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  )پرسش و پاسخ(نيويورک بزرگ  ۲۰۱۳آموزش فا در کنفرانس فاي 

  )۲۰۱۳مه  ۱۹ ~لي هنگجي (

د کننـد؟  ياند چه با آلوده شده يصنعت يندهايفرا ي واسطه امروز که به يايغذاها در دن ي روزانه درباره يدان دافا در زندگيمر: ديمر

  )خندند ياستاد آرام م) (خندند يهمه م(

 يکـ يرسد که اصالحات ژنت يدر ظاهر به نظر م. است يعلم نوع بشر کامالً سطح. ک موضوع استين روزها يا ن واقعاًيا :استاد

ش يممکن است کـه بـه نظـر برسـد بـازده محصـول را افـزا        ياز آفات بر محصوالت را کاهش دهد، و حت يب ناشيتواند آس يم

 يشد کـه گردشـ   يزير برنامه. جاد شديبشر توسط آنها ا يذاهاخلق شد، و غ ييا در واقع توسط موجودات خداين دنياما ا. دهد يم

ن يان ايو در جر. کند استفاده  يگريک از ديکه هر  يا گونه عت و بدن انسان وجود داشته باشد، بهيطب يايزها در دنين چيب يعيطب

نجا منحرف و ناخالص يا يازهياگر چ. است يستم گردشيک سيکل جهان . توانند به سطوح باالتر صعود کنند يزها ميگردش، چ

توانـد   يمنحرف م يزهاين، چيو عالوه بر ا. گذارد ير ميز تأثيبلکه بر اجتماعات در سطوح باالتر ن يشوند، نه فقط بر اجتماع انسان

  .فتدياز شکل ب يباعث شود که بدن بشر

آخـر از   ي که نوع بشر به دوره يهنگام. است ن بقا داشتهيدو زم يبه درازا يقبالً به شما گفتم که نوع بشر در واقع در طول زمان

ک يـ ها  يکوتاه، بعض يها پاها يبزرگ داشتند، بعض يها سر يبعض. دنديرس يب به نظر ميد، مردم نامتناسب و عجيرس ين قبليزم

 ت، زشـت شـده و از شـکل   يمسـموم  ي واسـطه  آنها بـه . صورتشان نقص داشت يها اجزا يبود و بعض يگريشان بلندتر از د دست

  .بود يصنعت يو آلودگ يکياصالحات ژنت ي واسطه ن بهيا. افتادند

در سـطح وجـود    ياريبسـ  ين، کارمايو عالوه بر ا. شده است ذاتاً آلوده يبشر امروز يبدن سطح. کننده هستند هيدان دافا تزکيمر

ده يـ د بيا آسـ يـ که نـاقص   يزيهر چ يحت. ديبد را زدوده و ذهن و بدنتان را پاک کن يزهاين چيه قرار است ايدر روند تزک. دارد

 يد مشـکل ين نبايبنابرا. ديبرس ييک بدن خدايد به استاندارد يد، بايگرد يتان برم گاهيکه به جا يهنگام. تواند جبران شود ياست م

] غـذاها  نيـ ا[افتـد، امـا    يبدن بزرگساالن بالفاصله از شکل نم. ستين ين موضوعيد، ايه کنيکه تزک يتا زمان. وجود داشته باشد

ک يـ  يکه فرد يياما تا آنجا. م استينده عظيآ يها ر بر نسلين حال، تأثيبا ا. ر آن اندک استيتأث. زش مو شوديتواند باعث ر يم

ک بزرگسال، مشکل در واقع در روند حل شدن است؛ بدن شما، خواه آلوده شده باشد يا يک کودک باشد يکننده باشد، خواه  هيتزک

  .است ليا نه، در حال تبدي

کننـده اسـت، بـه     نيک تمريمن به همراه شوهرم که . ميش کسب کردين سال پيم که فا را چنديهست يوانيتا يدانيما مر: ديمر

دانـم کـه    يست، و مين يماريب يشفا يدانم دافا برا يم. انجام دهم يام که سه کار را به خوب کرده يام و سع استاد و فا باور داشته

آن قبـل از  . ن وجود، هنوز از نقـرس در رنـج هسـتم   يبا ا. شوند يل ميباال تبد يبا انرژ ي ده توسط مادهکنن هيک تزکي يها سلول

  )خندند يافراد م(. اند درد گرفته يليراً مفاصلم خياخ. نکه فا را کسب کنم شروع شديا

دادن اسـت و اسـتاد    يتـان در حـال رو   نرات در بدييد، تغيکه کوشا باش يدانند تا زمان يکنندگان م هيتزک) خندند يآرام م( :استاد

قانون اسـتاد انجـام    يها توسط بدن. شود ينجا انجام نمياستاد در ا ين بدن بشريآن توسط ا. م خواهد کرديتان تنظيزها را برايچ

ت خـود  را در سـم  ينگيشـ  نيد که مشکالت شيکن يد سعيافته باشد، واقعاً بايه شفا نين مشکل از زمان شروع تزکياگر ا. شود يم

 ين واقعاً موضـوع يا. ديه کنيد که بهتر تزکياز دارين ييها د که به چه صورتيابيد، و دريدار يوابستگ يا نوعيد که آينيد، ببيدا کنيپ

  )قيتشو  . (شما است يشخص ي هياز تزک

  .نگ از استان هنانيد نگيکوهستان پ ي هيدان دافا در ناحيدرود از طرف مر: ديمر

  .ديدار يداند که چه احساس ياستاد م. ميد باال فرستادن درودها را متوقف کنياجازه ده) دندخن يآرام م( :استاد
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م و ينيم شما را ببيآرزو داشت يليخ. ميا االت متحده آمدهيست که به اين ياديز يليم و مدت خيمسن هست ييدان دافايما مر: ديمر

کننـده   نيک تمـر ين از يهم يبرا. ميل کنيت تبديمان را به واقعيآرزو ميل فراوان نتوانستيم، اما به داليشما را بشنو يآموزش فا

  .شهر چانگشا يدان دافايمر. م تا درودمان را برسانديکند خواست يکه در کنفرانس فا شرکت م

  )زنند ياستاد لبخند م. (داند ياستاد م. دينها را به باال بفرستيست اين يازين :استاد

  ...ديا ستادهيک ساعت است که اياالن . دينيوزش دادن فا بنشن آمياستاد، لطفاً در ح: ديمر

  .ستين يا مسئله :استاد

ن اسـت کـه مـا    يـ ا علـتش ا يـ آ. ميون رزرو کنيشن  ياجراها يرا برا يتئاتر مل يعنين تاالر يم معتبرتريا په نتوانستهيدر تا: ديمر

  م؟يا سخت تالش نکرده يليدان خيمر

ـ يپـه خ يک از تئاترهـا در تا يچ يرسد ه ياما به نظر م. ستنديپه نيوجود دارند که در تا وانيدر تا يخوب يتئاترها :استاد خـوب   يل

ا آن را اجـاره  يـ سـت کـه آ  ين واقعـاً مهـم ن  يدهد، بنـابرا  يتواند فقط حدود نهصد نفر را در خود جا يز مين يتئاتر مل يحت. ستندين

  .اجاره کردن آن اصرار داشته باشندن از افراد درخواست نکردم که بر يبنابرا. ريا خيم يکن يم

آن در . مورد پسند واقع شده باشد يليکند خ يرا افشا م يطانيحزب شمز ياپک تاوان يتا ي که نسخه يرسد روش يبه نظر نم: ديمر

  د کنم؟يد چه باييممکن است لطفاً به من بگو. وان قرار نگرفته استيرش مردم تايمورد پذ يا طور گسترده حال حاضر به

  )خندند ياستاد آرام م. (ديد انجام دهيتوان ياست که م ين احتماالً تمام کاريا. ديبده يشنهاداتيد به آنها پيتوان يم :ستادا

  م؟ درصد به چه صورت است؟يا شعور را نجات داده يقاً چه تعداد از موجودات ذيما دق: ديمر

هسـتند   يان کسانيد در ميا شان روشن کردهيق را برايکه حقا يافراد باً تمامياند؟ تقر چه تعداد از مردم از حزب خارج شده :استاد

ر يدان دافا درگيکه از حزب خارج شده است هرگز در شکنجه و آزار مر يست که هر فردين ينياما تضم. اند که از حزب خارج شده

کنـد،   يرا ابـراز مـ  ] خارج شدن[قصد  يفرد ياما به هر صورت، وقت. اند افراد واقعاً قلباً خارج شده ين وجود، برخيبا ا. نخواهد شد

اکنون از حزب خارج  ينيون چيليم يکصد و سي. ديبه عمل آ يدگيکنند که به موضوعات مربوطه رس يکمک م ييموجودات خدا

شـگامان  يو از پ] سـت يجوانان کمون[ ي هيکه از حزب، از اتحاد ين رقم شامل افراديا. ن تعداد عضو ندارديد اياند، اما حزب پل شده

  .ن بازنشستگان استياند و همچن جوان خارج شده

 ين زندگيها که در خارج از چ ن ساليدر ا. کردم يعمل نم يبه خوب يشخص ي هيا تزکيق يحقا ين، در روشنگريقبالً، در چ: ديمر

. دادم يد آن را انجام ميباآنها را از دست دادم اما  يقت برايحق يکنم که فرصت روشنگر يفکر م يافراد ي کردم، اغلب درباره يم

" تـرس " ي شـه کلمـه  ياما در ذهنم هم. خود را جبران کنم يمانيآنها، پش يقت برايحق يدوارم که بتوانم با برگشتن و روشنگريام

  .وجود دارد

فکـر  . اشـت وجـود خواهـد د   يکم ي نفس و روراست باشد، مطمئناً مداخله بتواند استوار، با اعتماد به يه، اگر فرديدر تزک :استاد

نکـه از نظـر   يا يد چه؟ فقـط بـرا  يد بازداشت شوينکه برگشتياگر بعد از ا." روم يد من ميگو ينطور ميخوب، اگر استاد ا"د که، ينکن

د، يد، با اعتماد بـه نفـس و روراسـت باشـ    ينداشته باش يقتاً در ذهنتان ترسيد حقيم، شما بايامور صحبت کرده باش ي ه دربارهيتزک

 يز موجـودات يـ هـا ن  سيپل. ديد، و نترسيت ادامه دهير الوهيبا وقار و با ابهت در مس يد، به شکليد را انجام دهيم دهد انجايآنچه با

ن صـورت  يـ دان دافا هستند کـه بـه ا  يمر يواقعاً برخ –" دهم يقت را ارائه ميند، به آنها حقياياگر ب. "اند هستند که در انتظار نجات

. العـاده  واقعاً فـوق !" ديمراقب خودتان باش"اند  هنگام رفتن به آنها گفته ياند، که حت ن واداشتهيتحسس را به يآنها پل. اند عمل کرده

  .کسان استيد و يانجام ده يد به خوبيد انجام دهيد، صرفاً آنچه را که باين هستياما حاال که خارج از چ) قيتشو  (
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د هـر آنچـه را کـه    يـ اسـت کـه با   ين معنـ يبـد " د و شـرط يـ ق يب يهمکار" يفا -کنم که اصل يمن درک م. سالم استاد: ديمر

د که چـه  يکننده نگو ک پروژه، هماهنگي يبرا ياتيح ي ن است که اگر در لحظهيپرسشم ا. ميد انجام دهيگو يکننده م هماهنگ

  )خندند يحضار م(م؟ يکن يد انجام شود چگونه قرار است همکاريبا

 يها دهياتخاذ کردن خوب است ابتدا به ا يده براينکه کدام ايا ي درباره يريگ ميمکننده قبل از تص اوقات هماهنگ يبعض :استاد

آنهـا هرگـز   . امور ندارند ي درباره يچ نظريمسئول هستند که هرگز ه ِ از افراد ياما، برخ. افتد ين اتفاق ميا. کند يگران گوش ميد

ار يبسـ  يدان دافـا يـ اسـتاد مر . ستيبخش ن تين واقعاً رضايوقت ا  آن. گذارند يآن نم يندارند، و هرگز قلبشان را برا يا دهيچ ايه

د، و يد انجام دهياست که با ين کارين ايبنابرا. ديت کنيهدا يرا به دست شما سپرده است، و انتظار دارد که آنها را به خوب ياديز

  .استتان مربوط  هيماً به تزکيد مستقيانجام نده ياگر آن را به خوب. ت شما استين مسئوليا

د يـ کننده با ک پروژه، هماهنگي يبرا ياتيح ي شود که در لحظه يز مين نيشامل ا" د و شرطيق يب يهمکار" يفا -ا اصليآ: ديمر

  کند؟ يريگ مير آن پروژه تصميمس ي ن را داشته باشد که دربارهيجرأت ا

  رد؟يتواند مورد استفاده قرار گ يخوب شما م يها دهيک از ايصورت چگونه هر  نير اينگونه است، چون در غيالبته که ا :استاد

اسـتاد،  "گفـت،   يبه من م يکي. اندرکار باشند ن هنر دستيکه در ا ييدان دافايم، کم نبودند مريون را آغاز کرديدرابتدا شن  يوقت

گفـت   يک نفر مـ ي. دکر يخودش اظهار م ي دهيا ي ن مطلب را دربارهيگر هميد يکه فرد يدر حال" م،ينطور انجام دهيد آن را ايبا

 يدند، و آنها حتـ يرس يآنها معقول به نظر م ي همه. گفت يگر ميد يزيگر به من چيد يکه فرد ينگونه است، در حاليا يزيکه چ

کـردم   يکه فکر م يزيچ. کردند يشان را به من اعالم ميها دهيبودند که ا يروزه افراد باً همهيتقر. کردند يارائه م يفروان يها مثال

ـ يتواند مداخله کنـد، و مـن خ   ينم يچ حرفيچ فرد و هين هيدهم، بنابرا ين کار را انجام ميهستم که ا يمن فرد"ود که، ن بيا  يل

." کنـد  يستادگيتوانست ا يبود واقعاً نم يا يعاد ي هر پروژه ي کننده اگر هماهنگ. د آن را انجام دهميدانم که چگونه با يخوب م

ر خـود مصـمم   يکننـده بـر مسـ    ک هماهنگياما اگر به عنوان . ند و واقعاً دفع کردنشان سخت بودمصر بود يليواقعاً خ ياوه، برخ

  .ديرا به انجام برسان يزيچ چيد هيتوان يد، واقعاً نمينباش

 ممکن است لطفاً استاد. اند نکرده يرويپ يون در اداره کردن امور مالياز کشورها هنوز از الزامات شن  يدر حال حاضر بعض: ديمر

  ن باره صحبت کنند؟يمجدداً در ا

دان دافا قرار است يمر. اداره شوند يد به خوبيهستند که با ييزهاينها چيون برگزار شود، و ايشن  ي ک جلسهيقرار است  :استاد

ه کـردن  يـ کفتد، آنگاه تزين نوع مشکالت اتفاق بياما اگر ا. ت استين اولويه اوليرا تزکيرند، زيرا سبک بگ] يپول[ن نوع مسائل يا

مطمـئن  . ديد بگذرانيتوان يخواهد بود که نم يد، و آن امتحانيکنند که تاوان آن را بده يم يکهن قطعاً کار يروهاين. سخت است

  .ديشو ين اشتباه را مرتکب نميد که ايباش

شکل روبرو باشند و شـما  گر با ميد يها ا اگر پروژهيرند، ير قرار بگيشاگردان سخت تحت تأث يط مناسب نباشد، اگر برخياگر شرا

ن اسـت کـه   يـ علـت ا . اسـت  يار بـد ين مشکل بسيد، آنگاه اياستفاده کن] گريمصارف د يون برايشن [از وجوه  يطور نادرست به

مـودن  يد، شما در روند به کمال رساندن خود و پيکن يکار م يا پروژه يا رويد يبخش يدان دافا به فا اعتبار ميطور که شما مر  همان

د تـا آن گذرانـدن امتحـان بـه     يد خودتان حل و فصل کنيشو يرا که با آن روبرو م يد هر چالشين بايد، و بنابرايه هستيکر تزيمس

ا يگران يا پول ديد، يگر استفاده کنياگر از پول افراد د. م استيعظ يد، تقوايگذران يکه آن را م يد، درست است؟ هنگاميحساب آ

وجـود   يمـ يعظ يچ تقـوا يد، هـ يده يپروژه چه انجام م يست برايمهم ن: کند ينگاه فرق مد، آيل کنيف و ميون را حيوجوه شن 

ا يـ کـه فـا را اصـالح کنـد      يا در حال کمک به استادت هستيآ: "کنند يکهن از مشکل شما استفاده م يروهايو ن. نخواهد داشت

ا در نظر گرفتن پول به عنوان يگران، يالع دل کردن وجوه بدون اطيف و مين، حيعالوه بر ا" استادت در حال کمک به تو است؟

: کـنم  ياوقـات فکـر مـ    ين، بعضـ يبنابرا. يار جديک مشکل بسيه منع شده است، يداً در تزکياست که شد يزيپول خود، واقعاً چ

کنـد، و  د يـ ن مسـائل تأک يش از حد بر اياستاد قصد ندارد ب. ديشو ين نوع اشتباهات را مرتکب نميک از ايچ يد که هيمطمئن باش

ه را يتزک يها آن سال يدهد تمام يرا انجام م ين اشتباهاتيکه چن ياما واقعاً نگرانم هر کس. ستيمن آنقدرها مهم ن يشخصاً برا
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کننـده   ک هماهنـگ يـ ا يـ د، يـ جد ي، شـاگرد يميقد يدهند که شما شاگرد ينم يتيکهن اهم يروهاين. هوده صرف کرده باشديب

  .شما را نابود کنندطور مشابه ممکن است  به –ديهست

ون، که در نجات مردم قدرتمند اسـت، بـه   يت شن يدن موفقيبا د يد، و هر کسيا شما واقعاً خوب عمل کرده ي قتاً همهيالبته، حق

  .ديکن ين صورت فکر ميبه ا يدانم که همگ يم. ون استيت از شن يدر حما يذهن شما همگ. ديآ يجان ميه

  .فرستند يستاد درود مآن به ا يدان دافا از شيمر: ديمر

  .ديبه باال بفرست يشتريب يست درودهاين يازين. متشکرم ياز همگ :استاد

 ين اصـل ياز اقشار گونـاگون جامعـه از سـرزم    ياديامسال با افراد ز. هستممز ياپک تاوان يتا ي نسخه يبرا يمن گزارشگر: ديمر

ر قرار گرفتنـد، بلکـه آرزو   يار تحت تأثينه تنها بس. آمده بودند وانيون به تايشن  يدن اجرايد يم که مشخصاً براين روبرو شديچ

آنهـا صـادقانه   . شان را ابـراز دارنـد   نين تحسي، برسانند، و باالتريهنگج يکخواه و واال، معلم ليداشتند که درودشان را به معلم ن

وار در  ياله ين خانه که فرهنگيبتواند به ا يدون به زويشن  يشينما ينکه هنرهاين بازگردند و ايدوارند که استاد بتوانند به چيام

  .آن ارائه شده برگردد

) قيتشـو   . (ن اجـرا داشـته باشـد   يچـ  ين اصـل يون در سـرزم يمن واقعاً خواهان آن هستم که شن . کنم ياز آنها تشکر م :استاد

نخواهد  يز کافيچهار شرکت ن يا حتيه م، آنگاه سيبرو ين اصلياگر قرار باشد به سرزم. هست يباق يا زمان کافيم آينيد ببيبگذار

کردند، شصت سـال طـول    ين اجرا ميدر چ] يفعل[در شرکت در حال محاسبه بود که اگر سه شرکت  يش، فرديچند وقت پ. بود

ار ن، آن حضـ يبنـابرا ) قيتشو  . (ننديش را ببيآنها نما ي ، که همه)خندند يهمه م (نند يش را ببيدان دافا نمايد که فقط مريکش يم

 يم کـه افـراد عـاد   يکنـ  يم، الزم است کـار يشعور را نجات ده يم موجودات ذيخواه يالبته، از آنجا که م. اد خواهند بوديار زيبس

  .دن آن برونديد يبرا يشتريب

  .کنم ياحترام م يفرستم و ادا ين، به استاد درود مين در چيج انيپکن و ت يدان دافاياز طرف مر: ديمر

  .ديست به باال فرستادن درودها ادامه دهين يازين. رماز همه متشک :استاد

 يسخت و گرمـا  يما از سرما. چانگچون هستم يدان دافاياز مر يکيمن  .)خوانم يعبارت را نم يدرودها در ابتدا :استاد(: ديمر

و آزار متوقف نشده باشـد،   که شکنجه يتا زمان. ميکن يم يستادگيدر فرستادن افکار درست ا. ميندار يا د و باد و باران واهمهيشد

  .ديخاطر باش استاد، لطفاً آسوده. ميده يانجام م يشود و سه کار را به خوب يافکار درست ما متوقف نم

  )قيتشو  . (اند دان در زادگاه من واقعاً خوب عمل کردهيمر) قيتشو  . (از همه متشکرم :استاد

ـ  نيشهرستان ش ِ نگيل ونگيدان دافا از شهرک يمر) آنها را بخوانم؟. رشتيب يم؟ باز هم درودهايم، چه کن م هم :استاد(: ديمر ن يب

  .فرستند يکخواه و واال درود مينگ، به استاد نيائونيدر شهر فوشونگ، استان ل

  .از همه متشکرم :استاد

  م؟يروشن کن شکنجه و آزار بهتر ي قت را دربارهيحقوق بشر حق يها و سازمان يغرب يها رسانه يد برايچگونه با: ديمر

دولت،  يبه طور مشخص، نوع. ديانجام ده يهر کس يد در همه جا و برايتوان ياست که م ين کاريقت، ايحق يروشنگر :استاد

رتان مسـدود  ياسـت کـه مسـ    ين تفکـر يقاً بر اساس چنياغلب دق. دين تفکر را نداشته باشيا. ديره را هدف قرار ندهيسازمان و غ

. م؟ ذهـن آنهـا را  يده يرا نجات م يزيو هنگام نجات مردم چه چ. ميد، ما در حال نجات مردم هستياند يطور که م  همان. شود يم

اگـر واقعـاً   . ديـ ا سـازمان معطـوف نکن  يـ ک نهـاد  يآن را بر . ديد، آن را بر افراد معطوف کنيپس، آن را صرفاً بر ذهن معطوف کن

 ياما بـرا . دين کار را انجام دهيد و ايد برويتوان يد، ميآنها روشن کن يقت را برايسازمان را هدف قرار داده و حق يد نوعيخواه يم
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د يـ توان يشما مـ . ديهمه باش يقت برايحق يروشنگر يرايد پذيد، بايابيدست  يج واقعينکه هنگام پرداختن به نجات مردم به نتايا

  .نتظر هستندشعور م يتمام موجودات ذ. ديروشن کن يت اجتماعياز هر موقع يمردم يقت را برايحق

دان دافـا  يـ کـه بـا مر   ياند در حـال  کننده وانمود کرده نيهاست خود را تمر را که مدت يد افراديستم که چگونه بايمطمئن ن: ديمر

  .با آنها رفتار کرده باشم يکخواهين حال با نيکنند افشا کرده و در ع يان ما مشکل درست ميهستند و عمداً در م

ن عمالً يکنند و بنابرا يه نميخواهند آن را ترک کنند، اما آنها تزک يکنند که دافا خوب است و نم يفکر مافراد  يواقعاً، برخ :استاد

دوست دارنـد کـه بـه     يدارند حت يقو يکه تفکر بشر يشاگردان يو برخ. شوند ين نميآنها متوجه ا. اند جاد مشکل بودهيدر حال ا

که تمام آنچـه   يکنند، طور يکنند و در مقابل آنها صحبت م يرا به خود جذب ماز افراد  يا آنها دسته. آنها گوش دهند يها حرف

ستند اما احساس يکه کوشا ن ين افراديا يبرا. جاد مشکل استين واقعاً ايا. ستيفا ن ي هياست و بر پا يبشر يها ند درکيگو يم

شـمار از   ين فرصت اعصار بيد ايدوارم که نگذاريما: کنند يتوانند بدون آن زندگ ياست که نم يزيکنند که دافا خوب بوده و چ يم

کـه   يد؛ و فقط آنگاه وقت و زمانيد و از آن منفعت ببريه کنيتزک يطور محکم قدر د واقعاً و بهيدوارم که بتوانيکنارتان رد شود؛ ام

  .هوده نبوده استيد بيدان دافا صرف کرديان مريدر م

دهـد،   ينکه چه اندازه کار انجام مينطور است که بدون توجه به ايا ايه نکرده باشد، آيتزک يد دافا خود را به خوبيک مرياگر : ديمر

  ابد؟ي يشعور دست نم يبه هدف نجات موجودات ذ

 ين اصـل ياز افراد در سـرزم  ياريو مخصوصاً بس –افراد يبرخ. اندازد يم ياد اصلين مرا به يدرواقع، ا. ستينطور نير، ايخ :استاد

شـما   ين کلمـات بـرا  يـ ممکن اسـت ا ." يريراد بگياز من ا ي، حق نداريا عمل نکرده يآنجا که تو به خوب از"ند، يگو يم –نيچ

چ يهـ . سـت ين در واقـع درسـت ن  يـ ا." ياز من انتقاد کن يتوان   يم يدرست است، هر وقت خوب عمل کرد. "ح به نظر برسنديصح

که  يآن فرد هر کس. بهتر باشد يگر کميد يها نهيد در زميا شادارد، ام ييها يکاست يا نهيد آن فرد در زميشا. ستيکامل ن يکس

فقط . است يا بديد او فرد خوب يکن يست که فکر ميمهم ن. ديد به او گوش کنيح باشد، بايد صحيگو يکه آنچه م يباشد، تا زمان

د يـ ر، هنـوز هـم با  يـ ا خيد يا عمل کرده يه به خوبيد در تزکيکن يست که احساس مين، مهم نيبنابرا. ح استين صورت صحيبه ا

  )قيتشو  . (ديقت را انجام دهيحق يروشنگر يد و کارها برايبرو

در  ياز نواح يکيشه ين همي، ا۱۹۹۹ه يژوئ ۲۰از . فرستند يبه استاد درود م يدان دافا در شهر تانگشان استان هبيمر يتمام: ديمر

و سال گذشـته دو مـورد از شـکنجه و آزار گسـترده     . رفته استن شکل مورد شکنجه و آزار قرار گيدتريکل کشور بوده که به شد

  .ندين موضوع را روشن نمايممکن است لطفاً استاد ا. شعور به همراه آورد يموجودات ذ يبرا يميعظ يها انيوجود داشت که ز

ن يواقـع در سراسـر سـرزم    امور در. وجود دارد ياديار زين گونه مسائل تعداد بسياش صحبت کنم، از ا اگر بخواهم درباره :استاد

داشـته باشـند،    يتـر  يما افکار درست قو يدان دافايطور که استاد اکنون گفت، اگر مر  اما، همان. ن شکل هستندين بديچ ياصل

داشـته باشـند، آنگـاه شـکنجه و آزار      يکمتر يبشر يها يکننده عمل کنند، و وابستگ هيک تزکيبتوانند در شکنجه و آزار همانند 

  .د خواهد داشتوجو يکمتر

پـس از   يانـدک . رنـد يگ يافراد هنوز درس نم يبرخ. وجود خواهد داشت يشتريشتر باشند، دردسر بيب يبشر يها يهر چه وابستگ

آنگاه . کنند ي، دوباره شروع به آمدن مييبه خودنما ي، شامل وابستگيشوند، انواع افکار بشر يخارج م ينکه از اردوگاه کار اجباريا

ر قرار يط را تحت تأثيد، بلکه تمام محيآن رنج خواهد کش يست؟ نه تنها آن فرد براينطور نيا ايوجود خواهد آورد، آ ن دردسر بهيا

م، شکنجه و آزار يگو يعمل کند، به شما م يآمد که به خوب ين برميا ي د دافا از عهدهين است که اگر هر مريهم يبرا. خواهد داد

  )قيتشو  . (م شده بودش تمايها پ افت، و مدتي يادامه نم

ـ  مز، انياست، از جملـه اپـک تـا    ياريبس يزهايزمان مسئول چ ، فرد مسئول انجمن دافا همينواح يدر برخ: ديمر ـ  يد يت ، يو يت

  .ميکن يز از او نظرخواهيد در همه چيما با. قتيحق يروشنگر ي پروژه يها انجمن دافا، و گروه
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امـا، در  . کـرد  يتوان انتقاد ياست، پس نم يانسان يروين واقعاً به علت کمبود نياگر ا. نگونه هستنديا ينواح يواقعاً، برخ :استاد

رد مـن بـر   يمرا بگ يتوانست جا يم ياگر فرد: کنم يمن هم دارم فکر م يحت. ساز شده است ن واقعاً مشکلي، اينواح يمورد برخ

 ييهـا  فرصـت [د و بـه آنهـا   يـ ماير خودش را بپيد دافا مسيرد هر ميد بگذاريبه فا، با يدر اعتباربخش. کردم يون کار نميشن  يرو

انجـام   يد، در واقع ممکن است که آنها را به خوبيخودتان انباشته کن يرا برا ياديار زيبس ياگر کارها. ديم بدهيعظ يتقوا] يبرا

ن در يـ وقت ا  د؟ آنين صورت انجام دهياند کارها را بد ها هستند که باعث شده يا وابستگيم، آيگر که نگاه کنيد يا هياز زاو. دينده

تـوانم هـر    يم. زها را رها کنميل دارم که چيدر خصوص خودم، من تما. ديا ه است که بر آن غلبه نکردهيک مشکل در تزکيواقع 

 يم؟ شـما همگـ  يزهـا را رهـا نکنـ   يده کردن افـراد هسـتند، پـس چـرا چ    يمنظور آبد زها به هر جهت بهين چيا. را رها کنم يزيچ

گران واگذار کـنم، پـس   يرا به د يزيلم که هر چيدن وجود دارد؟ من مايترس يبرا يزينجا، چه چيد، و با فا در ايکننده هست هيتزک

  )قيتشو  (گر آن را انجام دهند؟ يد که افراد ديگذار يده کردن افراد است، پس چرا نميد؟ هدف من آبديتوان يچرا شما نم

انجـام   يغلبـه کـرده و سـه کـار را بـه خـوب       يا يما بر هر سخت. انگ دلتنگ استاد هستنديج لونگياستان ه يدان دافايمر: ديمر

ن است که، در حـال حاضـر،   يدرک ما ا. ش در جهان شده استين نمايون بهتريشخص استاد، شن  ييتحت راهنما. م داديخواه

  .ميمان اداره کنين استانداردهايالزم است آن را با باالتر

 يبنـد  خواهنـد کـه بسـته    يم ين اصليدان دافا در سرزميمر. ديکن يون صحبت ميشن  يها يد يو يد ي ارهاوه، شما درب :استاد

از  يارياز آنجـا کـه بسـ   . ديـ تـان انجـام ده     هـا و امکانـات   ييآن را متناسـب بـا توانـا   . آنهـا درسـت کننـد    يبرا يا با و برازندهيز

 يخواست آن را بدان صورت انجام دهـد، بـر زنـدگ    يم ياگر هر کس کنند، يرا تحمل م ياريبس يها يکنندگان هنوز سخت نيتمر

 يبـرا . کننـد  يگذشـتند تـا کمـک مـال     يدن مـ يکننـدگان از خـوردن و آشـام    نيتمر يبرخ. گذاشت ير ميشما تأث يعاد ي روزانه

 يکنندگان معمـول  نيون و کوهستان هرگز از تمريد، شن يطور که ممکن است بدان  همان. ميجاد نکنيا يمان سخت کنندگان نيتمر

فقط . ميم که آن را بازگردانيشه مجبوريدهند، و ما هم يانجام م ييوجود دارند که اهداها يشه برخياما هم. اند قبول نکرده يياهدا

  .ميکن يدارند قبول نم يگران که شغل عادياز د. ميکن يقبول م ييا کامالً ثروتمند هستند اهدايکه تاجر  يياز آنها

  م؟يص دهين معقول بودن و ترس داشتن را تشخيم فرق بيتوان   ين، چگونه ميضاع چتحت او: ديمر

آن . ن واقعاً قابـل توجـه اسـت   يم که ايگو يد، ميد واقعاً رها از هرگونه ترس باشين، اگر بتوانيچ ين اصليط سرزميدر مح :استاد

د شـما  يفرض کن. جاد شده استيدان دافا ايمر يط کنونيکهن ساخته شد، و بر اساس شرا يروهايوحشت در واقع توسط ن يفضا

نداشـته   ياگر ترسـ . ش کنديآزما يکاف ي ست افراد را به اندازهيقادر ن] طيمح[د، آنها فکر خواهند کرد که آن ياز ترس باش يعار

ن اوضـاع  يـ ا در ايـ ند کـه آ نيخواهند شما را بترسانند، و بب يست؟ آنها فقط مينطور نيا اياند، آ هوده انجام دادهيز را بيد، همه چيباش

  .اند است که انجام داده ين کاريا. دينجات مردم کار کن يد که بر روين را داريبار، شهامت ا شرارت

تر و باوقـارتر اداره   تر، صالح مطمئن يدارند و خودشان را به روش ين ترس کمتريتر است، بنابرا يشاگردان قو يافکار درست برخ

 ياز افراد هستند که کامالً عـار  يار کميبس ي عده. کنند يخوب عمل نم يلين خيدارند، بنابرا يشتريافراد ترس ب يبرخ. کنند يم

که شرارت و  ييها اما در مکان. ن افراد وجود داردياز ا يشتريب ي ستند، عدهيد نيشد يليزها خيکه چ يا يدر نواح. از ترس هستند

ن يـ موضـوع ا . ديسـت يد خوب نيست که اگر ترس دارينطور نيا. نها وجود دارداز آ يکم يليخ ي وجود دارد، عده ياديار زيفشار بس

. العـاده اسـت   ن خـارق يد، و ايانجام ده يتر سه کار را به خوب يد با افکار درست قويکن يد و سعيتان غلبه کنيها است که به ترس

ت نجـات موجـودات   يگـام مواجهـه بـا مسـئول    د، اگـر هن يم، هر اندازه هم که هراسان باشيان کنيگر که بيد ياز منظر) قيتشو  (

  .ن برجسته و قابل توجه استيد، آنگاه ايد و مردم را نجات دهيد، که برويانجام ده يد اقداميد که بايشعور احساس کن يذ

ت ياهم ي ا ممکن است که از استاد خواهش کنم دربارهيآ. اند دا نکردهيهستند که هنوز نجات پ ياديار زياکنون افراد بس هم: ديمر

  شتر صحبت کنند؟يب" ،يريگ سه کناره"ج يقت و ترويحق يروشنگر ين استفاده از زمان برايبهتر
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ت شماست که مـردم را نجـات   ين مسئوليست؟ اينطور نياد صحبت کرد، ايت آن زياهم ي کنم الزم باشد درباره يفکر نم :استاد

کتـاب را هـر روز   . ام ه کـرده يـ مـن کـامالً خـوب تزک   "د، ييت بگوممکن اس. د انجام دهديد دافا باياست که هر مر يد، و کاريده

اصـالح فـا    ي دوره يد دافـا يـ ک مريـ  ي هين تزکيم که ايگو ياما م." دهم يانجام م يطوالن يزمان يها را برا نيخوانم، و تمر يم

. بودنـد  يفقط به دنبال کمال فرد ستند، کهيدان دافا راهبان گذشته نيرا مرينگونه است؟ زيو چطور ا. ديا ه نکردهيست؛ شما تزکين

ن است که يا. ستيتان ن يهدف شما کمال فرد. ديشو يده مينام" دان دافايمر"ن است که يهم يدارند، و برا يتيدان دافا مأموريمر

  )قيتشو  . (ديد و آن را انجام دهيد بروين بايبنابرا. ديت کنيها را به کمال هدا اتياز ح يگروه بزرگ

 ين زنـدگ يخارج از چـ  يکه مدت يياند و آنها گذر کرده يطانيان شکنجه و آزار شيکه از م يکنندگان  هيتزک  هم ينت ذهيوضع: ديمر

  .اند متفاوت است کرده

ابـان راه  يدر خ يام کـه وقتـ   ند، متوجه شـده يآ يکا ميرون آمده و به آمريب ين اصليکه از سرزم يدر خصوص افراد. واقعاً :استاد

آورنـد   يرا بـر زبـان مـ   " فالون گونـگ "کلمات  يو وقت. رسند ينند، هنوز به نظر هراسان ميب يرا م يس غربيپلروند و مأموران  يم

در  يطـوالن  يزمـان  ينکه بـرا يبه علت ا. هست ياديار زيهنوز در درون آنها ترس بس. خواهند کرد يگران چه فکرينگرانند که د

نکه رفتار و تفکر مردم آنجا از ياند، و به علت ا گر ارتباط برقرار کردهيکديبا  يعيرطبيغ يها اند، به روش بوده] نيدر چ[ط يآن شرا

  .ن افراد تفاوت وجود دارديرفتار ا ي د، در نحوهيآ يم يطانيفرهنگ حزب ش

 يانـد کـه چـه تفـاوت     اند اکنون فراموش کرده کرده ينجا زندگيها در ا کنند چون مدت يم ين زندگيکه خارج از چ ييدان دافايمر

 يچرا افـراد "شوند،  ين متعجب ميبنابرا. تر است بزرگ يها، تفاوت حت ن ساليو مخصوصاً در ا. ن وجود دارديمردم در چ ي درباره

کننـد   ين احساس ميد، شاگردان خارج از چيترس يدروناً م يژه، وقتيو به" اند؟ بيب و غريقدر عج  نيند ايآ يم ين اصليکه از سرزم

نطـور  يواقعـاً ا . ک جاسـوس اسـت  يا آن فرد ياندازد که آ يآنها را به شک م. ديپرداز يکه هنگام صحبت کردن به اصل مطلب نم

ط يدر محـ  يشـکنجه و آزار و بـودن طـوالن    ياديـ ، پس از مدت زين اصليم که در سرزميگو ياغلب به آنها م. کنند ياحساس م

علـتش  . سـت ين يعـ ين طبيا. ان بگذارنديدر م يچ کسيکنند افکارشان را با ه يجرأت نم شوند، و ينگونه ميفرهنگ حزب، مردم ا

زنند و مورد حملـه قـرار    يرد، به شما برچسب ميگ يا اشتباهات افراد مورد استفاده قرار مين خطاها ين است که در آن اجتماع چيا

چ .ک.فقـط در اجتمـاع ح  . ز هرگز وجـود نداشـته اسـت   ير نخ بشين وجود ندارد و در تاريه ايشب يزين چيدر خارج از چ. ديريگ يم

 ي درباره يزيشناسند با هم هستند، همه و هر چ يگر را نميهمد يدو نفر که حت ين، وقتيخارج از چ. ن صورت استيبه ا يطانيش

  .يعيکامالً باز و طب يصورت ند، بهيگو يشان را به هم م خانواده

موضـوعات   ي ز دربـاره يـ همـه چ  يلـوح هسـتند، حتـ    ساده يليکنند که مردم خارج خ يفکر م ين اصليسرزم ياوقات اهال يبعض

ن خاطر اسـت کـه   يبد] زهايل چين قبيا[ست؟ ينطور نيا اياست، آ يبشر يعين رفتارِ طبياما ا. نديگو يشان را به مردم م يخانوادگ

 ياسيس يها ان جنبشيباشد که از م ين ميز اا ياند؛ و ناش د، توسط آن اجتماع، خراب شدهين توسط فرهنگ آن حزب پليمردم چ

! است يطانيش از حد شيچ شرور واقعاً ب.ک.آن ح. ترسند يز ميکنند و از همه چ يوسته افکارشان را پنهان ميآنها پ. اند آنجا گذشته

  )قيتشو  (

در حـال حاضـر،   . انـد  بـوده  قـدم  ن ثابـت يچ يک دهه در اعتراض آرام مقابل کنسولگريش از يب يدان در انگلستان برايمر: ديمر

  .آن دارند ي درباره يدان نظرات مختلفيمر

بـه فـا    ياعتباربخشـ  يدان دافـا بـرا  يکه مر ييک کارهاي کيکه باشد،  ين است که، هر مورديکنم ا يکه فکر م يزيچ :استاد

کنـد   يا کمک مي، که به مردم دنشود يز مين يرون کنسولگرين شامل نشستن آرام در بيو ا. د استاد استييدهند مورد تأ يانجام م

. طان اسـت يشـ  ين افشـا يا. ن افراد در حال شکنجه شدن هستندينند ايشود رهگذران بب يکه آگاه شوند و درک کنند، و باعث م

و . ام ق کـرده يکـرد را تصـد  ين رويدر تمام مدت ا) قيتشو  . (د انجام شوديد و بايا است که انجام داده ين کار بزرگيکنم ا يفکر م

چ .ک.م رذل حيـ رژ يفقط برا. ستيدادن ن يدر حال رو يزين چيچن يچ کشوريه يکنند که در مقابل کنسولگر يمردم توجه م

  .ام د کردهييکرد را تأين رويشه ايهم. افتد يد اتفاق ميپل



٨ 
 

کهن در حـال   يوهارين است که نيکننده ناراحت است، در اغلب موارد علتش ا  هيتزک  ک هميبدن  ي، وقتين اصليدر سرزم: ديمر

 ين، وقتـ يرون آمدن از چـ يبعد از ب. ميکرد يبا افکار درست و نگاه به درون با آن مقابله م يشکنجه و آزار فرد هستند، و ما همگ

  .ن ندارمياز ا يمن از اصول فا درک خوب. دهند ين بردن کارما نسبت ميکننده ناراحت است، آنها آن را به از ب  هيتزک  ک هميبدن 

گر وجود دارد و آن شما را شـکنجه و آزار  يد يدر بعدها ياديار زيطان بسين، شي، مخصوصاً در چيطانيط شيک محيدر  :داستا

ـ  . وجود ندارد، و فشار رفته است ياديقدر ز آن يطانين عوامل شيدر خارج از چ. کند يم ن بـردن کارمـا   يدر حال حاضر، خـواه از ب

مـن  . کنـد  يفقط نامشان فرق مـ  –کسان استيکامالً . کهن است يروهايتمام آن کار ن، يطانيا مداخله از طرف عوامل شيباشد 

نطور است که يکمتر ا يو حت. کنم يق نميک از آنها را تصديچ يه. دهند يکهن انجام م يروهايهستم که ن ييمخالف تمام کارها

  )قيتشو  . (شوند يين زجرهايد مجبور به تحمل چنيدان دافا بايمر

ن افتخار را دارم يک کنفرانس فا حضور دارم، و اکنون اياست که در  ين باريامروز اول. کسب کردم ۲۰۱۰را در سال  من فا: ديمر

  .ابت از طرف خواهرم و دخترش به استاد درود برسانميد که به نيلطفاً به من اجازه ده. نميکه شخصاً استاد را بب

  .داند ياستاد م. متشکرم، متشکرم :استاد

االت متحـده آمدنـد   يـ داً شکنجه شـده بودنـد و بـه ا   ين که شديچ ين اصليدان سرزميمر يلم بپرسم که چرا برخياد، مااست: ديمر

  .رد شد ياسيس يپناهندگ يشان برا درخواست

د امـا هنـوز انجـام    يـ د انجام دهين هست که بايکارها در چ يد هنوز برخين است که شايل اول ايدل. ل وجود دارديدو دل :استاد

م يگـو  ينم. کنم يد؟ فقط از نظر اصول فا صحبت ميا د اما هنوز نجات ندادهيهستند که قرار است نجات ده يد افراديشا. ديا هنداد

سـوال   ياالت متحـده وقتـ  يد، کارمندان مهاجرت ايدان يطور که م  ن است که، همانيگر ايل ديدل. ت شماستين لزوماً وضعيکه ا

ـ  ي دهيـ ا ي، وقتـ ين اصـل يدر سرزم. ميستيم رک نيکن يها صحبت م ينيما چ يما وقتا. ح هستنديرک و صر يليپرسند خ يم  يکل

ن، يبنابرا. کنند ينگونه فکر نمياما مردم در اجتماع غرب ا." ن استيا ي اوه، درباره" –شوند يمتوجه م يشود، مردم همگ يمنتقل م

بـه مـن    يحيچـرا جـواب صـر   "کنـد،   يمـ  يت را عصـبان اوقات کارمندان مهاجر يروند، و بعض يش نميهموار پ يليامور اغلب خ

از  ين ناشـ يـ ا. دييگو ياما شما دروغ نم. دييگو ين است که دروغ مين کردن شما به خاطر اٍم کنند که ٍمن يآنها فکر م" ؟يده ينم

م يد مسـتق يـ کن يسع. داردوجود  ييها واقعاً تفاوت. تان است ميا مفاهيا روش تفکرتان، درکتان يد، يکن يزها را ابراز ميکه چ يروش

  .فرد ي هيت تزکيوضع: است ياتيز وجود دارد که حين يگريل ديالبته، دل. ديپاسخ ده

 يدان دافـا يکه از اشتراک منابع مر يخوب يها دهيا ايرا استخدام کند، آ يف افراد عاديوظا يبرخ يبرا يا اگر شرکت رسانه: ديمر

  کند؟ يدا ميپ درز يد به اجتماع افراد عاديآ يما به دست م

د يـ استخدام کن يابيا بازاريغات يتبل يکار بر رو يرا برا يافراد عاد يف است و برخيخودتان ضع يغاتيتبل يها يياگر توانا :استاد

در همان دفتر بـوده، آنگـاه ممکـن اسـت     ] کننده نير تمريغ[زها، اگر فرد ير چياما، در مورد سا. نباشد يممکن است موضوع مهم

. ند مراقب نباشنديگو يآنچه که م ي د دافا است و دربارهيک مريها فکر کنند او  يليار محتمل است که خيبس. باشد يمشکل بزرگ

آن فرد وجود داشته باشد،  ي سابقه ي درباره يو اگر مسائل. داشت يشوند تفاوت وجود م يده ميزها فهمينکه چگونه چيمطمئناً در ا

. رديـ گ يدر نظـر مـ  " اطالعـات "فالون گونـگ را   ي درباره يهرگونه خبر يطانيحزب ش. ردآو يرا بوجود م يتر آنگاه مشکل بزرگ

آنهـا را در  . ديـ ش خودتان نگه نداريد، آنها را پيکن ياستخدام م يرا از اجتماع عاد ياگر افراد. ده هستنديچيزها پين چين، ايبنابرا

دان دافـا  يـ نهـا مر يکنندگان هستند و ا نيرتمريدانست که آنها غ دان دافا خواهنديق مرين طريبه ا. ديمستقر کن يا مکان جداگانه

  .ن صورت با هم مخلوط خواهند شدير ايدر غ. هستند

ن مـورد  يچـ  يکار اجبـار  يها ها و اردوگاه هنوز در زندان ياديز يدان دافايمر. ن هستمياز شمال شرق چ ييد دافايمن مر: ديمر

  م؟يد کنيم چه باينجات ده يشکل مؤثرتر مان را به کنندگان هيتزک همنکه يا يبرا. رنديگ يشکنجه و آزار قرار م
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تـان کـه    کننـدگان  هيتزک کمک به هم ي دان دافا، فکر کردن دربارهيبه عنوان مر. خودش را دارد ي هير تزکيمس يهر فرد :استاد

ه، يد، در تزکيگونه آن را انجام دهنکه به طور خاص چياما در مورد ا. سته و مناسب استيشوند شا يمتحمل شکنجه و آزار کمتر

] رياز مسـ [تش خـارج  ياش خوب باشد، کمک کردن آسان است؛ اگر وضع هيت تزکياگر وضع. ديآ يان ميفرد به م ي هيت تزکيوضع

، ديـ د که آنچه را که بايخود را کن ين سعيد بهتريتان با م که در حد توانيتوانم بگو يفقط م. باشد، کمک کردن آسان نخواهد بود

طان و مهار کردن يش يآنها در حال افشا. آن هستند يسراسر جهان در حال کار کردن بر رو يدان دافايدر واقع، مر. ديانجام ده

  .آن هستند

  استفاده کنند؟ ياجتماع به خوب يها د از رسانهيدان دافا چگونه بايمر: ديمر

هسـتند   يدان دافا اموريامور مر: ان کنمين صورت بيآن را به ا دياستفاده کنند؟ بگذار يبه خوب يمردم عاد يها از رسانه :استاد

م يعظـ  يد، تقوايکن يحساب م يعاد يها رسانه يانجام آنها رو ياگر برا. ميد خودمان آنها را انجام دهيبا –ميد اداره کنيکه ما با

قت را يحق يا اگر روزنامه. دارند يمير عظيتأثها  روزنامه يد، برخيدان يطور که م  همان. بود ياد ميش از حد زيب يا آن شرکت رسانه

د که يکرد ي، شما فکر م  داد ياد، از ابتدا تا انتها پوشش ميزها را، با وضوح زيکرد و چ يشکنجه و آزار فالون گونگ فاش م ي درباره

 ين کـار يهن مطلقاً حاضر به چنک يروهاياما ن. است ين واقعاً عاليکردند که ا ياز افراد فکر م ياريبس. است يز خوبين قطعاً چيا

را " يطيمح"اصطالح  ن بهيهستند که ا يزيآنها مطلقاً مخالف چ. کرد ياند را نابود م ب دادهيکه نظم و ترت يطيرا محيبودند، ز ينم

 يعـاد  افـراد  يهـا  هـا رسـانه   ن سالين خاطر است که در تمام ايبه هم. کند، خراب کند يش ميدان دافا را آزمايکه باور دارند مر

آن کار  ين هرگز از شما نخواستم که بر رويدانستم، بنابرا ين مسائل ميا ي ها قبل درباره من مدت. اند آن گزارش نکرده ي درباره

  .ديآ ياز کار در م يد ماجرا منفيد و آن کار را انجام دهيکه برو يتا زمان. ديکن

ن مـورد آنهـا   يـ انـد، کـه در ا   افتـه يقت را دريدان دافا حقيم تعامل با مرا هنگاياند  ون را تماشا کردهيگزارشگران، شن  يالبته، برخ

 يار خـوب و عـال  ين البته بسـ يوجود دارد، و ا ينيمع يزهايچ ي درباره يگاه گزارش ياوقات گاه و ب ين بعضيبنابرا. متفاوت هستند

است که بتـوان آن   ين تنها صورتيا. استانتخاب کرده  يا ندهيخود آ يتوان گفت که آن فرد برجسته است، و برا يفقط م. است

ن يل گزارش دهند، در ايما را به تفص يا افراد ماجرايدهند،  يتر رو بزرگ ياسيدر مق ييزهاين چيد چنياما اگر بخواه. ان کرديرا ب

ست که استاد به يز نين نيد و به خاطر ايد آن را به انجام برسانيتوان يست که شما نمينطور نيا. فتاده استين هنوز اتفاق نيها ا سال

  .هستند يکهن در حال مهار و کنترل کردن اجتماع عاد يروهاينطور است که نيا. شما اجازه نداده نباشد

ت يـ در سمت اکثر يبشر يها يوابستگ ي واسطه ن بهيا ايآ. وجود داشته است يطانيمداخالت ش يراً در هنگ کنگ برخياخ: ديمر

  وجود دارد؟ يگريل ديا دالياد؟ هنگ کنگ اتفاق افت يدان دافايمر

. آن فکـر کنـد   ي درباره يد به آراميبا يهر کس. ديريگر نگيکديد انگشت اشاره را به سمت يخور يبه مشکالت برم يوقت :استاد

طان را افشـا  يدر آنجـا شـ   يوقتـ . ش اسـت يها رون آروارهيخط مقدم است، و آن اکنون درست ب يطانيحزب ش يهنگ کنگ برا

بـود اگـر    يمـ  يعـ يرطبيغ. رنـد يگ يشـه درد مـ  يتـا ر ] از فرط به هم فشردن[ش يها شود که دندان يقدر پر از نفرت م د، آنيکن يم

العـاده عمـل    هـا شـما فـوق    ن سـال يـ در تمام ا. العاده هستند دان دافا فوقياما مر. داد يرا انجام نم يطانيش يآن کارها] چ.ک.ح[

شود کـه   يقدر پر از نفرت م اگرچه آن. دياد افشا کنيطان را با قدرت زيد که شيا آمدهن بريا ي ط از عهدهيد، و تحت آن شرايا کرده

اصطالح  آن به ي درباره يگر حتيرش، ديز اخيآم جنون يو با تقال. ست که بتواند انجام دهدين يرد، اما کاريگ يش درد ميها دندان

مشاعر خـود را از دسـت داده و    يطانياند که حزب ش دهيا ديدن مردم. دهد ينم يتيظاهر، اهم] حفظ[ا يخود " ک کشور، دو نظامِي"

  .ف خود دچار جنون شده استيکث يها لهيدوباره با ح

دان دافـا  يـ ب داده شـد کـه مر  ياست که سابقاً نظم و ترت ين مکانيا. ديت عمل کنين زمان الزم است که با آرامش و عقالنيدر ا

کهن در حال  يروهايو ن. دوام داشته باشد؟ دوام نخواهد داشت ياديتواند مدت ز يم يا چنان جنونيپس آ. قت را روشن کننديحق

 يفـرد  ي هيک موضوع تزکيداشته باشد،  يک نفر مشکلياگر . را هدف قرار دهند ينيمع يبشر يها يانجام آن هستند تا وابستگ

بـا   ين، وقتيبنابرا. وندديپ يتر امور به وقوع م ت بزرگيمشکل داشته باشند، مشکالت در وضع ياديه، افراد زياما اگر در تزک. است
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ت يوضـع  ي ن امر بوده اسـت، و مـن در حـال مشـاهده    يا ي استاد در حال مشاهده. دين بمانيد آرام و متيد بايشو يزها روبرو ميچ

  .کند يم يدگيرس ين مسائليبه چن ينکه چگونه هر فرديدان دافا هستم و ايمر يذهن

د آنهـا را  يـ م چگونه بايکن يبرخورد م ييزهاين چيبا چن يوقت. کنند يفا را در همه جا پخش م يجعل يها افراد آموزش يبرخ: ديمر

  م؟ياداره کن

زها بـه نوسـان   يچرا افراد هنوز توسط آن چ. ان آن استين پايد، و ايد، به آن نگاه نکنيبه آن گوش نکن: ک فرديدر مقام  :استاد

ن مسـئله  يا ي ن را اعالم کرده است و دربارهيبارها ا يينگهويت ميسا دانند که وب يو ماست  يدانند جعل يکه م يند وقتيآ يدر م

  صحبت کرده است؟

 يست که برخـ ين نيا علتش ايست؟ آيافتد چ يان شاگردان ما اتفاق ميدر م يزهاين چينکه چنيعلت ا: ميشيندياش ب د دربارهييايب

کهن بـا   يروهاين، نيبنابرا. است يبرآمده از تفکر بشر يا ين وابستگيوند؟ ارا بشن يعات اطالعاتيق شايافراد دوست دارند از طر

ر نخواهد کرد و از ييسقوط کند، تغ ينديطرز بد و ناخوشا م که او بهينکن ياگر کار"کنند،  يفکر م يهدف قرار دادن آن تفکر بشر

کننـد کـه آن افـراد برونـد و      يمـ  ين کاريو بنابرا." ن موضوع سقوط کنديم که او در ايکن يد کاريبا. ت رها نخواهد شديآن ذهن

ن اسـت کـه آن را انجـام    يهمـ  يعات عالقمندنـد و بـرا  يکنند خودشان به شـا  يعه را پخش ميکه شا يافراد. کنند يپراکن عهيشا

  .دهند يم

آن شـدند، و از افسـوس و   عاقبـت متوجـه   . ن خوردند و نتوانستند بلند شونديها زم سال ياند؟ آنها برا افراد سقوط نکرده يا برخيآ

ک اصل استفاده يد از يطان اجازه دادينکه به شيشناسد، اما به خاطر ا يت نميرا به رسم ييزهاين چياستاد چن. دنديندامت رنج کش

وجـود   ييهـا  انيـ د، چنـان ز يـ را رهـا کن  يد زودتـر آن وابسـتگ  يتوانسـت  ياگر مـ . ببرد است که جرأت انجام آن کار را به خود داد

ه يـ افـراد در گذشـته تزک   يوقتـ . اسـت ] مهـم [د يـ کن يه ميتزک ين گروه بزرگيان چنيکه در م ين مخصوصاً هنگاميا. شتدا ينم

هـدف قـرار دادن و زدودن    يبـرا  يمختلفـ  يکردهـا يه موفـق شـود، رو  يـ را قادر کـرد کـه در تزک   ينکه فرديا يکردند، برا يم

شان را هـدف قـرار   يها يطان وابستگيدارند، ش ييها ين دافا کوتاهدايمر يآنگاه، وقت. شد ياستفاده م يمختلف بشر هاي يوابستگ

ا يـ فتد، يکند که اتفاق ب يم يد هدف قرار داده و کاريترس يطان هر چه را که از آن مياوقات ش يبعض. کند يجاد ميداده و دردسر ا

  .آورد يبار م کند به يهر چه را که ذهنتان آن را رها نم

  ر بازگردند؟يم که به مسياند کمک کن ا سقوط کردهياند  که کوشا نبوده يدانيرم به ميتوان يچگونه م: ديمر

ن است که يعلتش ا. ديد، روشن کنيکن يده است روشن ميکه فا را آموزش ند يفرد يطور که برا  ق را همانياو حقا يبرا :استاد

از  يا چ قطعـه يوانـد، و قـادر نخواهـد بـود کـه هـ      و را از بـر بخ يـ گر قادر نخواهد بود لون يد يکبار که او سقوط کرده باشد، حتي

  .د دوباره از اول شروع کنديبا. د از نو شروع به مطالعه کنديبخواهد برگردد، با  اگر او واقعاً. اوردياد بيدافا را به  يها کتاب

ـ . کننـد  ينمـ  ياديـ ها به عمل آمده توجه ز که در کتاب ينيچ ِ رات حروفييدان به تغيمر يبرخ: ديمر  ييهـا  ن کتـاب يه چنـ چگون

  بعد منتقل شوند؟ يها توانند به نسل يم

د در مورد آنچه که قرار است انجـام دهنـد بـه    يدان دافا باياما، مر. بعد را اداره خواهد کرد يها استاد امور مربوط به نسل :استاد

  .عمل کنند يخوب

  .وابسته هستند يليد، اما به درک خودشان خکنن يسخت کار م يلين وجود دارند که خياز شاگردان از چ يکم ي عده: ديمر

 يبرخ يبشر يها تين است که ذهنيلش ايک دليد است؟ يقدر شد  نيا ين اصليخوب چرا شکنجه و آزار در سرزم. واقعاً :استاد

کامـل    تماماً تواند ياحتماالً نم يچ کسيه ي دهيد، ايکن يک گروه کار ميبا هم به صورت  يام که وقت گفته. د استيار شديافراد بس

ز را مد روز در نظر يک چين صحت ندارد که مردم امروز يا ايو آ. طور  نيز هميت امور نير است و وضعييوسته در تغياجتماع پ. باشد

شـخص شـما    يهـا  دهيـ د کـه ا ين اصرار نداشته باشيبنابرا. ر استييدائماً در حال تغ ين اجتماعيا. گر رايد يزيرند و فردا چيگ يم
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اگـر احسـاس   . ديـ آن سخت کار کن يگر بر رويد و با همدياست، برو] الزم[اتمام کار  يبرا يزيکه چ يتا زمان. است خوب يليخ

ن قابل يد، آنگاه ايد که آن را بهتر سازيکن ين تالشتان را ميست، و شما بهتريآل ن دهيها در حد ا نهيزم يدر برخ يزيد که چيکن يم

. د انجـام دهـد  يـ کننـده با  هيـ ک تزکيـ است کـه   يزين چينند و ايخواهند بب يم ييخدا است که موجودات يزين چيتوجه است، ا

روز شـده  يـ ممکن است شـما در بحـث پ  . العاده است ا فوقيکامل  يچه کس ي دهيا ايده يست که کدام اين نيموضوع ا) قيتشو  (

ن، يـ و گذشـته از ا . نـد يخواهـد آن را بب  يز نمـ يمخالف آن هستند، و استاد ن يياست که موجودات خدا يزيقاً چين دقيد، اما ايباش

د و يـ کن يآن کار م يرو ين صورت، وقتيچون به ا. کمتر کامل باشد، بهتر است] يا دهيا[کنند که هر چه  يکهن فکر م يروهاين

ت بـه هـر   يآن وضع. قابل توجه است نياد، آنگاه ييزها را جبران نمايد آن چيشود، اگر بتوان يدر آن آشکار م] موجود[انواع نواقص 

  .کنند ينگونه به آن نگاه ميآنها ا. ه کننديداده است تا با هم تزک يفرصت يکس

شـان   روزانـه  ين زنـدگ يتأم يبرا يچ درآمديکنند، و ه يوقت کار م طور تمام ن رسانه بهيچند يکنندگان برا هيتزک هم يبرخ: ديمر

ن درک يکنندگان به ا هيتزک يبرخ. شود يکنندگان اهدا م نيتوسط تمر ن پوليدهند؛ ا يارائه م يخرج ها کمک رسانه يبرخ. ندارند

ن آنهـا  يسـت، و بنـابرا  يپرداخت حقـوق ن  ي آموزش داده شده توسط استاد درباره ينه موافق با فايهز رفتن کمکياند که پذ دهيرس

قـت کـار   يحق يروشـنگر  يها ر پروژهيااند که در س آنها اکنون انتخاب کرده. اند دا کردهيپ يک شغل عاديشرکت را ترک کرده و 

  د آن را درک کنم؟يچگونه با. نه روبرو هستميهز افت کمکين سوال دريز با ايمن ن. کنند

ن زمـان  يتر عيرا در سر يا ک شرکت رسانهيد ياگر بخواه. اند ارائه کرده ييها نهيهز ها با موافقت من کمک از رسانه يبعض :استاد

ر يپـذ  ا آن امکـان يـ وقت کـار نکننـد، آ   باشد؟ و اگر افراد تمام يتواند عمل يد، چگونه مينداشته باش يد، اما حقوقيممکن موفق ساز

عمـل   يقرار است از اول شروع کرده و به خوب يو يت يد يت مثال، اگر ان يبرا. ندارد يرادين انجام آن در آغاز کار اياست؟ بنابرا

مسئول . افتيادامه نخواهد  يلين خياما ا. طياز زمان انجام داد، به خاطر شران دوره ين کار را در طول ايست که اين يکند، مشکل

  .ادامه داشته باشد ياديمدت ز يگذارد که آن برا يد نميجد

د يچه با. اند ه خارج شدهياز تزک ين کوشا نبوده و حتيدر چ يميشاگردان قد يگذشته است، برخ يادينکه زمان زيبه خاطر ا: ديمر

  م؟يکن

سـتند غربـال   يا در حـد اسـتاندارد ن  يرا که کوشا  يند کسانهخوا يقاً ميکهن دق يروهاين –ديدان يا نميه، آيرخصوص تزکد :استاد

غربال شده و فقـط   يو جدا کردن طال است، درست است؟ شن و ماسه همگ يريه درست مثل زرگيشد، تزک يقبالً گفته م. کنند

ان بادهـا و امـواج   يـ ؟ در م"کننـد  يبزرگ، شن را غربال مـ  يها موج"د ندارد که، ن مضمون وجويبد يا عبارتيآ. ماند يم يطال باق

  .ماند طال است يم يکه باق يزيشود شن و ماسه است و چ يکه غربال م يزيبزرگ، چ

. رنـد يخـود بگ  يهست ي درباره ياتيح يميخ، تصمين دوره در تاريا يد در طيشعور با يموجودات ذ يکنم تمام يقت، فکر ميدر حق

مجبور به  يچ کسيدرست، ه ي هيک روش تزکيدر . دارد ين تماماً به خود آن فرد بستگيه کند، ايگر تزکيخواهد د ينم ياگر فرد

ن يـ ن در تمـام ا يبنـابرا . اسـت  يو ساختگ يکنندگان جعل هيان تزکياگر قلب فرد با آن نباشد، آنگاه حضور او در م. شود يه نميتزک

د، يـ کن يه نمـ يـ د، من، به عنوان استاد شما، از شما مراقبت خواهم کرد؛ و اگر تزکيکن يه ميگر تزکن بوده که ايکرد من ايمدت رو

  .نخواهد بود ياگر قلب فرد با آن نباشد، عمل. ديد که برويآزاد

زنـدان   يها تيدان دافا را کاهش دهد، اما استفاده از محکوميمر يکار برا يها د شروع کرده که استفاده از اردوگاهيحزب پل: ديمر

  ا شدن کرده است؟يطان شروع به احيا دوباره شيآ. ش دهدين زندان را افزايسنگ يها تيو محکوم

اش را  يطانيشـ  يترفندها يتمام. طان تمام شده استيش يها حقه. ديجد يک بطرياست از شراب کهنه در  ين مورديا :استاد

  .ش شونديآزما يبشر ياه يبه مردم نشان داده است، و آن کار انجام شده تا وابستگ

ا اکنون يآ. د به آنجا بازگردندين نبايخارج از چ يدان دافايان کردند که مريخود ب يفا يها ش، استاد در آموزشيچند سال پ: ديمر

  ن بازگردند؟يتوانند به چ ين ميخارج از چ يدان دافايمر
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د، دو يـ اگر اجـازه دهنـد برگرد  . نديآ يقطعاً سراغ شما م د، آنهاين بازگرديد و به چيطان هستياه شياگر شما در فهرست س :استاد

ن يـ ر ايـ در غ. ک جاسوس کنندين است که شما را يا يگريرند؛ ديبگ" اطالعات"اصطالح از شما  ن است که بهيا يکي: هدف دارد

گردنـد،   يانـد برمـ   ن داشـته يکه به چـ  يافراد از سفر يليخ ين است که وقتيهم يبرا. دهند يبرگشتن نم ي صورت به شما اجازه

افراد ." ديکرد يد چه مين بوديدر چ يمشکل بتوان گفت که وقت"کنند،  يآنها فکر م. کنند يشان به آنها اعتماد نم کنندگان هيتزک هم

  د؟يرا فرابخوان يين دردسرهايد چنيخواه يا واقعاً ميآ. نگونه فکر خواهند کرديا

ن اردوگاه را افشـا  يمنتشر کرد که شرارت ا يز کتابين يک فرد عادي. افشا شد يانطيار شيبس يک اردوگاه کار اجباريراً ياخ: ديمر

 يکـار اجبـار   يهـا  کـه در اردوگـاه   ين اصـل يخواهند با شاگردان سـرزم  يهستند که م يعاد ييها و رسانه يو افراد عاد. کند يم

لم از استاد بپرسـم،  يما. ها را افشا کنند شرارتش گذاشته و يلند که قدم پيما ينيشاگردان چ يبرخ. اند مصاحبه کنند شکنجه شده

  ن کار مناسب است؟ين زمان انجام ايا در ايآ

ار يتواننـد تـالش بسـ    ين مـ يچ ين اصليشاگردان خارج از سرزم) قيتشو  (م؟ يچرا آن را افشا نکن. البته که مناسب است :استاد

ام و مـن   ن شکنجه و آزار امتناع کردهيرش ايشه از پذيهم. کنندخود توجه  يمنيد به ايشاگردان داخل با. را صرف آن کنند ياديز

  )قيتشو  . (رفتيهرگز هم نخواهم پذ. رميپذ يکهن را نم يروهايب داده شده توسط نينظم و ترت يزهايآن چ

شـاگردان در   يبرخـ جاد اختالل در فا خاتمه دهند، اما يخواهد به ا يرا منتشر کرده که از افراد م يوسته مقاالتيپ يينگهويم: ديمر

  .اند آن روشن نشده ي ن هنوز دربارهيچ

د چـرا اخبـار و   يـ دان يا مـ يـ آ. کنند يمخالفت م يينگهويبا م يطان در حال کنترل شدن هستند، و حتيآنها توسط ش. واقعاً :استاد

اسـت کـه    ييآن سـکو نان اسـت، کـه   يم آن قابل اطمين است که به شما بگويا يکنم؟ برا يمنتشر م يينگهوياطالعات را در م

چ يز مواظـب آن اسـت، و آن هـ   يم، استاد نيگر که صحبت کنيد يا هياز زاو. توانند ارتباط برقرار کنند يق آن ميدان دافا از طريمر

  .نخواهد داشت يا مشکل عمده

 ييهـا  بـه بازداشـت   ن منجـر يا. دهند يها را با هم در منظر عموم انجام م نيتمر ين اصليکنندگان در سرزم هيتزک هم يبرخ: ديمر

  .کنند يقت را روشن نميو آنها فعاالنه حق. شده است

 يط مناسب است، شاگردان در برخيشرا يوقت. ستيقت، و حل و فصل نکردن آن موضوعات، درست نيروشن نکردن حق :استاد

د کورکورانه از آنها يگر نبايد يحنوا ياما برخ. شوند يروبرو نم يروند با مزاحمت يرون مين کردن به بيتمر يکه برا يهنگام ينواح

  .شود يم ييها انيد، چون منجر به تلفات و زين کار را انجام ندهياست، ا يطانيت هنوز کامالً شيوضع يوقت. د کننديتقل

تند هسـ  يادين است که افراد زيا علتش ايآ. اند باوقار منتشر کرده ي هياظهار يينگهويد دافا در ميون مريليم ميفقط حدود ن: ديمر

  م؟يم بهتر به آنها کمک کنيتوان ياند؟ چگونه م ش نگذاشتهياند اما هنوز قدم پ اشتباه انجام داده يکه کارها

سـابق واقعـاً سـقوط     ي کننده هيتزک ک هميکبار که ي. ديعمل کن يد انجام دهند به خوبيدان دافا بايصرفاً در آنچه که مر :استاد

 يبا او طور. ديدار يک فرد عادي يقت برايحق يد که هنگام روشنگريرا داشته باش يکرديکرده باشد، آنگاه نسبت به او همان رو

بـه  . دياو همانند شما است، پس در اشتباه هسـت  يها د که درکيکن ياگر فکر م. کننده است هيک تزکيهنوز  ييد که گويرفتار نکن

 يک فـرد عـاد  يـ  يطور که بـرا   د درست همانين بايرابناب. است يک فرد عاديقاً مثل يکند، او دق يسقوط م ينکه فرديمحض ا

اش  ه را متوقف کند، حافظـه يتزک يام که اگر فرد قبالً به شما گفته. ديقت کنيحق يروشنگر يو يد برايکرد يقت را روشن ميحق

د از يـ ه کند، آنگاه بايکاگر قصد داشته باشد تز. را به خاطر نخواهد آورد يزيچ چين هيبنابرا. از فا پاک خواهد شد ياز هرگونه اثر

  .ه کرده و دوباره از اول شروع کندينو تزک

آنهـا را  . انـد  افت کـرده يدر ياز نواح يارياز شاگردان در بس ييها مطرح شده، کارکنان کنفرانس برگه يها عالوه بر پرسش: ديمر

  .م داديبعداً به استاد خواه
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تـان  ينها را برايا. اند ب کردهيدرود به استاد بوده که آنها را ترک ياديتعداد ز. اند م نوشتهيرا کارکنان کنفرانس برا يکين يا :استاد

از  يژو؛ شـهر جشـ   نيچوان؛ جـ يدو، سـ  ؛ پکـن؛ ژوجـو، هونـان؛ چنـگ    يوان، شـانز يـ  ياز تـا  دان دافايمر ي تمام بدنه. خوانم يم

ن؛ يج اژوانگ؛ پانيجي؛ شيش ژو، گوانگ وين؛ لج وشان؛ شني؛ ي؛ شانزينگ، هوبيفوشان؛ بائود ي انگ؛ منطقهي انگ؛ نانيج لونگيه

انـگ؛  يج لونـگ ينان؛ سوجو؛ چانگچون؛ ه وني؛ يش ؛ شانييانگ؛ آنهوي ائوچنگ، شاندونگ؛ شني؛ ليشان، هب نان؛ تانگيماکائو؛ ج

؛ ين، هبـ شـا  نـگ يانگ، هونـان؛ پ يج نگينان؛ پ وني؛ شاندونگ؛ يفنگ، مغولستان داخل يانگ؛ چيج فانگ؛ مودانگ يوان؛ وي نگيل

شـان،   هونـگ  ي ژو؛ هونان؛ وزارت هوافضـا، پکـن؛ منطقـه    ؛ گوانگيوچي؛ يژونگ، شانز ني؛ جيها ؛ شانگيچنگده؛ ووهان، هوب

؛ يفانگ، هبـ  انگ؛ النگيج ني؛ شيشوئ ي؛ شهر شيش ؛ شهر ووشوئه؛ شهر ماچنگ؛ شهر هوانگيگانگ، هوب ووهان؛ شهر هوانگ

ن؛ هنـان؛  يجـ  انيان؛ تيان؛ دالينگ؛ فوجيائونيسو؛ ل انگيها در پکن؛ ج ها و کالج ؛ دانشگاهچوانيهوآ؛ لشان، س يانگ؛ شهر پانژيژج

  .فرستند يائوکو، و گانسو به استاد درود ميج چوان؛ ژانگيانگ، سيداتونگ؛ د

از آنهـا   يگـر ين قسـمت د يـ ا. اند ب کردهيکارکنان کنفرانس درودها را ترک. شتر وجود دارديب) قيتشو  . (از همه متشکرم :استاد

ـ يـ ؛ ونکـوور؛ ا يي؛ هلند؛ نروژ؛ هـاوا يا؛ رومانيکا؛ استرالياالت متحده آمريآنجلس، ا دان دافا از ژاپن؛ لسيتمام مر. است ؛ يران؛ دوب

کـا، و  ياالت متحـده آمر يا، ايفرنيسکو، کاليفرانس وان؛ ساني؛ تايدني؛ سيا؛ مالزيا؛ فرانسه؛ انگلستان؛ اسپانيتاليتنام؛ کره؛ ايوزلند؛ وين

  )قيتشو  . (فرستند يورک به استاد درود ميوين

ک برگه يک از شما ياگر هر . ش از هشت هزار نفر حضور دارنديامروز در جمع حضار ب. ميگو ياست که اکنون م يزين تمام چيا

د ين بـه آنهـا پاسـخ دادم شـا    که اکنو ييها طور مشابه، پرسش اما به. آنها را بخوانم ي بودم همه يفرستاد مسلماً قادر نم يبه باال م

م، اگـر  يـ ک کنفرانس فا داريهر بار که . از آن بدست آورده باشند يزيدوارم که همه چيام. بودند] زيشما ن يها پرسش[ ي ندهينما

امـا بـه هـر    . شما پاسخ دهد يها از پرسش يشتريکند به تعداد ب يم ين صورت انجام داده و سعيزمان اجازه دهد استاد آن را بد

البتـه، در  . ارائه کند ييتواند راهنما ياستاد فقط م. ديکن يه ميد که تزکيد شما باشيم، هنوز بايگو يست چه اندازه ميرت، مهم نصو

 يامـا هنگـام  . نطور استيمسلماً ا." ه به شما مربوط است، گونگ به استاد مربوط استيتزک"ن هنوز هم صادق است که، يه، ايتزک

مواجـه   يان مـردم عـاد  يـ موجود در م ِ گوناگون يها تيکه با تمام آن مجموعه از وضع يد، هنگاميشو يکه با مشکالت مواجه م

  .ديکن يد که آنها را اداره ميد شما باشين بايد، ايشو يم

ن ايهر لحظه ممکن است به پا. ستين يباق ياديواقعاً وقت ز. دييمايبپ يسفر را به خوب يانيدوارم گام پايام. ن بود صحبت امروزيا

  .)پرشور يطوالن قيتشو . ستنديا يدان ميمر يتمام. (از همه متشکرم. بعد هر لحظه ممکن است آغاز شود ي برسد، و مرحله

  

  

  


