
 دیطان را با افکار درست متوقف کنیاعمال ش

اند، با    ز شده یار ناچ یکنند بس   یت م یدان دافا را آزار و اذ     ی که مر  یطانیسه با گذشته، در حال حاضر عوامل ش       یدر مقا 

بـه  [آن  . دان دافـا هـستند    یـ ه مر یـ  عل یطانیس شرور هنوز در حال ارتکاب اعمال ش       یمردم بد و افراد پل    ین وجود،   ا

د بـا   یـ توان  ین، مـ  یبنـابرا . شوند  یان مرتکب گناه م   یه خدا یم عل ی بطور مستق  ین است که موجودات انسان    یا] ی مثابه

م بـه آن افـراد   یقت و بطور مستقی حقروشن کردنطان، یها مثل افشا کردن اعمال ش  وهیاستفاده از انواع و اقسام ش     

  .دیتلفن کردن، آنها را متوقف کن

ا و تمام موجودات را نجات ین است که مردم دنی ای در حال انجام آن هستند برااکنون دان دافا همی که مریهر کار

 ی ت گونـه یـ ک از اعمـال آزار و اذ یـ  چید هـ یـ توان ین نمیبنابرا. را متوقف کنند ت را افشا کنند و آن    یدهند، آزار و اذ   

دان دافـا   یـ ت مر یـ  اذ  آزار و  ی را کـه بـرا     یطان هـر کـار    ید کـه شـ    ید اجازه ده  ی کمتر با  ید و حت  یریطان را بپذ  یش

 کننـد،   یطنت پافـشار  یس شرور و مردم بد نتوانند منصرف شوند و در انجام ش           یاگر افراد پل  . خواهد، انجام دهد    یم

 ندارنـد،  ی دارند و ترسیرومندیدان دافا افکار درست ن یکه مر   یهنگام. دید آنها را با افکار درست متوقف کن       یتوان  یم

یس  باشد که افراد پلـ     یخواه هنگام . ه بدکاران معکوس کنند   یه کنند تا اوضاع را عل     توانند از افکار درست استفاد      یم

 آزار و   ی بـرا  ییق داروهـا  یـ که افراد بد در حـال تزر        یا هنگام ی هستند   یکی الکتر یها  حال استفاده از باتون   شرور در 

 کـه   یداروها را به سـمت فـرد      ا  ی یکیان الکتر ید که جر  یتان استفاده کن    د از افکار درست   یتوان  یت شما باشند، م   یاذ

ا یـ تان     با عمود نگه داشتن دست     را   آن دیتوان  یم. دیر جهت ده  ییه شما است تغ   یز عل یآم  درحال انجام عمل خشونت   

  .دار شود، عمل خواهد کردیتان پد نکه افکار درستی به محض ا-د یبدون عمود نگه داشتن آن انجام ده

ه یـ د تا اوضاع را عل    یتان استفاده کن    د از افکار درست   یتوان  ید، م یریگ  یت قرار م  ی مورد آزار و اذ    یکه به هر شکل     یوقت

 که شاگردان را با مشت و لگد مورد ضـرب  ین، شامل آن افراد   یو ا . دیت را متوقف کن   ی و آزار و اذ    ،افراد بد معکوس  

ا یـ د  یـ  خود او فـرود آ     یوتواند باعث شود که مشت و لگد ر         یرومند م یافکار درست ن  : شود  یدهند م   یو شتم قرار م   

ا یـ تواند تمام درد و جراحات را به مردم شرور            یگر بتازند و م   یکدیه  یس شرور و مردم بد عل     یباعث شود که افراد پل    

ن اسـت کـه افکـاِر درسـِت         یـ امـا فـرض بـر ا      . دهند منتقل کند    ی که شما را مورد ضرب و شتم قرار م         یسیافراد پل 

د؛ فقـط   یا نفـرت نداشـته باشـ      یـ  ی، دلواپـس  ی انـسان  ی وابـستگ   چید و ه  یباشد، ترس نداشته    ی داشته باش  یرومندین

. دار شـود، اثـر خواهـد کـرد    یـ تـان پد  نکه افکار درست یبه محض ا  . د مؤثر خواهد بود   ین حالت باش  یکه در ا    یهنگام

که آن شخص شرور بـه خـشونت خـود          ید و تا هنگام   ید دستپاچه و هراسان نشو    یفرست  یکه افکار درست م     یهنگام

ا ی در دنیگریز دیا چی هر شخص یست که براین نی این برا یا. دیدهد، به فرستادن افکار درست ادامه ده        یادامه م 

ن است که مردم را نجات دهنـد و         یدهند ا   یدان دافا انجام م   ی آنچه که مر   ی هیپا. ت استفاده شود  یخارج از آزار و اذ    

طنت متوقف کـرد، بـه افـراد بـد          یه مردم بد را از انجام ش      ن است ک  ی ا ین افکار درست برا   یا .کار خوب انجام دهند   

  . کرد و قصد هنوز نجات تمام موجودات استیری شوند جلوگیا مرتکب گناهانینکه مردم دنیهشدار داد و از ا

   ی هنگجیل                   
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