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  ۲۰۰۳فانوس سال  جشن يآموزش فا ط

  االت متحدهيغرب ا يدر کنفرانس فا

 

  يهنگج يل

 ۲۰۰۳ه يفور ۱۵

 )بخش سخنراني(

 

 .مينيد بنشييايب) طوالني قيتشو (

ن يـ دانسـتند مـن بـه ا    يمـ  ياديـ ز يليخافراد  ظاهراً .گذرد يم ياديمدت زم يديگر را ديکه همد ين باريدوباره از آخر

) قيتشـو ( . ديشـو  يمـ ز يـ انگ شگفتشتر يشتر و بيد بيکن يه ميطور که تزک همان! ديانيمالً درجرتان کا  گيهم. ميآ يکنفرانس فا م

موضـوعات کـه    يدر مـورد بعضـ   يعد کمـ ، و بخودمت يطور وضع نيم، و هميگو يفا به شما م -اصالحامروز ابتدا در مورد وضع 

 .کنم يصحبت م اند وردهسربرآ تان هيو در تزک مان ن شاگردانيب فا -اصالحشرفت يپ بازمان  هم

 امـروز . ام هان صحبت کـرده يتمام ک يفا -م اصالحيعظ يروين ي دربارهمتفاوت،  يايزوا ازمختلف، و  يها تيدر موقع

ـ ين کيد، ايدان يکه م يطور به. دهم يح ميتوض به شماگر يد يا هيفا را باز هم از زاو -شکل اصالح اسـت،   ميت عظـ يـ نها يهان ب

ست، بلکـه  يرند نيگ يزها را اندازه ميچ يکه موجودات بشر ييها و منظورم روش --اندازه گرفتتوان آن را  يم که نميقدر عظ آن

ـ  يام که موجودات ذ قبالً گفته .برند يکار م به انيکه خدا ييها با روش يحت هـا   چ کـدام از آن يهـ . وجـود دارنـد   يشـمار  يشعور ب

ـ ار زيبسـ  يها هاريو بعد س. ک موجود استي يا سازد، و، هر ذره ين را مياورند که چند مولکول زميقاً سردربيتوانند دق ينم در  يادي

 هنـوز ، ديبگذار تان را آزاد لياگر تخ يچه اندازه بزرگ است؟ حت يهانيک بدن کيو . اد استيار زي، تعدادشان بسوجود داردهان يک

رقابـل  يسـتند کـه غ  يم، فقـط موجـودات ن  يعظـ  اريبسهان يدر ک .کوچک است يهانيک بدن کياز  يا ذره ي در محدودهفقط  هم

ـ يخـدا  يبـرا  يحت. قابل شمارش هستند ريغسطوح هم  بلکهاند،  شمارش پادشـاهان و لردهـا در سـطوح     يشـمارند، و حتـ   يان ب

هان چقدر بـزرگ  ينکه کيا ي دربارهر آموزش فا صحبت ياخجلسات است که در ن يهم يبرا .ننديب يطور م نيت باال آن را اينها يب

امـا هرچـه سـطح بـاالتر باشـد، آن      . ف کـرد يتوصـ  يزبان بشـر با رممکن بود که آن را يکامالً غگر يد --را متوقف کردمست ا

ک موجـود در آن بـاال از   يحجم  .ستيشان ممکن ن فيشوند که توص يم ميعظقدر  آنها آن شوند، و يتر م ميعظموجودات و بعدها 

ر يدرگ کهنهان يست درصد موجودات کيفا، ب -در رابطه با اصالح. قدر بزرگ نيا. رود يتر از خود فراتر م نييپا يها هانيک ي همه

از موجـودات   يگروهـ  ،ب دادند؛ در تمام سطوح مختلفينظم و ترت ،را خواهان آن بودندفا  -که در اصالح ييزهايشدند و تمام چ

 يواقعـ  يمنـ يمـانع اهر  همانقاً يدق ،شان ر شدنيکه درگ تواستند تصور کنند يگاه نم چيه. ر شدنديفا درگ -ن اصالحيماً در ايمستق

ن شده يوجود آورده است، و منجر به ا فا به -تمام اصالح يبرا يميعظار يبسمانع ر شدن آنها ياما درگ. ستا فا -ن اصالحيا يبرا

 يروهـا ين". سـت ين يشـکل گـر م يدست؟ فقط آنها را ببخش و ين خشندهبا استاد يآ. "نابود شوند يشمار يشعور ب يکه موجودات ذ

ـ اسـت  بخشندهموجودات  ي درخصوص همهفا  .اند کرده و بازي مي کرده ميم من سوءاستفاده يقاً از رحمت عظيکهن دق در  ي، ول

 يزيـ است، و چ ريناپذ يتخطو  يافتنيرنييتغ ،رشعو يدارد، در مقابلِ موجودات ذ ييو فا استاندارها. ن حال باوقار و پرابهت استيع

ک موجـود  يـ  ي، وقتـ ي، ولباشم خشندهبشعور  يموجودات ذ درخصوصتوانم  يمن م .بر آن اثر گذاشت يبتوان سرسرست که ين

نـابود  ، مثـل  بـود  ازحد مي بيش يشتريرحمت ب گونهو هر، قضاوت او فا آنجاست يبراکرده باشد،  يتخطتا آن حد  يزياز چواقعاً 

 .خورند يم ينابود مهر ،موجوداتي بدين گونهبنابراين ، بود ميکردن خودش 
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انـد   ختـه شـده  يکهـن دور ر  يروهاير شدن نيهان که به خاطر درگيشعور در ک ي، تعداد موجودات ذفا -در طول اصالح

ن يکنند به بهتـر  ياست که فکر م يه روشک --اند ن کار را انجام دادهيکه ا ير شدن آنها، روشيدرگ ي قهيپس، طر. شمار است يب

 يهـا  تمـام بـدن  کننـد   ين است که کـار يا --شان ن روشيتر خاصشان کند، و مقاصددن به ير به رسقادرا تواند آنها  يشکل م

گر، يبه عبارت د .است هيک تشبيفقط ن يا .شوند هان، سه قلمرو،ين سطح کيتر نييپاوارد ک قدم يم يار عظيبزرگ و بس يهانيک

 يهـان يک يهـا  ن بدنيچن يد، وقتين فکر کنيا ي درباره. دبه درون سه قلمرو فشرده شاز آنها  يبخشکاري کردند که آنها  همگي

 يحـد  بـه امـروز   ِ تيبشـر آورد؟  يدر سه قلمرو به وجود م را يتيوضعشوند، چه  يم وارد سه قلمرو ميار عظيبزرگ و موجودات بس

م را يعظار يبسفشار م ه ينيان زميخدا يحت. سه کرديمقا گذشته يهابشر عانوااز  کيچ يه ابتوان آن را  ينمفاسد شده است که 

 ين حتـ يبنـابرا ". مان است هيبه خاطر حالت تزکم يکرد يفکر م"، و آنها گفتند، پرسيدمر يين تغياي  دربارهاز آنها  .اند احساس کرده

ن سـطح  يتـر  نيين پـا يدر ا يزيم بر هر چيار عظيکند، چراکه آن موجودات بس يگر عمل نمين ديزم ييموجودات خدا يها قدرت

 بيآسـ  ،رات منحرف موجودات و مـاده در سـه قلمـرو   ييتغخصوص در نجا، ين آمدن به اييو بعد از پا .دارند يثر بازدارندگهان ايک

به طور کامـل مرتـب    دوبارهزها را يت چيتوسط فا نبود، که در نها يبشر ياياصالح دن ياگر برا. اند به بار آورده يتصور رقابليغ

 .آن نبود يبرا يگر برگشتيد، و آن انجام دهد يبرا يکارتوانست  ينم يکسچ يهشد،  يم يبازساز ين مکان ورايکند، ا يم

ـ يار عظيبس يهانيک يها کنند بدن ين است که کاريبرند ا يکه معموالً به کار م يروش بـه هـم    يشـمار  يم و افالک ب

شـتر اسـت، امـا    يشـان ب  باشد، حجم باالتر ار بزرگيبس هر چه سطح آن موجودات .چپانده شوند فشرده شده و به داخل سه قلمرو

بـه آن   يموجـودات  يپس وقتـ  .تر يپکروسکيم، يعنيشود،  يتر م تر و متراکم فياند، ظر که آنها از آن ساخته شده يذرات و عناصر

ک يـ ؟ شـود  يمـ چـه   هيشبهان ين سطح کيتر نيين پايدر اآن د، ياش فکر کن شوند، درباره يمو چپانده همه به هم فشرده  عظمت

طـور   نيـ فقـط ا  .شـود  يانجام م دستحرکت ک ي ]سرعت به[هان يک يفا -قت، اصالحيدر حق .را شکل داد يبزرگ و قو ي دهپر

بـا   ياديـ ار زيبسفرق کنند  يهان احساس ميکزياد  يها مکان -در زمان که موجوداتآنچه ، ]دست[حرکت ن ياست که در روند ا

ـ يها ن ها، و تعداد زمان ن زمانيخودشان را دارند، و فرق ب زمان اندازه همه يکران و ب يب يبعدها .هم دارد ـ   يز ب انـدازه   يکـران و ب

، شـود  نجـام مـي  دست ا حرکت يوقت. مختلف شده است يها در بعدها ن زمانيبم يباعث تفاوت عظاست که  يزين چياست، و ا

هـا هـزار سـال گذشـته اسـت، و در       ا دهيها،  رهها، هزا ها، قرن جاها دهه يکه در بعض يزمان هستند، درحال باً هميجاها تقر يبعض

نجـا  يا. شده است يزمان سپر ي اندازه يکران و ب ير بيا مقاديون سال، يليها م ونيليم يا حتيون سال، يليگر چند صد ميد يجاها

 .وجود آورد ا بهها ر زمان است که تفاوت يعني .ک دهه شده استيشتر از يبست، فقط يقدر هم بد ن هستند آن يکه موجودات انسان

 يهانيک يها آن بدن گرچه نيبنابرالف وجود دارد، تخم يها ن بعدها و زمانيب چنين تفاوتيم، ياش فکر کن د دربارهييايب

آن  يبشر فکرم ياگر با مفاه. فشرده هستند اما آنهااند،  شده ين مکان بشريار داده شدند وارد اکه به داخل سه قلمرو فش يميعظ

ر ييشان تغ درون يست که ساختارهاين نيبدن آنها کمتر شده است، اما مفهومش ا يحجم کل] د کهيشو يمتوجه م[د، يرا درک کن

ـ يشـد  يمـ  واردداخـل آنهـا    بـه ، اگـر  بينديشيد ي آن درباره، پس باشدر نکرده ييآنها تغ يدرون يو اگر ساختارها. کرده باشد  يد پ

را خارج از سه قلمـرو انجـام    کارهافا را شروع کردم،  -انجام اصالح يوقت .ندهست قبل يبه بزرگ ييد که آنها هنوز بعدهايبرد يم

وقت سه قلمـرو،   ن کار را داخل سه قلمرو انجام داده بودم، آنيآن رفتم؟ اگر ا اطرافو چرا به . سه قلمرو رفتم اطرافبه  --دادم

ذرات  يا و شکافت هسته يجوش بود که هم مي ييجا جانيا --هان شده بوديک يفا -اصالح يکانون ي نقطهم، يان کنيب ياگر بشر

و  يهـان يک يهـا  ار بـزرگ در بـدن  يرات بسـ ييـ تغ ي همـه شـد، و   يفا م -اصالح ينبرد اصلدان يافتاد، م يتر اتفاق م يپکروسکيم

 مانـد  نمـي  يبـاق  يزيچگر يد که ي، سه قلمرو تا حدکنيد فکري آن  دربارهپس،  .افتاد يماتفاق  جانيا قيقاًدم يار عظيموجودات بس

 .سه قلمرو رفتم اطرافاست که به  نيهم يبرا. ماند ينم يبه جا يزيچکه  تا جايي ،شد مينابود 

در  ر، بلکـه يک مسـ يـ  طول ، نه فقط دربه باالراه تمام حرکت در فا کردم،  -از خارج سه قلمرو شروع به انجام اصالح

 زيـرا ن، ييهم بـه پـا  باال و  بههم حرکت زمان،  به طور هم يپو ماکروسک يپکروسکيعالم مسمت به  بسط و توسعهتمام جهات، 

ام  انجـام داده  يطورآن را ام،  که رفته به هر جا .يکساني دارند  ومفهمتر است  يکه ماکروسکوپ يزيتر و چ يپکروسکيکه م يزيچ
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 يبـرا  يم، حتـ يار عظـ يبسبرخورد و  گسترش يباالار يبسم، سرعت ياز باال که به آن نگاه کن .رديگ يم يشيها پ که از تمام زمان

 يهـان يک يهـا  ام، تمام بدن دهيبه هرجا که رس. ر نداشته استيمبهوت کننده است که هرگز نظ ينند، طوريب يکه آن را م يانيخدا

ات يراً کشـف يـ اخ .رونـد  ين مـ ياز ب يبرخ، و شوند يروبرو مخواهانه  کين يحل راهبا شتر آنها يرند، بيگ يده و دوباره شکل ميپاش ازهم

هـا  آن .شـود  يلف مربـوط مـ  تخارات ميها و س کهکشان ي دوباره يريگ شکل ي دهيپدد که به يا دهياالت متحده را ديعلم نجوم در ا

نـوع   در حـال حاضـر  . توانند مشاهده کننـد  يم يهستند که موجودات انسان يا که در محدودهاند  دوباره يريگ از شکل ييها صحنه

ن حـال آنهـا   يبا ااد است، يار زيبس يتفاوت زمان هستند فواصل مختلفکه در  يمختلف يبعدهان يبداند که اگرچه  يبشر هنوز نم

از زمـان   يمختلف هاي حوزهبعدها  يبند ميطور است که تقس نيو فقط اکسان هستند، يو ک زمان بزرگ يدرواقع درون  هم هنوز

کننـده   طور مبهـوت  نيز ايچ همه. دادن هستند ال رويدرحزمان  زها همين است که چيت اي، واقعبه هر صورت. را شکل داده است

ـ   يريـ گ شـکل  دوبـاره ايـن نـوع از   نـد  يفرآ... يريـ گ شـکل  دوباره، يم انرژيانفجار آن مقدار عظ. دادن است رويدرحال  ت يـ نها يب

ده يـ چي، عظمـت پ آن يپکروسـک يم ي گسـتره  يدگيـ چيآن، پ زيرات يجزئ ياست، و شگفت يپکروسکيت مينها يو ب يماکروسکوپ

ار يفا بسـ  -ان اصالحيها، جر نيرغم تمام ا يعل. رتنديها در ح نيم هم از تمام ايار عظيان بسيخدا ي، حتکفالابودن آن، و وسعت 

انجـام   ن صورت ممکـن يتر يعالبه  --شود ميانجام ز يچ رسد، و همه يک آن به انجام ميشود، در  يو تمام م دافت مياتفاق ع يسر

وسته است، و آنها به هم يک وجود، پيبه صورت که در باال است  يزيه به درون سه قلمرو فشرده شده با چک ياما بخش .شود مي

م يک موجود عظـ يکه سطح  يزيام که رفتن از چ قبالً گفته. ع استيت وسينها يم آنها بيار عظيبس بدنداخل  يو فضا. اند متصل

 يحتـ م يار عظيبس يک خداياست که  يزيدرون بدن خود آن، چ ي صلها، فاي آن، ن قسمتيتر يپکروسکيدهد تا م يل ميرا تشک

م يعظ قدر نيآن موجودات ا --!است يک خدا چقدر طوالنيات يحد که ين فکر کنيو به ا. ديمايبپ ستتوان ينمخود  يدر کل زندگ

 ينظر بشـر  ه قلمرو، اگر از نقطهن وجود، در سيبا ا. ع استيت آن سرينها يب .شود يک آن انجام ميفا در  -در اصالح يول. هستند

آنـان   ، بعـد، و سـاختار   زمـان اما ، توصيف نيست  قابلک و کوچک هستند که يقدر بار اند و حاال آن م، آنها فشرده شدهيآن را بفهم

ن ييپـا ن ياکه  يزيم در آن باال گذرانده شده است، چيار عظيبس ي هيک اليکه  يهنگام .است که در باال هستند ييها مثل همان

 يهـا  افـالک و بـدن   .گذر شـده اسـت  نازک ار يبس ي هيک الياز  ،، و در همان مقدار از زمانکند يبه شکل متناظر عمل ماست 

. شمار اسـت  ياند ب و شدهکه همراه با آنان وارد سه قلمر ياند، و تعداد موجودات شده فشردهبه درون سه قلمرو  ياديار زيبس يهانيک

. رود پيش مي با شدت به اش  شود که همراه با آن باال در کيهان و در عالم ميکروسکپي ن صورت ديده ميفا به اي -اصالح نيبنابرا

 .زر در آن سـطح اسـت  يانفجار لسرعت تر از  شيب يحت ش، سرعتمياوريبه عمل ب يا سهيمقاآن سطح  يها از درکبا استفاده اگر 

که به  يهانيک بدن کي يپس وقت. کنم يان ميبن درک کنند يتر عيسر عنوان بهتوانند  يکه مردم م يفقط آن را با استفاده از کلمات

از  ينـازک  ي هيـ الکـه   انگـار  يانسـان  يايـ فا اصالح شده باشد، در دن ي لهيوس م است در آن باال بهيعظ يا سهيرقابل مقايشکل غ

 د؟يشو يمنظور مرا متوجه مآيا  .است برداشته شدهپوست 

. اسـت  آن ايـن ل يدلقدر آهسته است؟  نيسطح ا سوي بهنفوذ فا، در سه قلمرو  -صالحا يططور است که  نياپس چرا 

مـورد  به طور کامـل   يمگه ،آن باال يها هانيدر ک يهانيگردد، تمام عناصر و موجودات ک يمبر يبشر يايفا به دن -اصالح يوقت

، شـود  مـي فا در آن بـاال کامـل    -اصالح يوقت .دنشو يم مزمان تما د، و همنافت يها به موازات هم اتفاق مآن. اند قرار گرفته مراقبت

ح يتشـر  شـما  ي، بـرا يعنـ ي، کـنم  يصحبت مـ آن  ي دربارهگر يد يا هيحاال باز هم از زاو. شود قلمرو ما عبور کرده مي سهاينجا از 

اسـتاد نظـم و   "نـد،  کن يشـاگردان فکـر مـ    يبعضـ . را داخل سه قلمرو انجام نـدادم  آنفا آغاز شد  -اصالح يکنم که چرا وقت يم

انجام ن کار را يتواند ا ي؟ استاد م"کند يکهن را نابود نم يروهايپس چرا استاد فوراً ن. کند يق نميکهن را تصد يروهاين يها بيترت

ر اگـ : ديـ ا ن فکر کـرده يا ي اما درباره. توانست آن را انجام دهد ياستاد هنوز هم م بزرگ باشند، قدرچ بدون توجه به اينکه ، ودهد

کـه بـا    بود مين ي، مثل ادادم ير مير مسييتغنجا در سه قلمرو يفا را به ا -م در اصالحيار عظيبزرگ و بس يانرژانجام کارها  يبرا

 ايجـاد دادم، مثـل   ير جهـت مـ  ييـ نجا تغيمم را به ايعظ ياگر انرژ .دبو ميرو ياز ن يا انهيناش ي زد، استفادهک پشه را ي يبمب اتم

. هنوز آن باال هستند آنها  ميار عظيبس هاي  بدناند،  هرچند آنها وارد سه قلمرو شده. بود ميدر سه قلمرو جا  نيهم ي دردان نبرديم

 يهـا  کردم، تـوده  يم دوباره يده کلشو  يمتالش] نجايا[آنها را  يپس وقت. ک قسمت استينجا فشرده شد فقط يکه به ا يزيچ
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نجا يوسته به ايکردم آنها پ يم يوسته آنها را متالشيطور که پ ، همانگرفت يمها را آن يجانجا ياوسته يپ ،ترِ آن باال وابسته و بزرگ

 پشت سر هـم که فشرده شده بودند  يا يهانيک يها بدن --کردند ين کار را ميگر هم هميد يهانيک يها شدند، و بدن يفشرده م

نجـا  يوسـته بـه ا  يپ طـور  بـه شمار  يم و بيار عظيات بسو موجود يهانيک يها د، اگر بدنياش فکر کن پس درباره .آمدند ينجا ميبه ا

ار يبسـ  يا تـوده  هممن  يروين .شد يهان ميک يکانون ي و نقطه، شد يشکافت تمام ذرات م يبرا يمحلمثل ن مکان ياآمدند،  يم

 ي، و بعالوه، مدتبود مياز آن  يرموثريغ ي شد، استفاده يک نقطه به کار گرفته مين يا ياد رويز يرويم است، پس اگر آن نيعظ

 ي آن فکـر  دربـاره ز را کامل کـنم،  يتوانستم از سد تمام آنها بگذرم و همه چ ياگر در آخر واقعاً م يحت. ديکش يبه درازا م يطوالن

وجـود   يزيـ م چيار عظـ يبسـ  برخـورد بعـد از آن   .نمانـده بـود   يباق يزينجا در سه قلمرو، چيها هستند، ا که انسان يينجاي، اکنيد

، بـا  يياسـتثنا  يشکلماً و بالفاصله، به يو چرا مستق. نجا انجام ندادمياماً آن را يمستقاست که چرا  يلياز دال يکين يا. داشت ينم

دادند تا  يکسره به آمدن ادامه ميشدم  ياز آنها خالص م يوقتزيرا کنم؟  يند برخورد نميآ يش ميکه در سه قلمرو پ ييها تيوضع

که مشکالت بزرگ داخـل سـه قلمـرو     ين جز در حالتيبنابرا. افتاد ياتفاق م کردم ه در باال عنوانک ماجرايي، و سد راه من شوند

د فقط به يتوان ي، و نمشود يمر انجام يفراگ شکلفا در مجموع به  -اصالح. انجام دهمن مکان يتوانم کارها را در ا يد نميايش بيپ

افتـاد،   ير مـ يالجثه به تـأخ  ميافالک عظ يها بدن يانيتمام عناصر پا نجاتن، ياگر به خاطر ا. ديد داشته باشيتأک ين مکان بشريا

 .بود ميتر  وحشتناک يحت

ز در يـ ن گونگاز  يبزرگ ي فا، توده -اصالح کل يمن برا: ن را به شما گفته استيد، و استاد ايا دهين را قبالً را شنياما، ا

از قطعـاً   ونـدارد   مشـکلي  شـاگردان بـه فـا    يه و اعتباربخشياز تزک حفاظتدرخصوص  آن. ام گذاشته يباق ين افراد عادينجا بيا

ـ    امـور کهن قادرند که بـر   يروهايچرا ن: هست يگريد زيچ اما. ديآ يآن برم ي عهده ن اسـت کـه تمـام    يـ لش اياثـر بگذارنـد؟ دل

هر زمان که بخـواهم بـه روش    اند، و ک پرده را شکل دادهيکهن هستند، و آنها  يروياند ن قلمرو فشرده شده به سهکه  يموجودات

شـان   آنها تمام قدرت وقت ، آنکنم يپافشارانجام آن  در و اگر .مانع آن شوندشوند تا  يانجام دهم با هم جمع م ييکارها يا ژهيو

 .سد راه آن شوندکنند تا  يم را متمرکز

ـ نکه اجازه دهم مرديا ين بودم، برايدر چ ييايآس يشگاه سالمتيدر نما يقبالً، وقت دافـا بداننـد،   ي  دربـاره  يتـر  شيم ب

، بـودم  آنهـا  درحال درمـان  يداشتند، و وقت ياديار زيبس يافراد واقعاً کارما يبعض. دادم يرا انجام م يمردم شفادرمان يشخصاً برا

ان يهند خداد يبين بود که ترتيا کردند يمجاد يمانع ا ميکهن برا يروهايکه ن يروش. گذاشتند آنها را شفا دهم يکهن نم يروهاين

 يگـاه . شـدند  يار کوچک ميآنها بس .آن شخص بود مسدود کنند يناراحت ي شهيرا که ر ييحد و حصر بالفاصله جا يشمار و ب يب

ز يـ آنهـا ر  .ن آنهـا هسـتند  يـ زنـد، و ا  يچشمانش برق مـ  يجلو ييروشن و طال ي ک لکهيند که يب يم غالباًد دافا يک مرياوقات 

بـود مسـدود    ينـاراحت  ي شـه يرا کـه ر  ييجـا و ، شـدند  يبا هم جمع مـ  يمالً باال بود، به طور متراکمشان کا تراکم يشدند، ول يم

ن يبـر زمـ   توانسـتم آنهـا را   يندازم، و مـ يرم و دور بيتوانستم آنها را بگ يم .سد راه من شوندتوانستند  يدر واقع، نم يول. کردند يم

ن کلمات را از اسـتاد بـه   يا. درست و صالح است کنم يرا اداره م يا لهئمن مسکه  هر طور: وجود دارد ياصل فا -در اصالح .کنماف

(  .شـه نادرسـت هسـتند   يشـود هم  يکه با آنها برخورد م ييرا اداره کنم صالح است، و آنها يا لهئمسهر طور که : دياد داشته باشي

را شـفا داد،   يک فـرد عـاد  يـ ن که يمنظور ا به هر صورت، به. ندهيهان است، انتخاب آيآن انتخاب ک ن است کهيعلت ا )قيتشو

شـان   يابيدسـت  يها شدند بالفاصله از مقام ين افکنده مينکه توسط من به زمي، و بعد از اکنمافن يبر زمان را يمجبور بودم آن خدا

هـان  ين کيتند قـوان توانسـ  يآنهـا نمـ   --هان حفاظت کنندين کهن کينکه از قوانيا ياما آنها، برا .شدند يخته مي، و دور رشده خلع

آمد، و  يم يگريد ي کردم، دسته ياز آنها را خارج م يا نکه دستهيند، و بعد از ادرک يسرسختانه آنجا را مسدود م --ننديد را ببيجد

ار يان بسيتواستم خدا ينم ،کردند يدرک نمفا را  -که آنها اصالح حتي با اين ،نداشتن کار را ياستاد دل انجام ا .شد يپر موسته يپ

 .خواه باشم کين يک فرد عاديرا نابود کنم تا فقط با  ياديز

م يل بوديما ماکه فا آن طور  -زها در اصالحياز چ يارينکه بسيل ايم که دليتان بگو ين صحبت کردم تا برايدر مورد ا

، و انـد  بوده ن کاريا در حال انجامبا هم  کهن يروهاين ين و هم سطوح بااليين است که هم سطوح پاياند ا امدهياز کار درنخوب 
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آن را دارم، امـا   درهم شکستن ييقبل گفتم، من توانا يطور که کم همان. مانع امور شونداند تا  شان استفاده کرده ميعظ ياز چگال

ـ  تمامـاً  تـا  دهـم   رير مسييتغنجا يبه ا مم رايعظ يبودم انرژ يمخواستم از سد آن بگذرم، مجبور  ياگر م ، ن ببـرم، امـا  يآنهـا را از ب

آورد کـه   يبوجـود مـ   ين مشـکالت يـ کردند، و ا يجمع م نجايدرست در اهان را يم، تمام ماده، در کيار عظيبس ي وقت آنها ماده آن

وقـت آن   کننـد، آن  يدرسـت عمـل مـ    که شاگردان ما بـه شـکل   يفا زمان -ن اصالحيدر االبته، . سخت بود فوراً آنها را حل کرد

انجام را  ييهان، در سه قلمرو، به جا گذاشتم کارهايک ازن مکان يکه در ا يا يو انرژنگ گو يوقت. مشکالت وجود نخواهد داشت

 .شـود  ياز ممانعت ظاهر مـ  يکنند، و حالت يکهن مقاومت م يروهاين گاهدرست عمل نکنند، آن يدهد، اگر شاگردان ما به شکل يم

بـار کـه    کيـ . دا کننديپ يا ند و به آنها اجازه ندهند بهانهيمايدرست را بپ يريام که مس مان گفته ن است که به شاگردانيهم يبرا

 هستندشان  ن تالشيآخررحال انجام است و دکار ان يکه پا يو مخصوصاً وقت. کنند ينابود مدا کنند شما را يبزرگ پ ي ک بهانهي

ن را نقـض  يقـوان  نيـز وقت آنهـا   آن زيراکنند شما را شکنجه و آزار کنند،  يدا کنند جرأت نميپ يا نتوانند بهانه يوقت. طور است نيا

ـ    ين کيقوان --ن ببرميکه من آنها را از ب بود مين يازيفهمند، پس ن ين را ميکنند، و آنها ا يم . بـرد  ين مـ يهـان کهـن آنهـا را از ب

 .رنديگ يز در نظر مين چيتر يرا اساس کهنن يهستند که محافظت سخت از قوان کهنين است که آنها موجودات يعلتش ا

به شما گفتم که  تر قبل. ت استاديوضع: کنم يصحبت م يگريد ي لهي مسئ درباره، دينجا کشيصحبت به اپس حاال که 

. ن موضوع سوءاستفاده کردند و وارد شـدند يهان از ايک يهانيک يها بدن يانيرفتم، آن عناصر پا يسه قلمرو م اطرافکه به  يزمان

 ين بدن گوشـت يب ي، حتجاد کردنديل ايک حايکه توسط فا اصالح نشده بودند  ياديز اريم و بسيار عظين آن موجودات بسيبنابرا

جدا از هم قرار داد تا آنها را را  يئيشزها ين چيکه باين تصور  .گريد يمم در سويو گونگ عظ يينجا و بدن خدايمن در ا يسطح

کـه بـه نظـر    نيد، و با وجود ايآ يم زهايچ ي همه يپوسککرياز عالم م نيا بلکه، .شبيه هم نيستند، است اين حايلت از متفاو، کرد

شـان   تر از سـطح  نييو از ذرات پا خودشان را دارند يآنها سطوح و قلمروهااما جذب شده است،  ينينابيب يد در تمام فضاهايآ يم

 ِ ميار عظـ ياد و بسـ يـ ار زيبسـ  يهانيک يها آن بدن يدارد، و وقت يبعدها و زمان بستگ وجودن ذرات به يب يها اما، فاصله .زنديمتما

هـا   ر دادند و زمانييرا تغ يزمان يها بعدها و طول ي هياول وسعت ،مام ذرات در سه قلمرو شدندن تيب يوارد فضاهان سطح يباالتر

 ياهـ  ار دور و زمـان يبسـ  يسـاخته شـده از بعـدها    ِ مياز فواصل عظ يا پردهن ي، بنابراافتنديش يافزا يشمار يبه دفعات بو بعدها 

 ي ن پـرده يتحت حفاظت ا خواهان انجام آن بودندرا که  ييکارها تا دادکهن اجازه  يروهاين به نيشکل دادند، و ا را شده يطوالن

 .فواصل انجام دهند

توانند از  يرون، بلکه ميکنند، نه فقط از ب يکنند و با تفکر مردم مداخله م يم، آنها با مردم مداخله ميتوانم به شما بگو يم

کهـن   يروهـا ين ِ انيخـدا کننـد، آن   يرا مهـار مـ   يک بدن بشـر ي سطحِ ،عوامل سطح باال يوقت .عبور کنند نيز يان بدن بشريم

بـه   يبشـر  يهـا  با چشـم  يگر، وقتيد ينظر از نقطه. عبور کنند يان بدن افراد عادياز م شوند يکه محافظت م يدرحالتوانند  يم

ـ ، انـد  دهيچسبف و يار ظريبس يو پوست يگوشت يها و بافت يد، شکل بشريکن يمان نگاه م يسطح بدن بشر ک يـ بـا   يوقتـ  يول

ک فـرد و بـدن او کـه از آن ذرات    يکه ذرات د يشو يمتوجه م د،يکن ينگاه م يباال به بدن بشر يينما پ بزرگ با بزرگکروسکيم

زهـا را  يرا داشـتند کـه چ   ين فنـاور يـ او اگر مردم  .وجود دارد ياديزار يبس يها هستند، و شکافشن  يزبربه ساخته شده است 

ـ  يهـا  تر، شکاف يپکروسکيم ک سطحي نظر از نقطه .بزرگ بودند يا کننده طرز مبهوتبه ها  کنند، شکاف يينما شتر بزرگيب ن يب

 يا بـرا يـ ، آيبزرگـ  ي ن فاصـله يبا چنـ . ارات استيها و س ن مولکوليب ييفضا ي فاصلهقدر بزرگ هستند که صرفاً مثل  ذرات آن

ن يان عبـور کننـد؟ بنـابرا   يـ ست که آزادانـه از آن م ياند آسان ن ساخته شده يتر يپکروسکيم يکه از ذرات حت يا وجودات و مادهم

 يپکروسکيرسد، و در عالم م يه آن فرد به نظر ميکنند، و در ظاهر شب يک فرد رخنه ميو ظاهر اوقات آنها به درون سطح  يبعض

 .داده است يجا وسطگر خودش را در آن يجود دک مويهنوز هم آن فرد است، اما 

از شما را که  يد، و من به طور کامل بخشين مشکل را نداريم که شما ايخواهم به شما بگو ي، مها را که گفتم تمام اين

کنـد   يجرأت نم يزيچ چيد دافا به طور درست عمل کند، آنگاه هيک مرياگر  .ام کردهو موم مهر تان  يبرا شده استه يکامل تزک

هـان کهـن را   يک يکنند فـا  يکهن جرأت نم موجوداتنکه يا يکي .شده است بشودنه يکامل تزکهنوز که  يا يسطح بخشوارد 
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تـان خـارج    يها در سمت سطح بشر ياگر وابستگ. ديان محافظ فا را داريد و خدايشما استاد را دار نکهيگر ايد موردمختل کنند، و 

اسـتاد و   آنگاهباشد،  ياما اگر افکار درست شما قو. رنديگ يقرار م يت سختيفا در موقع ان محافظياستاد و خدا گاهنشده باشند، آن

 .انجام دهند يشما هر کار يتوانند برا يفا م ان محافطيخدا

تمـام موجـودات در    يها اتيفا ح -اصالح يطاستاد . بتوانند تصور کنند يست که موجودات عادين يزيت من چيوضع

فـا   -در اصـالح  يمنيال يدال ين کار براياول از همه، ا. در بدن خودش گرفته استتمام عناصر گوناگون را  ياه اتيهان و حيک

 .ندازديب  به خطرهان را يککه انجام دهد  ييتواند کارها ينم يچ کسينجا با من است، پس هيا ،تمام موجودات يها اتيح --است

ن يـ ا، نکهيا و سوم .دننروطفره فا  -هان از اصالحيک از عناصر گوناگون در کيچ يها ي چ موجوديهن است که يا ي، برانکهيا دوم

در سـطوح   ياز موجـودات  ييها شکلبدن استاد  ياست که همه جا نيهم يبرا .فا است -اصالح يطشان  اتيحفاظت از ح يبرا

 يهـا  شـکل  و ،ان، و بوداهـا يئوهـا، خـدا  ر دايطور تصـاو  ني، و هموجود داردمتفاوت  انواعمختلف و  يها با اندازههان يگوناگون ک

چ يتوانند هـ  يتوانند با استاد مداخله کنند، و نم ياما آنها نم. کوچک ي، بعضهستند از آنها بزرگ يها هم شامل هستند؛ بعض انسان

از آنها را  يعضب. ام گرفته ]خود در[تمام موجودات را  يها اتين است که من حيکه اتفاق افتاده ا يزيچ چوناعمال کنند،  يريتأث

 يوقتـ . ام ن صحبت نکـرده يا ي قبالً دربارهمن  .ننديتوانند آنها را بب يم يهمگد، و چشم سوم شاگردان يتوان د يم يبا چشم بشر

 .خته شديگس شان لگام ليدند تخيداشتند آنها را د نگيش نيششاگردان که مشکالت  يبعض

. آورد يرا بوجـود مـ    هيـ تزک يهـا  تيمتفاوت وضـع  يها و حالتسطوح مختلف  ،تان هيمختلف تزک يها ام که حالت گفته

از شان باز است با مداخله  که چشم سوم ييه آنهاک يق فا روشن شوند، درصورتيد از حقايشان بسته است با که چشم سوم يافراد

سـطح   نيبـاالتر   يين نهاکه يروهاينند، آن نيتوانند بب يکه م يش شاگردانيآزمامنظور به  .شوند يمواجه م کاذب يدهايطرف د

افتـه در مکـان و   يش يکردند که در فواصل افـزا  يت مين را هداييپا کهن سطح يروهاياند در گذشته ن دهکه توسط فا اصالح نش

داً يشدرا دان دافا يمان درست و افکار درست مريا --کارانه است فا گناه -اصالح يطآنها  عملن يا .بد انجام دهند يکارها ،زمان

 . اده استتکان د

، اسـت  مهتواست، تمامش  يکند، تمامش موقت يمداخله م يست چه کسيمهم ن: ادتان باشديز يک چيد يباشه ياما هم

بعـدها وجـود    يجادر همه  يسام موجودات و عناصر مادانواع و اق .است عبور جريان هواست، و تمامش صرفاً مثل ين يبدن اصل

 يدر بعـدها  يآنجا هستند، و آنها موجوداتدر  شکلبدون ا ي شکلآنها با . حد و اندازه هستند و بي بوده اديزبسيار تعدادشان د، ندار

همـه در   ،هـان يدر ک يپکروسـک يان ميفا بـه انجـام برسـد، خـدا     -که اصالحآنقبل از  .مختلف هستند يبعدهادر و  يپکروسکيم

آن عناصر، . وم استک مفهيا نمانند فقط ينجا بمانند ينکه ايا .ک مکان وجود دارنديک زمان و يخودشان هستند، که در  يبعدها

را کـه   ييدان دافـا يـ توانـد مر  ينم يچ کسيه .شما ندارند يرو ينفوذآنجا وجود دارند، و اصالً  يعيشکل، به طور طب يا بيشکل 

 .ردير کنترل بگيزافکار درست و اعمال درست دارند 

ظاهر من رسد که  يکهن به نظر م يروهاين يباال م سطحيعظعناصر و موجودات گرچه که م يگو يبه شما م نيهمچن

. فراتر بروداز من  تواند ينم يچ موجوديهزيرا ترم جدا کنند،  يپکروسکيبخش م] من را از[توانند  يهرگز نماما ، را جدا کرده باشند

-ننديتوانند بب يهان هرگز نمير در کشعو ياست که موجودات ذ يزينند، و چيتوانند بب ياست که آنها هرگز نم يزيچآن ) قيتشو( 

جـاد  يافـراد ا  ين بـرا يدروغـ  يريکه در باال بحث کردم تأث يا دهيگر، پديبه عبارت د. توانم آن را کنترل کنم يفقط خود من م -

 .موضوع از چه قرار است م کهحاال به شما گفت. نادرست شده است يها درک يکرده و باعث بعض

مـن   --ن مـن يتـر  يسطح --دينيب يتان م يگوشت و يبشر يها با چشمن من که شما االن يا: ميتوانم به شما بگو يم

ن يتر يرونيدر بکه االن  منن يا .من است يد بدن بوداينيب يگر ميکه شما آن طرف در سمت د يزيچ. است يهنگج ي، ليواقع

بـه  مـن  نجات تمـام موجـودات،    يبران کار، يام اانج يبرا زيراچرا؟  )قيتشو(  .است يهنگج يمن، ل يد بدن اصلينيب يسطح م

د، بـدن گونـگ مـرا    يـ ديرا داگر بدن قانون م يحت. ديد نباشيا دهيکه د يزيچ چيپس نگران ه) قيتشو. ( ام ن سطح آمدهيتر نييپا

 يکه بدن اصل ين من سطحيآنها با ا ي همه .ديرشد نده يا يچ وابستگيد، هيدياز بدن من در سطوح باالتر را د يا بخشيد، يديد
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 يبـرا است،  ين مردم عادياما چون استاد ب) قيتشو. ( است يبدن اصل ،هيرون يتر يرونيدر ب ام يبشر ي هپوست. است وجود دارند

کردم  ين کار را نمياگر ا. ا مطابقت داشته باشمين دنيدر ا يموجودات بشر يموجود بران يکنم مجبورم با قوان ينجا زندگينکه ايا

ز نسبت به من انجام دهند، و آنهـا  يآم طنتيش يکارها يخواهند بعض يکهن م يروهاين .بميعج يبه نوعکردند من  يمردم فکر م

 يهـا  اتيبجز آن ح  رد، ير قرار نگيدان دافا تحت تأثين که افکار درست مريا يبرا .اند پرداختهبد  يکارها يوسته به انجام بعضيپ

هان از يدر ک يتقلب يها تمام من. کنم ياستفاده نم يا گانهيچ عنصر بيام از ه دم گرفتهش خوينجا پيهان که ايتمام موجودات در ک

بگذارد  ير مثبتيتأثن بود که يا يبرانکه يز است، صرف نظر از ايآم ن کار گناهيانجام ا. کهن ساخته شد يروهايقصد توسط ن يرو

 .ام ح دادهيشما توض يبرا لکام طور بهن موضوع را يکنم که حاال ا يفکر م .يمنف يريتأث ا ي

ن يتـر  يتوانند سـطح  يآنها فقط م. هستم يپکروسکيمت يدر نهاند که چقدر يتواند بب ينم يام، کس نجا آمدهيهرچند به ا

ل شده اسـت،  يمختلف تشک يپکروسکيه ذرات ميه اليهان از اليدر ک يزيو هر چ ئيهر ش .ننديمن را بب يبشربخش بدن ذرات 

 يابيـ رد آنهـا را  مبدأشـان شان دنبال کنند، و تا  شهينند، تا ريزها را ببيتوانند تمام آن چ يان ميخدا .رود يم سطح ر تايتمام مسکه 

من از داخل آمدم، و از خارج آمدم؛ از . نديآ يم که از آن ييا آن جا، تدهند ين ادامه مييبه پار، ذره ذره يک مسيدرست مثل  .کنند

قلمـرو   سـه  تان، يتر يالجثه ظاهر شدم، و سپس از آنجا پله پله تا سطح ميافالک عظ ي در قله شکل گرفتم، يزيچ آمدم، به چيه

 .هستم يداند چه کس ينم يچ موجوديه. ن آمدمييپا

انـد و   بردهبه کار را  ياريبس يها لهيکهن ح يروهايمن، ن يفا -در رابطه با اصالح. وجود داشت يگريت ديوضع سابقاً

م در يخواستند به آن موجودات عظ ين ميب دادند، بلکه همچنيزها را نظم و ترتينه تنها آن چ .اند جام دادهان ياديز يليخ يکارها

 يشتريب يکار بيشان را کردند تا کارها را با فر ين سعين بهتريکنند، و بنابرا يد نشان بدهند که چه کار منستير نيهان که درگيک

 از يرينفـوذ خودشـان را اضـافه کردنـد، و تصـاو      استفاده کردند،را من  گونگاز  يمقدار اياز مواد من،  يمقدارآنها  .انجام دهند

ن يـ قصدشان انکه، يوجود داشت، ا يگريل ديدل .ن را به شما نگفتم تا شما را سردرگم نکنميقبالً ا .ر بوداياستاد را ساختند، تصاو

هسـتند کـه    يها دو بخش نيا. مثبت به من کمک کنند ينقش يفايبا اخواستند  ي، به قول خودشان، آنها مب برسانندينبود که آس

از آنهـا   يبعضـ  .کنـد  يمـ فا يامثبت  يگر نقشيد کند، و بخش يمفا يا يمنفک بخش نقش ي: اند ب دادهيکهن نظم و ترت يروهاين

 ياز افـراد  ين بعضيرابناب. ن وجود داشته استيمثل ا يموارد معدود --را انجام دهند يخاص يوارد بدن شاگردان شدند تا کارها

ن را مـن نظـم و   يـ اامـا   .اسـت او اسـتاد  کردند که  فکر ميبعد و "! دياستاد هستشما ، يوا"گفتند،  ينند ميتوانستند آن را بب يکه م

ب داده يـ کهن نظم و ترت يروهايکه آنها توسط نراکنم، چ يق نميست، و من آنها را تصديم، آن من نييبگو حيصرب ندادم، و يترت

 ينـ يرات دروغيافکار درست شاگردان تـأث  يبرادند، يبار که افراد آن را د کي .هان داردينشان از فساد کخود  يبه خودن يا .شدند

بـه   آنهـا  ي حاال همه .ن برده شونديد از بين آنها بايزد، بنابرالطمه مان درست و افکار درست شاگردان يداً به ايبوجود آورد، و شد

ار کم شاگردان يآن تعداد بس: درحال گفتن اين هستم ين به همگيموضوع همچنن يروز با مطرح کردن اام. اند جهنم انداخته شده

در درحـال حاضـر   افـراد   يبعضـ . سـت يبـردار ن  ين موضوع شوخيا. ديکننسقوط موضوع ن يد که به خاطر ايمطمئن باشقطعاً ما، 

 .دين باشيد مراقب ايبا. ن وجود داشته استيمثل ا يکمموارد . هستند يرمنطقيغ يمدرحال حاضر ک، و سقوط هستند ي آستانه

 يتـازگ  از شـاگردان بـه   يکمـ  ي نکـه، عـده  يهسـت، ا  يگريموضوع د. تم صحبت کردميدر مورد وضع يکم اکنون هم

ن يـ ل عمده ايک دلي. است ياريمختلف بس يزهاياز چ يناشن يا. است يار جديز بسين مشکل نيا. اند داشته ينادرست يها حالت

نفـس   هبه شما گفته است، حاال اعتماد ب د آورديخواهدست  که بهرا  يا يابيکه چون سطح شما صعود کرده و استاد مقام دست است

 يموجودات بشر ِ تر پايينن کلمات يتوانم با ا يفقط م  --ديکن يم يادياحساس اعتماد بنفس ز ، وديا دا کردهيپ يشتريبو جسارت 

گر به استاد احتـرام  يست ديالزم ن"اند،  افراد گفته يبعضن يبنابرا. ستين شيبرا يگريمناسب د ي کلمهراکه ف کنم، چيتوصآن را 

  ".ميريبگدر نظر م، و فا را معلم يفقط الزم است فا را دنبال کن. ميبگذار

را معلـم در   به شما گفـتم فـا   که دليل ايناما . ستين اشتباه نيا --ديريالبته، من به شما گفتم که فا را معلم در نظر بگ

من شخصاً بـه   ياگر بدن اصل. د دافا دارميون مريليم ۱۰۰من د، يدان يکه م يپس به خاطر چه بود؟ به طور. اين نبود ديرينظر بگ
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د همـه  يداشـت پرسشـي  هـر کـدام از شـما     يکرد، اگر وقتـ  يم مواظبته کند، و شخصاً از شما يگفت که چگونه تزک يد ميهر مر

تان، و تک تک کارها  ين بردن کارمايتان، از ب يها هر شخص، کمال بهشت گونگل يد، و اگر تبدين بپرساز مد يآمد يمماً يمستق

را اصـالح   يبشر ياينکه فا دنيقبل از ا .ناممکن بودآن  د، اداره کردنيوقت فکر کن شدند، آن يمن انجام م ين بدن اصليتوسط ا

د ينند، چطور بايتوانند من را بب ياد از شاگردان نميآن تعداد ز يپس وقت. شودشد انجام  يکند نم يساز را پاک يانيکرده و موانع پا

 .ن بـود يـ ا يمقصود اصل .ديريشما گفتم فا را معلم در نظر بگاين دليل آن است که چرا به آنها آنجا است، و  يه کنند؟ فا برايتزک

ن فـا  يـ ا پـس ام،  ختـه ين فـا آم يـ مم را در ايعظ يها ييوانانکه من تيار قدرتمند است، و اين فا بسيام که ا طور به شما گفته نيهم

آن ي  دربـاره تم کـه قـبالً   يوضـع  در رابطه با... ز هستند کهين يشاگردان) قيتشو. مکث(  .انجام دهد يشما هر کار يتواند برا يم

، و گذارنـد  نمـي احتـرام  اد بـه اسـت  جه يببرند، و در نت يت پيستند به آن وضعيقادر ناز شاگردان  يار کميبس ي عدهصحبت کردم، 

مختلف مربوط به مـن، استادشـان،    يزهايچ ي باال است و درباره چقدرن فا ينکه سطح ايا ي اند که جرأت کنند درباره شروع کرده

 ياست کـه هسـت   يزيدهد، و چ ين ميتکوم را يار عظيبس ي الجثه ميتمام افالک عظ ين فا پادشاهان و لردهايا .اظهار نظر کنند

ست يطور ن نيالبته، ا .شود يرا هم شامل مبسيار کوچک  ي، که شماکند ين ميتضمهان را يوجودات و عناصر مختلف در کتمام م

در آن را کـه   ير وحشـتناک يهـا و مسـ   يوابسـتگ  ،تان اما از کلمات. ديدر مورد آن مسائل صحبت کنگذارم شما، شاگردان،  يکه نم

د يـ کن يکـه شـما فکـر مـ     يزيزها اصالً چياز چ ين است، بعضييار پايد صرفاً بسيا دهيدکه شما  يزيعالوه، چ هب. نميب يمد يرو يم

 .دشو يم يناش هستند که از نادرست بودن افکار شما ينيدروغ ياز آنها نمودها ياديار زيستند، و تعداد بسين

ن ينفوذ بـاالتر  تحت تأثير واما . دارد يکران يشمار و ب يهان سطوح بين است که کيتر گفتم ا شيکه پ ييزهاياز چ يکي

ي اين فکر  درباره. در سطوح مختلف دارند ياتي، تجلين مکان بشرير تا اير آن، تمام مسيز ِ کران يشمار و ب يسطح، تمام سطوح ب

قت در آن يحق يها ق آن سطح هستند، و جلوهيحقا يات در هر سطحيتجل. ع باشنديوسده و يچيپتوانند  يات چقدر ميتجلکنيد که 

 .ستندين ييد نهاينيب يکه در هر کدام از سطوح م ييها از صحنه کيچ ياما ه. طح هستندس

نند تـا  ياند بب شده يکه در سطوح مختلف متجلفا را  -در اصالحها  دهياز پد ياز شاگردان اجازه دادم که بعض ياريبه بس

ه کـردن  يتزکدر کوشا اعتماد بنفس شما د، يمطالعه کن يش دهم، به شما کمک کنم فا را به خوبيافزارا  فا -به اصالح تان اعتماد

. ش دهـم يفرستادن افکار درست را افـزا شما در   نفس هها و اعتماد ب تينفس شما در آشکار کردن واقع ش دهم، و اعتماد بهيرا افزا

ـ  نييپـا از د، در چند سـطح  ينيب ين مييار پاير سطوح بسکه د ييها دهيکه پدد ينان کامل حاصل کنياطم ـ   نيرت شـمار و   يسـطوح ب

ات مختلف و يفا تجل -از اصالح يزيهر چزيرا د، يريگ يهان در نظر نميک يفا -اصالح ييت نهايوضعبه عنوان د، ينيب يکران م يب

 .خودش را در هر سطح دارد ينيع

گـر  ي، کـه د االتراما در سطوح ب. ده استيچيپ اريهان بسيتر ک نييدر سطوح پاموضوع تزکيه،  نهاتدرخصوص  ؟ديدان يم

آمـاده   ،کـه هسـت   يدر سطوح باالتر، تمام زحمت. شود ين بردن کارما هست، ساده ميفقط مفهوم از ب و نداردوجود ه يتزکمفهوم 

گـر  يه ديـ ، و تزکين بردن کارما، تحمل سـخت يمثل از ب يميباالتر، مفاه يو در سطوح حت. صعود به آسمان است يکردن راه برا

خـوب   يکـاف  ي به اندازه يد کسيکن يشما فکر م: استن يااصل  هانيک يدر سطوح باال! انتخاب استک ي صرفاًوجود ندارند، و 

سـت؟ مـا فقـط    يه چيـ تزک. ميب نـداد يـ ه نظـم و ترت يـ او تزک يه؟ ما برايتزک" .است ياصلن يچن --ديکن ياست، پس انتخابش م

 ين حال وقتيبا ا!" است ين سادگيبه هم --يدکن پاکآن را . االب بهم، تا يکن م، قدم به قدم آن را پاکيآن را پاک کن ميخواه يم

ه يره، تزکيه، و غين بردن کارما، تزکيها، از ب يشود آماده کردن راه، دردسر داشتن، تحمل سخت يشود، م يدر سطوح مختلف متجل

  ...گريد روشن کردن ي، تمرروشک يکردن 

ا يـ آن کـه  ياواقع هان در ين کيدر ا. دمت بزرگ را آشکار کرقيک حقيکردم  ين مطلب صحبت ميکه در مورد ا يدرحال

 فـا  -اصالحدرحال انجام  مند روشن باشد، که، يبا موضوعک ياما . ستيمهم ن هستم يدانند من چه کس يشعور م يموجودات ذ

کـه   نـدارد  يالاشـک "کهن گفـتم،   يروهايقبالً به ن .هستم فا -اصالح درحال انجاممن باشم،  يست من چه کسيمهم ن --هستم

. ديشـو  ين خاطر گناهکار محسوب نميبه اهستم،  يد من چه کسيکن يکه باور نم ندارد ياشکالهستم، و  يد من چه کسيدان ينم
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د يـ پس برگرد. ديدان يرا من ياافت، يا به چه دست خواهم ي --رحال تزکيه هستمهم ددر نظر شما من  --روم يکه م يي، جايول

ن مفهـوم کـه   يـ ا بـاالتر  يطور، در سـطوح حتـ   ني؟ هم"ديا مرتکب گناه نشدها يآ --ديندازيب يد نگاهيا هکرد يکه م ييو به کارها

 يکـه طـ   يزيـ هـر چ . اسـت  هـان يک انتخـاب موضوعي درخصـوص  فقط اين . وجود ندارد نيز ديدا کنيدست پ يزيد به چيبخواه

. ( نـده هسـتند  يهـان آ يک يازهـا ينده و نيهان آيانتخاب ک م،ييخواهم، صراحتاً بگو يکه م يزيام و هر چ داده يفا انجام م -اصالح

که من  يزيفا و چ -به اصالح يشود، وقت ين تمام عناصر موجودات را شامل ميم، و ايهان قديموجودات ک ين برايبنابرا) قيتشو

و  هـا  دهيـ ان يهتـر مـن مـوزون و کامـل کننـد و ب     يهـا  نکه تمام موجودات مسائل را بر طبق انتخابيرسد، ا يکنم م يانتخاب م

--ام که گفته يزيچ بقطام امورخواهم، بلکه موزون و کامل کردن  يکه من م يزيچندادن ر ييتغ --ارائه دهندشان را يکردهايرو

ن صـورت آن را انجـام   يـ کهـن بـه ا   يروهـا ياما ن) قيتشو. ( تواند داشته باشد يهان ميک موجود در کياست که  ين فکريبهتر 

د يـ دهـم با  يکه من انجام م يزياند که هر چ اند، و فکر کرده ز در نظر گرفتهين چيتر يرا اساس خودشان يها خابآنها انت. اند دادهن

شـان را  يها جـرم خـواهم   ينمـ  .انـد  ن را برعکس کردهيکامالً ا --هماهنگ و موزون کندخواهان آن هستند را که آنها  يزيهر چ

توانند  ياما به طور مطلق اشتباه است، مطلقاً نم. شان را نام ببرميها خواهم جرم يان کنم، در حال حاضر نميب اي طور خيلي زننده به

 .را انجام دهند آنن صورت يبه ا

د يـ به من احترام بگذار خواه: ميرا به شما بگو مطلبک ين بود که يا ياش صحبت کردم برا که االن درباره ييتمام فا

از شما به مـن   ياريدادم، بس يطور که شما را نجات م در گذشته، همان .ستيم مهم نيبراقتاً ي، به عنوان استاد شما، واقعاً، حقنها ي

خواهم شما را نجات  يفقط م. ستيم مهم نيبرا. گفتند يم به من ناسزا ميها ن کالسيدر ح يبودند که حت يافراد. ديگفت يناسزا م

مـن  . ديـ کن يشما چطور با استاد رفتار مـ  ستيم مهم نيرابن است که شخصاً اصالً يم ايدارم بگو يکه سع يزيچ) قيتشو(  .دهم

 اصـول د، طبق ينکه، اگر شما به استاد احترام نگذاريهست، ا يمشکلاما . ستميهان نياز ک يچ سطحيدر ه يچ عاملير هيتحت تأث

ن بهانـه را  يتـر  بـزرگ . دکننـ  يشما را نابود م ،نيبه خاطر ان شکاف سوءاستفاده کرده و يکهن از ا يروهايهان اشتباه است، و نيک

 .اند دهيددهم  يمکه شما را نجات  يرونداند، چون آنها تمام  ابود کردن شما به دست آوردهن يبرا

ن حـاال  ياستاندارد تفکر نژاد بشر همـ  .ش نابود شده بوديها پ مدت ينژاد بشر امروز ،فا نبود -اگر براي اصالحدر واقع، 

را جبـران  قلمـرو   شعور در سـه  يگناهان تمام موجودات ذفا است که من  -ه خاطر اصالحب. تر از جهنم است نييپا يهم در سطح

ن بود که در آن زمان شـما را از جهـنم   ي، مثل اشود يمکه به شاگردان مربوط  ييد، تا جاياش فکر کن پس درباره) قيتشو. ( کردم

قـط  و ف. ام تان تحمل کرده يد برايا ب شدهکتان سال مرکه در طول صدها و هزار را يقتاً گناهانيمن حق) قيتشو . (دميرون کشيب

شـما   يبـرا  يچ تالشـ ين رونـد از هـ  يدر ا. کنم يمان يبه خدال يتبدو خواهم داد نجات ز ين، شما را ن خاطريبه هم. ستين نيهم

و  ييبه آن بـاال  ير سطوحان ديد افتخار خدايد، بايشو يم ييبه آن باال يدر سطوح يانين، چون خدايبه همراه ا .ام فروگذار نکرده

 ييخدا چيزمان، ه آغازهرگز، از ) قيتشو. ( به شما بدهم ديالزم است داشته باش آن اندازه باال يکه در سطوحرا  ييها تمام برکت

 .فتاده استين هرگز قبالً اتفاق نيمثل ا يزيچ. ن کار را نکرده استيانجام اجرأت 

 آيـا  ق خودشان انجام دهند، امايخواهند کارها را به طر يو مگذاشتن بر اين امر هستند درحال اثرکهن  يروهايهرچند ن

 يبـرا  يهـر چنـد آنهـا مـوانع    ) قيتشـو ! ( گذارنـد  يبه طور مطلق به من احترام مکهن  يرويد؟ تمام موجودات نيدان يرا م يزيچ

(  .گذارنـد  يبه من احترام مـ زيرا اند،  دهن را نشانه برود انجام نداماً ميکه مستق يچ کار بديمن خلق کردند، هرگز ه يفا -اصالح

سـت،  يشان درست ن هستند و حالت ذهن يک سرگشتگيدر  يلحظات يآن شاگردان ما که برا يپس، برا) ق مجدديتشو. قيتشو

 کننـد، و فکـر   يبا شما مـ  يا رحمانه يب يکهن کارها يروهايد، نياحترام شو يبار که شما نسبت به من ب کيد، ياش فکر کن درباره

کننـد   يمـ  يکننـد، کـار   يتـان مـ   تيهـدا  .برنـد  ين نمـ ياز ببالفاصله البته، مطلقاً شما را . است خيلي بدن شخص يکنند که ا يم

 يکنند، قلـب شـما را نسـبت بـه اسـتاد بـه شـکل        يتر م تان را نادرست و نادرست د، ذهنينيبب يشتريشتر و بيکاذب ب يها صحنه

 يميکنند مرتکب گناهان عظ يم تانن کار واداريکنند، و با ا يت ميهدا يطانيش يريتداد مسدهند، شما را در ام ير مييتغ يمنياهر

  .ديشو
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ده يـ اند ناد را که موجودات در گذشته مرتکب شده يرم؟ تمام گناهانيگ يرا به کار م يفا چه اصل -د در اصالحيدان يم آيا

ها  تمام دروازه) قيتشو! ( کنم يفا نگاه م -اصالح نسبت بهات فا فقط به طرز برخورد موجود -ن اصالحيا يط) قيتشو ! (رميگ يم

 يکردم، آن موقـع فـا   يفا نگاه نم -به طرز برخورد نسبت به اصالح يام، اگر حت طور که به شما گفته همان. ام را کامالً باز گذاشته

ن يـ شـما واقعـاً در ا   يوقتـ . اسـت  ياتيـ فا ح -ن است که طرز برخورد با اصالحيهم يبرا. داشت يمد وجود نيهان جديد و کيجد

 .ميبگو يزيتوانم چ ينم يحتکنند  يمنابود کهن شما را  يروهاين يد، وقتيکرده باش يخصوص اشتباه

آيـا  ن حـاال،  يهم. ندارد يتين اهميم کمتريبراکنم؟  يد من چه فکر ميدان يد، ميکن يم ياحترام ياستادتان ب که به يوقت

مقابـل   ،گـر يکه آن طرف در سمت د يزيچ .ديشناس يمام را  يبشر ي شده يشکل متجلفقط  هستم؟ شما يد من چه کسيدان يم

 هـان يدر ک يچ موجـود يه. هستم يتاً چه کسيد دانست نهاينده نخواهيدر آ. هان هستنديک درون تصاويرز يشود ن يم يشما متجل

کهن شما را  يروهاين ي، ولندارد يتين اهميم کمتريراب، نها يد يبا من خوب رفتار کننکه يا. هستم يتاً چه کسيد نهاينخواهد فهم

 !ديمراقب باش. کنند ينابود م يختس ريز

. کـنم  يرا دارم صحبت م يانجام چه کار يفا از شما تقاضا -نکه در اصالحيدر مورد ا يام، کم ن اندازه گفتهيحاال که ا

ن يـ در حال حاضر، ا. ديکن يه ميد، و خودتان را تزکيفرست يت مد، افکار درسيکن يها را آشکار م تيد، شما واقعيا دهيکه د يبه طور

ن يـ ق در اي، از نظر حقادر ظاهر يها، وقت تيواقعگري  روشن .انجام دهندهستند که  ييکارهان يتر مهمدان دافا يمر يبراسه کار، 

اسـت   يو آزار بردن شکنجهن يبو فرستادن افکار درست، از . است يطانيش ي د، افشا کردن شکنجهيکننگاه آن به  يسطح بشر

نگـاه  کـه  بـاالتر   يکم يق سطوحيحقا منظر از .اند دان دافا وارد کردهيبر مر ن موجوداتيتر فيو کث رفته ازدستآن موجودات که 

. ن بـرده شـود  ياز ب نژاد بشرن است که ياز ا يريشعور و جلوگ يها نجات موجودات ذ تيواقعگري  روشن يواقع منظور، آنگاه، شود

ک نظـر،  يـ ، از تـا انجـام دهنـد    يطانيشـ  يدان دافا کارهـا يمر نسبت به کهاند  استفاده کرده يطانيکهن از موجودات ش يروهاين

دان دافا بـه  يفرستادن افکار درست مر. کنم يساز هان پاکيرا از ک يدان آشغالکنند آن  ينکه، کاريا گريدش درست کنند، و يآزما

م، تمـام آن  يتوانم به شما بگـو   يم. طان استيش ي ن بردن شکنجهيو از بکهن  يروهاين يها بيرد کردن نظم و ترت ياديطور بن

ن حـال  يدر عـ . شود يمن انجام نم يک کار هم براي يحت --شوند يخودتان انجام م يقت برايد در حقيده يکه انجام م ييکارها

کـه بـه شـما     ييزهـا يچ کدام از چيتمام راه تا به امروز، هد، و يه را شروع کرديکه تزک يم که از همان روزيتوانم به شما بگو يم

ت و اجتمـاع سـود برسـاند، در    يتواند بـه بشـر   يشما م ي هيتزک. گران نبوده استيد يبرا ،ديام انجام ده ا از شما خواستهيام  گفته

تواننـد   يمـ  هسـتند  شکنجهار و تحت آزدان دافا يمرکه  يتر شوند، و درحال گر پختهيکدي درخصوصتوانند  يدان دافا ميمر ،هيتزک

تمـام آن   يمقصـود واقعـ   .هستند يها محصوالت جانب نياما تمام ا. را کاهش دهند يطانيش ي از شکنجه يناش يها انيفشار و ز

ل در حـا . ديندازيب] ماجرا[ن يبه ا ينگاهد و يبرگردد يتوان ينده، ميدر آ .ديموفق شو براي شما است تا، ديده يکه انجام م ييکارها

نـده  يدر آ. دييـ بگو من، اسـتادتان ي  دربارهرا ن و آن يا ايد که من چطور باشکوه هستم، يست بگويشما الزم ن از کيچ يحاضر ه

 )قيتشو. ( شما بود يزها برايبنا کردن چ يکه من انجام دادم برا يکه هر کار خواهيد ديدد و يندازيب به گذشته ينگاه

را  هـا  نيـ ا ي قـدر همـه  . ديآ يبه دست م سخت يرين فرصت تقديا. ديانجام ده د خوبيد انجام دهيرا که با ييزهايچ

چ فکـر  يا وابسـته بـه هـ   يـ سرگرم ! کند يراه نابود م مهيدر نشما را  ،يا يرشد دادن هر وابستگ .نخواهد بود يگريد ي د، دفعهيبدان

ن است، و يتر وهکز است، باشيانگ که شگفت يزيچ هر. ديانجام ده د انجام دهديد دافا بايک مريکه  را آنچه د، و فقطينشو يبشر

 )قيتشو! ( کشد ياست انتظار شما را م نيتر عظمتپر

تـان پاسـخ    يرا بـرا هـا   پرسـش  يکنم بعدازظهر بعض ياگر نروم، فکر م. ميگو يماست که امروز صبح  يزين تمام چيا

 )يق طوالنيتشو. ( ميگو يم

 )قيتشو. ( متشکرم. ميگو يم قدر نيهم


