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  در پايتخت اياالت متحده ۲۰۱۲المللي  فاي بين کنفرانس

  لي هنگجي

  سي واشنگتن دي~  ۲۰۱۲ژوئيه  ۱۴

  ).کنند يق ميتشو يستند و به گرميا يتمام حاضران م (

  .مينيد بنشييايب) دانيمر ياز سو يطوالن ي وقفه يق بيتشو) ( !"ر، استاديصبح بخ"ند، يگو يدان ميمر! (ريصبح بخ

ق يـ اگـر دق  يشـرق  ي در کرانـه  –شـوند  برگزار مـي االت متحده يم، و هر دو در ايفا در سال دار ]و بزرگ[ همدو کنفرانس م

اد نباشد، ارزشـش را  يک کنفرانس فا زيکنم که اگر دستاورد شما از  ين فکر ميا ي ها درباره وقت يبعض) خندد ياستاد م . (مييبگو

اد برگـزار  يـ بـزرگ فـا ز   يها خواهم کنفرانس ينکه نميل ايدل. ديکن ينه ميهز يدايت و سفرتان مبلغ زيبل يرا برايز. نداشته است

زهـا واقعـاً   ياز چ يامـا بـه هـر صـورت، تعـداد     . تان را کم کنم يخواهم تا حد امکان بار مال ين است که ميقاً به خاطر ايشوند دق

ها  آن پروژه يها هست، و برا ها جلسات پروژه کنفرانسرا بعد از يرند، زيقرار بگ يدگيفا مورد رس يها ق کنفرانسيتوانند از طر يم

ن يد، و ايدا کنيپحل مسائل  يبرا يعمل ييها راهد يتوان يواقعاً م با نشستن در کنار هم. ندياياست که گرد هم ب يفرصت ارزشمند

  .خوب است يليخ

نسـبت بـه فـالون گونـگ کـامالً       ايد، نگرش کل دنيطور که ممکن است آگاه باش ، همانيت جاريبا قضاوت بر اساس وضع

چ .ک.ح ي گرانه د و سرکوبيغات پليا تبليسراسر دن يها آزار و شکنجه در ابتدا شروع شد، رسانه يوقت. ر شده استييدستخوش تغ

نظـر  ا به فالون گونگ از مين شد که تمام دنيآن بود، و منجر به ا يغاتيتبل يها کمک به تالش ي ن به منزلهيا. کردند يرا تکرار م

 ي و تجربـه  بودند ليدر حال تحص ن در آن زمانيخارج از چ يدان دافاياز مر يليخ. که حزب نسبت داده بود نگاه کند ييها دروغ

د کارها را انجام دهنـد، وارد عمـل شـدند و در همـان     يدانستند چگونه با يکه نم يب، در حالين ترتينداشتند، و به ا ياديز يويدن

س کردنـد،  يقـت تأسـ  يحق يروشـنگر  يبـرا  ييهـا  با اتکا به خودشان رسانه. د کارها را انجام دهنديه باآموختند که چگون يحال م

ي ايـن برآمدنـد کـه     حقيقت مـداومت بـه خـرج دادنـد و از عهـده     کردند، و در انتشار  يانداز ها را بدان منظور راه از پروژه يانواع

اما با . برانگيز است خيلي تحسين. اثر کنند سرکوبش بوجود آورده بود بيچ به عنوان بخشي از .ک.اي را که ح هاي بدخواهانه دروغ

گويم، با قضاوت بر اساس وضعيت کلي امور، اگر اميدمان اين است که بگذاريم مردم دنيا واقعاً فـالون گونـگ را    اينکه اين را مي

تمام آن مـردم احتمـاالً در حـال     آيا صورت اين غير در: اش فکر کنيد فقط درباره. درک کنند، پس هنوز راه زيادي در پيش داريم

ت واقـع شـده   يرند که مورد آزار و اذيگ يمذهب در نظر م ياز افراد هنوز ما را نوع يارين است که بسيت ايبودند؟ واقع يه نميتزک

هـا   انسـان . عارض استد در تيچ پل.ک.با ح يکيدئولوژينهاد که از نظر ا يا نوعيدارد؛  ياسيس يها يتيگروه که نارضا ياست؛ نوع

دان يـ که مر ييبا تمام کارها. خواهند برد که فالون گونگ چه هست يتاً پيبه هر جهت، مردم نها. دارند يهر چه باشد تفکر بشر

 دشـوار  يسخت و گشـودن هـر در   يده است که هر قدمينطور به نظر رسيا ينجا در اجتماع بشريدافا در حال انجامش هستند، ا

ع يند کـه تنـد و سـر   يآ ينطور به نظر نميزها در ظاهر ايا چين دنياصالح فا است؛ در ا يکل يشروين متناسب با پياما ا. بوده است

امـور  [نکه اصالح فا تمام شود يرفتند، قبل از ا يش ميع پيسر يليزها خين، اگر چيمحدود زم ي را با توجه به اندازهيز. فتندياتفاق ب

 ي دربـاره [ يمردم واقعاً به چنـان درک روشـن   ين، وقتيبنابرا. دارد يمتناظر ي ن رابطهيچن ،يروند کل]. نجا انجام شده بودنديدر ا

ن چنـدان دور  يـ قت، ايدر حق. ش رفته استيان پيپا ي ز تا نقطهيخواهد بود که همه چ ين معنيبرسند، به ا] ماهيت فالون گونگ

اورد، و آزار و شـکنجه هـم   يـ دوام ب ياديـ تواند مـدت ز  ينم يديپل. ديص دهيامور تشخ يت جاريد از وضعيتوان ين را ميا. ستين

  .تواند ينم
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. کنـد  ين بدن با مصرف غـذا رشـد مـ   ينش به او داده شده است، و ايدارد که توسط والد يبدن ي،ک انسان در سطح ظاهري

از  يکردن است قسـمت آنچه واقعاً در حال عمل . لباس است يا ک انسان، در سطح و ظاهر، فقط مثل تکهي. ن استياش هم همه

توانـد در سـطح ظـاهري     هيچ يک از اين چيزها واقعاً نمي. گر استيد ي، آنچه که در بعدهايعنيباشد،  يفرد است که در درون م

آن  افکار گوناگون يـک فـرد، در   أمنش. کنند آنها فقط بر اساس اعمال مردم در مورد چيزها قضاوت مي .توسط افراد مشاهده شود

آن به . ر و نفوذ انواع موجودات را توأم با خود دارديشود، تأث يده ميکه آنچه در سطح د يده است، به طوريچيار پيگر، بسيسمت د

توانـد   يک انسان نمي. تر است ن هم پيچيدهيحتي از ادان دافا يمر ي و آزار و شکنجه. ده استيچيالعاده پ ن صورت است، و فوقيا

. ت را در دست داشـته اسـت  يهداگر يد يدر بعدهااهريمن ن خاطر است که يبه ا] اق افتادهآنچه که اتف. [ش ببردياز پ ياديکار ز

قـبالً،  . ديا دهين را ديخودتان ا. شوند مي يپاکساز اي طور فزاينده بهن رفتن هستند، يد در حال از بيدر حال حاضر، آن موجودات پل

اگـر  . هـا بـه وحشـت افتـاده بودنـد      از دولـت  يليبودند، از نظر من خا در حال انجام شرارت يآنها با تکبر تمام در سراسر دن يوقت

 يبود کـه حتـ   يو قادر نم. گر قدرت آن را نداشتيا پخش کند، ديکرد که وحشت خود را در تمام دن يم ياکنون سع هم] چ.ک.ح[

ه يه به اليالعد، عد به ْبْب ]يمناهر[رود،  يش ميوقفه به پ يطور که اصالح فا ب ن است که همانيعلتش ا. را بکند ين کاريفکر چن

 يبـرا . دارد يک شکل هستيآن در تک تک سطوح : ک موجود زنده استيت يمشابه وضع. ن رفتن استيدر حال از ببه سرعت 

گر، سـطح او احتمـاالً بـاال    يا به عبارت ديم باشد؛ يد عظيد ژرف و خاستگاهش بايش بايها شهيموجود قدرتمند باشد، ريک نکه يا

ک شدن به سطح است، يدر حال نزد يا ندهين رفتن هستند، و به طور فزايزها قدم به قدم در حال از بيآن چ ين، وقتيابرابن. است

و [ کوچک يلينباشد، آن خ يک انسان باقيبجز  يزيان چيکه در پا يشوند، زمان يتر م عمق عمق و کم ش کميها شهيکه ر يطور

م ين رفتن است، و مسـتق ين رفتن و از بيوقفه در حال از ب يگر بيد يدر بعدها. نطور استيااهريمن  ين برايبنابرا. شود يم ]ناچيز

گـر قـدرت انجـام    يداهـريمن  . هسـتند گونه  اين يت کنونيکه چرا امور در وضعکند  روشن مين يو ا. ديآ يش ميبه سمت سطح پ

  .داد ندارد يا انجام ميدر اطراف دن کهرا  ييکارها

ک وحشت سرخ يتوانست مثل قبل   يگر نميکرد د يم ي هم، اگر سعنيزن يدر چ يحت. ستين نيچن نيا ايو فقط در اطراف دن

ا حـداقل بـه نظـر    يـ ، هنوز وجود دارنـد،  خيراند؟  د شدهيشان ناپد التيها، و کل آن تشک ها، سازمان ا مؤسسهياما، آ. ندازديبه راه ب

پشـت صـحنه    ِ تاگر عوامل مثب. شوند يسط عوامل پشت صحنه کنترل مزها توين چين حال، ايبا ا. رسد که هنوز آنجا هستند يم

دار کنـد؛ اگـر در پشـت    يرا در سطح و ظاهر پد ياديقادر نخواهد بود که شرارت ز اهريمنرا در دست داشته باشند، آنگاه  يبرتر

 يشـرو يگر، در طول کـل رونـد پ  يدان يبه ب. د خواهد بوديو پل يطانيز شيباشد، آنگاه در سطح ن اهريمنيبا عوامل  يصحنه برتر

 يزيـ چ ي شه دربـاره يهم. ر هستنديين رفتن است و در سطح، مردم در حال تغيدر حال از ب يمير عظيدر مقاد اهريمناصالح فا، 

. پوشانده شد اهريمنن توسط ين وضع خود بود، کل زميفالون گونگ در بدتر ي آزار و شکنجه ينکه چطور وقتيام، ا صحبت کرده

د بـه  يـ در حال راه رفـتن بود  يوقت. ها به علف يحت –ده بوديبد چسب يزهايزنده چ يزهايچ ي اد بود، و به همهيار زيآن بستراکم 

امـا  . بار بـود  شرارت يليخ. داشت به شما آزار برساند يسع يزيهر چ. کنند به شما پشت پا بزنند يم يها سع د که علفيرس ينظر م

ر کـرده اسـت، و   ييـ ط تغين محيبنابرا. گر وجود ندارندياند و د شده يزها پاکسازيرا تمام آن چير کرده است، زييز تغياکنون همه چ

دارنـد کـه بـه     يزين، مردم چيدارند که آگاه است و در کنار ااي  جنبهاز آنجا که مردم . مردم اکنون در حال معقول شدن هستند

نجا آمدند که فا را کسب کنند، يشتر مردم به اينکه بيبه خاطر ا و –)يج گن( شان  يان ژرف مادرزاديبن –رسد يدور م يها گذشته

قـت را روشـن   يطـور کـه حق   ن جهـت، همـان  يتر شده است، به هم يو قو ياز آنها که آگاه است قو اي جنبهفا آمدند، و آن  يبرا

 يزيـ ه چيند اصـالً شـب  يگو يمکه  ييزهايچ. باال است] سطح[کند که کامالً  يان ميرا ب يدرک يد که فرديشنو يم يد گاهيکن يم

 –کند يان ميرد بيپذ يدافا م ي قت را دربارهيحق يفرد يکه وقت ييزهايو مخصوصاً آن چ. ديبتواند بگو يک فرد معموليست که ين
ن يـ آن ا يمعنـ . رسند يکنندگان به نظر م هيمثل تزک. برسد يمعمول يک فرد عاديتواند به ذهن  يچ وجه نميبه ه ييزهايچنان چ

فقـط  . توانند مردم را کنترل کنند  يد اکنون کمتر هستند و نميعوامل پل. که اکنون سمت آگاه فرد در حال عمل کردن استاست 

به انجـام  ک هستند و هنوز ياستراتژ يها مکان يل رفتن و متمرکز شدن در اطراف برخياند، و در حال تحل يباق يار کميتعداد بس

توانسـتند در   گسيخته عمل کنند، در حالي که بعدها فقـط مـي   توانستند در سراسر دنيا لگام مي در ابتدا. دهند شرارت خود ادامه مي

ها، در ادارات امنيت عمومي، در دفـاتر امنيـت کشـور، در     عمل کنند، مثالً در زندان] در چين[داخل آن سيستم سياسي و حقوقي 
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] ايـن عوامـل  . [توانند حتي همان سيسـتم را کنتـرل کننـد    نمياکنون، ديگر . فقط در داخل آن سيستم –هاي کار اجباري اردوگاه

. ها و مراکز شستشوي مغزي هستند، و قدرت زيـادي بـاقي ندارنـد    در اطراف زندان] و متراکم شدن[اکنون در حال تحليل رفتن 

  .حتي نگهداشتن پکن نيز اکنون برايشان سخت است

اينطور نيست کـه مـن ايـن را    . در هر لحظه ممکن است فرو بپاشدکند که  دانيد، حزب پليد اکنون حس مي طوري که مي به

 مگـر  –شوند اما پس ارتش، پليس، و تمام مقامات چه مي. گويند گويند، و ديگران هم اين را مي آنها خودشان اين را مي. گويم مي

اگرچه در ظاهر، شـکل و   همگي آنها اکنون دست حزب نيستند؟ و مگر ارتش هنوز عظيم نيست؟ پس چرا چنين احساسي دارند؟

اي  و دليل نهـايي . رسد، اما عوامل اهريمني پشت آن چيزها ديگر وجود ندارند ساختار سازماني آن هنوز صحيح و سالم به نظر مي

رونـد، و کمتـر و کمتـر     طور که آنها پيوسته از بـين مـي   همان. اند ترين عوامل بوده که هستي رژيم ادامه داشته است آن اهريمني

  .کند اين چيزي است که حس مي. ، و کارش تمام شده استدوام نخواهد آورد داند که زياد مي] حزب[وند، ش مي

چ به سقوط خـود  .ک.ي فالون گونگ بدست ح ي فالون گونگ شروع شد، استاد گفت که آزار و شکنجه وقتي آزار و شکنجه

اما به هر جهت، بـه عنـوان مريـدان دافـا بـا اينکـه       . ر حرکتندايد، مستقيماً به سمت اين د طور که ديده همان. آن خواهد انجاميد

. تـان کنـد شـويد    در تزکيـه توانيـد   شود مـي  فکر نکنيد که چون شرايط دارد آسان مي. شرايط در حال تغيير است نبايد شل شويم

ه را به عنـوان  ينکه تزکير افقط به خاط. ديکننده هست هيک تزکيد يکن يد که فراموش نميمطمئن باش. ديکن ين کاريد چنيتوان ينم

رومنـد  يکـه ن  يه و افکار درسـت يدر تزک يانيفقط با بن. ديد مردم را نجات دهيکن يد و سعيد برويتوان يد است که ميان خود داريبن

شه يمن هيا. ديخود غافل شو ي هيد از تزکين نبايبنابرا. د کرديد شد و تعهد خود را کامل خواهياند در نجات مردم موفق خواه شده

  .ستيبه قوت خود باق

د در شرف سقوط ياوه، پس حزب پل"کنند،  يد، وجود دارند که فکر ميجد يا شاگردانيستند، يکه چندان کوشا ن يافراد يبعض

مـا  . ن نخواهد بودي، چنياسيم که، از نظر قدرت سيتوانم به شما بگو يم". را در دست خواهد گرفتحکومت است، و فالون گونگ 

مـن فـا را   "ن فکر را داشتند که، يا تي در ابتدا تزکيه را شروع کردند،م که وقيا را داشته ياديدان زيمر. ميخواه ينم ياسيقدرت س

حتي اگر اين ام،  اد گرفتهياز آنجا که دافا را "گفتند،  يم". "ما برويتوانم از دن يهنگام م ام، شب دهيدر صبح دائو را شن ". ام کسب کرده

گر، بـه عنـوان   يد به بيان". خواهم تزکيه کنم من مي .داشتم نميآن اي به  جمهور شوم عالقه ادند که رئيسد فرصت را به من مي

که بـه دنبـال آن    يزيچ. ستندين ييزهايکنندگان به دنبال چنان چ هيتزک. ميرا رها کن يويم که منفعت دنيخواه يکنندگان م هيتزک

ه کردن خودمـان و برگشـتن بـه    يد بر تزکي، فقط بايه در سطح فردينظر تزکاز م. است يويدن يها يم رها شدن از وابستگيهست

هـان خلـق   يک يانيپا ي در طول لحظهاصالح فا  ياست که صراحتاً برا يفقط مکان يبشر يايدن. ميمان تمرکز کن يقيحق ي خانه

از منظـر گذشـته در حـال    . اشـد ب يهان ضروريک يست که برايهم ن يزيهان از آغاز داشته باشد، و چيست که کين يزيشد، و چ

م بنـا کـرده   يعظـ  ين مکان در مدت اصالح فـا تقـوا  ين خواهد بود که اينده وجود داشته باشد، علتش اياگر در آ. صحبت هستم

آنگـاه در خصـوص   . ستينجا نيفرد ا يقيحق ي ن، خانهيبنابرا. عمل کند ياز هست ينده به عنوان سطحيهان آيد در کيو شا. است

نجـا گـم شـده    يا يايـ ن دنينجا آمدند، هر قدر که آنها در ايکسب فا به ا يکه برا يشعور ياز موجودات ذ يا تردهگس ي مجموعه

  .ن فا را کسب کنندين بود که اينجا ايآمدنشان به ا ييباشند، هدف نها

 ين معنـ يبـد . استز در هم و آشفته يستند و همه چيز مناسب نيشعور ن يست، موجودات ذيگر مناسب نيهان دياز آنجا که ک

زهـا  يتر و چ هان باال باشد، اوضاع را خرابين کيشعور در ا يک موجود ذيان آن است، و هر قدر هم که سطح يدر م يکه، هر کس

 ياگـر بـرا  . د همراه با آن محو شونديهان خطاکارند و بايشعور در ک ين است که تمام موجودات ذيآن ا يمعن. کند يرا نامناسب م

ي سـخت و در  هـا  آزمونآنگاه، اگر اين موجودات قرار است نجات پيدا کنند، بايد، در ميان . شد طور مي بود، هميننن اصالح فا يا

. تواند آزادشان کند پيـدا کننـد   ي اين برآيند که دافايي را که مي ي خود را بازيابند و از عهده محيط، سرشت اوليه فرساترين طاقت

ها به پخش فالير مشغول هستيم و مردم را به انجـام تزکيـه    دانيد، وقتي ما در خيابان ه ميطور ک همان. اما اين واقعاً سخت است

چ پليد از طريق تبليغات سوء خود .ک.هاي زيادي که ح دروغو عالوه بر اين، . گيرند ها آن را کامالً نديده مي کنيم خيلي دعوت مي

چيـزي کـه در   . اش ايـن نيسـت   و همه. ه، مردم را ترسانده استهاي مختلف انجام داد هايي که به روش پخش کرده و خرابکاري
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کـه از   يد و تصوراتيعقا اطراف دنيا نيز صادق است اين است که، بسياري از افراد، اگر واقعاً خواهان شروع تزکيه باشند، از سوي

ن يـ ن در ايو بنـابرا . به ورود نخواهنـد بـود  ن قادر ينطور است، و بنابرايمطمئناً ا. اند با مانع روبرو خواهند شد زمان تولد شکل داده

دان يمردم هستند، و اگر مر يها ها آزمون ن آزمونيا] تاًينها[م، يگو ين را مينکه اياما با ا. ت نجات مردم دوباره سخت استيوضع

ن اسـت کـه   يعلتش ا. هستندالعاده  دان خارقين هم، مريکه آنها را نجات دهند، آنگاه تنها با همآيند ن بريا ي دافا بتوانند از عهده

روبرو شـوند، و فقـط آنگـاه، اگـر بتواننـد آن را تحـت آن        يبزرگ يها ها فا را کسب کنند مجبورند با چالش اتينکه آن حيا يبرا

ن کـار را انجـام دهـد    يـ ست، فقط اگـر فـرد بتوانـد ا   يگر مناسب نيد يزيچ چيه وقتي. ط کسب کنند، به حساب خواهد آمديشرا

کـه در طـول    يديـ از کارمـا و عقا  اي مجموعهنفوذ  تحتها، و  ها و رنج يان سختيد، در مياو با. شود ينظر گرفته مالعاده در  فوق

ص دهـد،  يکه فـا را تشـخ   آيدن بريا ي کنند، از عهده ياند، که در نقش مدفون کردن او عمل م ار جمع شدهيبس يزندگ يها دوره

واقعـاً  . ان اسـت يـ دافا در حال نجات او اسـت چـه در جر   يببرد وقت يد که پيبرآ نيا ي ن از عهدهيه کند، و برگردد، و همچنيتزک

ه يـ تزک يد خـود را بـه خـوب   يدان دافا نه تنها باين است که مريهم يو برا .اينها شرايطي هستند که با آنها روبروييم. سخت است

  .را نجات دهند شعور يموجودات ذ: خود را به انجام برسانند يخيت تاريد مأموريکنند، بلکه با

. ده اسـت يـ هان قبالً هرگز بـه خـود ند  ياست که ک ي؛ اصالح فا تعهدنبودمانند دافا ه در گذشته يتزک يها ک از شکليچ يه

 يوقتـ . شناسـم  يت نمـ يانـد بـه رسـم    ب دادهيـ کهـن نظـم و ترت   يروهـا يرا که ن يزيچ چيد، من هيدان يم يطور که همگ همان

اسـت کـه بلـد     ين تنها روشـ ياما ا"بحث نداشتند، اظهار کردند که،  يبرا ييچ مبنايان هيدر پاشان را مطرح کردم و آنها  مداخله

صد سال آزار و شکنجه گذشتند، و فقط پس از آن، پس يان سيان از ميحيم که مسين چه بود؟ اطالع داريمنظورشان از ا". ميهست

ـ  يهـا  يان سـخت ين نحو، مجبور بود از ميسم، به هميت شناخته شدند؛ بودياز آنکه خود را اثبات کردند بود که به رسم  يانيـ پا يب

بگذرنـد، و بـه    يزيـ ن چيان چنـ يـ ک مجبور بودند که از مين هر يبنابرا. ش تجربه کنديدارما ين رنج بزرگ را برايبگذرد و چند

چ يکهن هستند، و در هآنها صرفاً موجودات . شناسند ياست که م ين تنها روشيکنند که ا ياظهار م] کهن يروهاين[ن جهت يهم

در  يز خـوب يـ آنها واقعاً اصالح فا را چ. دافا را درک کنند توانند واقعاً گيرند، نمي ميقرار  يدگيکه مورد رس يتا زمان ي، حتيا مرحله

نهـا  آ يهر طور هـم کـه بـرا     اند و دشان وارد عمل شدهين بر اساس عقايتواند نجاتشان دهد، بنابرا يکه م يزياند و چ نظر گرفته

را نظـم و   ييزهـا يسـتم کامـل از چ  يک سين، يعالوه بر ا. اند اصالح فا شده براي ين مانعيو بنابرا. کشند يکنار نم يد،اوريل بيدل

مشغول کار شـدند، و صـرفاً    حس باشند طوري که انگار بيان، يدر پا. توانند خود را از آن آزاد کنند يک نميچ يب دادند که هيترت

سـخت بـوده    يبه طـرز وحشـتناک   هانيا يشعور تمام يموجودات ذ يبه هر شکل، برا. د که شروع کرده بودندرا انجام دادن يکار

روبـرو هسـتند و    هـا نيا يز بـا تمـام  يـ را آنها نيار سخت است، زيماندن بس يآنها باق يبرا. شود يز ميان نين شامل خدايو ا. است

چ يدانند، امـا هـ   ين امر ميا ي درباره يهمگ. آنها است يبرا يذات اي ين سختيا. کنند يخود درک م يفا را بر طبق قلمرو يهمگ

 ،کيـ ن جهت هـر  يبه هم. م استينکه چقدر عظيا ايا نه، يا آن موفق خواهد شد يد که آند واقعاً مطمئن باشنتوان يک از آنها نمي

  .اند آورده وجود اند، و موانع عظيمي براي من به دادهآن را دارند انجام  ييآنچه را که توانا

شـد، اگـر در حـد     ياگر اصـالح فـا موفـق نمـ    . م به چه صورت بوده استيا مودهيکه پ يريد مسيا دهيد يبه هر شکل، همگ

نداشت  يتيبود، آنگاه اهم مين يا اگر استاد از آن راضي، گرفت قرار نميشعور  يرش موجودات ذيشد و مورد پذ ياستاندارد انجام نم

ق اصالح فـا بـه   يشعور از طر يکند موجودات ذ يد که کارين برآيا ي توانست از عهده ياگر آن نم: ستکه استاد چقدر قدرتمند ا

شد، اصالح فا  ين نابود مين زميم، ايگو يرفتند، به شما م ير به اشتباه ميمس يزها در طيچ يا اگر برخيالزم برسند،  يپاک ي درجه

. دا نکرديت پين واقعيا يول. داشت واني وجود ميافرخطرات . بود يکار نم شعور در يداشت، و موضوع نجات موجودات ذ يوجود نم

ن بودند، اما بـه آن نخوردنـد؛ و   ير برخورد با زميدر مس ينيمع يد که اجرام آسمانيآگاه. اند آشکار شدهدر واقع  ييزهاين چي، چناما

گر، اصالح فا امـروز تـا   يان ديبه ب. فتادندي، اما اتفاق نديش آين پيزم يوجود داشت که قرار بود برا يگريبار د فاجعه يايبال يليخ

ـ    الوقـوعي کـه از کنارمـان گذشـته     خطر قريبرغم هر يعل –ده استين مرحله رسيبه ا ان آن يـ کـه از م  يا يا هـر سـخت  اسـت ي

به ) کنند ور تشويق ميمريدان به شکلي پرش. (ي پاياني هستيم مرحلهم و اکنون در يا ح اداره کردهيم، امور را به طور صحيا گذشته

برانگيـز   شود که مريدان دافا چقدر تحسين و بخشي از آن مربوط به اين مي –ايم درست بوده است بيان ديگر، مسيري که پيموده
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شـعور،   هاي زيادي از اينکه چگونه مريدان دافا در حين تزکيه، نجات موجودات ذي يتان در مورد نمونهفا هاي در کنفرانس. اند بوده

ها ميليون نفر از مريـدان دافـا،    در واقع، اين مسيري است که ميليون .کنيد اند گفتگو مي عتباربخشي به فا با موفقيت گذر کردهو ا

ايـد همگـي    هاي تزکيه که بـا آنهـا روبـرو شـده     ، و دشواريشينگ شينهاي  ها، امتحان آزمون.  اند يک چنين تعداد زيادي، پيموده

البته، موفقيت براي مريدان دافـا صـرفاً موضـوعي از آزادي    . آميز خودتان بودند ن و تکوين موفقيتبخشي از پيمودن مسير خودتا

در عين . شعور را بر عهده دارند بلکه، آنها مأموريت نجات موجودات ذي. فردي نيست، و به خاطر خودشان نبود که به اينجا آمدند

. براي آنها هم فقط به خاطر خودشـان نيسـت   –در يک مأموريت هستند خواهند فا را کسب کنند نيز حال، حتي مردم دنيا که مي

شعورشان را نجات  ين آمدند تا آن موجودات ذييا پاين دنيبه ا. هستند وديشعورشان از ناب بلکه، آنها مسئول رهايي موجودات ذي

  .ن اساس بود که آمدنديدهند، و بر ا

طور که کمي قبـل اشـاره کـردم،     ، همانکنند چه فکري مياکنون مردم  نکهيصرفنظر از ا. واقعاً قابل توجه است يزين چيا

کنند و تمام چيزهايي که در آينده  چيزهايي که تجربه مي –و نه تنها بايد روشن شوند. اي روشن شوند مردم همگي بايد در مرحله

کردم، اين عبارت خيلـي   صحبت مي" قيقتح"ي  اکنون درباره وقتي هم. دهنده خواهد بود شوند به طور کامل تکان با آن مواجه مي

هـايي   ي دروغ کنيم که چگونه بـه مـردم دربـاره    بريم، به اين اشاره مي وقتي اين روزها آن را به کار مي. گرفت چيزها را در بر مي

 چ چيسـت؛ چـرا فـالون گونـگ    .ک.ي فالون گونگ ساخته است؛ ماهيت واقعـي ح  گوييم که اهريمن به منظور آزار و شکنجه مي

دقيقـاً چيسـت، و درک    ي آن هسـتند  صحبت دربارهشود؛ و بعد اين موضوع هست که فالون گونگ که افراد در حال  شکنجه مي

خواسـتند   يا مـ يدانستند،  يکه مردم نم ياديز يليخ يليخ يزهاينده چياما به هر جهت، در آ. اين حقيقت براي مردم سخت است

به طـور کامـل آشـکار     يق، خواهند بود که همگياز حقا يليما در واقع اشتباه بودند، و خاست ا" درست"ا معتقد بودند که يبدانند، 

را تجربه خواهنـد   يميعظ ينشدن ر فراموشييمردم واقعاً تغ. آنچه مردم به آن باور ندارند به آنها نشان داده خواهد شد. خواهند شد

  .ده نشده استيخ ديکرد که قبالً هرگز در تمام تار

هـا   کـه آسـمان   يزيـ تواند مـانع از چ  ينم يچ کسيافتن است، هيدر حال توسعه  يريرود و مس يش ميبه جلو پ خيتار يوقت

د کـه  يـ د و آنها را قـادر کن يرا نجات ده يشتريد که افراد بيتالشتان را کن تينهاد يآن روند شما با يدر ط. اند شود م گرفتهيتصم

د، چراکـه نظـم و   يـ را نجـات ده  يشتريم که واقعاً هنوز الزم است افراد بيگو يدافا مدان يواقعاً، به شما به عنوان مر. بمانند يباق

 يدافا تالفـ  يرا بر آن خواهم داشت که برا –برند يکه جان به در م ي، مردميعني –ندهيمردم آ: فتدين اتفاق بيام که ا ب دادهيترت

اسـت کـه قـرار     يزين چين ايبنابرا. مانند را خواهند ساخت يباز عظمت  ين شکوه، دورانياز باالتر يدافا عصر يکنند، و آنها برا

. شد يآور م مالل يليش برد؟ خيشد از پ يم يچه کار ،ماند يم ياز آنها باق ياما اگر فقط چند نفر. ها انجام شود است توسط انسان

  .ميرا نجات ده يشتريد افراد بين بايبنابرا) خندد يم خندند، استاد يهمه م(

نـد، اسـتاد بـر    يار چـه بگو يشعور بس ينکه تمام آن موجودات ذيت چه باشد، و صرفنظر از اياکنون وضع نکه هميصرفنظر از ا

معـدود   ي کـه عـده   يوقتـ . ر خارج نخواهـد شـد  ياز مس يزيچ چياست کنترل کامل دارد، و ه جرياننجا در يکه ا ييزهايتمام چ

 ير بـاق ييتر امور بدون تغ ت بزرگيه هستند، و وضعيتزک يضوعات فرددهند، آنها مو يدر درکشان از فا نشان م ي، مشکالتينيمع

دان يـ ق مريـ ن طريبه ا. تان است يخيت تارينجات دادن مردم و به انجام رساندن مأمور ي اش درباره شما، همه يبرا. خواهد ماند

حـل و  که وجود دارند  يفراوان يزهايچ البته،. ت کامل روبرو خواهند شديه با موفقيم حاصل خواهند کرد و در تزکيعظ يدافا تقوا

اوقـات کـه کلمـات نـوک زبـانم       ين حال، بعضـ يبا ا. آن صحبت کند ي شتر دربارهيخواهد امروز ب ياستاد نم ي، ولاند فصل نشده

  )کنند يق ميتشو يدان همگيمر. (ميرا بگو يدو مورد يکيخواهم که  يهستند، م

د، يا خـارج، هـر کجـا کـه باشـ     يد ين باشيو در واقع، خواه در چ. تفاوت استن ميداخل و خارج چ يدان دافايمر يه برايتزک

توانـد از   ينکـه حـداکثر فـرد مـ    يوجـود نـدارد، و ا   يا چ نمونهي، هييچ الگويام که ه گفته. د دافا متفاوت استيهر مر يه برايتزک

د کـه بـا   يـ کن ياگر سـع . ه امور را اداره کردندند که آنها به هنگام داشتن افکار درست چگونيگران استفاده کند و ببيد يها تجربه

در  يهـر فـرد  . ديوقت در اشتباه هسـت  د، آنيا کورکورانه هر چه که انجام دادند را انجام دهيد، يد از کار آنها امور را انجام دهيتقل

 بـود  خود او خواهد يفا يکه روز آنچه رابطه بادر ي از دافا نيب در حال کسب روشنکسي ر خودش است، و هر يمودن مسيحال پ
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 يزيدهند، چ يها و فشارِ وحشتناک انجام م يان سختين در ميچ ين اصليکه شاگردان سرزم يقتيحق يه و روشنگريتزک. باشد مي

 يرياز عناصـر تقـد   يلين توسط خيعالوه بر آن، ا. دياست که در آن زمان خواست يزيد و چيم گرفتيخ تصمياست که شما در تار

است کـه از   يزيز چين] ط آنهايشرا[ن، يدان دافا در خارج از چيمر يسپس برا. شد يق انجام مين طريد به ايبا نيسر شد، بنابرايم

. آنها متفـاوت اسـت   ين برايا –دادند يکردند و در کجا کارها را انجام م يه مينکه در کجا تزکيا. شده است يناش يريعناصر تقد

بـه نظـر   امور که  ين، هر طوريدر خارج از چ. اد استيار زيوحشت سرخ بس ي ازناشن، فشار يچ ين اصليشاگردان در سرزم يبرا

تمـام  بـراي  ام،  دهيـ االت متحـده د يکه در ا يزيبر طبق چ. است ين اصليار کمتر از سرزمين است که فشار بسيت ايبرسند، واقع

آنهـا از راه رفـتن   . نديايرون بيت بيآن وضع ازبتوانند که طول کشيده است سال  مي، ناند خارج شده ين اصليکه از سرزم يشاگردان

، و آن مـاده  )خندد استاد مي (اين به خاطر فشار رواني ناشي از وحشت سرخ است ) خندند همه مي. (ترسند ساده در خيابان هم مي

وز در آن محـيط ديگـر   کنند چيز زيادي بگويند، انگار کـه هنـ   کنند واقعاً جرئت نمي وقتي با مردم ديدار مي. هنوز بايد از بين برود

  .اما واقعيت اين است که چيزها کامالً متفاوت هستند. کنند زندگي مي

همچنين، شرايط زندگي مريدان دافـا معمـوالً   . شوند محيط اينجا به طور متفاوتي انجام مي ينپس به بيان ديگر، چيزها در ا

از  يمند بهره براي داشته باشند ينياگر مريدان دافا ثروت معي شرايط زندگي،  البته، با صحبت درباره. در خارج از چين بهتر است

 يط بـرا يو شرا ين، زندگيبنابرا. کند يت نمير بودن هدايدهد شما را به فق يد انجام ميچ پل.ک.که ح ياستاد مثل طور. آن آزادند

ن معمـوالً  ي، اکثـر شـاگردان در چـ   ينسـب ن به طور يبنابرا. ت استين واقعيا. ار بهتر استين عموماً بسيدان دافا در خارج از چيمر

ار يبسـ ] نيخارج از چدر [در آنجا  يد که زندگين صحبت کنيا ي د و دربارهيسه کنيد مقاياما شما نبا. دارند يتر سخت ياوضاع کم

دان شـاگر . ر آنهاسـت يکـه آن مسـ   ي، در حال)خندد ياستاد م (ر شماست ين مسيا. کشد يمزيادي نجا فرد رنج يآسان است و در ا

ن يامور را برگرداننـد، و در عـ   يالملل نياند که در سطح ب ن برآمدهيا ي از عهده. ز هستنديبرانگ نيز برجسته و تحسين نيخارج از چ

اش  ن بـود، دربـاره  يـ ر از ايـ اگر غ. اند ن را کاهش دادهيدان دافا در چيمر ياند و فشار رو را مهار کرده يديپل يثرؤحال به شکل م

ا يـ داد، آ يرا بـه خـود مـ    ي، جرئت انجام هر کـار يوانگين وضع خود بود، در اوج جنون و ديدتريآن شرارت در پل يوقت: ديفکر کن

  ست؟ينطور نيا

ن يـ ا ي که با آن فشار روبرو هستند، از عهده يشاگردان، در حال ين، برخيل اوضاع وحشت در چين را گفتم، به دلينکه ايبا ا

را  ياشتباهات خاص اهريمنر فشار يآنگاه ممکن است که ز. اند مطالعه کنند و آنقدرها کوشا نبودهاند که فا را چندان خوب  امدهيبرن

از  يآن بخشـ  ي ده است، همهين امر به آخر نرسيکه ا ياما تا زمان. ش گرفته باشنديرا پ يانحراف راهرشان يمرتکب شده و در مس

ان آنها يد بود که مجدداً از ميد گذراند و مجبور خواهينخواه يرا به خوب ينيمع يها ر امتحانيه، ناگزيدر تزک. تان است هير تزکيمس

پيمـودن  . ه استين تزکيا. ديد بود که دوباره با آنها روبرو شوياداره نکرده و مجبور خواه يرا به خوب ينيمع يها ا آزمونيد، يبگذر

ن يا. فتدينطور اتفاق بيام ا دهيند –بتواند سد راهتان شود که يزيچ چي، بدون ابداً همسير درحالي که هيچ مانعي در مسيرتان نباشد

 ييک موجود خـدا يبود که  ين ميب داده شده بودند، مثل ايهوده ترتيشما ب يب داده شده برايترت يها شيداد که آزما يرا م يمعن

 يزهـا يد خواهـد داشـت، و بـا چ   خو ي هيدر تزک يمختلف يها مطمئناً محنت ين، هر فرديبنابرا. ک انسانيه انجام دهد، نه يتزک

نترنـت  يدر ا يديـ دم کـه افـراد پل  يراً دوباره شـن ياخ. ف اداره خواهند شديضع يليخ يزها حتيچ يو برخ. روبرو خواهد شد يمختلف

دادند  يم د انجاميانجام دادند که نبا ييا کارهايراهه رفتند، اشتباه عمل کردند، يکه به ب يافراداند  اند، و ادعا کرده يي ساختهزهايچ

نش را يماشـ  يک نفر حتيدم که يشن. شود يده مي، گناهشان بخشيت آنها پول بپردازند و بعد از پرداخت مبلغيسا توانند به وب يم

نطور است که آن فشار يا ايآ. ج هستندين اندازه گيا. اند پرداخت کرده ياديواقعاً مبلغ ز ينکه برخيفروخت تا پول پرداخت کند، و ا

  اند؟ منطقشان را از دست دادهآنها اد است که يقدر ز نيفشار ا، طوري که ه انداخته استياندازه بر ذهنشان سان يا يروان

ر خود را يتواند مس يانجام دهند، و فقط آنگاه فرد م يدان دافا را به خوبيکار مر ه کنند و سهيفا تزک يد بر مبنايدان دافا بايمر

ي  دربـاره  کـه اصـالً  سـت  ين يازيـ قتش، نيحق. صورت گرفته است پاک کند يکه کوتاه ييها د و خود را از زمانيمايبپ يبه درست

ايد، آنگاه صرفاً اطمينان حاصل کنيد که چيزهايي را که  وقتي آزمايشي را در تزکيه به خوبي نگذرانده. فکر کنيم" پاک کردن خود"

 .ين و بـس شويد به خوبي عمل کنيـد، همـ   آن آزمايش روبرو مي ي بعد که با کنيد، و دفعه در پيش رو قرار دارد به خوبي اداره مي
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] بـر ذهنشـان  [ يآنهاست، و آن واقعاً به طرز بد يبراي ننگي  لکه] ان در آن آزمايشتشيعدم موفق[کنند که  يافراد فکر م يبعض

آن . شما هسـتند  ين وابستگيز اا يبردار قاً در حال بهرهيدقاهريمني ست؟ عوامل ين يگريد ين وابستگيا اياما آ. کند يم ينيسنگ

 يکند که مقدار يکند، کار يبرد تا از شما کالهبردار يشما استفاده م يت بشريقاً از آن ذهني، دقيد، آن مأمور مخفيت پليسا وب

تواننـد   يد مـ يـ ن امر که آن افراد پليا. ديشو يدار نمياما شما هنوز ب. ديکه دوباره دچار لغزش شوباعث شود د، و يپول از دست بده

گيريـد و اينکـه    به دليل اين است که تحت کنترل نيروهاي کهن قرار مي –نترنت شرارت کننديدر ا –انجام دهند يين کارهايچن

ا يـ نند کـه آ يب يکنند و م يد، کامالً شما را ورشکست ميدار نشويهنوز ب و اگر. دچار ضرر مالي شويد کنند که خواهند کاري آنها مي

 يروهـا يرد، نيا آنها را نپـذ ينکه استاد در حال استفاده از آنها باشد و يام، صرفنظر از ا طور که گفته همان. دييايب سر عقلد يتوان يم

آنهـا در حـال انجـام کارهـاي      ن برهه از زمان،يدر زمان قبل از وارد شدن اصالح فا، در ا. انجام خواهند داد يين کارهايکهن چن

  .نوردد، به همراه سايرين پاکسازي خواهند شد ح فا درميهايي که اصال در مکان. اهريمني هستند

کيهان داراي يک زمان بزرگ کلي . دهم با مثالي توضيح مي. من سريع است در نظرهان، روند آن يک يفا در رابطه با اصالح

امـا، درون  . طـور اسـت  واقعاً اين. کند مياست، و اصالح فا در زماني که براي يک حرکت سريع دست الزم است آن را کامالً پاک 

طـور ذرات   هـاي گونـاگون و همـين    هاي کيهاني بيشمار بـا انـدازه   هاي بيشماري وجود دارد، و بدن اين بدن کيهاني عظيم جهان

گـويم   در حالي کـه مـي  . ، به طوري که هر يک از آنها، بزرگ يا کوچک، زمان خودش را در آن دارد]وجود دارد[اي بيشمار  سياره

العاده آهسـته،   گيرد، در بعضي بعدهاي فوق در زماني که براي يک حرکت دست الزم است مورد رسيدگي قرار ميتر  کيهان بزرگ

ي روندي به طول فقط چنـدين دهـه    ها به منزله آن ممکن است معادل روندي به طول صدها ميليون سال باشد؛ در بعضي سياره

در واقـع  . شـود  يم يسال متجل  ده به طول کمي بيش ازورت روندي است؛ در حالي که اينجا روي زمين، در دنياي بشري، به ص

انـد، و   کـرده  يبـردار  دارند بهره يمختلف يها که طول ييها کهن از زمان يروهاياما، در آن لحظه ن. برد يک لحظه زمان ميفقط 

دهنـد   ياد از تمام آنچـه کـه انجـام مـ    گر، استيد ياما از سو. اند مختلف انجام داده يخواهند انجام دهند را در بعدها يآنچه که م

اکنـون   آنهـا هـم  . کـردم  هاي ديگري استفاده مـي  ؛ اگر غير از اين بود، از روشرا رقم بزنددافا دان يت مريکند تا موفق ياستفاده م

انـد، و   يمي شـده آنها يک نيروي قد. دهم اند، بنابراين دارم آنها را در بازي خودشان شکست مي اند را انجام داده کارهايي که کرده

ي اين اوصاف، اگر مريدان دافا خـوب  با همه. فاي کيهان عمل کرده است اين نيروي قديمي به عنوان يک اهريمن براي اصالح

اگر شـما واقعـاً   : شوند يا نه تصديق مي] نيروهاي کهن[پس، صرفنظر از اينکه آيا . عظيم است] حاصل از آن[عمل نکنند، آسيب 

  .ايد ايد؛ و اگر واقعاً خوب عمل کنيد، آنگاه واقعاً خوب عمل کرده اً لغزيدهبلغزيد، آنگاه واقع

تـر   معقـول  يد، انـدک يـ ه کنيـ تزکنفس  به اعتماد و باابهت  باپس، به هر جهت، در حال گفتن اين به شما هستم که به شکلي 

 يت هر طوريش برود و وضعيتان پيکه امور برادان دافا، هر طور يمر. ديرا با فا بسنج يزيد که هر چينان حاصل کنيد، و اطميباش

در زمان  –ديعمل کن يدان دافا به خوبيد که در سه کار مريکن يا خوب، سعيد يا ف عمل کردهيا ضعينکه آيکه باشد، صرفنظر از ا

خودتـان   يت بـرا يـ به موفق يابيه، حرکت به جلو، و دستيوسته در حال تزکين کار، پيو با ا –ديانجام ده يش رو آنها را به خوبيپ

د يـ د دانست و قادر خواهيام را خواه ده اش صحبت کر که درباره ييزهايمدوام، خودتان چ ي هين روند تزکيق ايو از طر. د بوديخواه

آن . دياز گذشته را همـراه خـود نکشـ    يبار چ کولهيه. ديعمل کن ينده به خوبيد که چگونه در آين بگذاريبود که تمرکزتان را بر ا

  .مورد سوءاستفاده قرار خواهند گرفتاهريمن هستند، و توسط  يها حاصل تفکر بشرزينوع چ

ـ  يکند، و صحبت بياما دو کنفرانس فا به هم نزد. شان صحبت کنم لم دربارهيهست که ما ياريبس يزهايالبته، چ  يشـتر عمل

د تمـام آن  يـ کن يه مـ يـ کـه تزک  يگر در حالا. ح دهمياد واضح توضيتوانم آنها را ز يزها هستند که نميچ يهنوز بعض. نخواهد بود

د، يداشـت  يمـودن نمـ  يپ يبـرا  يريد و مسـ يه کنيبود تا تزک يشما نم يبرا يزيچ چيکردم، ه يل ميه و تحليتان تجزيزها را برايچ

سـتاد فقـط   ا. ديـ ه کنيخودتان تزک] با اتکا به[د و ييماير را بپيد که خودتان مسينطور است، هنوز مجبوريدرست است؟ از آنجا که ا

ان يدان دافا از ميبه عنوان مر. خوشحالم يليدن شما خيبه هر حال، از د. زها صحبت کندين چيا ي درباره يتواند به صورت کل يم

. کشـد  يانتظار شما را م يزينده چه چينم که در آيتوانم بب يد، و ميا دهين مرحله رسيد و امروز به ايا ت گذر کردهيها با موفق محنت

  )کنند يق ميتشو يپرشور و طوالن يدان به شکليمر! (متشکرم


