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  روزن ساليستميب يآموزش فا

  يهنگج يل

  ورکيوين ~ ۲۰۱۲ يم ۱۳

  

  ).ننديبنشکنند که  يماز همه دعوت اشاره با  ن بارياستاد چند. کنند يق ميتشو يستند و به گرميا يهمه م (

" !انـد  ر کـرده اسـتاد سـخت کـا   "دهنـد،   يدان پاسخ ميمر! (ديا سخت کار کرده) !"ر، استاديصبح بخ"ند، يگو يدان ميمر! (ريصبح بخ

م و يـ ا دهيـ گر را نديهست که همـد  يمدت) کنند يق ميهمه تشو. (دينيد مرا ببيستم تا بهتر بتوانيکنم بهتر است با يفکر م) قيتشو

استاد در پاسـخ،  . کنند يق ميخندند و تشو يدان ميمر. (مانم يسر پا من خاطر يبه هم، دينيببمرا خوب که خواهد  يدانم دلتان م يم

  ).دنده يرا انجام م يش هه حالت

 يتوانـد همـه را در خـود جـا     يدارد و نم يش محدوديگنجا مکانن يا. نديآ يورک ميوين ي ساالنه يفا به کنفرانس ياديافراد ز

. ميدا کنـ يـ وم پيک اسـتاد يـ  يسـت يم بايکنـ  يبرگزار م يبعد که کنفرانس ي گفتم که دفعه] دهندگان سازمان[ن، به يهم يبرا. دهد

  )کنند يق ميخندند و تشو يدان ميمر(

طـول  در واقـع، در  . ت اصالح فا وجود نداشته اسـت يبه اهم يزيقبالً چهرگز . نطور استيد، و واقعاً ايا گفتم شما سخت کار کرده

ش يبـه نمـا   مختلف يها دورهشدگان  آگاها يکنندگان  هيتوسط تزک که يزيا هر چي يفرهنگ ي ز برجستهيچ ، هرگذشته يها مانز

از  زهـا يچ ي همـه گر، يان ديبه ب. ع دافا بوديگسترش وس يبرا يانيدان دافا و گذاشتن بنيمر مرجعي براي به منظور يگهم درآمد

ماً در ين در واقع مستقيم، پنج هزار سال تمدن چيان کنيب يتر خاص يحتطور  به. ن خاطر بوده استيکهن تا امروز به ا يها زمان

رگـذار  ين امـر تأث يـ ابـر  آن د، ياش فکر کن ، دربارهتين اهميبه ا يزيآنگاه با چ. بود يانيد پاداين رويا يکردن امور برا آمادهحال 

ز يچ همهست ينخوب  يکاف ي به اندازه يزيچگر يدکه  يا در زمانيو آدا کنند يپنجات  توانند يمهان يکل ک يها اتيا حيآاست که 

ن تعهد موفق خواهـد  يد ايبگو کرد که يجرئت نم يکسچ ي، هغاز شودآ هانيک يفا اصالحنکه ياقبل از . نجات داده شودتواند  يم

 يوزت آريـ برا"گفتنـد،   يبه من مـ  غالباً. ن بوديچن يياز موجودات خدا ياريتفکر بس را شروع کردم امرن ياکه در ابتدا  يزمان. شد

ه يشـب  يزيقبالً چگاه  چيهگفتند  يمن م بودند که به يگريد ييو موجودات خدا. بود يپرمعن يليخگفتند  يآنچه م". ميت داريموفق

  .دنديد يرا م يسخت ي آنها عظمت درجه. ن وجود نداشته استيا

 يدر اجتماع بشـر  يشياند نما شده مواجهشان با آن  هيدان دافا در تزکيکه مر يا شکنجه، آزار و استشده طور که مشخص  همان

 يگر، وحشـت يان ديا به بياند؛  هان داشتهيک ي دوباره يريگ شکلان يدر م ياست که موجودات مثبت و منف يديشد يها از واکنش

آزار  با طور که همانباور صالح خود در دان دافا يقدم مر ثباتبا دان دافا ساخته است، همراه يمتوجه مر تشياذطان در آزار و يکه ش

است  ياز اتفاقات يبشر يايدر دنو کوچک  يجزئک بازتاب ي، صرفاً دهند يرا نجات م شعور يذموجودات مقابله کرده و و شکنجه 

را ف عظمـت آن  يتوصـ  ييتوانـا م اسـت، و کلمـات   يالعاده عظ فوق ين در واقع تعهديا .افتد يم يهانيم کيعظ يفا اصالح که در

 ي، هـر بعـد  شـوند  ير واقـع مـ  يتحـت تـأث  است، و تک تک بعدها  ]اصالح شدنو [ يبازسازهان در حال يطور که ک همان. ندارند

شـعور را مـنعکس    يذمختلف موجـودات   يها د، نگرشيک و پليبرخورد ن، د و کهنهيجدبرخورد . خود را خواهد داشت يها يلتج

ه کند يتزک يد دافا به خوبيک مرينکه يام ا تر به شما گفته شيپ .ک بعد استيدر  يشيفقط نما يبشر يايکه دن يطور کند، به يم

ن يـ نجـا در ا يبا اصالح فا، ا کامل يت در همکارياو در موفق ييشعور و توانا يذموجودات  قدرت او در نجات ي کننده نييتع ،ا نهي

زمان  همزها در آنجا به طور يبا اصالح فا هستند، و چ يان اصالح فا تمام بعدها در حال همکاريدر واقع، در م. است يبشر يايدن

بـه   يبشـر  يايـ نجـا در دن يدان دافـا ا يوانند آنچه را که مرت يمردم فقط م. سرعت اصالح فا همگام است –در حال انجام هستند
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و  بقـا ا يـ  يفروپاشـ م يش مسـتق يرا آن نمـا يز ،متفاوت استابد ي يم يگر تجليد ياما آنچه که در بعدها. ننديگذارند بب يش مينما

اما چون، هر چـه  . استدهنده  تکان تيغا به يزيآن منظره چ. يهانيهان و بدن کيک يسازنون روند يها است و همچن اتيمرگ ح

هر اندازه که بزرگ باشد آنها دار آن هستند  عهدهدان دافا يکه مر ييها تي، و چون مأمورکنده يتواند تزک يک انسان ميباشد، فقط 

 دتوانن ينمت مردم ينجا در حال انجام کارها هستند، اکثريها هستند که ا کنند، و چون انسان يه ميهستند که تزک ييها هنوز انسان

ن يـ توانـد تحـت ا   يفقـط مـ  . ابندياز آن را در يتازه مقدار کمتوانند  يم يار کميبس ي نند و فقط عدهيرا بب] باعظمت[ يزهايآن چ

باشد که آنچه که قرار  ها يان دشواريگذر از م و در حال طان،يش يو احساس فشار از سو يبشرمشخص  طيشران ي، با اتيموقع

  .ديرسان يمد را به انجام ياست انجام ده

بـوده   يسـاز  چه نوع آمـاده  ن مستلزمياد که يرياست، آنگاه در نظر بگ ين امر بزرگيچن ين براستيا ده شوديد يخيتار نظراگر از 

ب داده شده بود که هـر  يکه به دقت نظم و ترت يکه به عمل آمدند، در واقع، کامالً مفصل بودند، تا حد ييها بينظم و ترت. است

 پسـرفت ا يشرفت و يک چگونه پيروبرو خواهند شد؛ هر  ييها تيک با چه وضعيمود؛ هر ير خود را خواهد پيسد دافا چگونه ميمر

د يـ با، بـه هـر صـورت   امـا  . ند امور چگونه اداره خواهند شددش يدار ميسرانجام پد نادرست يها تيکه وضع يخواهند کرد؛ و زمان

د ينکه بخواهيا. ديآ يتاً به حساب مياست که نها يزيد، چيخواه ينده، موجود زمک يکه شما، به عنوان  يزيکه هر چباشد  نطوريا

را نداشـته   يزيـ چ يد، آرزويـ را انجام ده يد کاريد، نخواهيرا انجام ده يد کاريد، بخواهيرا داشته باش يزيچ يد، آرزويه کنيتزک

د يـ ک مرينکه يا ي ن موضوع دربارهيهم .ن نهفته استيامر در هم ي، و سخترديگ يم ميتصمخود شخص  رانها يا يتمام –ديباش

و در . ديخـود را بـه انجـام برسـان     يخيماقبل تـار  يد عهدهايتوان يا مينکه آيکند، و ا يصدق مکند  يه ميتزکف يا ضعيدافا خوب 

بـا   کـه  اند شدهمواجه  يکه با سرکوب ياند، در حال دان دافا روبرو شدهيمر ي ن آزار و شکنجهيکه با ا ي، در حاليرابطه با مردم عاد

دان دافا بـه کـار   يب و افترا به دافا و مريجعل اکاذ يبرا ها که در آن تمام رسانهرد يگ يکل کشور را به کار م يها دستگاهتمام قوا 

 يمخصوصـاً وقتـ  . د حرف حکومت را باور کننديکنند که با يفکر م يعيبه طور طب يط، مردم عادين شرايشوند، تحت ا يگرفته م

ت يجلـوه دادن وضـع   يعـال  يخود از دروغ استفاده کرده است و برا يها يزشتسرپوش گذاشتن بر  يشه برايد هميلچ پ.ک.که ح

ن نحو ياست که به ا يديمد يها و مدتب استفاده کرده است، يدش از فريم پلياز رژ يبه عنوان بخشنش يدروغو قهرمانان  امور

آنگـاه  . ص دهنـد يتشـخ  اشـتباه  ن سخت است که درست را ازيمردم چ ياً براواقعب داده است، يبه مردم دروغ گفته و آنها را فر

گـر  يز ديها ن ست و انسانيگر خوب نيهان ديکنند که ک ياظهار مکهن  يروهاين نکه،ي، ادر رابطه با آن وجود دارد يگريد ي جنبه

هـام و  ان اويـ از م يستيبا ،باشند قيالنکه يا يبرا اند، انباشتهرا  يميکه چنان گناهان عظ ،نيار ينظ يمردمنکه ياستند، و يخوب ن

تمـام آن   يد بـرا ين باي، و بنابرااند دامن زدهاند و به وخامت اوضاع  کرده يشرور را همراه حزب ؛ مردمنديايرون بيها موفق ب دروغ

د؛ اگر نه، يگذران يرا م د آنييايرون بياگر موفق ب ،که ن نحويبد. ت تمام آن را متحمل شونديدر نظر گرفته شده و مسئول پاسخگو

 آنهامردم که  اندازها هر يا وحشتناک باشند، ي يطانيشا ين دنينجا در ايزها اينها، هر قدر که چيا با تمام اام. د شديخواهخته يدور ر

 –ان اصـالح فـا اسـت   يـ در مهـان  يک بعد کوچک در کياتفاقات فقط   صرفاً آن ي قت همهيرند، در حقيت در نظر بگيز اهميحا را

ان يـ در م" ک سـمت تـور  يـ بـاز گذاشـتن   "ن يـ ا. مياندازه عظ يب يهانيک يها بدن يبازسازدر  يجزئو  کوچک موضوع کي  صرفاً

کـه   يخواهنـد گذرانـد، در حـال   که در حد نصاب باشند آن را  يمردم، کسان يبخش در روند نجات: باوقار استو  يجد يفا اصالح

  .نخواهند شددر حد نصاب نباشند نگه داشته که  ييآنها

 ياينجا در دنيا ،هانيک يفا از اصالح ين بازتابير است، و اييت به سرعت در حال تغيد که وضعيا دهيدان دافا ديپس، به عنوان مر

بـاال   يقلمروهـا  ياز بعدها يطانيش يزهاي، چآغاز شد ۱۹۹۹ه يژوئ ۲۰دان دافا در يمر ي نجهکه آزار و شک يهنگام. است يبشر

 شـان بودنـد   ن رفتنيآنها خواهان از بها که  ک از جهانيمختلف و از هر  ياز بعدها ييزهايطور چ نيهمو  ند،دشن فشرده ييبه پا

 وجـود بـه   يميار عظيدان دافا فشار بسيمر ين برايا. دين ببريکه آنها را از ب رفت يمانتظار و از شما ، ]به اين پايين فشرده شدند[

. ديـ دان يآن مـ  ي اکنون درباره شما ي هاند و هم امور گذشته. ديرون آمدياک بود، اما شما موفق ببار و هولن ار شرارتيواقعاً بس. آورد

آن دست به دست د، که يرا اضافه کن يطانيچ ش.ک.ح يطانيعوامل ش ن،يابه که  يوقت. ف کنديتوصست که استاد آن را ين يازين

طـور   نيهماست، و  ياصالح فا جد يه در طيتزکاما، استاندارد . بقه بودسا يقتاً بيد که حقياز فشار را داشت ي، شما نوعدادندزها يچ
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. هستند ديجدهان ينها استانداردها و الزامات کيرا اي، زرا برآورده سازندد آن يبا يسازنوپس از  ِ ييکه موجودات خدا ياستانداردز ين

 يکننـد، و بـرا   يهـان کهـن اسـتفاده مـ    ير از اصول کپرداختن به امو ياند برا که توسط فا اصالح نشده يگر، موجوداتيد ياز سو

ت يکه آنها به رسم ييکه در حد استانداردها افتياشکال خواهند  يآن را ب يهنگامفقط . برند يدان دافا آنها را به کار ميمر يابيارز

کـه  قط آنگاه فکر خواهنـد کـرد   د؛ و فيشرفت کنيباال پ يبه سو ،؛ فقط آنگاه اجازه خواهند داد که رها از مداخلهديشناسند باش يم

ز به طور مشابه در يکنند ن يم يسطوح مختلف را سرپرست يها جهانکه  يو در واقع، پادشاهان. ديت نجات دادن آنها را داريصالح

ند کـه  نت حاصل کيکه در ذهنشان رضاآن پس ازفقط . اصالح فا هستند مسدود کردن يبرا يميقد يحال استفاده از استانداردها

انـد کـه خودشـان در معـرض      آگـاه  يد؛ برخـ ييايرون بيد اجازه خواهند داد که موفق بيا دهياند رس کرده نييتعکه  ييستانداردهابه ا

امـا  . سـتند يبا الزامات اصالح فا موافق ن يهستند؛ و برخ يان عالم هستين فرمانروايمعتقدند که باالتر ياصالح فا قرار دارند؛ برخ

ن اسـت  يـ ا. زها بـه چـه صـورت خواهـد بـود     يچ ندارند که بعد از اصالح فا يا دهيچ ايک از آنها هيچ يها نه، يخواه موافق باشند 

 ي به انـدازه " يزيا چي ياگر آنها فکر کنند که فرد. کند يفکر مگونه  نيکه هر سطح اطوري  ان، بهيانبوه خدا ي هيه اليت اليوضع

شان که در حـد   در توان يزيماً هر چياده کنند تا مستقشان استف از قدرتد که نيآ ي، آنگاه م"ر استاندارد استيخوب نبوده و ز يکاف

اصـالح فـا را بـه اخـتالل      واقعاً ن را ندارند کهيا يياگرچه توانا. اصالح فا مرتبط با يزهاينابود کنند، شامل چرا ست ياستاندارد ن

زها را نابود ي، تالش خواهند کرد که چش ببرندياز پ يبتوانند کارنکه واقعاً يصرفنظر از ا. بر سر راه خواهند بود يمانعاما بکشانند، 

ز يـ ت را نيو بشر دان دافا را نابود کنند،يا مريفا  اند اصالح اما آنها نتوانسته. اتفاق افتاده است شماريب ِ به دفعات يعين وقايچن. کنند

 يبشـر  ياينجا در دنيا ها ن مزاحمتيا. اند جاد کردهيا ياديزار يبسدردسر و مزاحمت اما . اند نشدهاصالح فا سد راه و  نابود نکرده

  .اند دادن بوده يمدت در حال رو زها در تمامين چيا. رنديگ يشوند، و شکل مداخله را به خود م يم يمتجل

ه يـ آن ال –الترکهن بـا  تاورند و اگر آن موجوداين بييرا پاشان  هيتزک يل نکنند، اگر استاندارد خود برادان دافا خوب عمياگر مر

د، ياش فکر کن ف کردم عمل کنند، آنگاه دربارهيکه توص آنچهمثل  يهمگ –شماريشمار و آن پادشاهان بيب صرفاً ِ انيخدا يها هيال

، تمـام  يپاکسـاز  يطـ در  پادشاهانا ي انيخدا نيزمان با انحالل ا هماصالح فا به وجود خواهد آورد؟  يبرا يسختن چه اندازه يا

ن يـ اگـر ا . دست آورنـد  به يينخواهند توانست رهاز يار آنها هستند نيکه تحت اخت ييها طهيدر ح شماريب صرفاً شعورِ يذموجودات 

است که اصالح فا  يا يقاً سختين دقيا. دست آورند به ييرهاتوانند  يک از آنها نميچ يباشد، آنگاه ه يهانيک بدن کيکل  ِ تيوضع

ممکن است که فکر . کند يم يمتجلها  مزاحمتخود را به صورت انواع  يبشر يايدر دننجا يو ا اند، دان دافا با آن روبرو شدهيو مر

 .امـور را اداره کنـد  ل است يهر طور که مادر اصالح فا  باشد که د قادريدارد، که او با يحد و حصر يب يها د استاد شما قدرتيکن

 الزم استابند يکه قرار است نجات  ييم، آنگاه آنهاين را نجات دهيا يتمامد که اگر قرار باشد يا ن امر فکر کردهيا ي ا دربارهياما آ

ر نخواهـد  ييـ شـان تغ  يادي، سرشت بنانجام شودشان  ليماگر برخالف . ديآ يبه حساب نمباشند، وگرنه ] به قبول نجات[ل يکه ما

نجـات  . است يک موجود کار راحتي ي وبارهنش ديآفر. بود يمک موجود ي ي دوباره نشيآفرمعادل با  يراتيين تغيل چنيکرد؛ تحم

  .ار آسان استيبسنش دوباره يآفر. استکار ن يتر ک موجود است که سختي

شعور  يذ اتا را خلق کند، با موجوديک دني صرفاً با فکر کردن،تواند  يک بودا مينگفت که  يامونيا شاکيم، آيدان يطور که م همان

کـه در آن   يدرون سطحن عظمت دارند، يبه ا يخود قدرت ي طهيآنها درون ح چون ،تاس نطوريا در داخل آن؟ يرقابل شمارشيغ

زهـا بـا عملکـرد واحـد     ين عظمـت، و چ يـ به ا يرا دارا هستند، با تراکم آنها نيتر ن تا بزرگيزتريتمام ذرات از ر يانرژقرار دارند 

خـود را   ياهـا يدر دن يزيـ خلق هر چ يبرا الزم يها ييناتوا تمامآنها . شود يانجام م] اند گسترده[تا بزرگ  کوچک] که از يذرات[

اگر امور در اصالح فـا بـه   . با فکر کردن خلق کنند  وانند صرفاًت  يمهستند که  ييزهايچ که موجودات زنده از جمله يطور بهدارند، 

و داشـت،   يگر وجـود نمـ  يجا بود دبود، و آنچه که در آغاز آن يز ميچ همه ي نش دوبارهيآفر ي شدند، به منزله ين صورت انجام ميا

نکه يا ي، آنگاه براديدهد که آنها را نجات يلياگر ما پس. شعور را نجات دهد يذکه اصالح فا موجودات بود  يز نمينن ياز ا يمورد

ا را در يـ دن هان ويد کيخواه ين اگر ميبنابرا. ر کنندييد که آنها بخواهند تغيکن يکارد يبا شدن آن يبه منظور عمل، باشدنجات آن 

بـا   ياوقات وقت يبعض ن رو،ياز ا. د، چقدر سخت خواهد بوديآن را نجات ده يد، که تماميستند نجات دهيگر خوب نيکه د يزمان

ن يمان از ب يآنها را براصرفاً تواند  يم هستند؟ چرا استاد نميعظ قدر نيا ها  تنحچرا م"که،  ديمان يدرمد و يشو يها روبرو م يدشوار
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 يشوند و افکار درستشان به حد کاف يشدت شکنجه م دان دافا بهيام که مر که شاهد بوده يزمان. ام کردهفکر  آن بهز يمن ن ،"ببرد؟

بود که  يم ين معنيبردم، به ا ين مياما، اگر آن را از ب. ن ببرمياز ب تان يام که آن محنت را برا ن فکر افتادهيست، واقعاً به اين يقو

شـما   يز را بـرا يـ چ اگـر همـه  . ديا ه رشد نکردهيد، و در تزکيا د تحمل نکردهيد، آنچه را که قرار بود تحمل کنيا هرا نگذراند امتحان

د دافـا  يـ ا مريـ کننـده   هيـ شـما تزک : ديبود ينم يچ کسيو در آخر ه ديآ يبه حساب نمشما  يز آن برايچ چيکردم، آنگاه ه يخارج م

آورده است کـه   يي، با خود کارمايپس از زندگ يزندگ خود، يها ييدايان بازپيجر در ين، هر فرديعالوه بر ا. ديشد يمحسوب نم

اگـر  . دارد ياديز کامالً يکارما هم او بوده است، آن فرد هنوز مراقبها  ياگرچه استاد در طول تمام آن زندگ. کند يرا پر مبدنش 

، آنگـاه حـل و فصـل چنـان     ديافتاده باش يخاصدردسر در ا يد، يبدهکار شده باش يا به نوعيد، يبسته باش يخ عهديان تاريدر جر

مشـکل  العـاده   فـوق  ييزهـا يبه چنان چ يدگين، رسيبنابرا. شود يدگيد به آنها رسيد حل شوند، و بايبا يولسخت است  ييزهايچ

چ وجـه  يود به هک موجينجات . ل استين داليا ي واسطهد به يشو يه با آنها روبرو ميکه در تزک ييها ياز سخت يارياست، و بس

  .شود يتصور مکه ست ين يبه آن سادگ

دان دافا ي، مرآورد همراه هب يسختا يافتن مداخله يش از نجات يپ يکه موجوداندازه که سخت باشد، هر  اندازههر ن، يرغم اياما عل

، م هستنديشما صرفاً عظ يخيرتا يها تيدان دافا مأموريام، به عنوان مر شه گفتهيطور که هم همان. دارند يشرويپ يبرا ييها راه

آن را د يـ بتوانکه دارد وجود  يريمس مسلماًن يبنابرا .ديعهده دار شعور را بر يذدادن موجودات  ت نجاتيکه شما مسئول يبه طور

 ،هـان يک شـعورِ  يذق موجودات يطر ني، و فقط به اسازدالزامات را برآورده  ستيبا يماست که  يرين مسيا. دييمايشدن بپ تا کامل

ر يدر غ. ش خواهد رفتيرتان رها از مشکل خواهد بود؛ و سفرتان هموار پين کرده و قادر به مداخله نخواهند بود؛ مسيرا تحس شما

د شـد، و آن  يـ روبـرو خواه  ياديـ ار زيبسـ  مزاحمتد، با يرا همراه خود داشته باش يها و افکار بشر ين صورت، اگر انواع وابستگيا

ـ د، ييـ ماير درسـت را بپ يد مسـ يـ توان  ينم يوقت. رتان عمل خواهد کرديمس در نقش مسدود کردن مزاحمت ل يـ دال آن، علـت ک ي

نِ يشـ يپ يها کند؛ مساعدت يم يک موجود را همراهي ،]و سوابق[ نهيزم شياست که در پ يمزاحمتآنها  ي از جمله. است ييکارما

ک يکه فرد ممکن است با  ي؛ تمام ارتباطات مختلفيميقد يها وعدهشوند؛ ه يتسود يکه با ييها حسابا يگران يد يبراشده  انجام

اسـت  قابل توجـه  ژه يو که به يمورد. ديآ يفرد م يبشر تياست که از ذهن ييها يوابستگ ،گريعلت د. رهيموجود داشته باشد و غ

وقـت تفکـر    چـه کـه  ن يص ايتشخ دهد، که يکه فرد شکل م يفکر يها ا عادتيدهد،  ياست که فرد شکل م يد و تصوراتيعقا

د، چگونـه قـرار   دهـ ص يرا تشـخ و اگر فرد نتواند آن . دنساز يار سخت ميفرد بس يبرارا  ان استيبه طور ناخودآگاه در جر يبشر

ن را نابود کرده است يچ يسنت فرهنگ يطانيکه حزب ش ييست، جازا ا ن چالشيط چيمخصوصاً در محن يشود؟ ا رهااست از آن 

از فـرد   يوقتـ . مييگـو  يمـ " فرهنـگ حـزب  "کـه بـه آن   را آنچه  –د خودش را کار گذاشته استيپل حزب يزهايآن، چ يو به جا

قادر  يو فرد حت. هان سخت خواهد بوديقت کيص حقيتشخ مسلماًاستفاده کند ط آن فرهنگ سافته تويپرورش  يفکر يها عادت

 تفکر بدص دهد که يتشخاگر فرد نتواند . تندهس يجهان يها با ارزشر يمغا يکه تفکر و رفتار بد خاصص دهد يتشخ نخواهد بود

  .جز عمل کردن بر طبق دافا وجود ندارد يگريکرد؟ راه د توان يچه م ،چه هست

ک از يـ خ، پادشـاهان هـر   يشـده در تـار   شناخته يها تياز قوم ياريبسهان پادشا يامروز زمان ينيکه مردم چ ام قبالً به شما گفته

آنها بـه   نجات. اند دا شدهين بازپياند، که در چ ن آمدهيين پايند که به زمهان هستيطوح باالتر در کدشاهان س؛ آنها پااند بوده اعصار

از  يکيکه  يوقت. ستيساده ن يليخ پس. ديخواهد انجام کنند يم يندگيآنها را نماکه  شان شمار پشتيشعور ب يذموجودات نجات 

تمـام  کـه   قـرار اسـت   يابند، چـه کسـ  ينجات  يشتريار بيبس تعدادد که انجام ين ميآورد و به ا يبه دست م ييرها ين افراديچن

 يبـرا  يشـکاف کمتـر  کهن  يروهاينتا کند د يرا بگذراند؟ چه با امتحانآن  خواهد يمن ببرد؟ او چگونه ير را از بيدرگ يکارماها

 يهان که تحت اصول فايح مختلف کار در سطويان بسيشعور و خدا يذموجودات د انجام شود تا يچه باداشته باشد؟  يبردار بهره

شـوند   ير واقـع مـ  يکـه تحـت تـأث    يآن موجوداتاز است تا ين يزيچه چ؟ ابنديکنند او را قابل قبول ب يم د کهن عمليکهن و عقا

 يوقتـ "اما استاد گفتـه اسـت کـه،    . سخت است جداً؟ ديبگذر] امتحان آن از[ اجازه دهند کهبه شما داشته باشند و با آن ن يمشکل

د، باش يقو يکار درست شما به حد کافاگر اف". داردرا  ضعودگرگون کردن ، استاد قدرت داشته باشنددان افکار درست فراوان يمر

امـا اگـر   . را حل و فصـل کنـد   يزيتواند هر چ  يمد، استاد يباش ن اگر درستيانجام دهد؟ بنابرا يکند که کار يجرئت م يچه کس
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د و بـا  يکارها را درست انجام نـداده باشـ   خود شما، اگر دييبه من بگود؟ يآ ياز دست استاد برم يد، چه کاريطور صالح عمل نکن به

د و يتواند قابل قبول باشد؟ اگر شما خوب عمل نکرده باش  يمن يا ايکند، آ يرا پاکساز] کهن يروين[ن حال استاد آن موجودات يا

  .ستين ين عملي؟ اميهست يچه کسدر حال نجات م، آنگاه ين ببريباز شما  يبراد آن موجودات را يدار ييها هر زمان که محنت

ستند، آنچـه در  ينکه آنها اصول کهن هستند، کامالً فاسد بوده و خوب نيقبل اشاره کردم، با ا يطور که کم همان، به هر جهتاما 

کننـد؛ در   ياشـاره مـ  " يجهان يها ارزش"عنوان به  هان به آنيزم يکه مردم رو است ياصول مشترک جهتان هست به هر يآن م

ن يـ بـر اسـاس ا  [اگـر  . هسـتند هـان برقـرار   يزها وجود دارد که در سراسـر کـل ک  يچ يابيارز يبرا يجهان يها استانداردها آسمان

م؟ يهست يدر حال نجات چه کسما آنگاه  ،ن ببردياستاد برود و آنها را از ب سپسنباشند، و  يزيآن موجودات موافق چ] استانداردها

رم، يـ ده بگيکهن را ناد يزهايتوانم بر طبق استانداردها و الزامات خودم به امور بپردازم، آن چ يمن م. نجا نهفته استيدر ا يسخت

 يرا همگيرا نجات دهم، ز يچ موجودينتوانم هموقع  آنست که امکانش هاما . آن را انجام دهمن صورت يبه ا تا انتها و تمام راه

متحمـل  را کننـد   يکـه تحمـل مـ   دان دافا آنچه يقاً به خاطر نجات دادن آنهاست که مرين، دقيبنابرا. دان ا منفجر شدهيخته يدور ر

ن يم به ايشو يکه با آنها روبرو م ييها يدشوارتمام . سخت است ن اندازهيدان دافا اير مرياست که مس ن اساسي، و بر هماند شده

تنهـا  ت کنند، نـه  يکنند که آنها احساس رضا يدان دافا بتوانند کاريگر مرا. ميم آن موجودات را نجات دهيمنظور هستند که بتوان

. دان دافا قادر خواهند بود که آنهـا را نجـات دهنـد   يند، بلکه، مريايرون بيدان دافا موفق بيآن موجودات موافق خواهند بود که مر

 ،سـطوح ک از يـ هـر  . کنند يصورت به امور نگاه من يهان به ايموجودات ک يها هيه الي، الباشدهر طور هم که نگاه شما به امور 

 يقـدر  بهاند،  اندازه فراوان ي، که ببزرگاندازه  يب ِ هانيکن يها در ا اتيح. ها لرد خود را دارند هيالک از يهر  پادشاه خود را دارند، و

ن صـورت  يـ ها امـور را بـه ا   هيالک از ي هرکه  يطور بهر را دارند، يتأثن يا هاآناز  يا هيالهر و . خارج از تصور شماستکه  ادنديز

اگـر دور  . زديـ تواند آنها را دور بر يد کرد؟ استاد البته ميچه با دياگر قرار باشد آنها را نجات ده: دياش فکر کن آنگاه درباره. ننديب يم

همان روند  بعد ي مرحلهد و در يگذراند يمک موجود ي يبدون نجات دادن حتبود، آن مرحله را  ينم يباق يزيشدند و چ يخته مير

 يک موجود هم باقي يحت... و ديگذشت يان آن ميشد، از م يرده من بيکرد از ب يکه با شما مخالفت م يهر کس: ديکرد يرا تکرار م

کـرده  ز را نابود نيم همه چيکه کار را تمام کرده بود يا در زماني، آميداد يم ن صورت انجاميآن را به ار ياگر در تمام مس. ماند ينم

تواننـد موجـودات    ينـد مـ  يمايدرست بپ ير خود را به شکليند که مسيآ يکه از عهده برم يدان دافا فقط زمانين رو، مريم؟ از ايبود

ن انـدازه سـخت   يـ ا. دييايرون بيد موفق بيتوان يد، ميده يکه موجودات را نجات م يو فقط آنگاه، در حال. شعور را نجات دهند يذ

چـه صـحبت    ي دربارهدانند  يکه نم يافراد يبعض. سازد يسخت م قدر نيا شعور را يذنجات موجودات  که است يزين چيا. است

ن ندارنـد کـه   يا ي درباره يچ تصوري، اما در واقع ه"شعور را نجات دهند يذخواهند موجودات  يم"که  نديبگوممکن است  کنند يم

  .شود يم ييزهاير چه چيدرگنجات موجودات 

واقعـاً،  . ديالعـاده هسـت   شما خـارق ن رو ياز او شعور را نجات دهند،  يذاند که موجودات  ان دافا از عهده برآمدهدي، مربه هر صورت

. ز اسـت يـ برانگ نيتحس. اند ا را نجات دادهيون نفر از مردم دنيليم ۱۰۰ش از ياند و ب رون آمدهيدان دافا از همان روز اول موفق بيمر

ز بـه طـور   يـ م نيعظ يم بوده است، و تقواياند صرفاً عظ دان دافا بر عهده گرفتهياز مر ياريبس آنچه که. است خشنوداستاد کامالً 

. انـد  آن شدت شـکنجه شـده   پرسند که چرا به يافراد از من م يد؟ و بعضيريگبن اندازه بر عهده ياد يبااما، چرا . م استيمشابه عظ

که الزم است از آنها حفاظت کند،  ييها اتيح. شود يرا متحمل م زهايچپشت خود  فراوان يها اتيبت از حاين د آن شخص بهيشا

عوامـل  هـم  عوامل خود او و هم به خاطر آن د يشا. اد هستنديم و آن اندازه زينجات دهد، صرفاً آن اندازه عظآنها را و الزم است 

م باشـد؛  يز ممکـن اسـت عظـ   يهده دارد نبر عاز گذشته که  يا تعداد عوامليزان کارما يدهد باشد؛ م شان د نجاتيکه با يموجودات

 يهـا  ن خصـومت يو همچنـ توانـد وجـود داشـته باشـد      يز مينحل آنها را ندارد  ييشده که توانا جمع يميقد يها حسابن يهمچن

اساس  نين بر ايبنابرا. ه شونديخود او تسو يزندگ ي د با معاوضهنتوان ياز آنها فقط م يبرخ –توانند رفع شوند يکه ابداً نم يا کهنه

آنهـا،   ي ان مداخلـه ياند، اما در م انجام داده ييکهن کارها يروهاين. ده هستنديچيپ اريار بسيبسزها ياست که در آزار و شکنجه، چ

تمام  يد برايکهن با يروهايخود را دارد، و ن ي، استاد استانداردهاجهتبه هر . به خودشان برگردانده استرا آنها  يها نقشهاستاد 

  .دهند بپردازند يانجام مکه  ييکارها
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شود  يم يشعور يذن شامل هم موجودات يا. اصالح فا وجود دارد يدر سه قلمرو برا يزيام که هر چ ان گذاشتهيقبالً با شما در م

چ يدانند که اصالح فا در حال وقوع است، اما ه يم يهمگ. کنند يق نميکه تصد يينهاآکنند دافا خوب است و هم  يق ميکه تصد

ن يـ بـر ا آنهـا   –کنـد  يصدق مـ پادشاهان و لردها با ن مخصوصاً در رابطه يا. م استيقاً چقدر عظين تعهد دقيداند که ا يمن يکس

العـاده در نظـر    آنها خود را فوق. وجود دارد يشماريب يها جهاناند که در پشت آنها هنوز  م هستند، اما متوجه نشدهيکه عظ باورند

بـه  اما . شوند يدار ميپد يبزرگ يها يسختچنان نگونه است که يا. نطور عمل کننديکنند ا يت من روست که جرئيرند، و از ايگ يم

ن را يـ ا يهمگ. است دهيرسد و اصالح فا به انتها شعور هستن يذموجودات  ي ازميعظ تعداد دان دافا در حال نجاتي، مرهر جهت

 يکهـن بـرا   يروهـا يکه ن يا يطانيرفته اوضاع ش رفته. ا ندارداستفاده شدن ر يبرا يطان قدرت کافيم شيد، جلوتر که برويا دهيد

د يـ د، ناپديـ ده يشعور را نجات م يذموجودات  ،يطانيکه تحت فشار ش يطيطور مح نيهمکنند و  يدان دافا استفاده ميآزمودن مر

 يگـر بـرا  يد درت آنند کـه قـ  کهن معتقد يروهاين. است ياستفاده شدن ناکاف يطان اکنون براين است که شيعلتش ا. شود يم

به حسـاب نخواهـد   ] دان دافايبه عنوان آزمودن مر[گر يدهند د يست، و آنچه که انجام مين يا کافيدان دافا و مردم دنيآزمودن مر

شـعور را   يذدان دافـا کـه موجـودات    يکهن به هنگام اجازه دادن به مر يروهاين ي استاد از مداخله ي صورت، استفاده نيادر . آمد

به دان دافا يمر ِ قتيحق يهنگام روشنگر ن دوره بهيا يدر طکه اند،  افتهيکه نجات ن ييآنها. ند خاتمه استيز در فرآيد ننجات دهن

گذشـته  . تمام خواهد شـد شان  يريتقد يها فرصت اند، درک نکردهآن را به آنها، قت يبعد از گفتن حق يا حتياند،  گوش نکرده آن

  .آغاز خواهد شد يبعد به زود ي مرحله. گذشته است

ا آنچه يخاص  يزهايچ يروفقط بر . فتدير بيتواند به تأخ يچ وجه نميان برسد، آن روز به هيخ قرار باشد به پايکه تار يدر هر روز

ر خواهنـد  يتـأث  يبعـد امور  يکه خوب انجام نشده باشند بر رو ييزهايچ. کرداعمال  يراتييتوان تغ يمشود  يان ميکه در روند نما

ن اسـت  يـ ت ايـ واقع. ستيا نبودن استاد نيکخواه بودن ياز ن ين موضوعيا. ابديبسط تواند  يکل نم يزمان ِ چارچوبن ياما ا داشت،

، من نرسداستاندارد به ا يخواهم  ينباشد که من م يزيچ ،داده شده باشد ا دوباره شکليافته يکه نجات  يزيکه در انتها، اگر هر چ

ابند، يتوانند نجات   ينمکه  يموجودات ين، برايبنابرا. رفتفراتر توان  ينمن زمان ياز ا. نابود شود تسيبا يمرا يهوده بوده است زيب

  .به همان صورت است  صرفاً

انـد و   وجود دارد که خـوب انجـام نـداده    ياريبس يزهايدان دافا ممکن است احساس کنند چيام، مر ن اندازه گفتهيالبته، حاال که ا

ن يـ اکـه بـه    يتيدانستم که با بشـر  ين تعهد ميدر واقع، از همان شروع ا .خواهد بود نطوريمطمئناً ا. ورندخ يشان افسوس م يبرا

فا واقعاً سخت خواهد بود که دان دايمر يطان، برايش ياز سو يميعظ ي مداخله نيوجود چن با ده است و، عالوه بر آن،يمرحله رس

در آن زمـان  . انـد  ب خـورده يـ فر به هنگام شروع آزار و شکنجه شده ساختهب يکه توسط اکاذروشن کنند  يمردم يرا برا تقيحق

هـان را  يشـعور ک  يذم تمام موجودات ينکه بتوانيمردم محال بود، چه رسد به ا ي همهنجات  زيننم که همان موقع يتوانستم بب يم

م يکن عجله وم، ينجات دهآنها را عاً يسر م،يرا نجات ده يشتريم کرد که تعداد بيت تالش خود را خواهياما هنوز نها. مينجات ده

  .ميرا نجات ده يشتريب يها اتيح هنوزده باشد يرس فرا نکه آن زمانيکه قبل از ا

دان يـ که مر ييکارهادر رابطه با . شتر خواهم گفتيب يه کميتزک ِ موضوعات ي م دربارهين موضوع هستيا برکه  ين، در حاليبنابرا

] نـد يفرآ[ن يـ ا، شده باشـد  يسپر يزمان ي ن دورهيا يوقت. رود يش ميکه به جلو پ داردوجود  ينديرآفدافا قرار است انجام دهند، 

جبـران آنهـا    يبرا يچ فرصتيد، هيا را خوب انجام نداده ينيمع يزهايد که چيابيبه گذشته، در ياگر آنگاه، بعد از نگاه. استتمام 

د، يادامه دهدهند انجام د يبادان دافا يکه مر ييد به انجام کارهايتوان يو م ه هنوز تمام نشده استيالبته، تزک. داشتنخواهد وجود 

ن منظـر، هنـوز   يـ ن از ايبنـابرا . ديـ کن يعمـل مـ   يش رو قرار دارد به خوبيد که در رابطه با هر چه که در پينان حاصل کنيو اطم

باشد که خوب انجام نـداده   ياديز يزهايچاگر  ن حال،يبا ا. وجود داردانجام کارها  يوقت برا و ش رويدر پ ياريبس يها فرصت

. گفـت  يون مـ يـ ش ارائه شد از شن يپ يکه کم يا يمثال، سخنران يبرا. ماند يتان م يبرا ياديار زيبس د، آنگاه واقعاً حسرتيباش

د، يـ دان يرا مـ  نيا يکه همگ يدر حال. شعور است يذون به منظور نجات موجودات يشن . کنمان يبتر  روشن يامور را کم ديبگذار

ـ    يکسـان نکـه  ياو د يـ کـار کن بـا هـم    ست تابه شما ياستاد در حال دادن فرصت: ده استيرس شما ن به فکرياا يآ ش يکـه قـدم پ

چ يهـ . اسـت  ممتـاز ش يک نماين ياکه اند  افتهيدر يون، مردم همگير شن يزمان با گسترش تأث هم. ش گذارندياند قدم پ نگذاشته
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د يـ دان يطـور کـه مـ    همان، چون ستيسه نيقابل مقاالبته که . ستيسه نيقابل مقا آورند يا به صحنه مه که امروزه انسان يشينما

 يچه کسـ . اورديبه ارمغان برا  ييمردم رها يتواند برا يکنند و آن م يدر صحنه هستند که به اجراگران کمک م ييموجودات خدا

 يها ، و مهارتباشند يمدان دافا هستند که در حال اجرا ين مرين، اياز ا و گذشته. تواند  ينم يچ کسيکند؟ ه يتواند با آن برابر يم

طـور کـه    همـان امـا،  . کنـد  يتوانـد بـا آن برابـر    ينم يچ کسياست که ه يزيچ. است يخود در سطح جهان ياجراگران به خود

د يـ خواه يسـت کـه نمـ   ينطـور ن يا –ديشو يروبرو م يزيچ اپردازند، هر زمان که ب يون ميج شن يبه ترو هيناحکنندگان هر  نيتمر

اصرار  يکيد امور انجام شوند، يخواه يم ينکه همگيبا ا –ديآنها نداشت ي دربارهبه جر و بحث  يازيبه انجام برسند، وگرنه ن کارها

جـام  انحـاال  کند که آن  يم راصرا يکيا يانجام شود،  يگريد طور ديگو يم يگريکه د ينطور انجام شود در حالياآن کند که  يم

انجامد که  ين ميبه ا يد بشريشد يها تين ذهنيا. ديآ يکوتاه نم يکسچ ي، و هديمنتظر شود که يگو يم يگريکه د يشود در حال

کـه   يطـور  هسـتند، بـه   يافراد واقعـاً قـو   يبعض يبشر يها تيد، ذهنيکه دار ييها و در مدت بحث. کنند يهمکار نتوانندافراد 

بـه  آن را ت يـ اگر آن افراد در نها يحت. کنند مشاجرهدعوا و گران يشوند تا با د يخته ميا برانگه يتوسط آن وابستگ يحتها  يبعض

  .کامالً منفعل خواهند بوداش  گر انجام دهند، دربارهيآن روش د

را باور ندارند ن يااز افراد  يليخن حال يم است، با ايدان دافا عظيمر يها ييام که توانا وسته گفتهيها پ لسا يم، برايگو يبه شما م

خـود شـما،    نيهمچنـ در اطـراف شـما، و    يزيـ ر افکار درست، هر چيتحت تأث. ده شوندياند که د نبودهها مجاز  ييچراکه آن توانا

طـور   نيهمـ کهـن و   يروهـا ين. ديـ د که آن را امتحان کنيا فکر نکردهن يا در موردن حال هرگز يبا ا. د شدير خواهييدستخوش تغ

است کـه در تمـام    ين کاريا. دنموجود در تفکرتان هست يها از شکاف يبردار قاً در حال بهرهيدق يطانيش عناصر يمداخله از سو

ن يـ کـه ا  اند بوده يطانيده و عوامل حزب شيت ارواح پوسيکهن در حال هدا يروهاين ،در تمام مدت. اند داده يانجام مها  ن ساليا

ن کـار را انجـام   يـ آنهـا ا . دينجات مردم با شکست روبرو شـو  يتان برايها در تالشکه اند  شدهن يبه ا، و منجر کار را انجام دهند

، آوردنـد  يمـ م را گـرد هـم   يعظـ  يرويـ از ن يندارد چه نـوع  يتياهم. شکست شما را ندارند ييواناتم يدر نبرد مستقرا يدهند ز يم

 چيهـ شدند و  يشدند، به طور کامل نابود م يم به خاکسترل يتبدآنها  تمامد يکرد يکه شروع به فرستادن افکار درست م يا لحظه

رفت و  ين مياز ب يطانيده و عوامل حزب شيارواح پوس يکرد، مداخله از سو يدا مين نوع مبارزه ادامه پياگر ا. آمدند يمبه حساب 

 –ديامتحان کن –فرستندافکار درست ب يقو يحد کاف به يو افکار درستخوب دان دافا قادرند با تمرکز يمر که يزمان. شد يد ميناپد

نکـه انـواع   يقـاً بـه خـاطر ا   يدق. شـد  يکه اکنون وجود دارد محـو مـ   يطانيد، نصف تمام شيرا انجام ده آند امروز يتوانست ياگر م

ن يـ کند، مانع از ا يبردار تان بهرهيها تواند از شکاف يمآن د است که يرا دار يطور مشکالت همکار نيهمو  يبشر يها يوابستگ

تـان را   قـدرت  ديـ پرداز يشـعور مـ   يذطور که به نجات موجودات  هماند، و يد موفق شوير آنچه که قرار است انجام دهشود که د

ـ يد خيرسـند، و شـا   يا شرور به نظـر مـ  ين دنيا درافراد بد  يوقت. در دسترس خود ندارد يگريد ابزارچ يطان هيش. ف کنديتضع  يل

آن موجـودات  . کننـد  يم يبانيپشت آنهااز پشت آنها وجود دارند که  يا يطانيشن است که موجودات يانه عمل کنند، علتش ايوحش

متحـد،   يفا بتوانند در تالشـ دان داياگر مر. را داشته باشد گري وحشي آن فرد نخواهد توانست آنگر يدد و ين ببريرا از ب يطانيش

ـ  يت قوينهايهم بگذارند، و با افکار صالح ب يروان را ش توان حضـور   ي ن واقعـاً بـه منزلـه   يـ د، ايـ اش فکـر کن  ارهعمل کنند، درب

  !خواهد بود هولناکطان صرفاً يش يبرا. ا خواهد بوديدن نيا در ييموجودات خدا

د کـه آن  يـ کن ين نگاه مـ يشه به اياما شما هم. آنهاست از يبانيپشتطان از آنسو در حال يکنند چون ش يعمل م آنطور  افراد شرور

 نفـر ک يـ ا رفتـار  ير است، نطور و آنطويس شرور چقدر ايچقدر بد است، چقدر شرور است، آن پل استظاهر سطح و در  که يفرد

نجـا صـرفاً   يدر ا ين بـدن بشـر  ياکه ام  شه به شما گفتهيهم. ديکن يتان را به ظاهر متمرکز م شه نگاهيهم. است يرمنطقيچقدر غ

و . او يا روح کمکـ يـ باشـد  اش  يخواه روح اصـل  –روح اوست کند يک فرد را کنترل ميلباس است، و آنچه که واقعاً  يا تکهمثل 

ک انسـان را  يـ تواننـد   يز ميانواع موجودات هوشمند وجود دارند که آنها ن. ک فرد را کنترل کنديتواند  يست که ميفقط آن روح ن

بـه عوامـل پشـت     يتـ وق. دان دافا هسـتند يستند که در حال انجام شرارت نسبت به مريموجودات حاضر در سطح ن. کنترل کنند

، در پشـت صـحنه   يچ عاملير بودن هيدرگبدون . افتد يم ياتفاقد چه ينيد و ببيندازيبسطح به  يگريد، نگاه ديصحنه پرداخته باش

اسـت، و   ييهـا  ييتوانـا  يکـه دارا  يد و کسـ يکننـده هسـت   هيـ ک تزکيشما . دهد يد انجام مييکه به او بگو يزيک انسان هر چي
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اسـت، و عـاجز و نـاتوان     يک انسان عـاد يکه آن موجود  يدر حال. است شدن ييخدار يمس مودنيپحال د که در يهست يموجود

 ديـ کن يدگيرسـ کـه بـه عوامـل پشـت صـحنه       يفقط زمـان . در سطح باشدحاضر ره به فرد يتان خ شه چشميد هميپس نبا. است

  .ر کندييتغ ،ا آن شخصي ن،يمع يتيد شد که وضعيفقط آنگاه باعث خواه. ديحل کنشه ياز ررا  مشکل ديتوان يم

 يرياما هر قدر هم که سخت بـود، هنـوز مسـ   . د سخت بوديبود] وني شن[ يها تيم که قبالً که در حال فروش بليدان يم يهمگ

 يکـاف ن يـ اشنهاد کردند کـه  يافراد پ يبعض. ديکرد يا آن را دنبال مينکه آيبود از ا يفقط موضوع. دييمايکه آن را بپ وجود داشت

ه يتزکتوانست  يم، چگونه ديداد ينمانجام  يچ کاري، و هديفرستاد يماما اگر فقط افکار درست . که فقط افکار درست فرستاد است

دان يـ کـه مر  ييخوانند، و کارها يمآن را فقط . کنند يافراد خواندن کتاب را اداره م يبرخاست که  ين مشابه طوري؟ اشودده ينام

اگـر  . سـت يدافـا ن  ي هين تزکيد؟ اييآ يد دافا به حساب ميک مريا يصورت، آ نيادر . دهند يانجام نم رادافا قرار است انجام دهند 

از  يجمعـ توانسـتم صـرفاً    يمـ  –ديـ الزم نبود که شما انجـامش ده  يرا با فرستادن افکار درست اداره کرد، حت يزيشد هر چ يم

شـما  . شـد  ياداره مـ ز يم، و همه چينداشت يکارچ يهگر يرستند و دکنم که افکار درست بف يورک را سازماندهيويدان دافا در نيمر

. شماست ي هياز تزک يبخش سخت کار کردن. ديعمل بگذار ي حلهزها را به مريد و چيد، و برويه کنيد، تزکير شويد شخصاً درگيبا

دان دافـا  يـ هستند کـه مر  ييزهاينها چيام اتم. ديکندا يپرا د يد نجات دهيدر نظر دارکه  يافرادد تا يفکر کن ييها به راهد يداراز ين

 يا اگر در طـ يانجام نداده است،  يرا به خوب يکار يد فرديبر يم ياگر پ. ديکن يهمکار خوببا هم که  ديبکوش. د انجام دهنديبا

 يواقعـاً طـور   که آند ياحساس کن ن حاليبا اشود، شما اتخاذ ن ي دهيا ايره نشده ادا يزها به خوبيچ يبرخ در جلسه تان يگفتگو

 د کهيمراقب باش صدا يبآرام و شما،  ي دهيرغم اتخاذ نشدن ايعل د کهييبرآ  نيا ي آنگاه، اگر از عهده د اداره شوند،يامور بااست که 

  .د دافا بودن استيمر نيا، رودبش يپ يبه خوبز يآن چ

االت متحـده در  يامسال در ا. ش استيافزا رو به نر آيون در حال بهتر شدن است و تأثيشن با گذر زمان د، يدان يطور که م همان

اگر واقعـاً  . فروش بروند بهکامالً راحت  ديباها  تيد بلسال بع. فروش کامل داشتم يکرد ارائهکه  ييان اجراها، هر اجرايپا يکينزد

هـا را   تيـ د و بليکردم که برو يمم، از شما درخواست نيگو يآمدند، آنگاه به شما م يغات همه ميک دور تبليبا صرفاً نطور بود که يا

د، يـ انجام نده يچ کارياما اگر ه". شود يمکم  مانيها ياز نگران يکي! يعالچه اوه، "افراد ممکن است فکر کنند،  يبعض. ديبفروش

 يا رويـ مـا آ فراهم آورد، ا تان يد و آن فرصت را براينير را برگزي؟ استاد شما را فراخواند که آن مسديآ يبه حساب مه يتزکآن ا يآ

. نـدارد  يچ اشکاليد، آنگاه هيبود ها ر پروژهيرا در حال انجام سايد زيشدر نيون درگيد که در شن ييگو يد؟ البته، اگر ميآن کار کرد

 يمشـکل  پـس د، يـ ا کردهکار  ي، و در آنجا عالديا کرده گريد يها آن پروژهخود را وقف و  ديا اگر واقعاً کوشا بوده. استخوب  يليخ

آنچه را که دهند و  يانجام نم ياديافراد واقعاً کار ز ياما بعض. د من هنوز هم خوشحالميون کار نکرديشن  ينکه رويو با است ين

امـور راحـت   کـه  د يـ خواه يد و ميندازيخود را به زحمت بد يستيل نيماشما به طور خالصه، . دهند يدهند خوب انجام نم يانجام م

ـ يـ ا. ديت برسانيرا به موفقد يد آنچه که قرار است انجام دهيستيل نيگر، مايان ديا به بي. باشند ن خطرنـاک  يـ سـت، و ا ين ين عمل

 که در حـال  ديک انسانيکه فقط  ديايب به نظر دان دافا وجود دارد، و اگرچه ممکن استيمر يدان دافا استانداردهايمر يبرا. است

ک فـرد  يـ نجـات   يبرااست که  يزيتمام چ تان ک جملهيتند هس ياوقات که افکار درست شما قو ياما بعضه است، يتزک انجام

که بـه آنجـا نجـات      يدارد؛ او به مکان ييدست آوردن رها بهدر خود را  يت، و او استانداردهااس يک فرد عادياما او . الزم است

  .رود يشما به کار م يد که برايدار ييگر، شما استانداردهايد ياز سو. رود يم افته استي

گـر  يد ياز شاگردان اکنون قادرند کـه بـه بعـدها    ياريم، بسيآخر هست ي طور که اکنون در مرحله همان  ن است که،ير اگيمورد د

ذاتـاً  . ننـد يب يدهند را مـ  ياز آنچه که در اصالح فا انجام م ييها صحنه يحت يکه برخ يبه طور –ندنيا آنها را ببيداشته  يدسترس

تجربـه   که هر فـرد در اصـالح فـا    ييها تيط هر فرد متفاوت است و وضعيشرا. نداردن خصوص وجود يدر ا ير عاديز غيچ چيه

ن است کـه  يادآور شوم ايخواهم به شما  يکه م يزيچ. ننديزها را ببيتوانند چ يافراد هستند که م ين بعضيا، بنابرفرق داردکند  يم

د يـ ، نگذارديـ ديرا د يزيچ نکهيابعد از . شدند تباهاره کنند و اد ين بودند که نتوانستند خود را به خوبير اينظ يشاگردان يقبالً برخ

 ييها ز درسين حاال نيها هم نهين زميدر ا. ديخود را نابود کنجه يدر نتو  را بپروراند يجانيهو انواع افکار  ها ي، وابستگيتفکر بشر

  .ديد مراقب آن باشياست که با يزين چيا. وجود دارداد گرفتن ي يبرا
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ا يـ د، يک عـالم باشـ  يپادشاه  ممکن است. است بزرگد دافا مسئول آن است يک مريهان که ياز ک يا ام که محدوده شه گفتهيهم

گفت که  يامونيچه اندازه بزرگ است؟ شاک ين عالمچنا: دياش فکر کن التر، پس دربارهار بايار بسيبس ياز سطح اي شده آگاه يحت

در آن  آنگـاه گر وجود ندارد؟ يد زيجهان را سه هزار يآنگاه در شن آن شن آ. دوجود دارز يجهان رشن سه هزار  ي ک دانهيدرون 

وجـود   يياهايها و در اچهيها، در ا رودخانهيز شن وجود دارد، و آيآن شن نز يجهان رشن وجود ندارد؟ پس در شن دوباره ا يآ هاايدن

و  د ندارد،وجو ييهاايدر زين شنآن درون  زيجهان ره هزار ا در سيوجود ندارد؟ آ زيجهان را دوباره سه هزار يندارد؟ و در آن شن آ

بـزرگ در نظـر گرفتـه     يهان، ساختار بدن بشـر يوجود ندارد؟ در ک زيجهان را دوباره سه هزار ي؟ و در آن شن آشتريباز هم شن ب

ن، اگـر  يبنـابرا . ود داردوجـ  انتـر از انسـ   بزرگ ياريبس يزهايالبته، چ. از ذرات درشت ساخته شده است يرا بدن بشريشود، ز يم

ار يبس ياهايشن دن ي ک دانهين است، يتر آنچه که کوچک بهن است يتر هان بزرگياز آنچه که در ک دنيرس بانطور باشد، آنگاه يا

 .اند شدهساخته زتر است يرباز هم که  يا از مادهز ينو ذرات آن  –ل شده استيز از ذرات تشکيدر خود دارد و در واقع هوا ن ياديز

را به  شت ماده در بعد خوديست؛ قطعاً وضعيد ننيب ينجا ميکه چشم انسان در ا يگه خاک و سنيشب يزيز مطمئناً چير ي آن ماده

از ذرات متشـکل  ها  ، و اتماند ل شدهيتشکها  ز از اتميها ن کوللل شده است، مويتشک يهوا از ذرات مولکول ن،يبنابرا. رديگ يخود م

ز يار باال نيان بسيخدا يبرا ي، حتکند يدا ميپهان ادامه يزکيرن در ييطرف پان صورت به يطور که به ا نهما. هستند يزترير يحت

از گازهـا هسـتند    ياديزسازند؟ انواع مختلف  يهوا را م ،آنگاه چه تعداد ذره. ابدي يبه طور نامحدود ادامه م آن رسد که يبه نظر م

ا قبـول  يآ. وجود دارد ياديار زيار بسيانسان نامحسوس هستند عناصر بس يکه برا ييزهايپس در واقع، در چ. سازند يکه هوا را م

  است؟ يت سطحينهايد صرفاً بندار يکه علوم امروز يد که دانشيندار

ن اسـت، و  يزمـ است که  يزيچ نيان است، يخود را بر آن بگذارد زم يک فرد بتواند پاياست که هر جا که  يبشر يبرداشتن يا

 يزيـ آنها، هـر چ  يبرا. ننديب ين صورت نميان آن را به اياما خدا. ستين نيستد زميآن با يتواند بر رو  ينمکه فرد  باز يک فضاي

آنگـاه آن   ل شـده باشـند،  ياتـم تشـک   يها ا هستهيان باال از اتم ياگر خدا. ا خاک استين يل شده باشد زميها تشک که از مولکول

شان  ميو مفاهکنند،  يبه امور نگاه م يمتفاوت شکلها به  ان و انسانيخدا .است پخشن هايک يها طهيز در تمام حيسطح از ذرات ن

  ک خدا کـامالً ي يبرا. ننديکم و اندک را بب يزهاين چيتوانند ا ياند و فقط م ل شدهيانسان از مولکول تشک چشمان. متفاوت است

بـا رفـتن از    –ع اسـت يار وسـ ين عـالم بسـ  يـ ا. نديرا بب يزيچتواند هر   يماو قادر مطلق است، و  ،او ي طهيدرون ح. متفاوت است

وجـود دارد،   يياهايسازد؟ درون هر ذره دن يهر موجود را م ،د ذرهاچه تعداد موجود وجود دارد؟ و چه تعدهان، يزکيهان تا ريک بزرگ

ک يهر  خيآن وجود دارد؟ تاردر درون ان يخدا ياهايچه تعداد از دنو . است يشماريبصرفاً  يها جهاناز متشکل و کل آن سطح 

نگـاه   کـه بـه هـر موجـود     ي؟ زمـان شود يمافت يآنجا در  يزندگاست؟ چه تعداد داستان  يچقدر طوالن يانيخدان يچن يهااياز دن

در درون آن شامل شـده اسـت و    يزندگ ي دورهکه هر  يطور است، به يخيک رمان تاريا ينامه يک زندگيکنم، مثل خواندن  يم

اد هسـتند و در  يـ ز يشـمار يب اريطـور بسـ   بـه  تر صـرفاً  هان بزرگيها در ک اتيح. و زنده اند، روشن شيدر حال نماوز تمام آنها هن

ک يـ ه يار شـب يبسـ  –خ خـود را دارد يتـار  ،هر فرد، هر خدا، و هر موجودکه  ي، به طوروجود دارند يمتفاوتار يبسار يبس يها اندازه

 به چه طـرز هان ين کيد که اين فکر کنيا ي آنگاه درباره. خ استيک کتاب تاريمثل ، درست فردهر  ي، برايان زندگيجر. داستان

، نـد يآ يد از کجا ميشو يها مواجه ما با آنيد ينيب يه ميکه در تزک ييزهايچمشکل بتوان گفت که . ده استيچيو پ يغن يآور رتيح

ز يـ که راندازه هم د، هر يزها روبرو شوين چياز ا يکيبا  ديتوان يمکه  يا زمانيند، يآ يمش دريش چشم شما به نمايکه پ ياما زمان

 يبـرا ، ديشده باشنکه وارد آن قلمرو يا ين است که برايعلتش ا. خواهد بودم يهان عظيک کيظاهر  جهتباشد، ظاهرش به هر 

ا بـه طـور   يـ ت کـه آن دن افـ يد يـ د، و آنگـاه درخواه يـ ريموجودات آنجا را به خود بگ ي د همان اندازهيد، بايشخصاً آنجا باشنکه يا

ورود بـه هـر    ن در رابطـه بـا  يا. شدا همسو خواهد يتفکر آن دن ي وهيت ذهن شما با شين حال، وضعيدر ع. ع استيوس يمانند يب

 اند دهيد يا يهانيزکير يايدن يافراد حت يبعض. ستيد نگريا خواهيبا آن بعد به آن دنسازگار  يشما به روش: کند يصدق م يطيمح

بـا   ين حال، آن مکـان کوچـک، وقتـ   يبا ا باشد،تر  کوچکاز آن  يزيچامکان ندارد رسد  يکه به نظر مبوده کوچک  يکه به قدر

 تر بزرگ يبا شکل يا موجوديک بعد بزرگ ي با يتفاوت] يبه طور ظاهر[ده شود، يها دارند سنج که انسان يم بزرگ و کوچکيمفاه

 .آنجـا  زيـ انگ اعجـاب  منـاظر از نظـر   ايـ  ]زيـ ر يدر آن قلمـرو [ا موجـودات  ي انيخدا يتجل يچگونگخواه از نظر  –نخواهد داشت

شـما را   يسرمسـت  يوابسـتگ ] دن آنهـا يـ د[اما به طور مشابه، . ستيمطرح ن يکيزيف ي موضوع اندازه. شعور برابرند يذموجودات 
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عـالم، چنـان   م يعظـ  يهـان يدر بـدن ک : کـه ن است يقت اياما حق"! العاده است واقعاً فوق نيا ،يوا"د کرد، يفکر خواه. زديانگ يبرم

( د؟ يـ ا متوجـه شـده  آن دارم را ح يتوضدر  يا آنچه که سعيآ. دشو يشان صحبت دربارهز هستند که يش از حد ناچيواقعاً ب ييزهايچ

  )قيتشو

انواع و اقسـام  د، در اياندازه ز ياد هستند، بيار زيشعور صرفاً بس يذم است و موجودات يعظ اريبسهان صرفاً ين کيکه، ا ين معنيبد

 يوجـود ت يبـا آن وضـع  سـازگار   يا وهيبه موجودات آنجا به ش اي د، به موضوعات ويکه وارد شو يا يبه هر حالت وجود. ها اندازه

تر و قدرتمنـدتر از آن   ياله يد حتيشا –د شديخواه يز در آنجا الهي، شما نيا هيل تزکينکه، به علت داليشتر ايب. ستيد نگريخواه

بلنـد  تـان   يبشـر  يهـا  يد وابسـتگ ياورين بيين اگر حفاظ خود را پايد، بنابرايدار يک بدن بشرين حال، شما هنوز يبا ا. اتموجود

خودم  يبراجداً "د، يکن ي، فکر مديبرگشتها  انسان" تيواقع"اصطالح  ن بهيبه ا يآنگاه وقت"! ام العاده فوق يلي، من خيوا: "خواهد شد

در . شان شروع به تزلـزل کـرد   ذهندر عالم  يزيچوقوع ا ي، يقسمت، يا ذرهدن يکه با داند  بوده ياريد بسواقعاً، افرا"! هستم يکس

گشت، و فکر کردند کـه   يبازم کهندوران به که افت کردند يدر يافراد اطالعات خاص يگذشته که در حال آموزش فا بودم، بعض

ز يـ مـان را ن يها شرکت در کـالس . ار خوشحال بودنديبسبابت ن يتند، و از اآنگاه خود را بودا درنظر گرف. شباهت دارندک بودا ي به

قـادر بـه   آنهـا  . ه ندارنـد يـ به تزک يازيرفتند تا اعالم کنند که بودا هستند و ن ين به همه جا ميآغاز يدر روزها. کردند يممتوقف 

ممکن است  يزيد، هر چيتان رها نشو ياز تفکر بشر هياگر در تزک. ه بودواقعاً بزرگ شد يبشر يرا آن وابستگيز نبودند، زيه نيتزک

طور  همان. رشد کند يا يچ وابستگيد هياجازه نده. تان عمل کنند هيدر تزک يا به عنوان مانعيتان يها يختن وابستگيدر نقش برانگ

 نييسطوح پـا  ييت خداموجودا يحت رايد، زينيهان را ببيو کامل ک يقير حقيست که بشود تصوين يچ راهيکه استاد گفته است، ه

کـه موجـودات آن قلمروهـا     يزيـ رغم هـر چ يـ عل. ديهسـت  يک بدن بشرير بار يکه ز يينند، چه رسد به شمايتوانند آن را بب ينم

 يا زمـان يـ  بودهدر آنجا  يش موجوديها پ د مدتيشا. ديستين يچ کسيقبل از کمال هشما ، نديبودن شما بگو العاده خارق ي درباره

فرد قبل از کامل کردن کـل رونـد   . ديد برگرديتوان يد و نميک انسانيرا اکنون ين است، زياش هم ما همه، اديه باشبود شان پادشاه

 يو قلب يبا افکار درست قو. ديوابسته نباش وجه چين ابداً به هيبنابرا. تواند برگردد  ينماش  هيت تزکيا در صورت عدم موفقيه يتزک

  .ع استيار وسيهان صرفاً بسيک. ديده آرام، آنچه که قرار است را انجام

 جنـب و جـوش  بـه  را  تـان ن است که نگـرانم ذهن يعلتش ا. ان آنها ندارميبه ب يليکلمات بر نوک زبانم هستند، تما يبعض اگرچه

اسـتاد بـه   امـا  . ختيانگ يرا برم يخاص يها يوابستگ. ديکاو کن و شتر کنديو ب ،آن ، چرانيا د که چرايد بپرسيو آنگاه بخواهوادارد 

هـا   است کـه مـدت   يزيم چياندازه عظ يهان بين کيا –ما است يها اتيکه مربوط به ح يهانيک، يعني –هان مايد، کيگو يشما م

ـ استاد که در سطوح بـاالتر بودنـد   ] از ييها بخش. [قبل اداره کردن آن را تمام کردم درسـت خـود    يهـا  بـه مکـان   نيـ ش از ايپ

بعد حرکت  ي به مرحلهخواستم که ن را تمام کردم، يا يکه تمام يزمان. باستيز يمانند يطور ب به اکنون هان ما هميک. اند بازگشته

ار يقـدر بسـ   هـان آن ين کينطور است؟ ايو چرا ا. آزاد شود دتوان يهان است، هنوز نميک ي هي، که رويبشر عدْبافتم که يکنم، اما در

 يقـدر  بـه  هـم  کوچک يا گستره يها اتيح ياد هستند که حتيقدر ز نآن آ يها اتيح. م است که صرفاً خارج از تصور استيعظ

 يها ن خاطر، در زمانيبد. ر قابل وصف هستنديع آن صرفاً غيوس يهانيک يها بدنکه  يآنها را شمرد، در حال توان  ينمادند که يز

ن يـ ا يجلـوتر چراکه هرچه در زمـان  هان چقدر بزرگ است صحبت نکردم، ينکه کيا ي گاه درباره چير که فا را آموزش دادم، هياخ

که اصـالح فـا بـه     يهنگام. کشد يبه چالش مرا ف يتوص در يزبان بشرا يفکر  قدرتتر است، و  دهم، آن بزرگ يرا انجام م کار

کـه   متوجه شـدند ندارند  يهان ما ارتباطيدر ک يزيچ چيگر که با هيد يهانيک يها بردم که موجودات بدن يد پيان رسيپا ي نقطه

درخشـان در   اهرجـو ک يـ کنون مثل اآن که  يشده است، طور يچقدر عالهان ما يکت يدر نهااست  گرفتهد از آنچه که انجام بع

. ( ن فـا را کسـب کننـد   ياکه خواستند  يهمگ. را آرزو کردندن فا يو اافتند ي يز خوبيآن را چ يهمگ. ک الماسيهان بود، مثل يک

  )قيتشو

آن گسـتره  . سـازند  يک گسـتره از آن را مـ  يمتعدد  يريش يها نکه چگونه راهيح دادم، و ايتوض شما يتر مفهوم جهان را برا شيپ

 ي هيـ تا جهـان ال الزم است ن يا رينظون جهان يليصدها م. ميکن يک جهان کوچک به آن اشاره مياست که ما به عنوان  يزيچ

ل يه تشـک يـ ون اليـ ليترک يـ م که از يعظ يد که جهانيکنفرض م است، يتاً چقدر عظيهان نهاينکه کيدر رابطه با ا. دوم را بسازد



۱۱ 

 

 گـروه ک يدر را با هم  يا هيال ونيليک تري يها ن حوزهيون از ايليک تري سپس وم، يريدر نظر بگ حوزهک يشود را به عنوان  يم

در سـالن کنفـرانس    يذرات چنان. ميهوا بنام ي ک ذرهيرا  يا هيال ونيليتر کي ي ون حوزهيليتر کي نيم ايتوان  يمآنگاه  –ميبگذار

ک بعـد  يرمهم در فقط يکوچک و غ يا فقط ذرههم هاست، هنوز  از جهان يميتعداد عظ ي منزله به آناگرچه . نجا پخش هستنديا

تر  نيينبود که موجودات پا يزيفرم موجودات چگر يددم که يدم، ديکه به هنگام انجام اصالح فا به انتها رس يزمان. از جهان است

تر نبود که  نييان در سطوح پايخدا يبرا يچ راهيکردند، صرفاً ه يطور که اصول فا صعود م همانباشند؛ را داشته درک آن  تيقابل

  .هان استيغبار در ک يا ز فقط ذرهيافتم که آن نيت دريدم، در نهايت آن رسيکه به آن قلمرو و وضع يزمان. آنها را درک کنند

البتـه  . باسـت يچقدر ز يکنند که زندگ يدرک م يهمگ: که باشند، مثل هم هستند ييهر قلمرودانم که موجودات، در  يم يبه خوب

کـه در   ييقلمروهر د در يد؛ اگر بتوانيخود را به انجام برسان يها تيد مأموريدان دافا، اگر بتوانيبه عنوان مر. سه قلمرو استثنا است

آزاد د يـ برهانهـا   ان انسـان يـ د از ميرا که با يد موجوداتيوانتبد؛ اگر يدهنجات را د يد نجات دهيبا که يد، موجوداتيتان هست هيتزک

تجربـه   را يفيوصتر قابل يهنگام بازگشت، افتخار غبه د، آنگاه، يرسانبرا به انجام ا د دافيمر کي يها تيد مسئوليد؛ و اگر بتوانيکن

ک يـ کـه   يتيعدم رضاه حس يشب يزيک خدا چينها، يا يبا تمام. د کرديرا لمس خواهخود  يهانيک ي م دامنهيو شکوه عظ کرده

که باشـد، در واقـع    ييک خدا، در هر قلمروي. ندارند يبشر يت هستيان وضعيخدا. د نخواهد داشتانسان ممکن است داشته باش

او . او ندارد به يچ ارتباطيکه آن مکان هکرد  يمفکر . دش يخوشحال نم ديداد يباالتر را م ييبه قلمرو ييجابجا شنهادياگر به او پ

ف آن بـودم صـرفاً   يکه در حال توصـ  –گنجد يم که در تصور نميقدر عظ آن –ميعظ يهانيبدن ک. کرد يفکر نم يربش يقيبه طر

آن . نـدارد  يچ نفعـ ي، چرا کـه هـ  ديزده نشو جانيهآن  ي با فکر کردن درباره. از عظمت آن به شما بدهم ين بود که حسيا يبرا

  .م استيار عظيبس  صرفاً

. دنخود را دار يداستان زندگ کدامز به نظر برسد، هر يناچ يليک موجود ممکن است خيکه  يکنم که در حال يفکر م اوقات يگاه

 يدردنـاک، و برخـ   ي، برخـ بخـش هسـتند   فـرح  يخم هستند، برخچ و يده و پر از پيچيپ يهستند، برخ  دهنده باوقار و تکان يبرخ

 يهـا  ت ايح چناناما، . آنها ارزش قائلم يمن واقعاً برا. آن موجود را دارندمختلف  يها يژگيو کدامکخواه و مهربان هستند، هر ين

توسـط  اسـت کـه    يزيـ ن چيـ ا. شـوند  ينمـ  يهان ارزشمند تلقيسطوح مختلف کتر  بزرگان يخدا يا حتيهان اتوسط پادش ينييپا

موجودات  يها ا گروهيک موجود بخصوص ي. رنديگ يم را مهم در نظر يآنها فقط استاندارد کل. شود ين مييآنها تع يت هستيوضع

 ن مرحلـه تمـام  يـ در ا. ار بـزرگ هسـتند  يصرفاً بسـ ] انيآن خدا[را يند، زيآ يبه حساب نم يزيآنها چ يتر برا بزرگ يها در گستره

ن حال، يبا ا. خواهند کردها را دنبال  گر همان گاميد يهانيک يها ز کامل شده است، و بدني، همه چام ان رساندهياصالح فا را به پا

  .افتيخاتمه خواهد  ،قرار باشدکه  آن هنگام. نجامديب درازاتواند به  ياصالح فا نم يزمان کل

م يخود را انجام ده ين سعيم و بهتريم صبر کنين مجبور بوديش نگذاشته بودند، بنابرايدان دافا هنوز قدم پيمر يقبل، برخ يمدت

، اصـرار  انـد  آمـده رون يـ ن بيدم که از چـ يد يمرا  يشاگردان يوقت. اتمام است در حالن يا يزمان برااما . قدم جلو بگذارندآنها که 

شـده را   شـاگردان گـم   نيـ اکه  –گذارندبش يقدم پند که به سرعت ياند بگو ش نگذاشتهيکه قدم پ يشاگردان نياکردم که به  يم

ان يـ ن پايزتـر يانگ شـوند غـم   ير آنصورت با آن مواجه ميکه در غ يزيچرا يح کنند، زيشان تشريها را برا تيدا کرده و واقعيعاً پيسر

 يمـ يعظ يخيارت يها تين است، که چنان مأموريچن نيدان دافا ايمر ين مخصوصاً برايو ا. ستين يا يجزئه موضوع يتزک. است

 يز بزرگين را چيا ايآ. است يمارشيموجودات صرفاً ب يزندگ و و مرگ بقااست گره خورده ت يآن مأمور بهچه آن. را بر عهده دارند

که به  يو زمان. است يطانيش تياذ و آزارقت و توقف يحق يدر ظاهر صرفاً روشنگرآن ا، ينجا در دنيا. است يميز عظيد؟ چينام ينم

، و تندهسـ  کننـده  و گمـراه  يوهمـ ا يـ ن دنيامور در ا يول. ديسنج يم يرا با تفکر بشر زهايچد، يزها نباشيچ ي در حال اداره يخوب

د کـه خـود را   ييـ برآ نيا ي د از عهدهياگر بتوان. ديه کنيد تزکيمان و ترديان ايقاً در ميگذارد که دق يکند م يه ميکه فرد تزک يروش

العـاده   خـارق  واقعـاً خود  يبه خود آند، آنگاه يامور خود را اداره کن ي، محکم، با افکار صالح قود و واقعاًيريکننده در نظر بگ هيتزک

ک موجـود  يمشابه  يقاً به روشيرا دقامور د يتوانست ين اگر مي، و بنابراشده استن يمعا ياست که توسط روش دن يزين چيا .است

و م ياوريـ رون بيـ هـا ب  از کوهرا  ينيزم يها م صرفاً آن جاودانيتوانست ين مجاز بود، مياگر ا. آمد ينمبه حساب  ،ديانجام ده ييخدا

. شـدند  يمـ ک لحظه انجام يدر امور م و يدان دافا را باز کنيمر گونگاز همان ابتدا م يتوانست يمصرفاً ا ي. ميامور را به انجام برسان
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 يصـرفاً مکـان   ياجتمـاع بشـر  . ميده يان توهم نجات ميما مردم را در م. ديآ يست، و به حساب هم نمين ين شکل عملياما به ا

ن صـورت درآورده  يکه خلق شد، تعمداً به ا يزمان. مينجات ده يرشتماع بمناسب اج يد مردم را به روشين بايمتوهم است، بنابرا

  .شد

زها واقعاً آنطور کـه  يچ يبرخ) دييتأ ي ق به نشانهيتشو (د؟ يديا همه را فهميآ: ستميآنچه که استاد گفته است، مطمئن ن ي با همه

زها را بـه  يقدر قدرتمند است، چرا چ اگر استاد شما آن"ه، ن بوده است کيطان ايش ياز سو افترا يا ذره. ستندياند ن افراد تصور کرده

سـت  يشعور را نجات دهـم، و مهـم ن   يذموجودات  کهام  آمده. کنم ينمن کار را ياما ا. توانم ي؟ م"دهد يا آن صورت انجام نمين يا

د، يرا به خود بده ييزهاين چد و جرئت گفتن چنايممکن است بد شده باش. خواهم داد يبد باشد، به او فرصتک موجود چقدر يکه 

کـه   نسبت به شـما . استپشت صحنه  اندرکار در دست يطانيطور عوامل ش نيهما و يات رو به انحطاط دنين به خاطر اخالقياما ا

از شـما دسـت   خـواهم   ينم. به شما بدهم يخواهم فرصت يم. کنم يحس م يخواه کيناحساس ترحم دارم، و  ديک موجود هستي

. کننـد  ين مـ يخواهند بود کـه چنـ   ييدر واقع موجودات خدا. خواهم داداست که انجام  ين الزم شود، قطعاً کاريا اما، اگر. بکشم

  .را انجام دهم کار آنمن نخواهد بود که  يازي، و نتابند يآن را برنمنند يب يرا م ييها ن شرارتاچن آنها يوقت

ـ ياند  مودهيکه آن را خوب نپ ييالبته، آنها. خشنود است واقعاًد ان مودهيها پ ن ساليدان دافا در ايکه مر يرياز مس استاد ش يا قدم پ

انـد دسـت بـه     توانسـته ، و اند ت آن را گذراندهيبا موفقکه  ييآنها. ده شونديد دافا ناميتوانند مر ين مرحله نمياند هنوز در ا نگذاشته

 ي اند، و شکنجه طان نشدهيم شيتسل آنها .اند کرده ينفکهن را  يهاروين ي ن کار، مداخلهيبا ا. العاده هستند ، واقعاً خارقعمل بزنند

ده شـدن  يـ بـه آبد  در عـوض  ، بلکـه نکشانده استن ييآنهاست آنها را پا" آزمودن"در حال  فرضاًدان دافا که يد مريسابقه و شد يب

 –ديـ ا ت گذرانـده يبا موفقآن را شما  طان، هر چه که بود،يش ي شکنجها يبود ها  يخواه سخت. است دهيانجام ييدان دافايمرن يچن

دان يـ د به مرمحسوب شود که بتوان يزيست تا چين يگر کافيست دا يباق] طانياز ش[که آنچه . ديا ت گذراندهيبا موفقآن را   واقعاً

ا يـ انـد   مـوده يپن ير را بـه خـوب  يکه مس ييآنها" آزمودن"اصطالح  بهبه عنوان تواند  يمصرفاً . وارد کند يا دافا به صورت کل لطمه

بد انجام  يتا کارها برد يمآن استفاده   ند، ازيب يم] دان دافايدر مر[را  يطان تفکر بشريش يوقت. عمل کند خاص يآزمودن مناطق

شـعور، هنـوز    يذبه هنگام نجات موجـودات  . د انجام شونديکه امور بااست  ين طوريکنند که ا يکهن فکر م يروهايرا نيدهد، ز

از آن موفـق   ميـ ا که توانسته هبود يطور آنن يدر تمام مدت، ا. ميکن ينفکهن را  يروهاين ياز سو  آن مداخلهتمام  م کهياز دارين

، و خـود  يت بـرا يـ بـه موفق  يابيدست در حال شعور يذآزار و نجات موجودات  و شکنجه ينفزمان با  همدان دافا يمر. مييايرون بيب

  .ندسفر خود هست يانيمودن گام پايپ يخوب به

صرف به فا  ياعتباربخش يبرارا که  يزماند، تمام يبدار يد را گراميا د و آنچه که انجام دادهيا مودهيکه پ يريمس: ميگو يبه شما م

از وحشت  يطيکند که دوباره شرا يخواست سع يم ياگر کس. چ گاه باز نخواهد گشتيشده ه يآنچه سپر. ديبدار يد گراميا کرده

طور که اصالح  همان. نمانده است يباق يچندانطان يرا شيبود، ز يمگر ممکن نيده کند، ديان دافا را در آن آبدديتا مر وجود آورد به

هـان  ياسـت و ک  يطانيشـ  عناصـر ن بردن يع در حال از بيوس ياسيوقفه در مق يب گر،يد سطحپس از  يرود، سطح يش ميفا به پ

طان در ين بـردن شـ  ياند در حال از ب که خوب عمل کرده ييدان دافايمر. خود است يريگ در شکل يشرويوسته در حال پيد پيجد

کـه آن   خواسـت  يمـ  ين، اگر فـرد يبنابرا. اند که مسئول آن هستند بوده يا و منطقه] يهانيک[ ي گسترهسراسر در  ،عيوس ياسيمق

  .بود ير نميپذ امکانگر يفا کنند، ديا را يبزرگنقش  يطانيعناصر ش

. نطـور اسـت  يد کـه چـرا ا  يـ دان يشما مـ . دهند يدشنام م يطانين به حزب شيهمه در اجتماع چن روزها ياد، يدان يطور که م همان

امـا  . کنـد  يانتقـاد  يطانيحزب شاز کرد  يجرئت نم يکسچ يدر گذشته هچگونه که  مياد داريبه  ميتر هست مسنکه  مااز  ييآنها

آزار و در ابتـدا  کـه   يزمـان . سـت ين يد بـاق ياز حزب پل يطانيچ عامل شيباً هيرا اکنون تقري، زدهند يانجام من کار را يحاال همه ا

آنها بودند، بر کنترل  اعمال يحتمردم و  يآنها در حال تماشا. م بوديعظ دپوشاندنبا آن ز را يکه همه چ يآغاز شد، تراکم شکنجه

ـ  د و درهـ يـ بود ييد در دستشـو يبد است؟ شـا  يطانيد که حزب شيبگو داشتجرئت  يپس چه کس د و هنـوز جرئـت   ا بسـته بودن

انـدرکار   دسـت  يطانيآن عناصـر شـ  . يدديترس يدر همان حال هم م ي، و حتديکن يتيشکا يطانيحزب شاز ر لب يزکه د يردک ينم

از  يکه هنـوز حسـ   ي، مردماند ان رفتهياز مباً يتقرکه  اند نابود شده يعياس وسين مقيدر چن يطانياما حاال که آن عناصر ش. بودند
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مردم را شکنجه  يطانينند که حزب شيب يم افرادکه  يهنگام يو حت. هستند خود يرساندن صدات دارند در حال برخاستن و عدال

گـر  يد ،ط وحشـت يگر، شـرا يان ديبه ب. ستندين يباق ياديز يطانيش عوامل چراکه، محکوم کنندکنند که آن را  ي، جرئت مکند يم

خلق کردند، در  ،دان دافايده کردن مريآبدا ي ،کنندگان هيتزکآزار  يکهن برا يروهايه نک يطيمح يوزافزونبه طور روجود ندارد، و 

دان دافا به نجات موجودات يکه مر يدر هنگام را به عنوان فشايدان دافا يآزمودن مر يگر برايکه د يزمان. د شدن استيحال ناپد

خودتـان  . ميرا بـه شـما بگـو    آن د کـه يـ ندار يازيـ ن. انـد  انيپا در شرفاست که امور  يزمان، آن نباشد يکاف پردازند يمشعور  يذ

کننـده هسـتند و مـا در امـور      هيکنندگان تزک هي، تزکبه هر جهتاما . ر استييت به سرعت در حال تغيوضع. دينيد آن را ببيتوان  يم

و . دست خواهد آورد را بهان يد خداييتأ باشددافا انجام داده  يبرا يخوب يکه کارها يهر کس. ميشو ير نميدرگ يافراد عاد ياسيس

  .خودشان است يبرا يا ندهيخلق آ ي ن به منزلهيا ،آن افراد يبرا. ن خواهند بوديا بر يدان دافا شاهديالبته، مر

  )پرشور يق طوالنيتشو . (از همه متشکرم. ن بود صحبت امروزيا

است، با تمام  يک شکل کامل بشري. است يموجود بشر کيد شکل ينيب يکه شما استاد را م يشکل. کنم ياضافه م يا چند کلمه

قاً از لحاظ شـکل بـا موجـودات آن    يبدن استاد دق ،هانيک از سطوح کياما، در هر . يک موجود بشريقاً مثل يدق –يبشر ياجزا

ـ  ين مکـان يـ ام، اگرچه ا طور که به شما گفته همان. ز صادق استينجا نين مطلب ايا. هان تطابق دارديسطح از ک موجـودات   يراب

کهـن   يروهـا يخواه ن. هان شده استيکتمام  يفا ن نقطه قلب اصالحينجاست، اياستاد در ا ينجا که بخش اصلآاست، از  يبشر

خواهنـد کـه    يابند ميهان که آرزو دارند نجات يم در کيعظ يهانيک يها م، تمام بدنيم نجات دهيخواه يکه م يا موجوداتيباشند 

ـ نجـا  يا يد توسط فا اصالح شوند همگـ يکه هنوز با يتمام موجودات يقيحق يها اتي، حيمنيمقاصد ا يراب. نجا شونديوارد ا  شيپ

ن يتـر  يذرات من تا سطح ي  هيه الياز التمام راه ، من مهر و موم شده است شيپ يآنها همگ يها اتي؛ حشود ينگه داشته ممن 

چ يهـ  يبرا. به نظر نخواهد آمد يک موجود بشريبا  متفاوت يشکلچ يهبه م، استاد يگو ين وجود هم، به شما ميبا ااما . ها سلول

 خواستم که درست يماکنون  اگر هم. ش از کامل شدن اصالح فا باشديقاً پيک خدا به نظر نخواهم آمد، مگر آنکه دقيه يشب يکس

ن ياز بد ين شويب روشنزها ين به چآ تحت قرار استرا که  يکرد؛ توهم يشما را تباه م ي هيط تزکيشرا، شومان يک خدا نمايمثل 

توانسـتند   يشـعور نمـ   يذد، و موجـودات  ش يز تباه ميچ بود، همه يهوده مياز آن مرحله به بعد ب تان هيو تزک تان تمام اعمال. برد يم

بـه شـما آمـوزش    که استاد  ييفا. دياستاد فکر نکن ي درباره يبشر يتيد، و با ذهنيبه فا نگاه نکن ي، با تفکر بشرپس. ابندينجات 

در  ييخطـا . ديزهـا را بسـنج  يه کرده و چين فا است که قرار است تزکيه کند، و بر اساس ايتواند شما را قادر به تزک يداده است م

چ ي، اما بـه هـ  يزبان بشر يها ساختار از نوشته شده است، با استفاده ين زبان، زبان بشريتر يفا با سطح. خصوص فا وجود ندارد

  .فا در آن شامل شده است يناهان، معيسطح سطوح ک پس از سطح يدر سطح: ستين ين سطح ظاهرياوجه محدود به 
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