
  ید درست باشد، نه بشری فا افکارتان با-در اصالح

 خـدا   یسـو   ت شما در آن هـستم بـه       ی که درحال هدا   یریمس: دی دار ی قو ی من که افکار بشر    یدان دافا یمر

 ی هیـ قباًل، در تزک. اند دهی، محکم چسب  ید و تصورات بشر   ی از شاگردان به عقا    ین حال برخ  یرود، با ا    یبودن م 

د؛ در طول رنج و محنت، آزار       یدی د ی اجتماع بشر  ی برا ییها  دهیعنوان فا   فا را به   دا یها  دهیشه فا ی هم یشخص

طـور    نیـ کننـد را ا     یاز افـراد بـد اسـتفاده مـ        ] کـه [هان  ی در ک  یطانیدان دافا توسط موجودات ش    یت مر یو اذ 

 دان دافـا بـا افکـار درسـت بـه فـا اعتبـار          یـ طور کـه مر      همان ی هستند؛ و وقت   ی بشر ید که رفتارها  یپنداشت

طـور    ماند، و همـان     ی م  ی فا باق  - در اصالح  یطانی ش  چی ه یسخت  کنند به   ی م یساز  طان را پاک  یبخشند و ش    یم

د خـود را  یـ ت امیان دادن به آزار و اذی پاینند، شما برایا شروع کردند که مسائل را به وضوح ببیکه مردم دن 

  .دیبند ی میبه مردم عاد

در ] چـه کـه     آن. [ فا اسـت   -ان اصالح یهان درحال گذر از م    ی ک ن است که  ی دادن است ا   یآنچه که درحال رو   

 یها  که بدن   ین در هنگام  یی رفتار موجودات سطح پا    یفقط چگونگ ] درحال اتفاق افتادن است    [ی بشر یایدن

 را نسبت به    ی امکان انجام چه کار    یموجودات بشر . رند است یگ  یر قرار م  ی فا تحت تأث   - توسط اصالح  یهانیک

 را نسبت به    یچ کار یکردند ه   یها جرأت م    ا انسان یداشت، آ   ی وجود نم  یچ عامل خارج  یگر ه ان دارند؟ ا  یخدا

 کنتـرل کـردن امـور توسـط         ی جـه ی جز نت  یزی چ ی آشکار شدن اجتماع بشر    یان انجام دهند؟ چگونگ   یخدا

عمل  یخوب   دارند و به   یرومندی که افکار درست ن    ییدان دافا ی شما با آن مر    یوقت. ستیموجودات سطح باال ن   

تـان از فـا را       ت درک یـ ، نها ین سطح بشر  ی ا ید ورا یتوان  یا واقعًا م  یآ] د بپرسم، یبا[د،  یشو  یسه م یاند مقا   کرده

د؟ یـ اوریدسـت ب   بـه ی اجتماع بشر  ی برا یزیکه چ   نی ا ید؟ برا یکن  یه م ی چه تزک  ید؟ پس واقعًا برا   یارتقا نده 

 یایدان دافا که در دنی از مر یا   جنبه ی برا یزیکه چ   نی ا ید؟ برا یاوریدست ب   ن به ی چ ی برا یزیکه چ   نی ا یبرا

 ی دادرسـ  ی بـشر  یایـ دان دافـا در دن    ی مر یا برا یکه صرفًا بگذارد دن     نی ا یا برا ید؟  یاوریدست ب    است به  یبشر

 کـه مـن     ید؟ کـار  یجـه برسـان   ی به نت  ی اجتماع انسان  ی را برا  یزیا من به شما فا را عرضه کردم تا چ         یکند؟ آ 

 ی درک شما مـاورا    ی ت ذره ذره  ی خدا بودن است، هدا    یسو  ه به یت شما در تزک   یستم هدا درحال انجام آن ه   

] هدف[د و یت کنم تا به کمال برس   ین است که شما را هدا     ی است و هدف ا    ی درک انسان  یبشر بودن و فراسو   

  .صعود وجود شما است

کـه    یدار کند، پس هنگام   یرا ب حال، نتواند شما      ش سخِت تابه  ین آزما یرترین، شر ی ا یاگر حت ! دییایبه هوش ب  

 یدیغ و ناامیرت و افسوس، با دری با ح-د ید بود تماشا کنیکند، فقط قادر خواه    ی را اصالح م   ی بشر یایفا دن 

 یطـور واقعـ   که بـه را  ییدان دافای پرشکوه کمال آن مری تان، منظره  ف عمل کردن  یار ضع ی بس یبار برا   تأسف

د دافا را هم پشت سـر  یک مری یخواهم حت ینم. دی کردن آنچه کاشتآن است درو. دی کردند تماشا کن    هیتزک

 بـه فـا     یبا اعتباربخـش  ! دی رشد ده  یواقع    ی هی فا و تزک   ی ق مطالعه ید خودتان را از طر    یاما مجبور . جا بگذارم 

وشا ک. دی انجام دهیخوب دان دافا قرار است انجام دهند به  ی را که مر   ید و سه کار   یا را نجات ده   ید مردم دن  یبا
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