان بيرون انداخته مي. شدند اي و سطحي اضافه مي اي ديگر از ذرات رويه آمد اليه سطح پايين مي

البته، وقتـي  . پله پايين آمدن، صحبت از گذرِ آني است و توقف كردن افتد؟ صحبت از اين موضوع و پله شكل پايين نميبه همين 
طور كه موجـودي بازپيـدا    همين. كند شود، اهميت و هدف اين كار كامالً فرق مي آيد و سطح به سطح بازپيدا مي خدايي پايين مي

در آن سطح فقط پدر و مادر و خواهر و برادر ندارد، خانواده و دوستان بسيار زيـادي هـم   او . دهد شود روابط كارمايي شكل مي مي
 .ي كارمايي دارند دارد كه همگي با او رابطه

رود، سخت است تشخيص دهـيم كـه بـه خـاطر      فا امور نرم و هموار جلو نمي -وقتي هنگام انجام كارهاي اصالح: پرسش 
تـوانيم ايـن دو را    چگونه مـي . خواهد آن كار انجام شود اي است كه استاد نمي اينكه اشاره مداخله از سمت نيروهاي كهن است يا

  بهتر از هم تشخيص دهيم؟
گويم كه فا را مطالعه كنيد، و شما بايـد   ي شما مي براي همين است كه به همه. بايد از فا براي ارزيابي استفاده كنيد :معلم

خواهيـد   باشد كه هر كاري كه مي تانهمراهالزم نيست تمام مدت كتاب . چيزي استفاده كنيد عنوان استاندارد ارزيابي هر از فا به
تان را به كار ببريد تـا   ايد بايد تفكر معقوالنه بعد از اينكه فا را مطالعه كرده. را با چيزي كه در كتاب است مقايسه كنيد انجام دهيد

كنيد كه بايـد انجـامش دهيـد، پـس      اگر حس مي. ه بايد انجامش دهيد يا نهن كنيد كه آن كاري است كيبه عنوان مريد دافا تعي
قـدرها عميـق نيسـت؛ و     هنـوز آن  تـان دركو اگر هم اشتباه از آب در بيايد، فقط علتش اين است كـه  . اشكالي ندارد] انجامش[

آيا بـه همـين   . دهيد كارها را انجام مي كرديد كه بر طبق فا شود براي شما اشتباه بزرگي به حسابش آورد، چون واقعاً فكر مي نمي
 .مسئول بودن نسبت به فا مسئول بودن نسبت به خودتان است. صورت نيست؟ اما بعد اين را بهانه نكنيد

اي به خاطر مداخله از طرف نيروهـاي   كننده وقتي تمرين: ها از بين مريدان اين طرز فكر را دارند حاضر خيلي درحال: پرسش
هايي داشته باشد، نبايد به شكنجه اجـازه   كنند كه اگر هم وابستگي ديگر فكر مي كنندگان كند، تمرين هايي تجربه مي كهن محنت

واقع  مؤثركننده رشد نكند آيا اين كار  الم اين است كه اگر خود آن تمرينؤس. بفرستندداد كه اتفاق بيفتد و همه بايد افكار درست 
 شود؟ مي

فرسـتادن افكـار   . آيـد  اگر او خودش معقول نباشد هر كاري هم كنيم هيچ به حساب مـي . شود اي مي مانع جدي اين: معلم
هـر كـاري كـه كسـي     . هايي را كه داخـل ذهـنش اسـت   تواند چيزهايي را كه بيرون از اوست از بين ببرد ولي نه چيز درست مي

آيـد،   وقتي اين وضع پـيش مـي  . خواهد يا نه گيرد چيزي را مي اوست كه تصميم مي –آيد  خواهد انجام دهد از يك فكر او مي مي
وانيد برويد و به او ت ، ميدهدتواند انجامش  اگر واقعاً نمي. شود ها ناشي مي اي در ذهنش باشد كه از وابستگي كنم بايد گره فكر مي

 .فا امور را متوجه شود سعي كنيد كمكش كنيد با بيشتر مطالعه كردن فا و بر اساس حقايق. اين كار اشكالي ندارد. كمك كنيد

هاي نيروهاي كهن مخالفت كنيم، قبـل از اصـالح دنيـاي     گويد ما بايد با نظم و ترتيب ديدگاهي وجود دارد كه مي: پرسش 
 .ها كمك كنيم حقيقت را متوجه شوند آميزي از زمان ايجاد كنيم، و به چيني ي صلح دورهبشري توسط فا 
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هـا كـه حقيقـت را متوجـه شـوند و       كمك به چيني. اينكه بخواهيد شكنجه را متوقف كنيد، اين ديدگاه اشتباه نيست :معلم
 "آميزي از زمان ي صلح دوره"ولي چيزي به نام  .شعور كارهايي هستند كه مريدان دافا بايد انجام دهند نجات دادن موجودات ذي

ي كمتر و كمتري خواهد داشت، و مجـازات كارمـايي بسـيار زيـادي      شيطان فقط كمتر و كمتر خواهد شد، و شنونده. وجود ندارد
 .اتفاق خواهد افتاد

ود دسـت بكشـد، خودكشـي    دن از دافا ترجيح بدهد از زندگي خياي در زندان به جاي دست كش كننده آيا اگر تمرين: پرسش
 تخطي از دافا است؟

ترسيد، چرا خودكشـي كنيـد؟    قدر پابرجا كه حتي از مرگ هم نمي اگر واقعاً محكم هستيد و اين. خودكشي غلط است :معلم
ارزيـابي   چطور بايد نگاه كرد؟ البته، من براي يك مريد دافـا  تانكردنبايد توجه كرد، اما به خودكشي  تانبودنمطمئناً به پابرجا 

اما اگـر هـم آن عمـل هـيچ     . كنم ي آن فرد نگاه مي كنم، و به آن با توجه به تمام تاريخچه كنم، به يك چيز نگاه نمي كاملي مي
چـرا  . پيامد خاصي نداشته باشد، آيا باز ننگ نيست؟ براي اينكه، استاد در فا آموزش داده است كه خودكشـي كـردن گنـاه اسـت    

ام كه فشاري كه زير آن  اي از درك و فهم نيست، هست؟ گفته اين فقط مشكل عادي! را اداره نكرديد؟ مطابق الزامات فا خودتان
هـاي عـادي    آمديـد كـه فقـط محنـت     جاايند؟ آيا يشود بسيار زياد است، اما، باز، چرا به اين دنيا آمد محيط شيطاني احساس مي

 تحمل كنيد؟ بعد اينكه، چه چيزي در انتظار شما هست؟

اي داشتيد؟ اگـر داشـتيد، االن در چـه وضـعي      آيا قبالً هيچ روح كمكي. اي نداريد ايد كه هيچ روح كمكي شما گفته: پرسش
 هستند؟

دنيا آمدم درست مثل شما بودم، و بايد هر چيزي را كه فـرد   وقتي به. اي ندارم االن هيچ روح كمكي) خندد معلم مي( :معلم
شان بـه كمـال    نظم و ترتيب دادم كه همه شانبرايرفته برداشته شدند، و  ام رفته در مدت تزكيه بعدها آنها. داشتم عادي دارد مي

حتـي   هايشـان  تان همگي خدا خواهند شـد، و بعضـي   هاي كمكي اگر به كمال برسيد و به سطوح خيلي بااليي برسيد روح. برسند
 .ال برسندشان الزم است به كم همگيشوند، پس  بااليي مي  خدايان بسيار سطح

. "خواهند بـه آن برسـند دسـت پيـدا كننـد      خواهند به هدف آنچه كه مي نيروهاي كهن مي"اند،  استاد گرانقدر گفته: پرسش
 معني اين چيست؟

فـا   -فا كيهان را به وضعي كه قبل از اصالح -خواهند در اصالح خواهند به آن برسند اين است كه مي هدفي كه مي :معلم
هاي خودشان، باز آب خودشـان، بـاز خـدايان خودشـان، و بـاز وضـعيتي كـه         باز كوه –آن سيستمِ خودشان  داشت برگردانند، به
خواهند اين است  تغييري كه مي. خواهند تغييري بدهند آنها امور را به اين صورت انجام دادند، بنابراين نمي. خودشان قبالً داشتند

اش  خـوب، معنـي  . دست لباس كهنه است هنوز هم همان. لباس چركدست  كيكه نماي ظاهري بهتر شود، درست مثل شستن 
خواهند كه، بـر مبنـاي از دسـت     آنها فقط مي. شود توصيفش كرد طور مي فقط اين. اين است، ولي اين مقايسه دقيقِ دقيق نيست

ولي هرگز چنين اتفـاقي  . رد كننداين فاجعه را  ،زيركي هاي دقيق، بتوانند به چيزي كه اول داشتند، از راه نظم و ترتيب ندادن هيچ
ام؛ وگرنه با اينكه قصد نداشتند تمـام ايـن را    كرده] و نفي[از همان اول آنها را رد . خواستند اين چيزي است كه مي. نخواهد افتاد

 .كرده بودندكنند، اما اين كار را نابود 

هـا بـراي مـردم     رد موضوع روشن كردن واقعيتدر مو. تر شده است برايم واضح است كه زمان باز هم دوباره سريع: پرسش 
 ...دنيا

 )خندند يم حضار. ( ك شده استيهوا تارديگر ام و  به چند پرسش جواب داده فقطانگار . بله، درست است :معلم
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ممكن است لطفاً كمي . رسد فا، وقت بسيار تنگ به نظر مي -ي فا و انجام كارهاي اصالح در مورد موضوع مطالعه: پرسش 
 جزئيات اين موضوع بپردازيد؟ بيشتر به

تـر كارهـا را انجـام دهـم زمـان       توانم به شما بگويم كه هر چه سـريع  مي. شود تر مي حاضر زمان مدام سريع درحال :معلم
خـدايي از   نيـز زمان  زيرا. اند فاي من و زمان را به هم وصل كرده -اصالح كيهان،مكانِ شود چراكه عناصر باالترين  تر مي سريع

اند، و وقتي كُندم آنها كُندنـد،   وقتي من سريعم آنها سريع. اند فا را به هم وصل كرده -آنها همه چيز در اصالح. كيهان كهن است
اما من، معلم شما، انتخابي جز اين ندارم كه كارها را سـريع  . شود تر مي تر كارها را انجام دهم زمان سريع همين هر چه سريع براي

 درحالدانيد كه جهان به سرعت  مي. اگر به موقع به آن نرسم، در آخر ديگر خيلي دير است كه همه چيز را نجات داد. همانجام د
داننـد،   دانشمندان امروزي ايـن را مـي  . انبساط است درحالانبساط است، و بشر نيز ديده است كه جهانِ درون اين محدوده حاال 

ايد كه بادكنك چطور است، نـه؟   افتد؟ ديده در پايان انبساط چه اتفاقي مي. زايش استدرست است؟ سرعت انبساط مدام رو به اف
حـال   دانشـمندان تـا بـه   . تركـد  مـي  – "!بنـگ "كنيد، و وقتي تا آخرين حدش آن را باد كنيد،  كنيد، و باد مي كنيد، باد مي باد مي
 -كم جاهايي كه اصالح نتوانم دنبالش كنم، تمام اين، يا دستاگر . دانند كه اين انبساط ترسناك است اند، و مي ي اين شده متوجه

 .شود فا هنوز تمام نشده است، نابود مي
تـوانم   شـود مـي   حاضـر تـا چيـزي ظـاهر مـي      درحال. اولش فاصله بسيار زياد بود، خارج از تصور. مجبورم سريع عمل كنم

تـوانم   شود مي اي كه ظاهر مي دارد، بنابراين همان لحظه مثالً فرض كنيد اين چيز صد قسمت. وقت قسمتي از آن را بگيرم همان
ي آخرِ ايـن هسـتند كـه كـامالً بـه آن       ي آخر از مرحله امور در مرحله. بالفاصله آن را بگيرم و بعد در يك آن حل و فصلش كنم

از آنها جلو زده است، و در  چيز همين االنش هم طورند، چون همه امور يك ،فا را كامل كرده باشم يا نه -چه اصالح. نقطه برسند
 . اي ندارند كه بتوانند مانعم شوند فا ديگر زمان و مكانِ اصلي هيچ معني واقعي -مدت اصالح

 )كنند مريدان تشويق مي) (خندد معلم مي... (ايد ساعت پشت هم صحبت كرده شما سه: پرسش
 .دهم ها را جواب مي پرسشنوشته شده و آن  شانرويدارم كه كلمات كمتري  هايي را برمي برگه دارم: معلم

 اي با دافا دارد؟ ي كارمايي او چه نوع رابطه. ي دائو كننده شاعري بزرگ بود، و يك تزكيه "لي باي": پرسش

. ( مـن بـودم   از آنها شما بوديد، و خيلي از آنها  خيلي. فكر كنيد شاندربارههاي تاريخي، نبايد زياد  در مورد شخصيت: معلم
ها و استعدادهاي شما  توانايي. سرچشمه نگرفته است جاآنها و استعدادهاي شما از  توانايي! اما بابت اين زياد شادي نكنيد) تشويق
 .ندارند] گذشته[و ارتباطي به آن ) تشويق( بار به شما داده است  را فا اين

اي دارند، در آغـاز نـه تنهـا احسـاس      نسبتاً عاليافراد اجتماع بشري عادي، مخصوصاً آنهايي كه در اجتماع مناصب : پرسش
اما روشي را كه خيلي از مريدان دافا كارهـا  . رن نداشتند، در واقع احساس مثبتي هم داشتند -شن -اي نسبت به دافا و جن منفي

 .آيد نظر نمي است و مهربانانه به افراطيكنند خيلي  پسندند، و فكر مي دهند نمي را انجام مي

از آن طرف، آيا امكان دارد به خاطر تفكراتي باشد كه مردم عـادي پيـدا   . ان دافا بايد به اين موضوع توجه كنندمريد :معلم
به انجـام خيلـي   نسبت زده نبودن؟ آيا علتش اين است كه  اصطالح آداب، داشتن تعادل، و شتاب اند، تفكراتي چون رعايت به كرده

ما در وضعي نيستيم كه بخواهيم كارها  .درحال مردن هستندكند، و مردم  شكنجه ميسريع كارها نظر خوبي ندارند؟ شيطان ما را 
مريدان دافـاي مـا در   . تان را در مراعات آداب اجتماعي كنيد اما از طرفي، بايد بهترين سعي. طور با خيال راحت انجام دهيم را آن

به هر صورت، مريـدان دافـا، شـما بايـد تمـام      . كنند يگيري م شعورند، ولي آن افراد باز هم سخت تب و تاب نجات موجودات ذي
كنيم، پـس اگـر    كه ما به باال صعود مي يهستند درحال نيلغزيدن به پاي درحالمردم ! تان را كنيد كه باز هم سازگارتر باشيد سعي
 .طور انجام دهيم شان دهيم بايد كارها را آن خواهيم نجات مي
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سوءاستفاده از تعـداد   درحالصبح امروز كه فا را آموزش داديد اشاره كرديد كه نيروهاي كهن  !قدرگراندرود، استاد : پرسش
گونـگ اسـت كـه در     آيا ايـن مثـل همـان جنـون چـي     . دهند هاي خاصي را بروز مي كنندگاني هستند كه وضعيت كمي از تمرين

 سخنراني ششم جوآن فالون آمده است؟

پوشـش داده  فالون  جوآنچيزي كه صبح گفتم را . ي مشغول ايجاد مداخله هستندهاي مختلف آنها در اصل در قسمت :معلم
كند ولي معاني درونـي بسـيار    ي امور به صورت كلي صحبت مي درباره جوآن فالون. حالت تكميلي دارد جوآن فالوناست و براي 

عمـق  . رسـد  دهم سخت بـه نظـر مـي    وقت درك فايي كه االن آموزش مي اگر فا را مكرر مطالعه نكنيد، آن. عميقي در خود دارد
مختلـف   يا در سـطوح توانـد خـودش ر   فا مـي . فاي دافاي كيهان چيزي نيست كه بشود در سطوح پايين كامل متوجه شد حقايق

 .كامالً دربرگيرنده است –سطح به صورت عام و يا خاص متجلي كند  تواند خودش را در همان متجلي كند، و مي

آيا آنهـا را هـم نيروهـاي كهـن     . رسند ها به نظر مي آزادي، دموكراسي، و حقوق بشر اصولي درست در دنياي انسان: پرسش
 ادند؟فاي امروز نظم و ترتيب د -براي اصالح

ها نيستند، بلكه، آنها را نيروهاي كهـن   آنها اصول انسان. قسمت دوم اين صحبت درست است، ولي قسمت اولش نه :معلم
كـه از   يهـا سـال   در طول ميليـون . اند، و دموكراسي در واقع يك اصل بشري نيست اصول بشري بسيار ساده. نظم و ترتيب دادند

در اوجش بيشتر از ده هزار كشور روي زمين بود، و بيشـتر  . اند ي پادشاهان بوده سلطهتاريخ بشر گذشته است مردم هميشه تحت 
حكومت پادشاه به "گفتند  اين تمدن قديم بود، و براي همين است كه به آن مي. از ده هزار پادشاه، شاهزاده، و ملكه وجود داشت

و اهميتـي نـدارد كـه    . اغي بـود يخدايان آدم قدرتمند يك  چشم ولي به. "كشور؛ فتح دنيا با نيروي نظامي؛ قدرتمند قهرمان است
كردنـد كـه نبـرد كنـد و او را      پس چرا خدايان كاري مي. ديدند كردند او آدم درستي است، خدايان او را ياغي مي ها فكر مي انسان

ها ظـاهر   ي در بين انسانخواستند وضعيت خاص خواستند بر روي زمين به اهدافي برسند و مي كردند؟ چون خدايان مي قهرمان مي
شد به انجام كارها طبق الزامات خدايان ادامـه   بعد كسي كه انتخاب مي. كردند شود، و بايد كسي را براي انجام كارها انتخاب مي

د بـه او  رسـان  داد، از آنجا كه خواست خدايان اين بود، خدايان بعد از اينكه به انجامش مي هرچند آن كار را با زور انجام مي. داد مي
و چه نوع افتخاري؟ او را قهرماني بزرگ كنيم كه همه تحسينش كنند، كسي كه افتخار حكمراني به سرزمين را . دادند افتخار مي

ـ نيا يول ،شوندينم گرفتهح در نظر يها صح انسان اصولقلمرو، رون از سهيب) خندد معلم مي! ( همين –دارد  هـا   ن انسـان يجا در ب
 .ن شكل بوديقبل به ا يِاصول بشر. شوند ياصولِ درست م

 يكسـ انـد، و ديگـر هـيچ     بسـياري از پادشـاهان در چـين بازپيـدا شـده      بودپيش در  كهفا  -در اين چند وقت اخير، اصالح
از سطوح مختلف از خيلي از سـطوح بـاال بـه پـايين      يموجودات. و موضوع ديگري هم هست. توانست بگويد كه پادشاه است نمي
وقت بايد پادشاه كـرد؟   چه كسي را آن. هاي مختلف را تغيير داده است اند، و اين امر تركيبِ قوميت اند و به انسان بازپيدا شده آمده
راي خودشان انتخاب كننـد،  ها ب تر هم هست، و بنابراين نيروهاي كهن خيلي ساده گذاشتند خود انسان ي اين موضوع سخت اداره

 .ها به اصل و اساسش نگاه كنيد، به خاطر اين دو موضوع پيدا شد دموكراسي، وقتي از آسمان. و اين دموكراسي است
هاي بشري تمام شـدند،   پوسته. حفاظت از حيوانات هم هست –شود  در رابطه با حقوق بشر، فقط محدود به حقوق بشر نمي

فـا   -تمام اين چيزها اين اواخر اتفاق افتاد، و مرتبط به اصـالح . ها هم به گياه ان بازپيدا شدند و خيليها به حيو براي همين خيلي
ولي قرار نيست . خاطر دافا آمد، براي دافا متولد شد، و براي دافا خلق شد چيز به ، همهبودپيش  درفا  -طور كه اصالح همين. است
 .اين استوضعيت . چيز نقش مثبت داشته باشد همه

حاال كـه مـا   . شود اش جدا مي مان از بقيه استاد گفته است كه بخشي از ما كه كامل تزكيه شده است در مدت تزكيه: پرسش
 توانيم از سد اين جدايي بگذريم؟ فا هستيم، چگونه مي -ي پاياني اصالح در مرحله

كه فـا دنيـاي بشـري را     يدرحالبزرگ است، و فقط  شانبينترين عناصر هم هستند شكاف  چون عناصرِ آخر بزرگ :معلم
اين امور را فقط وقتي آن نيـروي  . شود آنها را كامالً از بين برد فاي استاد برسد مي -كند وقتي نيروي پرقدرت اصالح اصالح مي
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اي ديگر به  زاويه يا از. همين كه برسد و گذر انجام شود، شروع اصالح دنياي بشري توسط فا است. شود حل كرد عظيم برسد مي
تان شـود،   كنندگان نيتمر تواند باعث ضررهاي كمتر در بين مريدان دافا و هم دهيد مي آن نگاه كنيم، كارهايي كه امروز انجام مي

توانيد وضعيتي به بـار بياوريـد كـه     باز با اين حال، در روند اعتباربخشي به فا مي. تواند مشكل را به طور بنيادي حل كند ولي نمي
تواند افراد بيشتري را نجات دهد، و جلوي اينكه شـيطان خيلـي شـرورانه عمـل كنـد را       قسمتي از مردم دنيا خوب شوند، كه مي

 .گيرد، ولي پايانِ آن نيست مي

 ...فا آنها -قصد داريد به ما مطالبي در مورد خدايان اوليه بگوييد؟ در مدت اصالح ياستاد، ك: پرسش

ام همگـي   صـحبت كـرده   ي آنهادربارهخداياني كه . اند ام خدايان اوليه كرده ي آنها صحبتبارهدرنيروهاي كهني كه  :معلم
آنهايي كه . اند ترين موجودات هر سطحي بودند، و نابود شده توانم به شما بگويم، آنها عالي آن نيروهاي كهن، مي. اند خدايان اوليه

قصد آن اين بود كـه بـه قيمـت نـابوديِ ايـن      . ي نظم و ترتيب آن آخرين نيروي كهن نابود شدند از همه تواناتر بودند در نتيجه
بنـابراين، بـا در نظـر گـرفتن اينكـه      . انتهاست كران و بي قدري عظيم است كه بي كيهان به. خواهد برسد مت به چيزي كه ميقس
و در اصـل، نظـم و   . خواهد كه خودش را نجات دهد چراكه يك خداست شود مي انتهاست، وقتي با انهدام روبرو مي كران و بي بي

. هاي بسيار دقيـق و كـاملي دادنـد    آنها نظم و ترتيب. اي نجات خودشان پيدا كردندهاي نيروهاي كهن روشي است كه بر ترتيب
بـار   طور انجام نداده بودند اين اگر كارها را اين. شود شان مي ولي متوجه نشدند كه اين طور حفظ جان كردن دقيقاً منجر به نابودي

بسـيار بـزرگ    شـان گناهاناند، و  خواستم را نابود كرده يي كه ميها طور انجامش دادند و خيلي ولي اين. كردند واقعاً نجات پيدا مي
 .اند شعور را آنها نابود كرده ي آن موجودات ذي شده است چراكه همه

ي دائوئيسـتي   كننـده  ها تزكيه ي مينگ خيلي در مدت سلسله. ي مينگ سابق است ايد كه اياالت متحده سلسله گفته: پرسش
ها به دولت اياالت متحده توسـط مريـدان دافـاي امـروزِ ايـن       واقعيت گري در مورد وضعيت روشنممكن است لطفاً استاد . بودند

. اند تفاوت و دلسرد شده رسد كمي بي قدري سرشان شلوغ است كه به نظر مي كشور، ما را آگاه كنند؟ مريدان در اياالت متحده به
  ...اندازد ا به لرزه مياي بدمد كه آسمان و زمين ر خواهي چه كار بايد كرد تا آن نيك

وقتـي  . تان بگويم، شما بايـد بـا عقـل و منطـق امـور را انجـام دهيـد        خواهم به همه مي. طور صحبت كنيم نبايد آن :معلم
پـس وقتـي   . تواننـد قبـولش كننـد    ي كوچك باالي اصول بشري برويد مردم نمي كنيد، اگر فقط يك ذره ها را روشن مي واقعيت
كه خدايان  هستند  دانيد چيزهايي چيزهايي كه شما مي. باال صحبت كنيد چيزهاي سطح يدربارهكنيد نبايد  ها را روشن مي واقعيت

پـس نبايـد آن مطالـب را بـه مـردم عـادي       . ام، نه به مردم دنيا آن چيزها مسائلي هستند كه من به شما آموزش داده. بايد بدانند
غلـط   و بـه  هسـتيم  مان، از اينكـه افـراد خـوبي    صحبت كنيد، از وضعيت واقعيمان  توانيد از شكنجه و آزار شدن فقط مي. بگوييد

تواننـد تمـام ايـن     مـي . شـود  مـان نقـض مـي    شود، از اينكه حقـوق بشـري   مان نقض مي شويم، از اينكه آزادي عقيده شكنجه مي
في نيست؟ چرا اصرار داريد اصـول  كا همين. كنند مي درديهمكنند و اظهار  موضوعات را بپذيرند، و بالفاصله از شما حمايت مي

رسـد و   ها را كه بدانند خواهند گفت كه به فالون گونگ شكنجه و آزار مـي  سطوح به آن بااليي را بدانند؟ مردم دنيا همان واقعيت
ولـي  . ها را خواهند گفت، و همين بس نيست؟ البته، قصد شما اين است كه او مريد دافا شود اين حرف. گران بسيار پليدند شكنجه

شان خواهـد  يها يياستاد مراقب تمام آن استثنا. كارشكني هستند درحالنيروهاي كهن  زيرادر اين زمان چنين كاري سخت است 
كـار   .هسـتند   كارشـكني  نيـز درحـال  كنيد شوق الزم آن را ندارد، و تازه نيروهـاي كهـن    ولي آن فردي كه با او صحبت مي. بود

ممكـن اسـت كسـي را ببينيـد كـه      . كنيم از حقيقت وضعيت بـاخبر شـوند   شانكمكي يك ما در اين زمان اين است كه  شماره
آن چيزها به  يدربارهتوانيد برويد و  وقت مي العاده خوب است و هر مطلب سطح بااليي هم كه به او بگوييد بتواند بپذيرد، آن فوق

كـردم، مخصوصـاً در مـورد بعضـي      ولي مطلبـي كـه صـحبتش را مـي    . آيد اي پيش نمي نجا مسئلهمشكلي ندارد و آ. آنها بگوييد
همـين وقتـي    چيز جز سياست نيستند، براي ، و به فكر هيچمدارندسياستكند، چون هر چه باشد آنها  صدق مي يمسئوالن حكومت
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ايد نجاتش دهيـد او را بـه    اين نيست كه نه تنها نتوانسته لمثآن موقع آيا . گوييد اصالً باور نخواهند كرد اين چيزها را به آنها مي
 گويم؟ ايد؟ درست نمي هل داده نيزپايين 

دهند ولي خيلـي كـم فـا را     ها انجام مي ار زيادي براي روشن كردن واقعيتياي هستند كه كار بس حاضر عده درحال: پرسش
 .كنند كنند و تمرين مي مطالعه مي

شـعور   نجات موجـودات ذي . مريدان دافاي ما نبايد از رشد فردي غافل شوند. اين مشكل، مشكلي بسيار جدي است :معلم
بينـد، و خودتـان را    تان ضرر مي حقيقت گريروشنكنيد كيفيت كار  اما چون فا را مطالعه نمي. ي باشكوه مريدان دافا است وظيفه

 .اين خوب نيست. كند هم محدود مي

 -ي اصـالح  مريدان دافاي دوره"به دست آوردند  2002رست است كه فقط كساني كه فا را قبل از پايان سال آيا د: پرسش
 شوند؟ در نظر گرفته مي "فا

انـد؟ در   اي وارد نشـده  هاي زماني مختلـف عـده   آيا در هر كدام از دوره... هايشان آن خوب. ام هرگز چنين حرفي نزده: معلم
 .اند هم هستند اند، و البته آنهايي كه سقوط كرده خواهند وارد شوند ولي هنوز وارد نشده ه مياصل، باز هم كساني هستند ك

هاي مربوط به دافا  گذارند با تلفن واقعيت ولي والدينم در چين نمي. ها را براي مردم چين روشن كنيم ما بايد واقعيت: پرسش
 . ام آن را برطرف كنم دارد ولي هنوز نتوانستهرسد كه يك جاي كار ايراد  هميشه به نظر مي. را روشن كنم

و احتمال هـم  . احتمال دارد كه حتي بعد از اينكه واقعاً هم تالش كرديد هنوز مؤثر واقع نشود. با خرد انجامش دهيد :معلم
دافاي داخل چين مريدان . دهند اگر شما نتوانيد انجامش دهيد، آنها انجامش مي. دارد كه مريدان دافاي داخل چين انجامش دهند

. فـا در چـين اسـت    -ي اصـالح  ي اصلي مريدان دافاي دوره بدنه. اند كنند اين كار را انجام داده جا را پر مي هايي كه همه مثل گل
ميليون نفرِ داخـل و خـارج چـين كـه      100ام همان  صحبت كرده ي آنهادربارهميليون نفري كه  100توانم به شما بگويم كه  مي

آنها آن موقع . خواندند را ميجوآن فالون ميليون نفر در چين بودند كه  100واقعاً قبالً . كنيد نيستند مي ي آنها صحبتدربارهامروز 
ي  ميليون نفر بودند كه تزكيه 70. توانيد بگوييد كه مريد دافا نبودند نمي. كردم فا را به دست آورده بودند، و من از آنها مراقبت مي

 .ميليون مريد دافا وجود داشت 100ها جمعاً در واقع  وقت ، و آندادند واقعي انجام مي

كند كه در هيچ فعاليتي براي پخش فا  ولي قبول نمي. گيرد دهم آنها را مي هاي جديدي از استاد به او مي وقتي مقاله: پرسش
 آيا براي چنين شاگردي اميدي هست؟. شركت كند

دهـد كـه هنـوز افكـار      گيرد اين معني را مـي  از آنجا كه هنوز آنها را از شما مي .احتماالً او هنوز در جايي گيري دارد :معلم
شما مريد دافا هستيد، پس برويد و . صورت، نگاه كنيد و ببينيد گيرش در كجاست و چه كم و كسر است پس در اين. درست دارد

 .كنيد و به او كمك كنيد كدراو را سعي كنيد كه كمي 

كننده، معـرف   تمرين اش در مورد يك هم گيري از اعضاي انجمن فالون دافا، مثالً نظر و نتيجهكي يآيا نظر شخصي : پرسش
 .نظر انجمن دافا يا حتي نظر استاد است؟ استاد ارجمند، لطفاً اين موضوع را برايم روشن كنيد

 شـخص توانـد معـرف    نمـي  يكسـ و در بين شما، هيچ . اين كه بديهي است –تواند معرف من باشد  نمي يكسهيچ : معلم
خيلـي از چيزهـا هسـتند كـه از ديـدگاه ديگـري       . ام كه هماهنگي خيلي مهم اسـت  هاي دافا، گفته در مورد انجمن. ديگري باشد

خوبي از  اند، و استاد به نداده انجامولي مطمئناً چيزهايي هست كه خوب . آنها را بگويندآنان شود گفته شوند، و الزم است كه  نمي
ايد را در نظر بگيريد، و ببينيـد كـه    ، در مورد خيلي چيزها بايد نقشي كه خودتان در آنها داشتهسوي ديگرولي از . الع داردآنها اط

درست و  ياگر كاري بايد انجام شود، صرفاً به شكل. گذارد ك خدا هيچ چيز تأثير نمييروي . آن وضع ناجور دقيقاً چطور پيش آمد
 .دهيد آن را انجامباوقار 
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كنـد آنهـا هـدف از     آيا وقتي كه فا دنياي بشري را اصالح مي. اند ي يك مريد دافا به دافا تهمت زده اعضاي خانواده: پرسش
  گيرند؟ يا اينكه مربوط به رفتار آن مريد خواهد بود؟ بين رفتن قرار مي

ست و كامالً پليد شده است، آيـا  وقتي كسي به فا صدمه زده ا. كنند به انتخابي بستگي خواهد داشت كه خودشان مي :معلم
اجـازه   انـد مرتكب شده يا جدي گناهانبه آنهايي كه واقعاً . شود گوييد بايد او را به كمال رساند و به دنياي يك بودا برد؟ نمي مي

به آنهـا فرصـت   . هايي خواهند داشت كنيد آنها مسلماً بركت شما دافا را تزكيه مي كهخاطر اينبه. داده نخواهد شد كه باقي بمانند
ها را روشن كنيد  تان را كنيد كه واقعيت ولي از طرفي، بايد تمام سعي. هايي ديگر هاي ديگر، و باز هم فرصت شود، فرصت داده مي

 .سازد هايي مي بركت شانبرايدهيد، و اين  شاننجاتو 

 .دونگ به شما درود برسانم ي مريدان دافا در شهر هزه از استان شان مايلم از طرف همهمعلم، : پرسش

 )تشويق! ( متشكرم :معلم

آنهايي كـه در هـزه بازداشـت شـده     . اند خيلي از مريدان دافا در هزه بازداشت شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته: پرسش
آيـا ايـن نظـم و ترتيـب     . انـد  هاي كار اجباري در شهر جينان فرستاده شده ردوگاهاند و به ا بودند همگي از تبديل شدن سر باز زده

 نيروهاي كهن است؟

به چيزي كه در ذهن افراد است بايد . شناسم را به رسميت نمي "تبديل نشدن"ا ي "تبديل شدن"من چيزهايي مثل  :معلم
ي ذهنـي شـديدي    ي اينكه آنهـا را تبـديل كننـد زيـر شـكنجه     دانيد كه نيروهاي كهن برا آيا مي... كنم كه باز فكر مي. نگاه كرد

برند؟ سمتي از آنهـا را كـه افكـار درسـت      كنم، بنابراين چه روشي به كار مي دانند كه من آن را تصديق نمي اند؟ مي قرارشان داده
با ذهـن آنهـا داشـته باشـد را     كنند و جلوي اينكه هرگونه تماسي  دارد، يا به عبارتي، سمتي كه كامل تزكيه شده است، را جدا مي

زادي خيلـي   هـاي پـس   اما سطح بشري آنها چيزهاي بشري و پنداشت .كنندسؤال ميشان  بعد، از سطح و ظاهر بشري. گيرند مي
ايـد   چون آنها را زير چنين شرايطي شكنجه كرده. زيادي دارد، و سمتي كه كامل تزكيه شده است اجازه هيچ گونه اثرگذاري ندارد

داننـد كـه ايـن را بـه رسـميت       نيروهـاي كهـن مـي   . شناسـم  هم كه مجبورشان كرده باشيد بنويسند به رسميت نمـي  هر چيزي
توانند به آن برسند، و آن اين اسـت كـه    يك چيز هست كه هنوز مي دهند؟ زيراانجام ميشناسم، پس چرا باز هم اين كار را  نمي
كـار مـن ديگـر    . آه نه، آن را نوشتم"كنند،  اند فكر مي شاگرداني كه آن اشتباه را كرده. ي آن شاگرد را خرد كنند خواهند اراده مي

گرفتـه و غمگـين    از آن به بعد ديگر دل. "مدافا هستي سرافكندگي  من مايه. تواند از من مراقبت كند استاد ديگر نمي. تمام است
! ايـد، عيبـي نـدارد    عيب ندارد كه زمـين خـورده  . شناسم اند و من آن را به رسميت نمي كار برده اين ترفندي است كه به. شوند مي

 )تشويق! ( سريع بلند شويد

 !فرستند مريدان دافا در شهر هاربين به استاد درود مي: پرسش

 )قتشوي! ( متشكرم: معلم

 !فرستند اند به استاد درود مي زنداني شده ****مريدان دافايي كه به طور غيرقانوني در اردوگاه كار اجباريِ : پرسش
انـد، و معقـول و    جداً حقيقت دارد كه شـاگردان بهتـر و بهتـر شـده    ! دانم ي تاريك خيلي شيطاني است، مي آن دخمه :معلم

شـروع بـه   وقتي در آن باره ) تشويق. ( افتد صحبت نكنيم چيزهايي كه در چين اتفاق مي يدربارهبگذاريد فعالً . تر هستند معقول
هر چيزي هم كه باشد، چيزي كـه منتظـر آن افـراد شـيطاني اسـت گناهـاني اسـت كـه         . خواهد بود بلندصحبت كنيم داستاني 

 )تشويق! ( باشكوه و پرعظمت استتوانند تاوانش را پس دهند، و چيزي كه منتظر مريدان دافا است كمال  وقت نمي هيچ

آيـد، اول بايـد افكـار     كار دافا تضادي بين مريدان دافا پيش مي درخصوصهر وقت : ام اين اواخر اين را درك كرده: پرسش
ي كلي مريدان دافا استفاده  هاي بد شاگردان براي شكنجه ها و پنداشت درست بفرستيم تا آن نيروهاي شيطاني را كه از وابستگي
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طـور انجـام    آيا صحيح است كه كارها را ايـن . كنند از بين ببريم، و بعد در مورد مسائل خاص مربوط به كارمان صحبت كنيم مي
  داد؟

 كنترلها  منياهر توسطست كه ين يزيچ ي جهينت ضرورتاً ،شوند كنم كه وقتي مريدان دافا با تضاد روبرو مي فكر مي :معلم
اگر قبل از انجـام كارهـا   . ندارد كه افكار درست بفرستيد، اما بايد فا را خيلي مطالعه كنيد اشكال، و آنها مداخله خواهند كرد. شود

 .تواند تا قسمتي مداخله را از بين ببرد افكار درست بفرستيد، خوب، درست است كه اين مي

كـردن، از بعـدهاي ديگـر     در جريـان تزكيـه  . ام به دست آورده 1999ي  ژوئيه 20من مريدي هستم كه فا را بعد از : پرسش
طور است كه موقعي كـه از   چرا اين. اساس از طرف نيروهاي شيطاني ي كامالً بي ي زيادي با من شده است، حتي شكنجه مداخله

قـدم باشـم و هميشـه بـه نظـر       توانم كـامالً ثابـت   گاه نمي كنم كه اين شكنجه و آزار را از بين ببرم هيچ افكار درست استفاده مي
 ه مسائلي دارم كه الزم است در آنها بهتر شوم؟رسد ك مي

به دست آوردنـد،   1999ي  ژوئيه 20افتد كه آن مريدان دافايي كه فا را بعد از  اين اتفاق براي اين مي... چطور بگويم :معلم
كه براي آنهايي كه فا را زودتر به دست آوردنـد، مـدت    يدرحال. براي شما روند تزكيه و اعتباربخشي به فا با هم ادغام شده است

شعور است، تمركـز   اصلي آنها نجات موجودات ذي ي حاضر وظيفه درحالي شخصي آنها قبل از اين گذشته است، و  زمان تزكيه
د نيز بايد آن را انجام افرادي كه بعداً وارد شدند و به وضعيت اعتباربخشيدن به فا برخوردن. منتقل شده است به اعتباربخشي به فا

كنيد كه بعضي چيزهـا نسـبتاً    بنابراين احساس مي. ي شخصي هم با آن مخلوط است هاي تزكيه دهند، و از طرفي بعضي موضوع
اند، و اگر افكار درست شما قوي باشـند مشـكلي    ندارد، چون امور از نظر استاد مرتب و منظم اشكاليآيند، ولي  پيچيده به نظر مي

 .نيست

 تواند جاي تمرين كردن را بگيرد؟ آيا در اين مرحله، فرستادن افكار درست مي: سشپر

ها  تمرين كردن براي تقويت مكانيزم. تمرين كردن تمرين كردن است) خندد معلم مي(  .هستند  اينها دو چيز مختلف :معلم
هاي خدايي است، يا ساده بگويم،  فرستادن افكار درست استفاده كردن از قدرت. به يك بدن خدايي است مادرزاديو تبديل بدن 

 .ي شيطاني است هدفش از بين بردن اشباح پوسيده. هايتان استفاده از توانايي

كنند كه شيطان  ترين چيزي از افكار درست استفاده مي شاگردان زيادي هستند كه براي كوچك! استاد محترم، درود: پرسش
 .فرستند هاي كوچكي دارند افكار درست مي هاي جزئي و بيماري حتي وقتي ناراحتي. را از بين ببرند

اش مشـكلي   ي كافي مطالعه نكرده باشيد؟ اگر واقعاً اشتباهي كرده باشيد و بعد در نتيجـه  شايد خودتان فا را به اندازه: معلم
فكـر  . كننـد  رسد، و نيروهـاي كهـن دردسـر درسـت مـي      وقت درست به نظر نمي پيش بيايد، و برويد و افكار درست بفرستيد، آن

رسد، نه؟ پـس بـاز بايـد     طور به نظر مي همين. را از بين ببريد آنهاخواهيد  ايد، بلكه تازه مي ضعيف عمل كرده فقطنهكنند كه  مي
. دهيـد  شان انجامايد، برويد خوب  اگر امور را خوب انجام نداده. ايد يا نه تان را كنيد كه ببينيد امور را خوب انجام داده بهترين سعي

و  "هـاي جزئـي   نـاراحتي "منظورتان از . "هاي كوچكي دارند هاي جزئي و بيماري وقتي ناراحتيحتي "گفتيد،  تانپرسشولي در 
 ، درست است؟كارما هستندي از بين رفتن  چيست؟ اينها نشانه "هاي كوچك بيماري"

سومم هنگام فرستادن افكار درست با چشم  باركيهاي اولي كه شروع به فرستادن افكار درست كردم،  در مدت ماه: پرسش
ي چيزهـاي آن   يك نور قوي كه رنگش بـين بـنفش و قرمـز بـود در يـك آن همـه       ،وضوح ديدم كه در مدت فقط پنج دقيقه به

غيرقابـل توصـيف   ] نور[قدرت آن . آمد و هم غيرانسان، از بين برد ي بزرگ اهريمن در چين را، كه هم انسان به نظر مي سردسته
 نمايشي از آن هست؟  آيا چيزي كه از بين رفت فقط نمايشي از آن در بعد ما بود؟ آيا در تك تك بعدها. بود
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ي  ي درون بـدن آن سردسـته   توانيد مستقيماً اشباح پوسـيده  ها شما مريدان واقعاً مي بعضي وقت. خيلي پيچيده است :معلم
كننـد،   رسد كه نزديك است بميرد، اما بعد دوباره شروع به زنده كردنش مي در آن مواقع به نظر مي. بزرگ اهريمن را از بين ببريد

همچنين، براي اينكه . گردد، انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده بود كنند، بنابراين برمي اي ديگر از اشباح پوسيده آن را پر مي و بعد دسته
وظـاهرش را   هايش كه بدن بشريِ زيـر سـطح   ها تمام ذرات سلول قبل آن كهن،بتواند تمام اشباح پوسيده را كنترل كند، نيروهاي 

هـايش را نيروهـاي    تمام چيزهاي بشـري درون سـلول  . قلمرو بودند دند كه آن ذرات به بزرگي سهاي تقويت كر سازند تا نقطه مي
از آنجا كه ذرات يك انسان شكل همـان  . ها را با آن اشباح پوسيده از نو پر كردند اند، و سلول اند و به جهنم انداخته كهن درآورده

ها تعداد بسيار زيادي از اشـباح   اهريمن را در خود داشتند، و تمام سلول ي هاي سردسته قلمرو سلول فرد را دارند، تمام بعدهاي سه
ها افكار درست فرستاديد توانستيد تعداد بسيار زيـادي از ذرات   براي همين، وقتي شما مريدان در آن زمان. شان بود پوسيده درون

از بين بـردن و منفجـر كـردن آن     درحالاي كه  ظهدر لح. قلمرو را از بين ببريد در سه  ي بزرگ اهريمن و اشباح پوسيده سردسته
چيز جز ذراتي كه ظاهر  ايد؟ همه حاضر آن را به چه وضعي كشانده درحال. ديديد د كه نابود شده است، و درست مييديد د مييبود

ي اسـت فقـط   چيزي كـه بـاق  . هيچ چيز باقي نمانده است. حاضر خالي است درحالاند و  دهند از بين رفته اش را شكل مي بشري
و دليلش اين . شود هاي داخلي هم مي هاي سطحي ساخته شده است، كه شامل اندام اي از سلول ي بشري است كه از اليه پوسته

ي اهريمن كه نيروهاي كهن تقويت كرده بودند از بين رفته است، و در باال  قلمروي سردسته است كه تمام ذرات سلوليِ داخل سه
ي بشـري را آن آخـرين و بـدترين     حاضر اين پوسـته  درحال. اند شده سازيشان پاكتمامنمانده است، و  هيچ چيز از آن پايين،و 

همـه چيـز از آن اشـباح    . بنابراين ديگر هيچ چيز از عقالنيت طبيعي يك انسان ندارد. كنند هاي نيروهاي كهن تقويت مي اهريمن
اي پوسـت اسـت كـه     كه واقعاً مثل اليه] اي ي انساني پوسته[كنند،  مياش را كنترل  ي انساني شود كه پوسته اي ناشي مي پوسيده

اش توليد كرده اسـت حـاال    اش در جريان زندگي ي بشري ها و كارماي آن فرد بد كه ظاهر پوسته تمام پنداشت. نقاشي شده باشد
ترسد، از اعاده شدن  دن قدرت مياز عواقب از دست دا. دهد صرفاً ترس است چيزي كه نشان مي. رسند خيلي هراسان به نظر مي

انـد   اش اخـتالس كـرده   ترسد، از مصادره شدن پول و امـوال هنگفتـي كـه خـانواده     ترسد، از كشته شدن مي نام فالون گونگ مي
توانـد ببينـد كـه ديگـر اميـدي       مـي . ولي شيطانِ آن سمت ديگرش هيچ حسي جز نفرت ندارد. ترسد از همه چيز مي –ترسد  مي

احسـاس  . داند كه كارش تمام شده اسـت  مي. تواند انرژي خيلي زيادي جمع كند كند، با اين حال نمي نيست، و احساس نفرت مي
كنـد   را مجبور كند كه پيش چشم مردم باانرژي رفتار كند، و سـعي مـي  ترسد، و بايد خودش  طور هم مي كند ولي همين نفرت مي

همـه تقويـت    هـايش آن  قبالًها كـه ذرات سـلول  . حاضر دارد درحالاين وضعي است كه . ودندان نمايش را ادامه دهد كه با چنگ
كـرد   ت شده بـود كـه حـس مـي    كرد، و بدنش طوري تقوي شدند، و درونش از اشباح پوسيده پر شد، انرژي شيطان واقعاً بيداد مي

اش چنـان   پيـدا كـرد و قيافـه    جرأتطور دل و  همين. اي قوي دارد سالم و انرژي يكرد بدن شود؛ حس مي تر مي تر و بزرگ بزرگ
است بعد از يخبندان، پر از چين و چروك است،  يحاال مثل بادنجان. ترسيدند انگيز بود كه دور و اطرافيانش واقعاً از آن مي وحشت

ي درون بـدنش   هر چه مريدان دافا افكار درست بيشتري بفرستند تعداد اشباح پوسيده. اند مام چيزهاي داخلش دور ريخته شدهو ت
اش  ميكروسكپياش هيچ چيز از ذرات  ي بشري شود، چون غير از پوسته تر مي شود، و بدنش كوچك تر مي شود، چروكيده كمتر مي

 .باقي نمانده است

چينـگ، پـرو، چـين،     شي، شهر چونـگ  شيانگ استان جيانگ انشگاه دوم فرماندهي نظامي، تورنتو، پينگمريدان از د: پرسش
مينگ، اسـتراليا، شـهر داليـان، مريـدان آزاد شـده از       دونگ، شهر جينان، شهر كن ماكائو، اياالت متحده، شهر هاربين، استان شان

 جـين،   انيـ دونگ، شهر هزه، ت جياجوآنگ، استان شان در شهر شي ****زندان در شهر جياموسي، مريدان از آلمان، مركز بازداشت
 .فرستند اين مريدان به استاد درود مي –چون  يانگ، و شهر چانگ جيانگ، شهر هنگ استان شين
 )تشويق! ( متشكرم :معلم
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رسانم  كتاب را به آخر ميكنم كه هر بار كه خواندن  ام، ديگر حس نمي كرده اين اواخر كه جوآن فالون را مطالعه مي: پرسش
 .كنم هاي جديدي پيدا كرده و پيشرفت مي درك

آيا علتش اين است . بايد دليلي وجود داشته باشد. قدر است او همان گونگفرد هرقدر باشد ارتفاع  شينگ شينارتفاع  :معلم
 .هم باالترند در سطوح باالتر الزامات. نظرم بايد دليلي وجود داشته باشد آرام نيست؟ به تانذهنكه 

كنـد گـذر    اي كه فا دنيـاي انسـاني را اصـالح مـي     فا به دوره -ي اصالح ممكن است به ما بگوييد كه وقتي از دوره: پرسش
 شود روند آغازين چيست؟ مي

توانم به شـما بگـويم كـه نيـروي عظـيم       مي. ايد در كار نيست، اصالً توانم به شما بگويم، روندي كه تصور كرده مي :معلم
انـد تمـام وجودشـان را     حاال كه آن را ديده. توانستند ببينند ح دنياي بشري توسط فا چيزي است كه نيروهاي كهن قبالً نمياصال

همين، بسياري از آن خداياني كه نيروهاي كهن نظم و ترتيب دادند كه كارهاي خاصي انجام دهند حـاال   براي. ترس گرفته است
شود اين است كه اشباح پوسيده بـه انجـام كارهـاي بـد ادامـه       ه در اوضاع كنوني متجلي ميچيزي ك. انجام آنها را ندارند جرأت
در زمان اصالح توسـط فـا،   . روندي در كار نيست. وقتي اصالح دنياي بشري توسط فا برسد تمام اين چيزها تمام است. دهند مي

ها بـا   ام كه هر چيزي كه انسان ؟ قبالً به شما گفتهاي چه پديده. ي خاصي وجود خواهد داشت رسد، پديده مي گونگدر زماني كه 
اي ايجـاد   شـد يـا پـارگي    ي مولكولي شكافي بـاز مـي   بنابراين اگر در اين اليه. بينند از مولكول ساخته شده است مي شانچشمان

ك سالن نمايش ناگهان يي  ديديد، دقيقاً مثل اين بود كه پرده ها را مي ديديد؟ آسمان چه مي –هم كه بود  ييدر هر جا –شد  مي
. شود اين بعد تباه شود چراكه هنوز اصالح دنياي بشري توسط فا بايد انجـام شـود   شكافته شود يا شكافي در آن باز شود، اما نمي

 .نفوذ كند] بعد اين[به داخل  ميكروسكپييا، امكان دارد كه از تمام سطوح 

 هايشان نواقص ديگري هم دارند؟ آيا نيروهاي كهن، گذشته از وابسته بودن به نظم و ترتيب: پرسش

خواهنـد كـه    فقط مي. خواهند اتفاق بيفتد چيز ديگري در موردشان نيست به غير از وابسته بودن به هر چيزي كه مي :معلم
 .ين يك قصد را دارندچيزهايي را كه اول داشتند حفظ كنند، و فقط هم

 ي اصالح فايي جا خواهد ماند؟ آيا هيچ مريد دافاي دوره: پرسش

چون اگر كسي پيشروي نكند پسـروي  . شديد شديد، واقعاً تباه مي گذاشتم تباه مي اگر شما را جا مي) تشويق بلند. ( نه :معلم
ها بوديـد و   بين انسان جاايندر اين محيط تا زماني كه وقت  شديد، آن وقتي در اين محيط ناگهان به آن وضعيت نائل مي. كند مي

ام كـه   آيـا نگفتـه  . شـديد  ها آلوده مـي  رفته توسط انسان آمد و رفته پايين مي تانسطحها مخلوط بوديد  موقع انجام كارها با انسان
بـه خاص بايد در فواصل زماني معين جايگزين شوند؟ علتش اين است كه  ييبعدها ِخدايان، و دائوهاها و بودايان،  بودايانِ آسمان

 .شان كند، بنابراين الزم است جايگزين شوند قلمرو آلوده شود سه مي يراحت

 .هويي در چه مسيري بايد باشند هاي مينگ ، لطفاً به ما بگوييد كه كودكستانقدرنگرااستاد : پرسش

هـاي چـين    هاي كوچك مهدكودك ي بزرگ اهريمن به بچه دانيد، آن سردسته مي! ايد دادهكارتان را عالي انجام  شما: معلم
دهـيم   طور انجـام مـي   بيند كارها را اين وقتي مي! خواهد كه نسل بشر را از بين ببرد واقعاً مي! كند، خيلي پليد است سم تزريق مي
ي دائـم شـش نفرشـان مخـالف      ، از هفت عضو كميتهيدر حقيقت، در دولت قبلي چين، در بين رهبري مركز. شود خشمگين مي

شكنجه و آزار فـالون گونـگ بـوده     درحالنيز، كه  610ي  دانم كه حتي رئيس اداره اين را هم مي. ي فالون گونگ بودند شكنجه
ه و آزار هاي مختلف دولـت مخـالف شـكنج    تقريباً تمام نهادهاي دولتي مركزي و وزارتخانه. است، اول مخالف شكنجه و آزار بود

 .فالون گونگ بودند
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چـرا بايـد در زمـين    . به نظم و ترتيب پرداختند براي زمان دو زمين فا -نيروهاي كهن هنگام شركت در اين اصالح: پرسش
گرفت؟ ممكن است بپرسم در زمين اول چه نوع افرادي را نظم و  هاي متوسط آزمايش صورت مي ها، و آدم ها، كوتوله دوم با غول

 ترتيب دادند؟

در . ترتيب به عمل آمـد  كه ما هستيم مشغول انجام بود براي سه نوع از مردم نظم و جايياينوقتي اين آزمايش در  :معلم
. وقتي داستان آن زمين سرانجام به آخر رسيد سه نوع از مردم بـاقي ماندنـد  . زمينِ اول پنج نوع از مردم نظم و ترتيب داده شدند
 و فقط قبـل  كردندميبررسي  خواستند اتفاق بيفتد چه را كه مي آن آنها پيوسته. اين دفعه، از همان اول فقط سه نوع وجود داشتند

 .تصميم آخر را گرفتند بودپيش در فا  -از اينكه اصالح
  

بـريم نيـز در    پاييني كه از بين مـي  فرستيم، آيا موجودات شيطاني سطح وقتي افكار درست مي: من اين است پرسش: پرسش
 شود؟ روند جايشان از نو پر مي همان حال كه از بين مي

شـما  . انـد  بخش كرده آنها حتي ذرات را بخش. اند اي كه از بيرون آمدند بسيار پيچيده كرده هاي كيهاني بعدها را بدن: معلم
اي از  فـا وقتـي اليـه    -در مدت اصالح. شده است رود فقط يك قسمت بخش اما چيزي كه از بين مي. بريد از بين ميآنها را واقعاً 

گيرند، و براي همين است كـه   اي ديگر از اشباح پوسيده در معرض ديد قرار مي كنم دسته يم سازيپاكموجودات بسيار بزرگ را 
و . شـود  مان در مقياس بزرگ و با سرعت زياد انجام مي سازيپاكولي در اصل، . شوند سازيپاكشود كامل  انگار هيچ وقت نمي

، قبالً: فا ببينيم -توانيم اين را از وضعيت كلي اصالح مي. ستاند بسيار زياد ا شده سازيپاكعالوه بر اين، تعداد كل چيزهايي كه 
حتي . زير كنترل موجودات شيطاني بود، تقريباً تا جايي كه حتي ذرات هوا هم زير كنترل آنها بودند ،ي علف و هر درخت هر ساقه

ي زيادي بـاقي   ، و اشباح پوسيدهشدن هستندبيدار  درحالمردم . حاال امور فرق كرده است. سخت بود تانبراينفس كشيدن هم 
 !چه تغيير عظيمي. اند كه مردم را كنترل كنند نمانده

 ...ژو بازداشت شد بيست و دوم ژانويه يكي از مريدان دافاي اياالت متحده در فرودگاه گوانگ: پرسش

آنجا كه ترسي ندارند كـه   از. ، وقتي مشكلي هست همه بايد يكي و همراه با هم كار كنيدديدافا هستچون شما مريد  :معلم
را براي كل دنيا افشا كنيم، و بگذاريم تمام مردم آمريكـا بداننـد كـه     شانتمامشان به انظار عمومي كشيده شود بايد  اعمال زشت

شان به انظار عمومي كشـيده شـود بايـد     از آنجا كه ترسي ندارند كه اعمال زشت. يك شهروند اياالت متحده بازداشت شده است
 )تشويق بلند. ( كنيم آنها را افشااست كه  يهر روزي كه آزادش نكنند روز ديگر. و اين كارها را انجام دهيم برويم

 .گاهي اوقات برايم معلوم است كه نيروهاي كهن چه هستند و گاهي اوقات معلوم نيست: پرسش

آنهـا در  . آنها فقط آن بيست درصد موجودات كيهان هستند، و نظم و ترتيب داده شدند كه در امور من شركت كننـد  :معلم
هـا   اگر آن زمان. هايشان در تاريخ شركت كردم هاي سيستماتيك زيادي دادند، و من در خيلي از نظم و ترتيب تاريخ نظم و ترتيب
فـردي  . آمـد  پـيش مـي   يفا مشكالت حتي بيشتر -كردند، و وقت اصالح ياب مديگري را انتخ شخصكردم  در آنها شركت نمي

كردم، از  وقت موقعي كه زمان اصالح كردن فا بود و شروع به انجام كارها مي آن. كردند ديگر را براي اصالح كردن فا انتخاب مي
 شـان توانستم نجـات  مي چگونهبردم  مي بيناز را آنها اگر . كردند كه به دنبال من بيايند تمام موجودات در كل كيهان استفاده مي

كـرد،   دانست از آن فرار مي ميكه هر كسي . فا واقعاً شبيه چيست را حتي يك موجود هم امكان ندارد بداند -بدهم؟ اينكه اصالح
فـا را   -اصـالح  ياجـرا  ي هان نحـوه ينكه اجازه دهد موجودات كيارسد به  چه. تواند مجاز بداند و اين چيزي است كه كيهان نمي

 .انتخاب كنند

رسـد سـختي بسـياري دارد و     اي شدند كه به نظر مـي  ها زوجي كه هر دويشان مريد دافا هستند صاحب بچه تازگي: پرسش
 اين وضعيت را چطور بايد ببينيم؟. ناقص متولد شده است
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تـان را در   يد و تمـام سـع  يبـه او برسـ   د با مهر و محبـت يچون فرزند شماست با. اند دهيچيپ ارين زمان بسيدر ا امور :معلم
ين صـورت خـتم مـ   يز به بهتريد همه چيه كنيكمال تزك تاد يكه بتوان يتا وقت. اما فكرتان آسوده باشد. ديكار ببر بهمراقبت از او 

چيـز   وقـت همـه   ولي، اگر نتوانيد به كمال برسـيد، آن . كنندگان و مريدان دافا ساخته شده است اين براي تزكيه –) تشويق(  شود
 .بيهوده بوده است

مـا چگونـه   . مريدان دافا در خيلي از جاهـاي چـين هسـتند   . ي اصلي دافا در چين است اند كه بدنه استاد به ما گفته: پرسش
 ر عمل كنيم؟توانيم در رشد كردن با هم بهت مي

مريـدان دافـا در منـاطق دوردسـت     . هويي بداننـد  سايت مينگ قادرند در مورد وب همگي. الزم نيست نگران اين بود: معلم
 . شود شان منتقل مي بين بوده و اطالعات  درتماسهمگي با همديگر 

جـايي كـه ديگـر متوجـه نبودنـد،       هنگـام شـكنجه شـدن تـا آن     گفتند كه كساني كه به قدرنگراتر استاد  كمي قبل: پرسش
انـد   در چين را كه به استاد خيانـت كـرده   يتوانم آن افراد اما هر طور هم كه باشد، من نمي. تعهدهايي نوشتند هنوز فرصت دارند

آنها در واقع از شيطان . توانستند شكنجه را تاب بياورند كردند را كردند چون نمي كه نبايد مي يطور نيست كه كارهاي اين. ببخشم
 .و شكنجه و آزار را بدتر كردندكرده  جانبداري

امـا  . خواهم همه را نجات دهـم  ام كه مي گفته. اند مشكل بتوان گفت چه اتفاقي بيفتد بله، وقتي آنها تا آنجا جلو رفته :معلم
شود براي  شود، و كار ديگري نمي شما استفاده مي يدربارهباشيد، آن موقع از فا براي قضاوت  مرتكب شدهبسيار بزرگي  اگر گناه
اي نظم و ترتيب  اما نيروهاي كهن عمداً براي عده. خواهي و ابهت باوقار همراه هم وجود دارند براي حفاظت از فا نيك. شما كرد

ها كامالً فعال به نظـر   بعضي 1999ي  ژوئيه 20قبل از . طور انجام دهند، بنابراين خيلي پيچيده است دادند كه بيايند و كارها را آن
اين اتفاق بـراي ايـن افتـاد كـه     . تر از هر كس ديگري در شكنجه شركت كردند رسيدند، اما وقتي شكنجه شروع شد مشتاقانه مي

 .تر كند وضعيت كلي را براي شاگردان پيچيده

 هايي هست كه از داخل تصوير بودايي شما نيز عبور كنند؟ لطفاً به ما بگوييد كه آيا وضعيت استاد،: پرسش

. گيرنـد  هاي شاگردان را هدف مي آنها وابستگي. توانم به شما بگويم كه آنها سعي ندارند كاري با من انجام دهند مي :معلم
دست به آن كارها بزنند، چون كه آن، بدن قـانونِ مـرا روي خـود     يطور كنند همين نمي جرأتاگر واقعاً درست عمل كنيد مطلقاً 

فاي آنها بستگي كامل به مـن دارد، آنهـا بـه مـن احتـرام       -اصالح: دانستيد مخصوصاً در مورد نيروهاي كهن، آيا اين را مي. دارد
با افكار درست اداره كنيد مورد مداخله قرار اما اگر بتوانيد آن چيزها را . اند، نه من ها براي شما ساخته شده گذارند، و آن محنت مي
 .هايتان در كار است واقعيتش اين است كه در خيلي موارد دليل پشتش اين است كه پاي وابستگي. گيريد نمي

خواهند كه هـر   آنها فقط مي. طور نيست كه نيروهاي كهن بخواهند كيهان را نابود كنند همين چند لحظه قبل گفتم كه اين
كنـد نيروهـاي كهـن باشـند يـا       ، فرق نمـي ]كه بگوييم[هاي قانون من  بنابراين، از نظر بدن. شكل اولش حفظ كنند چيزي را به

فقط وقتي شما، مريدان دافا، خودتان را خوب اداره نكنيـد  . هاي قانون من مشغول مراقبت از همه چيز هستند خدايان صالح، بدن
ندارند دست به  جرأتدر شرايط عادي . اي براي هدف قرار دادن شما دارند بهانهآن موقع است كه . كنند كارهايي كنند مي جرأت

اگر . شمار شماري است، بسيار انگشت ي انگشت تر توصيفش كردم وجود دارد، پديده هرچند وضعيتي كه قبل. چنان كارهايي بزنند
محـض رؤيـت    براي همين است كه گفتم آنهـا بـه   .هستند  ك يا دو بار هم اتفاق بيفتد پيامدهايش بسيار بزرگياين پديده حتي 
محض رؤيت شدن نابود شـدند، چراكـه گنـاه     عمد انجام دادند يا غيرعمد، به نظر از اينكه اين كار را به صرف. شدند شدن نابود مي

يه كنند، باز هـم  بنابراين، حتي اگر بتوانند كارشان را توج. شكنجه كردن افكار درست و ايمان درست مريدان دافا را مرتكب شدند
از بين بردن و خاتمه دادن  درحالواقعيتش اين است كه از قبل از اين . كنند موقع انجام آن كارها خيلي با ترس و دلهره عمل مي

 .اين نوع جريان هستم
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بعضـي  . آورنـد  زنند و چيزهاي بدي بـه بـدن مـن مـي     اند كه نيروهاي كهن دست به كارهاي بدي مي بعضي شاگردان ديده
چـون، شـما   ! كند اين است كه روي شما ممكن اسـت تـأثير بگـذارد    چيزي كه بيشتر نگرانم مي. توانند اين را ببينند شاگردان مي

(  .كشـم  زجر مـي  به جاي شما! ؟هستندشما شويد كه آن چيزها مال  آيا متوجه مي .ديديد كه انگار چيزي بد در بدن استاد بود مي
از شـما  محافظـت  درحـال  افتـد كـه    كرد چيزي طرف من بياورد؟ اين اتفاق براي اين مي مي جرأتوگرنه چه كسي ) تشويق بلند

 .را از بين ببرد] چيزها[، و يك نفر بايد آن هستم

شـعور را نجـات دهـيم؟ چگونـه      در مقياس بزرگ حقيقت را روشن كنـيم و موجـودات ذي  توانيم مؤثرتر  چگونه مي: پرسش
 تري داشته باشند؟ تأثير بزرگ مانتلويزيونها و  كنيم كه روزنامه يتوانيم كار مي

و بايد به انجام اين كارها ادامه دهيد . شما كارتان كامالً خوب است در حقيقت. هستند ي اينها موضوعات خاص همه: معلم
بـا نجـات مـردم     تـان عظيمدان دافا و بنا كردن تقواي ياين نيز رفتن در مسير مر. هايي پيدا كنيد كه به بهبودشان ادامه دهيد راه

 .دنياست

از بـين بـردن    درحـال فرستيم كه مشكالت درون خودمـان را از بـين ببـريم، آيـا همچنـين       وقتي افكار درست مي: پرسش
 كنند؟ عبور مي مانبدننيروهاي كهني هستيم كه از داخل 

را كـه   يي چيزهـاي  شـود، همـه   است نمـي  تانبدنفرستيد فقط محدود به چيزهايي كه درون  وقتي افكار درست مي :معلم
كه فقط مدام افكار درست فرستاد كه مانعِ آمدن آنها شـد و   اين خوب استبنابراين آيا . دهد تان هستند فراري مي درون محدوده

آمـدن ندارنـد، ولـي اگـر زيـادي در       جـرأت گر در شرايط عـادي  يگويم اين است كه آنها د هيچ كار ديگري نكرد؟ چيزي كه مي
آيند و  مت شما ميوقتي موجودات آن بعدهاي ديگر به س. زمان وجود دارند بعدهاي ديگر هم. شود موردش فكر كنيد وابستگي مي

طوري است، و اين تـأثيري   ساختار كيهان صرفاً همين. طور وجود دارند بعدها اين. كنيد حس نمي يشوند چيز از داخل شما رد مي
. ( آيـد  مـي  تانخوشگويم كه از شنيدنش  چون موضوع ساختار به ميان آمده است، مطلبي به شما مي. روي شما نخواهد گذاشت

 )تشويق بلند
دانيد كه سيب،  مشخص بگوييم، مي. دانيد كه گياهان، جانوران، و چيزهاي گوناگون خيلي خيلي زيادي روي زمين هست مي

دانيد كه انواع مختلف خيلي خيلي زيادي از  دانيد كه ببر، شير، خرگوش، و بز وجود دارد، و مي موز، پرتقال، و انگور وجود دارد، مي
و بـوده  سطح با زمين  هاي كيهاني بسيار دوري كه هم بدن. دهاي ديگر هم آن چيزها را دارندبع. ها هست ، گياهان، و گلدرختان

هـاي   آن ذره. سازند كه يـك سـطح بـاالتر هسـتند     تر، ذراتي را مي پايين هاي سطح ذره. نيز آن چيزها را دارندهستند   شبيه زمين
قدر بزرگ است كه ممكن اسـت   ها اين سيب در آسمان. ود دارندتر نيز اين جانوران، گياهان، و چيزهاي گوناگون را روي خ بزرگ

باالي آن سيب بزرگ اسـت؟   هاي سطح اي در درون ذره پايين، ذره هاي سطح آيا سيب آن سياره. تر از يك سياره باشد حتي بزرگ
روي زمـين  . دارد ها هم شير هست، و در سطوح حتي باالتر هم شـير وجـود   روي زمين شير هست، در آسمان. جواب مثبت است
وراي  شـان عظمـت قـدري بـزرگ كـه     بـه  –تر وجود دارند  حتي بزرگ مردمي، و مردم هستندها هم  ، در آسمانمردم وجود دارند

ترين اليه از آن ذره  بزرگ ،پادشاه يك موجود. و موجودات پادشاه دارند، يا به عبارتي، هر موجودي يك پادشاه دارد. مقايسه است
ي روي  موجـود زنـده  . هاي مختلف، برخي بزرگ و برخي كوچك، پخش هستند با اندازه ذراتيروي  ،پايينِ آن هر چيزياست، و 

 .آيد پادشاه تمام موجودات است، و ذراتش در تمام سطوح زيرش به نمايش در مي ،ترين ذره ي بزرگ ي اليه كره
موجودات خيلـي زيـادي روي   . هم هستند تابيده و آميخته به هم شمار چيزي كه به پس اين كيهان چه نوع وجودي است؟ بي

با . سيستم موجودات نيستندك يپادشاه نيستند، و متعلق به  كي، ولي اين موجودات زنده به هيچ وجه متعلق به وجود دارندزمين 
، و بـه  هسـتند  ولي موجودات زنـده بـه پادشـاهان خودشـان وصـل     . اند و با هم درآميختهكنند  زندگي مي جااين  همگياين حال 

هـاي   سيستماما رسند،  يعني، با اينكه در سراسر فضاي كيهان با همديگر برخورد دارند و به هم مي. موجودات ديگر وصل نيستند
ها پادشـاه خـود را    رها پادشاه خود را دارند، سيببنابراين شي. مستقل خودشان را دارند و تحت حكومت پادشاهان خودشان هستند
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هر كدام پادشـاه مربـوط بـه     –تمام چيزها  –ها  دارند، موزها پادشاه خود را دارند، درختان پادشاه خود را دارند، گياهان، علف، گل
. آميزنـد  شته و با هـم درمـي  سطح وجود دارند به اين صورت با همديگر برخورد دا تمام موجوداتي كه در بعدهاي هم. خود را دارند

از داخل بـدن افـراد    نهايت ميكروسكپيبيي  لحظه به لحظه، عناصر زنده. كنند ها از داخل موجودات بسيار عظيم عبور مي انسان
و سمتي از شما كه كامل تزكيـه  . كنند هاي قانونم و محافظان قانون مراقبت مي از سطح و ظاهر شما بدن. شوند عادي شناور مي

اي ديگـر تمـام    طور كه كار اليـه  همين. شود شود مهر و موم مي طور كه كار يك اليه تمام مي همين. مهر و موم شده استشده 
 تانبراي. بنابراين اين كيهان واقعاً پيچيده است. تواند از داخل آن عبور كند و هيچ چيز نمي. شود مهر و موم مي] آن هم[شود  مي

 )تشويق بلند. ( ن را شرح دادمباز شكل ديگري از ساختار كيها

پس، از اين ديدگاه، بـه  . به نظر من استاد باالتر از همه چيز است و قبل از اين، مسيرِ ما را نظم و ترتيب داده است: پرسش 
رسـد كـه نظـم و     ن به نظر مـي يبنابرا. كند هاي نيروهاي كهن را استاد با هدف رشد ما استفاده مي رسد كه نظم و ترتيب نظر مي
 اين درك درست است؟آيا . هاي نيروهاي كهن در اصل خيلي واقعي نيستند ترتيب

دهنـد، بنـابراين    طور انجام مـي  دانستم كه امور را اين اما مي. شناسم آنها را به رسميت نمي زيرانصفش درست است،  :معلم
 .وضعيت اين است. هايشان را به خودشان برگردانم و نقشه هايشان همراهي كنم انتخابي جز اين نداشتم كه با نقشه

دو در اسـتان   هويي تـايوان، پـارك مركـزي سـوئد، و شـهر چنـگ       ي مينگ مريدان دافا از استان ليائونينگ، مدرسه: پرسش
 .فرستند چوآن به استاد درود مي سي

 )تشويق بلند! ( متشكرم :معلم

از بين بـردن نيروهـاي    درحالودمان مشكالت را از بين ببريم، آيا همچنين فرستيم كه در خ وقتي افكار درست مي: پرسش
 مـان ذهنو در  ميكن ياستاد كپ يخواه كينشوند، و آيا ايرادي ندارد كه از  كهني هستيم كه از داخل بدن جسماني مريدان رد مي

 برايشان حقيقت را روشن كنيم؟

افتـد و   توانم به شما بگويم كه اين اتفاق به خاطر ساختار فضايي كيهان مـي  مي. زيادي روي شما تأثير گذاشته است :معلم
حضـار  . ( را ببنديد و امروز را نفـس نكشـيد   تاندهانخواهيد از داخل شما رد شوند، فقط  اگر نمي. نگران باشيد در مورد آننبايد 
هـا   انسـان . پس نگران اين چيزهـا نباشـيد  . نكرده است شاناصالحكه هنوز فا  اند زنده است، و موجوداتي نيزهوا  زيرا) خندند مي

ك يـ قدر سخت است كه يك انسان تزكيه كند، و چرا سـخت اسـت كـه     چرا اين. اند زندگي كرده يطور هزاران هزار سال همين
براي اينكه اين مسائل حـل شـوند، كيهـان    . ين مسائل را حل كندتواند ا كيهان كهن خردش را ندارد و نمي زيراانسان خدا شود؟ 

هاي آينده محقق شده است، و ايـن اتفـاق بـراي     مسير خدا شدن انسان. عيب شود بايد از باال تا پايين به طور بنيادي كامل و بي
پـس بـراي يـك انسـان     ) ويق بلنـد تشـ . ( انجام شود، تمام مسير تا بـاالترين مكـان   جاايناين افتاده است كه اين تعهد بايد از 

نجـات مـردم واقعـاً    . كنـد  زادي، همراه با مداخله از طرف اين نوع عنصر، امور را خيلي پيچيـده مـي   هاي پس گيري پنداشت شكل
آيا مريدان دافا بايـد از ايـن   . موجودات الهي قديم نجات مردم را كاري بسيار سخت ديدند، چون اين پديده را ديدند! سخت است

اين . است درحال وقوعگفتم كه آن پديده وجود دارد، چنان چيزي  فقط به شما مي! ند؟ به هر چيزي با افكار درست بپردازيدبترس
 .طورند بخشي از ساختار كيهان است، امور اين

 .شود العاده گرم مي فرستم بدنم فوق موقعي كه افكار درست مي وقت،اين چند : پرسش

توانند احساسـش كننـد و    ها مي بعضي. آيد احساس گرما از داشتن مقدار خيلي زيادي انرژي مي. اين چيز خوبي است :معلم
 .توانند ها نمي بعضي

 ي اهريمني است؟ آيا اين طبيعي است يا اينكه مداخله. كنم موج فشار حس مي من در سرم موج: پرسش
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تواننـد چنـين    همگـي مـي   تانسطحتان، و باال رفتن  گونگبازنمودهاي ، تانبدنتغييرات . كلي بگوييم طبيعي است :معلم
 .واكنشي بار بياورند

هر چهار دست و پاي او سه سال پـيش بـه خـاطر يـك آلـودگي      . خانمي در نيوجرسي هست كه از چين آمده است: پرسش
اين مريد دافا چگونـه  . كند او زندگي مي ي تر از خانه يك مريد دافا كمي پايين. اما ذهنش هنوز هشيار است. ميكروبي قطع شدند
 بايد به او كمك كند؟

شـعور   هـا و نجـات موجـودات ذي    مريدان دافا، مهمترين كاري كه امروز الزم است انجام دهيد روشن كردن واقعيت :معلم
وقـت   موم نشـده اسـت، آن  اگر مس. بايد ببينيد كه او مسموم شده است يا نه، و اگر شده است بايد برويد و با او حرف بزنيد. است

ي دربارهكند، پس نبايد بيش از حد  هر چه باشد دولت به ناتوانان جسمي رسيدگي مي. بايد برويد هر كاري را كه بايد، انجام دهيد
. ريـد توانيد ديگر تزكيـه را كنـار بگذا   توانم به شما بگويم، مي وقت مي ها وابسته باشيد، آن اگر زيادي به اين موضوع. فكر كنيد آن

آيـا  . ي بسيار زيادي در دنياي انسانهاسـت  رحمانه است، و چيزهاي غيرمنصفانه ها خيلي بي هاي دنياي انسان عدالتي بداقبالي و بي
 )تشويق. ( وابسته باشيد؟ تنها راهي كه كسي را نجات داد اين است كه در سطحي بنيادي نجاتش داد هاهمگي آنتوانيد به  مي

 .انداز كنند گويند كه الزم نيست مريدان دافا پول پس ميها  بعضي: پرسش

گوييـد كـه    اگـر مـي  . نظرتان بايد انجام دهيد را انجـام دهيـد   كاري كه به) خندند حضار مي . (است يرو دوباره زياده :معلم
چـون مـردم در آينـده     وقت در اين حالت بايد برويـد انجـامش دهيـد،    انداز كرده و اموالي خريداري كنيد، آن خواهيد پول پس مي
حضار ( جا منتظر بمانيد،  خواهيد همين خواهيد دست به هيچ كاري بزنيد و مي يا شايد بگوييد كه نمي. طور تزكيه خواهند كرد اين
رسـيد،   امـا وقتـي زمـان كمـال واقعـاً مـي      ! شـد  اي مي چه وابستگي قوي. خوب در اين حالت به كمال نخواهيد رسيد) خندند مي
فكر فرد در آن لحظه فكـر يـك   . توانيد رهايشان كنيد پس مهم نيستند د؟ اگر مييتوانست د آن چيزها را رها كنيد، ميتوانستي نمي

ي  توانم به شما بگويم كه در آن لحظه ، ميدرحقيقت. پس چرا فكر اين چيزها را كنيد؟ خودتان را نگران هيچ چيز نكنيد. خداست
. ( كدام پول؟ يك ورق كاغذ هم باقي نخواهد مانـد . آن همه چيز متالشي خواهد شد آخرِ اصالح دنياي بشري توسط فا، در يك

 .اما اين ارتباطي به شما ندارد) تشويق بلند

ريزي مالي براي تحصيالت آينده فرزندان چيزي نيست كه بايـد خودمـان را نگـرانش كنـيم      انداز پول و برنامه پس: پرسش
همچنين مريدان دافايي هسـتند كـه   ) خندند حضار مي. (يم و الزم نيست نگران اين باشيمچراكه قرار است در آينده به كمال برس

 )خندند حضار مي. (مان باشند توجه كنيم، چون ممكن است دشمنان گذشته مانوالدينگويند حتي نياز نيست به  يم

دانيـد كـه بـه كمـال      آيـا مـي  ! قدر قوي شده است وابستگي اين. رسد شبيه حرفي كه يك مريد دافا بزند به نظر نمي :معلم
نيازي هسـت كـه    چيها يآ. مراقبت كند تاناطرافرسيدن مريدان دافا چه چيز باشكوهي است؟ استاد بايد از تمام چيزهاي دور و 

به حـال ايـن    تاا يآ ؟روند امور طبق آرزوهاي شما پيش ميآيا نگران هيچ چيزي باشيد؟ آيا توانايي مراقبت از آن چيزها را داريد؟ 
اي هم كه كنيـد كـامالً    ريزي قدرها خوب نباشد، هر نوع برنامه آن شاناقبالام؟ اگر بخت و  تان توضيح نداده همگياصل را براي 

توانم نظم و ترتيب دهم، خـواه اقبـال خـوبي داشـته      من مي. نظم و ترتيب دهد تانبرايتواند امور را  اما استاد مي. يده استفا بي
آيا تا بـه حـال ايـن    . كنم نگران چه هستيد؟ فقط بايد تزكيه كنيد و من براي شما از همه چيز مراقبت مي. باشند يا نداشته باشند

صحبت شما شبيه چيزي كه يك مريد . وقت كاري نيست كه بتوانم انجام بدهم تزكيه نكنيد، آن گفته نشده است؟ ولي اگر خوب
 !رسد، نظر من اين است دافا بگويد به نظر نمي
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خـواهم   مي. شما را نخواهد شناخت يكسچيز چيزي شديد، و اينكه در آينده هيچ  شما صبح اشاره كرديد كه از هيچ: پرسش
هايي خواهيم داشت كه به آموزش فاي شما گوش كنيم؟ اگـر   بدانم بعد از اينكه در آينده به كمال رسيديم آيا هنوز چنين فرصت

 )خندند حضار مي(به آنها جواب دهيد؟  مانبرايهايي خواهد بود كه از شما بخواهيم  ال برايم پيش آيد، آيا فرصتؤهنوز س

از تفكر انساني براي فكـر كـردن بـه مسـائل     درحال استفاده هنوز ) خندند حضار مي. ( شود تزكيه كنيد تا ابد كه نمي :معلم
داشته باشيد كه از آنها مراقبـت كنيـد    شماريبيشعور  وقتي موجودات ذي. كنند مسائل فكر نمي در موردطور  خدايان اين .هستيد
شـوخي  ) خنـدد  معلـم مـي  ! ( وقت احتماالً اين قدر زود به زود به ياد اسـتاد نخواهيـد افتـاد    آن. خيلي مشغول خواهد بود تانذهن
. اند همه موضوعات آينده هااين. تري فا را آموزش دهم، و شايد هم اين كار را نكنم البته، شايد در آينده در مقياس بزرگ. كنم مي

ي مسائل از افكـار بشـري موجـود    براي تفكر درباره توانيد در آينده استاد را ببينيد يا نه، هنوز ميكنيد كه  وقتي فكر مي درحقيقت
اي كـه محبـت    اما وقتي واقعاً به من نياز داشته باشيد، آن جنبه. آن روز كه بشود در وضعيت ديگري خواهيد بود .كنيد استفاده مي

فا  -ي اصالح شما مريدان دافاي دوره .ديهست خاص شمان خاطر كه يا به) بلندتشويق . ( وسيع و پهناور بودا است را خواهيد ديد
 )تشويق بلند! ( فا وجود داشتيد -همراه اصالح زمانيشما ) تشويق بلند(  !هستيد

ي  فا را كه در گذشته -در آينده، تصوير وحشتناك اصالح. ي ديگري نيست واقعاً دفعه. بايد قدر اين فرصت تقديري را بدانيد
انـد و   ك لحظه كامالً خوب عمـل كـرده  ي –عملكرد بعضي از مريدان دافا واقعاً ضعيف بوده است . گرفته خواهيد ديد يجاتاريخ 
 .زده شدند فا را از نزديك ديدند واقعاً حيرت -قدرت اصالح ،هاي كيهاني بسيار عظيم ي بدندر واقع، حتي وقت. ي بعد نه لحظه

اي  ، امروز اولين باري است كه در يك كنفرانس فا در چنين مقياس بزرگي و براي چنين مدت طوالني1999ي  ژوئيه 20از 
 )تشويق بلند. ( دهم مريدان دافا را جواب مي هايپرسش

كلمات ممكن است شـبيه باشـند، ولـي    . توانم ببينم كه خيلي با قبل فرق دارند بار فرستاديد مي كه اين سشيپرهاي  از برگه
ترين فرق اين است كه ذهنيـت كنجكـاوي و    از اين گذشته، بزرگ. است فرق كرده است شاندرونتوانم ببينم كه چيزي كه  مي

البته، . زنيد دنبال دانش در سطح و ظاهر پرسه نمي ايد و ديگر به شدهشما معقول . شيفتگي جاي خود را به افكار درست داده است
دقـت گـوش    حتـي خـدايان هـم بـه     –ولي فقط شما نبوديـد  . مجذوب شديد همگيساختار كيهان صحبت كردم  يدربارهوقتي 
ايـم و   بنابراين در مدت اين شكنجه و آزار، با اينكه ضررهاي زيادي ديـده ) تشويق. ( كردند چراكه از آن حتي خبر هم نداشتند مي

ايـد، و االن خونسـرد و    توانم بگويم كه شما در مدت اين شكنجه و آزار پخته شـده  اند، جداً مي جهت شكنجه شده مريدان دافا بي
در مدت اين شكنجه و آزار، هر كسي با . ته استديگر رف ،توجهي به فا كي نبودن زبان و فكر، و بييرفتار قديمي . معقول هستيد

در واقع، نيروهاي كهن نظم و ترتيب دادند كـه  . بايد پيش بگيرد و چه بايد بكند فكر كرده استرا جديت روي اينكه چه مسيري 
كشـيده بودنـد، و   بعضي از اين افراد قبل از اينكه شكنجه و آزار شـروع شـود از آن دسـت    . ايفا كنند يها بيايند و نقش منف خيلي
هايي كه قـرار   بنابراين، خيلي. داند از آن موجودات كه آگاه است ميسمتي زيرا . ها در مدت شكنجه و آزار اين كار را كردند بعضي

مـن مطلقـاً    زيـرا . هسـتند  بود نقش منفي داشته باشند از اين كار دست كشيدند و حاال به شكلي درست و باوقار مشـغول تزكيـه  
بـه   يهاي نظم و ترتيب –هايشان  نيروهاي كهن انتظار نداشتند كه نظم و ترتيب. كنم نقش منفي دارند تصديق نمي آنهايي را كه

انـد   هر كـاري كـه كـرده    نيزو  – آن پيچيدگي كه در ظاهر براي من انجام شده بودند ولي در واقع براي خودشان انجام شده بود
 .فا شوند -خودشان موانع اهريمني واقعي در اصالح كهاين فا شود، و -مانع واقعي اصالح
ي ديگـري   كيهان تجلي جنبه "پادشاه اهريمنِ"در اصل، . هاي معمولي كيهان نبود ها كه گفتم منظورم اهريمن و از اهريمن

منظـورم  . ها نبودهمين، منظورم آن براي. كند هاي پليد استفاده مي آن هم نگهبان كيهان است، فقط اينكه از روش. هاست از حيات
چيزهاي خيلـي  . زنند كه واقعاً به دافا صدمه مي هستند آنها آن اهريمناني –زنند  فا صدمه مي -آن موجوداتي بودند كه به اصالح

كـردم   كه مـي  زيرا آنها را مطرحها كلمات نوك زبانم بودند ولي مجبور به خوردن حرفم شدم،  خيلي وقت. ايم زيادي تجربه كرده
بايد با سـفر پـيش   . ايد پخته شده همگيايم، و شما  خيلي چيزها را تجربه كرده. شدم بگويم لي چيزها بودند كه مجبور ميواقعاً خي

ديگر . تر انجام دهيد هستيد باز هم عاقاالنه انجام آنكه امروز مشغول را تر روبرو شويد، و بايد هر چيزي  باز هم عاقالنه تانروي



26 

 

شما توانا و بااستعداد هستيد، استاد گفته همگي . تان نباشيد و منيت "خود"گر در بند حس بسيار قويِ اسير احساسات نباشيد، و دي
 )تشويق. ( دارد، و ديگر نيازي نيست اين چيزهاي خود را به استاد نشان دهيد تانقبولاست كه 

مـا چطـور بايـد در همكـاري و      را داد مطـرح كـرد،   پرسـش ي  درست مثل چيزي كه آن شاگردي كه برگه... ما چطور بايد
فـا بيشـتر از هـر چيـزي ديگـر از مريـدان دافـا         -اين همان چيزي است كـه اصـالح   –هماهنگي كردن با هم خوب كار كنيم 

. توانيـد انجـامش ديـد    تا وقتي فا را خوب مطالعه كـرده باشـيد مـي   . كنيم هاي ظاهري نمي ما خودمان را درگير شكل. خواهد مي
. آمـد  نظم به چشم مـي  زدن و انواع و اقسام كارها بودند، و واقعاً بي ها، همه قبل از تمرينِ گروهي مشغول حرفدانيد، آن قبالً مي

 يكسـ هـيچ  . تـر از يـك دسـته سـرباز     بستند مـنظم  ايستادند و صفي مي همه كنار هم مي بارهكي –شد  ولي تا آهنگ شروع مي
اين همكـاري و  . آمد بلكه از درون خودتان مي. مشغول تمرين دادن به شما نبود و هيچ كسي نبود كه به شما بگويد چه كار كنيد

نبايد فقط اين را در اين موضوعات خاص نشان دهيد، بايد اين نوع همكاري را . مريدان دافا است هارمونيهماهنگي است، و اين 
 .نشان دهيدفا  -هاي اصالح در تمام قسمت

تأكيد كنم، چرا كـه كلمـاتي    روي آنهاخواهم  و نمي. كنم جا مطرحآنها را اينالبته، بعضي مسائل هم هستند كه قصد ندارم 
كه الزم است شـما بـا آنهـا روبـرو شـويد، و       هستند خيلي از مسائل چيزهايي زيرا. هستند  آيند خيلي سنگين كه از دهان من مي

حواسكنند كه  خواهند پخته شويد، كاري مي افتيد، از شما مي خوريد و مي طور كه زمين مي كه، همين هستند طور چيزهايي همين
 .خوب قدم برداريد تانرويشان شويد تا بتوانيد در راه پيشِ  جمع شود و متوجه تان

ود و بايد شروع كنيم براي ش رسد كه زود تمام مي فا به اينجا رسيده است؛ ديگر به نظر مي -اصالح"طور، فكر نكنيد،  همين
بـه هـيچ صـورت نبايـد هـيچ      . آورد هاي وحشتناك به بار مي اي محنت توانم بگويم كه هر وابستگي مي. "ريزي كنيم آينده برنامه
دهيـد خـوب انجـام     انجامرا كه بايد  تانرويبايد به شكلي درست و باوقار تزكيه كنيد، و هر چيز پيش ! اي شكل دهيد وابستگي

هر چيزي  زيرا. دهيد خوب و مرتب انجام دهيد انجاماگر فردا بايد به كمال برسيد هنوز بايد كارهايي را كه امروز قرار است . دهيد
. اندازه مهم است بي. ي مردم آينده است ماند، و اين مسير تزكيه مي يجادهند براي مردم آينده به  كه مريدان دافا امروز انجام مي

تـر و   ها مريدان دافا بايـد فقـط آن را كامـل    دافا در هر سطحي بهترين است، و در اين سطح انسان. يدمسيري كج و نادرست نرو
 .تر كنند، و هيچ ضرري برايش به بار نياورند عالي

از سه كاري كه براي اعتباربخشـي بـه فـا    . اميدوارم كارهايي را كه قرار است، خوب انجام دهيد. خواهم بگويم قدر مي همين
در كنـار  . هاست، و ديگري جدي گرفتن فرستادن افكار درست اسـت  واقعيت گري ي خوب فا است، يكي روشن مطالعهاست يكي 

كه مريـدان   هستند دهند، و همگي چيزي شعور را نجات مي بخشند و همگي موجودات ذي هم، اين كارها همگي به فا اعتبار مي
بـر  همكـاري و كمـك خـود را    . شود بنا مي هااينتان از  ان، و تمام تقواي عظيمت به بياني، كمال شما، آينده. دافا بايد انجام دهند

 گـري روشـن بـراي مثـال، در    .ارائـه دهيـد  هاي مختلـف داريـد    هاي خاصي كه در قسمت تان و مهارت هاي فردي ي توانايي پايه
هاي خيلـي مختلفـي اسـتفاده     كنيد، روش روزنامه منتشر مي برخيكنيد، و  هاي تلويزيوني تهيه مي برنامه برخي از شماها،  واقعيت

رونـد، و   هـاي چـين مـي    گريكنسولبه  برخيكنند،  ها پخش مي واقعيت گريروشنمستقيماً در خيابان مطالب برخي شود، و  مي
توانم به شما بگويم،  مي. نبايد ناديده گرفته شودنيز هاي مختلف  اين روشتمامي از  حتي يكي. هستند مشغول كار با دولت برخي

دافـا بداننـد از    يدربارهي شيطاني بگذرد و بگذارد بيشتر مردم دنيا  حاضر دافا توانسته است از سد شكنجه درحالاين واقعيت كه 
تشويق (  .دياگذاشته انيبن راآن وضعيت كلي اين زمان چيزي است كه شما . ناپذير است ييدهيد جدا كارهايي كه امروز انجام مي

تأييدتان كند، و نيازي نيست كارها را براي اينكه  ينيازي نيست كس. ايد بايد قدر وقت را بدانيد اگر امور را خوب انجام نداده) بلند
 )تشويق. ( بيند تان عمل كنيد استاد آن را مي وقتي بتوانيد از روي وجدان. نشان دهيد انجام دهيدبه كسي 
با شما بودن جـداً بـرايم    –ميلم كه بروم  كمي بي. كنم بيشتر صحبت نمي. ام كرده گمانم تا همين حاال هم خيلي صحبت به
 )مدت تشويق طوالني. ( است نديخوشا


