
  ک سال نویتبر

در طـول   . و آغاز شـده اسـت     ی ییسال  ! ا، سال نو مبارک   ی سراسر دن  یدان دافا ین، مر ین چ یدان دافا در سرزم   یمر

شتر، ید ب یگونه است، شما با     نیحال که ا  . ت خواهد آورد  ی بشر ی را برا  یراتیی فا تغ  -م اصالح ی عظ یروین سال، ن  یا

 بـه  ید و بـا افکـار بـشر     یها را رها کن     ید، وابستگ ی انجام ده  یخوب  د انجام دهند به   یدان دافا با  ی را که مر   یسه کار 

 که مـا را مـورد آزار و         یطانی حزب ش  یقیت و سرشت حق   یآزار و اذ  : ص دهند یاز دارند تشخ  یدان دافا ن  یچه مر   آن

  .دیت قرار داده است، نگاه نکنیاذ

 کمتر یم، و حتیا ت سر جنگ نداشتهی بشر نژادی واقعیطانی شی م، ما با فرقهیا   نبوده یاسیما درحال انجام کار س    

 ما روشـن باشـد کـه مـا          ید برا یت، با یدرطول آزار و اذ   . می بخواه یوی دن یاسیطور است که هرگونه قدرت س       نیا

قدر به آن فرقه اعتقاد دارند  ها آن را آنیم، زیاند هست ا که توسط فرهنگ حزب گمراه شده   یدرحال نجات مردم دن   

 ین اسـت کـه کـار      یـ م ا یچه که ما درحال انجام آن هست        ن، آن یهمچن. قت گوش نخواهند کرد   ی به حق  یکه حت 

ک ین  یا.  ببرند ی آن پ  یطانی ندارند به سرشت ش    ین موضوع ذهن روشن   ی که در خصوص ا    یم که آن شاگردان   یکن

. موده شودیفا پ به ی از روند اعتباربخشیعنوان بخش د بهیک قدم که باید رها شود و    ی است که با   ی بشر یوابستگ

ه یـ تزک] شکل[دان دافا به آن     ی که مر  یا شکل ی فا   - مورد قضاوت قرار دادن اصالح     ی برا ید و تصورات بشر   یاز عقا 

شما . دی نکنیتان طوالن یخاطر افکار بشر تان را به شه روند بهتر کردن درک و فهمید، و همیکنند استفاده نکن یم

  .ها مانع شما خواهند شد ید و تک تک وابستگییمایپ یر خدا بودن را مید که مسی هستیافراد

ن یطور مت    کمال را به   یسو  دوارم سفرتان به  یام. د مطمئنًا درست است   ینید برگز یگو  ی که استاد به شما م     یریمس

  . دی، و با افکار درست کامل کنیو منطق

  ی هنگجیل

  وی ییروز سال نو، سال 
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