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 االت متحدهيغرب ا ۳۱۰۲ يآموزش فا در کنفرانس فا

 يهنگج يل

 ۳۱۹۲اکتبر  ۹۱

 کايمراالت متحده آيانجلس، آ لس

 (حاضران يتمام ياز سو گرم و يق طوالنيتشو)

ان يحيمسر ، شکنجه و آزاتر واضح يانيبه ب. شودان مغلوب يحيمس دست هبن را نداشت که يقدرتمند روم هرگز انتظار ا يامپراتور

کند به  يجرئت نم يدر اجتماع امروز يچ کسيکه ممکن است به نظر برسد ه يحال در. را رقم زد ين امپراتوريا زوالود که ب

سقوط  يزمان در اندک يشرق ياروپا يکشورها[ يها ميرژ]د که چگونه يد، نگاه کنيبگو يا رومند و متکبر کلمهين دِيچ پل.ک.ح

ه شکنجه و آزار يشب يليد خيچ پل.ک.فالون گونگ توسط ح شکنجه و آزار. هستندز يرل همه چان در حال کنتيخدا. کردند

. از منطق بودند يالعاده متکبر و عار رومند هستند و فوقيار نيکردند که بس يآنها گمان م –روم است يامپراتور دست هبان يحيمس

دان دافا را در يمر ،ه در شروع شکنجه و آزارطور ک  درست همان. فتديت بين وضعيبه ا امروزچ هرگز انتظار نداشت که .ک.ح

اش  اما همه. برند يو ترس به سر م يوقفه در نگران يدائم قرار داده بودند، اکنون آنها هستند که ب اضطرابش و يتشواز  يتيوضع

خواهد بود  مجبورک فرد يکه ش گفتم يها پ مدت. خواهد داشت يدر پاند مطمئناً مکافات  دهاهر آنچه انجام د. ستين نيا

ق مکافات يمتحمل شود؛ هر آنچه انجام داده باشد، مجبور خواهد بود از طردهد  يما انجام ين دنيکه در ارا کاري  هر يامدهايپ

مردم  يبرا يهشدارو  يادآوريآن . است يزندگ ۀن دوريو در هم ين مکافات آنيا ،موارد يبرخدر . ش بازبپردازديبرا ييکارما

 .افتد ياتفاق م دورتر يدر زمانمکافات  گر،يد ددر موار. خواهد بود

 يخ وجود دارد، اما وقتيتار در يفراوان يها درس. استنشده  مواجه يان خوبيخ با پايدر تار يديم پليچ رژيههرگز به هر صورت، 

، هر چه که باشدره شده يکه حسادت بر ذهن چ يا وقتي، باشدسر فرد پر از شرارت  ي، وقتشده باشندافراد شرور دچار جنون 

بلکه  است،در روزگاران گذشته  انيروم دست هبان يحيو آزار مس شکنجه هيشبن شکنجه و آزار يا. خورد يد به در بسته مييبگو

در واقع ، يشرم يبت ينهاآنها با : بودند اره رخ ندادهين سياست که قبالً هرگز در اصورت گرفته در آن  ياتيجنا. بدتر از آن

اما . اد استيار زياند بس ع قرار گرفتهيفج ين سوءرفتارهايمورد ا که يو شمار افراد دزدند يمرا دافا  ۀان زندديبدن مر ياعضا

 !هستندات ين جناياشاهد  يهانيان در بدن کيد که تمام خدايبدان

کوتاه در نظر  يليا خر يبشر يکنندگان زندگ هيد که تزکيدان يد، ميکن يه ميکه تزک يدان دافا، به عنوان افراديبه عنوان مر

شان به آن  هيق تزکيکه از طر يا يآسمان ۀمرتب؟ است مهم يزيچچه آنها  يپس برا. ننديب يز نمين چيتر رند و آن را مهميگ يم

در شروع اصالح فا، . دارد يد هدفيآ يا مين دنيکه به ا يدارد؛ هر فرد يتيد مأموريآ يا مين دنيکه به ا يهر فرد. ابندي يدست م

نقش  کهستند ينجا نيآنها ا ۀفا آمدند، اما هم يبرا يا هستند همگين دنيکه اکنون در ا يمردم: به من گفتند انيخداري از بسيا

... او قرار دارد يکه روبرو يين دافايکه باشد، با ا ي، آن فرد هر نوع فردکه باشد يتيهر وضعاما . فا کننديا شما يفا يبرا يمثبت

ا خردمندان، يسان ياز قد کي چيرت، هيار با بصيبس يها تياز آن شخص کيچ يکهن تا امروز، ه يها ز زماند که ايدان يشما م
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ند که يبگو يا د عدهيشا. شرح دهند يها و ملکوت را به خوب ن انسانيا ارتباط بيه، يهان، اصول تزکيک ياديق بنيتوانستند حقا ينم

د آن را يکن يا انتخاب مين است که آياز ا يفقط موضوع. است آشکار شدهن فا ين بار با آموزش اياسرار آسمان ا ترين ژرفهمۀ 

 .شد افت خواهديز درون آن يچ د، همهين کنيد، که آن را تمريد که آن را بخوانياگر انتخاب کن. ديه کنيد و با آن تزکيبخوان

اجتماع در ن مخصوصاً يو ا. آرام داشته باشند يکنند ذهن يم يا زندگين دنيکه در ا يشوند مردم ين ميها مانع از ا يانواع وابستگ

ق يهمواره از طر –نيات مردم چيو اخالق يرفتار کينزاکت، نتفکر،  بيتخر يبرا –ديپلچ .ک.در آنجا ح. صحت داردن امروز يچ

که در  يمردمبه . استبوده مند  العاده نظام فوق يمند، به روش نظام يبه روش ييدر حال انجام کارها ،رکانهيز ياعمال نفوذها

ن فکر است ير ايدرگ ،ذهن همۀ افرادکه عمالً  ديابي يدرمد و يندازيب ينگاه –از مردم يمين گروه عظيچن –ن هستنديسراسر چ

 که ييو به کارها ن متمرکز کننديشان را بر ا ذهن مردم خواهد يم يطانيحزب ش .عاً به ثروت برسندينکه سريکه ثروتمند شوند، ا

داشته آرامش  يا لحظه يبرا يحتتوانند  ينمن ي، مردم چقرار يناآرام و بشه يهم ييها با ذهن. نکنند يتوجه دهد يانجام محزب 

، يعاد يا در کشورهايغرب،  جهاند، در يدان يطور که م  است؟ همان يعين طبيا ايآ. هستند نطوريا نيچ اکنون تمام مردم. باشند

 يا يعيطب يمردم زندگ. است ياز زندگ يبخشن صرفاً يا. داشته باشند يعاد يو شغل شان را بگذرانند يامور زندگتوانند  يمردم م

مردم د از يحزب پلکه  يزيچ خالفنطور هستند، بريمردم در سراسر جهان ا. شاد هستندکند  يعرضه م يکه زندگآنچه  بادارند و 

د، آن را يرا داشته باش يزي؛ اگر قرار نباشد چاو است ۀگذشت يها يزندگ يکارماجۀ ينتک فرد ي يت ماليوضع. ساخته استن يچ

متوجه  .نداشته باشند گوش شنوايي براي شنيدن حقيقت شود يباعث م[ ن امروز دارنديکه مردم چ] يذهن ناآرام. د داشتينخواه

 فوق، ه بر موردعالو. دشو يک ميسرعت نزد ان بهيخشم خدانکه ياا يو  دارند آنها را نجات دهند يافا سعدان ديشوند که مر ينم

ن يو البته، فقط ا. رنديدان دافا را نپذيمر قتيحق يباعث شده که روشنگر مطمئناًا کرده است قطان در مردم اليکه ش ييها دروغ

وجود دارند که آنها  درون بدن افراد يحت يطانيش يطور عوامل  نيدر پشت افراد و هم يطانياز عوامل ش ياديار زيتعداد بس. ستين

 .دهندقت گوش يشوند که به حق ين ميکرده و مانع از ا را کنترل

م يعظ يروين. ن رفتن هستنديدر حال از ب يا ندهيطور فزا طان بهيو عوامل ش ندرييدر حال تغ يريطرز چشمگ بهامور اکنون البته 

ف يتوص يبرا "نيزمپوشاندن آسمان و  در برگرفتن" اصطالح يحت. سطح است طرفهان به يزکياصالح فا در حال آمدن از ر

 يشمار ي؟ به دفعات بباشدم يعظد يبا چقدرتراکم آن  ،ديآ يسطح م طرفهان به يزکياگر آن از ر: ديريدر نظر بگ. ستين يآن کاف

انجام داده است،  يچه کار يچه کسنکه يا. اندازد يرا جا نم يزيچ چيز را در بر گرفته و هيچ همه –خواهد بوداز آب  تر متراکم

به وضوح آن  يتمام –ستشده اانجام خ يدر تارآنچه فرد انجام داده است، آنچه که فرد داشته است، ک يکه  يرافکا يتمام

ان آن گذشت، يت مجموعاً از ميکه بشرباشد ون سال يليم ۳۱۱ا يون سال يليم ۹۱۱تاريخي به قدمت خواه . خواهد شدآشکار 

ن در حال يبنابرا. استت قرار گرفته ين وضعيتر خطرناک دردانند که بشر  يم تيتمام بشر. بود يانين روز پاياانتظار  يبراآن  تمام

 يها و دولت. دانند يهمه آن را م کنم، درست است؟ ينم يا اغراق و مبالغهستم، درست است؟ ين يزيانگ جانيه يزهايان چيب

در انتظار خ بشر ثبات را حفظ کنند، يتار ۀدور نياز اکنند که در گذر  يم يصرفاً سع. دانند يمآن  هدربارشتر يب يکشورها حت يبرخ

ان توسط اصالح فا در حال دوباره خلق يخدا يبرخ ياما حت. نشان دهند يان رحميد خدايا شايرخ دهد  يا که معجزهنيد ايو ام

 .شدن هستند

نند خودشان درباره امور توا ينکه اکنون ميکم ا دست. هستند تر آگاه يشده است مردم تا حد يطان پاکسازيدر حال حاضر که ش

نکه توسط يا يکند، به جا يد، اکنون خود آن فرد است که درباره آن فکر ميکن يرا روشن مقت يحق يفرد يبرا يوقت. دنفکر کن

ت خود ين وضعيزتريآم طان در جنونيکه ش يدر واقع، هنگام. صحت داردن يچ ين اصليژه در سرزميو ن بهيا. من کنترل شودياهر
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اکنون . طان در حال کنترل شدن بودنديمردم سرتاسر جهان توسط ش –ن نبوديچ ين اصليمربوط به سرزم يا ط مسئلهبود، آن فق

 .شوند يار ميرفته هش امور متفاوت هستند و مردم رفته

 يريگ رهدان دافا از حزب کنايقت مريحق يروشنگر ۀجيد در نتيچ پل.ک.ح ياز اعضا ياديار زيد، تعداد بسيدان يطور که م  همان

ره کردم که عوامل تر اشا شيپ. ش استيوسته در حال افزايپ اند کرده يريگ که کناره ين باعظمت است، و شمار افراديا. اند کرده

درهم و د يچ پل.ک.که ذهنشان توسط ح ييآنها. درست فکر نکنند يزهايد مردم درباره چشو يوجود دارد که باعث م يگريد

 يتيدر وضعمردم از  يميعظچنان گروه . هستند يگريبد د يزهايا چي مند شدندن درباره ثروتدر حال فکر کر برهم شده است

 .ن خطرناک استيا. دهد ير قرار ميقت را تحت تأثيدن حقيشان در شن ييست و توانايها ن انسان درخورهستند که 

ن ي؟ قبالً اشده است اجرا گذاشتهبه  يدموکراسا ين دنيچرا در ا. ستندين يا ن موجودات سادهيدر آغاز اصالح فا گفتم که مردم چ

ان نظم و ياست که خدا يزيز در واقع چين نياما ا. است يک عاليکنند که حکومت دموکرات يفکر م امروزمردم . ام ح دادهيرا توض

هر نکه، پادشاهان يدوم ا. کرد يجاب ميط ايشرابود که  يزيشود، چون چق انجام ين طريبه ا الزم بود، نکهيا اول. ب دادنديترت

و  شد يمدا يبازپاو  ،گذشت يدرم يپادشاه يقبالً، وقت. شان نبودند ياصل يگر در کشورهايد گر در آنجا نبودند،يها د ملتک از ي

 يپادشاه شعورِ يموجودات ذ. نجا آورده شديباال به ا يها توسط او از آسمان يآن گروه قومچراکه بود،  يهنوز هم پادشاه م

کردند؛ پس از  يک سلسله در آنجا اقامت ميرفتند، و در طول  ين ميبه چ ييکارما يوندهايشکل دادن پ يدر ابتدا برااو  يآسمان

ابد، يش از آنکه دافا در ابتدا اشاعه يپ. دادند يرا شکل م يقوم يها شدند و گروه يدا ميبازپ ايدنگوناگون اطراف  يها آن در مکان

ر، يو در دوران اخ. دا شدندين بازپيدر چ يهمگ –از آنها ياديار زيتعداد بس –گوناگون يها تيقوم پادشاهان اعصار مختلفِ

. دا شدندين بازپيز در چيها ن از آسمان يتر ميعظپادشاهان  يد، و حتناز سطوح باال آمدند تا فا را کسب کن ياديزندگان ينما

 ۀاما مداخل. ابديآنجا اشاعه  در را دافا قرار بوديشدند، زدا ين بازپيز در چيم نيعظ يبا تقوا يخيتار يها تياز شخص ياريبس

ن يا يکه وقت اعتقاد داشتندکهن  يروهاين. شوند ها ن آزمونيدتريشد دستخوشط يکهن باعث شده که آنها در آن مح يروهاين

 يروهاين. آورند يدست م به ييکنند رها يم يندگيز که آنها را نمايپشت آنها ن يها اتيم حي، گروه عظآورندبه دست  ييافراد رها

دان دافا را ين و افراد بد استفاده کردند تا مرييسطح پا يطانياز موجودات ش يديطرز شد ن بهيدند و بنابراين را ديکهن ا يطانيش

 برهمدرهم و را  يد از جمله افراد عادآوردند، تفکر افرا يکه به بار م ييها بيو همراه با آس. مورد شکنجه و آزار قرار دهند

به  يعاد شوند که افراد يا باعث ميد؛ يدافا دچار تزلزل شو ها درباريد ينداشته باش افکار درستشما شوند که  يم؛ باعث کردند يم

 آنها که ين خاطر، گناهانيبه ا. کنند يطان را همراهيدان دافا، شيت به مرندر شکنجه و آزار و اها يا حتي  قت گوش نکنند،يحق

 .م استياً عظاند واقع انباشته

شعور را نجات  يخوانم که موجودات ذ يو اکنون هنوز شما را فرا م در حال اشاعه است يا طور گسترده اما به طور مشابه، دافا به

دان دافا قرار است بروند مردم را يمر در حال حاضر. مينيم و ببيصبر کن دينده چه خواهد شد، فقط باينکه در آيدرباره ا. ديده

 يها مکان يبرخ. کند يقت چگونه عمل ميحق يه در روشنگريام که هر ناح ن بودهيا هن در حال مشاهديو بنابرانجات دهند 

. دنن وجود داريچ ين اصلياز سرزم يگردشگر يها از گروه يامروزه تعداد روزافزون. اند عمل کرده يقت واقعاً عاليحق يروشنگر

قت ما در واقع خط مقدم يحق يروشنگر يها مکان. قت را بشنونديمتفاوت حق يطيافراد است تا در مح يبرا يبين نظم و ترتيا

 نيزآنها . ر هستنديگر درگيد يها اند، چراکه با پروژه ، آن را از قلم انداختهينواح ياما برخ. قتيحق يخط مقدم روشنگر –هستند

توانند  يآنها م ۀرا هميکنم، ز يد مييدان دافا را تأيمر يها پروژه ۀست انجام شوند؛ من هميبا ير هستند و ميتأث يدارا طور مسلم به
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 ياريبس ژه،يو بهو  ،وجود دارد ياديز اريبس يگردشگر يها اما، اکنون گروه. ر داشته باشنديقت و نجات مردم تأثيحق يدر روشنگر

 .قت را بشنوندياند حق ن قادر نبودهيچ ين اصلياز گردشگران از سرزم

دهند  يب ميان نظم و ترتيکه خدا يامور. ستين يبعد تک يزيچ چيو ه ،ستيساده ن آنقدرهااصالح فا دورۀ زها در يچ يليخ

قت يدن حقين قادر به شنيکه او در چ ييد، خوب، از آنجايآ يبه خارج م[ نياز چ] يفرد يوقت. رديگ يرا دربرم يعوامل متعدد

هنوز . دين افراد را رها کنيد ايتوان يقت آگاه شود؟ نميبتواند از حق تاست ينخارج  رفتن به يبرا ت شدنيا او در حال هدايست، آين

 .ميعمل کن يهر منطقه به خوب يگردشگر يها قت در مکانيحق يد در روشنگريهم با

ک فرد از ي. پردازش استکارخانۀ ک يصرفاً  فردام که چگونه مغز  کرده صحبتن يقبالً با شما درباره ا. ده استيچيذهن انسان پ

هنگام مرگ، خواه در  بهو . کند يرشد م ينيزم يشود و سپس با مصرف غذاها ينش متولد ميمادر و از گوشت و خون والد شکم

ا يندارند؟ آا افراد روح يآ. ستيم، خود مغز منشاء افکار فرد نييق بگويدق. شود يل ميتبد ا سوزانده شود، به خاکيفن شده ن ديزم

 يست؟ تمامين ين بعد سطحيگوناگون بوده و در ا يکروسکپيم يها هيده است که در الل نشيتشک ين از بخشيبدن فرد همچن

ک يد که چه تعداد سلول در مغز يفکر کن .کوچک است ياند که بدن انسان جهان افراد گفته يبرخ. د کننديتوانند فکر تول يآنها م

، زير ۀسازند؟ هر ذر يها را م آن مولکول زتر،ير يحت ۀداد ذرسازند؟ و چه تع يها را م چه تعداد مولکول آن سلول و .فرد وجود دارند

نگاه رون يهمه به ب. دنيآ يچشم انسان به نظر م يبرا يم آسماناجراکه  شود يده ميدطور   در فضا در نظر گرفته شود، همان يوقت

شما  ين برايو بنابرانبوده  يد سطحن بعيدر اآن نکه يات دارد، فقط ايخود ح يبر رو تر بزرگجهان ن ياره در ايهر س. کنند يم

د نيآ يگر فرود ميد يها ارهيس يآنها رو يشرفته است، اما وقتيار پيبس کايآمر ييفضا يشود که فناور يگفته م. ستيت نيقابل رو

در . است يار سطحيبشر بس ينطور است که فناوريست؛ فقط اين متروکاما آنجا . ننديب ينم متروک ييايبجز دن يزيچدر آنجا 

، و دارند مينيب يکه ما م يجهانر ينظ يشيزتر در مغز انسان آرايها، و ذرات ر ها، مولکول اره وجود دارد؟ سلولين عالم چه تعداد سيا

مغز شما وجود دارد؟ اگر  وناره دريد؟ چه تعداد سوجود دارشما  يدر بدن بشرچه تعداد ذره . دارند يکساني يب و تواليترت يحت

ا با نگاه يکردند، آ يمغز پخش هستند نگاه م يکه در سراسر فضا يبه ذرات( اراتي، سيعني)ز يآن ذرات ر در موجودات زنده

جهان  ۀدربردارندا مغز فرد يد، آينطور به آن نگاه کنيد ايداشت؟ اگر بخواه يم يچ تفاوتيها عالم يارات يبه س يموجودات بشر

آنجا در آن بعدها وجود دارند؟ با در نظر گرفتن تر  بزرگ يچه تعداد موجود حت؟ و چه تعداد موجود، چه تعداد خدا، و ستين يبزرگ

 .ده استيچيالعاده پ د؟ فوقيآ يقاً از کجا ميدق ها شمار ذهن خودشان را دارند، افکار انسانيب يها اتينکه تمام آن حيا

ن بعد يچگونه؟ مغز در ا. انجام دهد يتواند کار يدرباره آن انجام دهد؟ م يکارچ يهتواند  ياست که فرد نم ين معنيا به ايپس آ

را  کنترل ،فرد يو ابراز افکار سطح يده را دارد که در شکل يين توانايکند، ا يفرد عمل م يهمراه روح اصلبه  ي، وقتيسطح

د موضوع يکن يخاب مشود، آنچه که شما انت انينما يا دهيآنکه ا ش از يپ. شود يز ميت اعمال فرد نين شامل هدايرد، و ايبرعهده گ

 ۀياما اگر شما افکار رو. آن بودندجذب هان توسط فا ساخته شدند، و يها در ک اتيد توجه کرد که تمام حين بايهمچن. است يديکل

شکنجه  يها مدرن، دروغ ۀد از جامعيپل يزهاياز چپر  ا اگر سرتانيد؛ يوابسته باش يزيد؛ اگر به چيا خراب کنيتان را آلوده  يظاهر

دان دافا به يمرکه  يقتيدن حقيشما را از شنآن شکنجه و آزار باشد، آنگاه  ۀبنديفرغات ياز تبل يناش يا افکار منفيد يآزار حزب پلو 

 .ديافتن را از دست بدهيشود فرصت نجات  يو باعث م دارد يند بازميگو يشما م

دارد استاد  اما. ستنديکوشا ن چ وجهيبه ه يا عدهو ستند ينکوشا  يبرخاند،  نجا نشستهيکه ا يکنندگان نيان تمريدانم که در م يم

شما را  کهست ينجا نيا استاد ايد؟ آيد افکار درست داشته باشيتوان يد؟ چرا نميد با خودتان چه کار کنيخواه يمشما : کند يفکر م
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ر اما اگ. ديگران را بر عهده داريات دت نجين، شما مسئوليشما را نجات دهد؟ و عالوه بر ا کهست ينجا نين فا ايا اينجات دهد؟ آ

آن  شامدي، پديعمل نکند يان بستيکه با خدا ييها مانيپبه ؟ اگر اتفاقي قرار است بيفتد ، چهدياداره نکن يخوب بهخودتان را  يحت

 .شده است نيمع خودتان يها مانيخواهد بود که در پ يزيچ

 يدر هر جا. امن است يمکاندند که يد يهانيها در بدن ک اتيام حتمکوچک باشد، ممکن است ن ين زميگرچه در اصالح فا اا

د، درست است؟ يدان ياند م که اخترشناسان آشکار کرده يدرباره اطالعات. هستند شدن يانفجار و متالشارات در حال يس يگريد

دند که يد؟ آنها دنوجود دار ياديار زيبس ييموجودات فضا[ نجايدر ا]چرا . هستند روي دادنهان در حال يها در سرتاسر کنفجارا

ن بازداشته و منع ياز آنها از آمدن به زم ياديالبته، تعداد ز. آوردندهجوم نجا يا سمت بهن يبنابران مکان بود، و يتر ن امنيزم

به هرج و  قبلها  ن مدتين زميا يرو جوامعوگرنه  ،منع شدند امور برهم زدنده بودند از آم پيشتر يها که در زمان ييآنها. شدند

[ ساکن شدند]که در ماه  ييآنها يحت. شوندپنهان د يخورش يکيکه بعدها آمدند گفته شد که در نزد ييبه آنها. افتادند يمرج م

است؛  وقوعنجا در حال ينطور است؟ اصالح فا در ايو چرا ا. نجا امن بوديدند که ايآنها د ۀهم. هستند که در ابتدا آمدند ييآنها

نکه يادرباره اما . اند دا شدهينجا بازپيدر ا –بودند ميعظار يبسکه  ييآنها يحت –هانيسراسر ک ازان يخدا. ح فا استنجا قلب اصاليا

. رود يش ميدارد که اصالح فا چگونه پ ين بستگي، به اا شکستينجامد ا يمت ينکه به موفقيا، ريا خي خواهد بودتاً امن ينجا نهايا

 .وجود نخواهد داشتگر يدهان يک ين نگه داشته نخواهد شد، و حتين زميد، ان بار موفق نشوياگر اصالح فا ا

خود ان يدان دافا به سرعت به پايمر [عليه] يطانيش "يها شيآزما"اصطالح  بهآن د، يا دهيامور د يت جاريطور که از وضع  همان

 يآسمان ۀطور که مرتب  نطور است که همانيط ان شده است، و اکنون فقيباً به طور کامل معيگاه هر فرد تقريجا. شوند يک مينزد

مکث کرده و درباره  يا لحظه يفقط برا. ديا هستينجات مردم دن يم برايعظ ييها د در حال صرف تالشيکن يخود را کامل م

ا تا چه اصالح فدورۀ  ين در طين زميدانستند که ا يها قبل م ان، آنها مدتيخوب، به عنوان خدا. دين جهان فکر کنيمردم در ا

خود  ييخدا و رفعت يبزرگ، از عظمت، تقدس، انگيز حيرت ين حال، با شهامتيران خواهد شد، و با ايا ويطان آلوده يحد توسط ش

 بانکه يمان به ايا باا آنها يد؟ آيايکرد ب يجرئت م يچه کس نيش از ايپ. دنديف، پريکث ياين دنين چاه فاضالب، ايگذشتند و در ا

آنگاه  –به دافا يمانين اي، با چنين افکار درستيزه بود، با چنين انگيبا اآن ! امدند؟يافت نيدافا نجات خواهند  ۀگسترد ۀشروع اشاع

 يآنها هستند که تماماز موجودات در پشت  يميعظ يها ن، گروهيد؟ گذشته از ايد آنها را نجات دهيا نبايدان دافا، آيبه عنوان مر

 .خواهند شد شما يينها يآسمان ۀمرتب يقلمرو شعور درون يا موجودات ذيان ياز انبوه خدا يبخش ک روزيد ي، و شااند انيآنها خدا

نکه چگونه آمدند، آگاهم که ينظر از اصرف. اند خارج شدهن يچ ين اصليکنندگان از سرزم نياز تمر ياديراً، تعداد نسبتاً زياخ

و  رسند يمبه خارج  يآنگاه وقت. اند ف عمل کردهيضع ياريبس دانم يکه م يعمل کردند در حال ين عالياز آنها در چ ياريبس

نکه يابه فکر کردن درباره کنند  يموجود ندارد، شروع  ياز مزاحمت است و شکنجه و آزار يعارآرام و ار يبسط يکه شرانند يب يم

! ديدار ييها تي؟ شما مسئولچگونه! خود خطرناک است يها مانيپ عمل نکردن بهاما . لذت ببرند آسودهراحت و  يک زندگياز 

مسئول نجات مردم  يبراو  ،کنند ياريرا ن دوره قرار است استاد يا يدان دافايمر! ديدوره اصالح فا هست يدافا ديک مريشما 

توسط ن يدر چکه  ييزهايچ يحت يطوالن يافراد بعد از گذشت زمان يبعض! ديکن يآن کار نم يشما بر روحال ن يو با ا. باشند

تفکرات  يد و تمامييزها را بزدايد آن چيتوان يتنها با انجام خوب سه کار م. اند ن نبردهياز برا  در آنها القاء شده است طانيش

 يروهاين توسط نيچ ين اصليدر سرزم يطانيط حزب شيآن مح. ترسشامل  –دير دهييد، تغيرا که دار فرهنگ حزب ۀپرداخت

به آن حد  يطيدر مح ديبتوان فقط اگر. گر ساخته شديد يبعدها يطانيموجودات شطور   نيکهن با استفاده از افراد بد و هم

 وضع نيان است که امور را به يهم يبرا، و شناسند يمت يرسمبه آن را کهن  يروهايند يموفق شوه يدر تزکز يآم شرارت
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م يخواهآن را انجام  گونه نيا. ميکست دهخودشان ش يدر باز را م آنهاياند، مجبور دهين مرحله رسيکه امور به ا حاال. درآوردند

را  تانيها يکوتاه ين وقتيبه هر صورت، من استادتان هستم، بنابرا. افتد بعداً اداره خواهد شد ي، و آنچه که بعداً اتفاق مداد

 .ميد به شما بگوينم بايب يم

ر نقاط جهان، و يا ساين باشند ياده هستند، خواه از چالع صرفاً خارق ياريبساند  نجا نشستهيم که ايدان دافايان مريدانم که در م يم

موفق ط يشران يتر خشنان يا از مي گذر کردهت يبا موفق يزندگ ۀدکننديتهد يها ان آزمونيهستند که از م يآنها افراد شامل

وجود داشته باشد، آنچه آنها دانند که هر اندازه رنج  يدان دافا، ميالبته، به عنوان مر. العاده است واقعاً خارق. اند رون آمدهيب

ن يو به هم. آنها هستند نمايندهاست که  ييها اتيو نجات انبوه ح يات ابديست، بلکه حينش يو آساهستند فراغت دنبالش  به

فا کنفرانس . اند د، و آنها واقعاً خوب عمل کردهنوجود دار دان دافاين مريااز  ياديزتعداد . اند ار خوب عمل کردهياست که بس علت

چگونه شما د ينيو بباند  عمل کردهچگونه آنها د ينيکنند بب يخود را مطرح م يها گران تجربهيدکه طور   ن است که همانيا يبرا

 .ديد دافا هستيک مري نيزرا شما يست، زيد نيجدتازه و  يزهايدن چيشن يبرا. ديد بهتر عمل کنيتوان يم

ن يزم يآنچه بر رو. ديا دهين را ديان است و شما ايک پاينزد يزيهر چ. گفتم يمن مطالب را به شما نياگر اشد  يذهنم آسوده نم

 يطانيش يزهايکه چ يدر حال ،است ره شدنيچو عدالت در حال  يدرست يا ندهيطور فزا به. هان استياز ک يمتناظر بازتاباست 

اند در  دان دافا شرکت کردهينجه و آزار مردر شک  ماًيکه مستق يآن افرادکه ده است يرس ييجا به يحت. هستندافول در حال 

اکنون نوبت . سر ببرند بهترس  دردائماً دان دافا يکردند که مر يتر، کار شيپ. دنکن يم ياز ترس و اضطراب دائم زندگ يتيوضع

مانده است؟ از  يباق سفرچقدر از : دياش فکر کن ن مرحله، فقط دربارهيدن به اين، با رسيبنابرا. ندشآن زجر بک يبراآنهاست که 

 .نمانده است يباق ياديز راهواقعاً  دان دافايمر يها تيمأمورانجام شعور و  ير نجات موجودات ذيمس

. ار کمتر از آن باشديتوانست بس ين است که ميت ايواقع. بماند يگر باقيد قادر است ده سال ديچ پل.ک.ا حيکه آ دميپرسقبالً 

افتند، چراکه توسط ي يا نجات نميچه تعداد از مردم دن ديهست ا متوجهياما آ. بماند يباق گريکه پنج سال دنگذارم توانستم  يم

ش يو نتوانسته بودند قدم پشده د يدلسرد و ناامو آزار شکنجه  يدان دافا در طياز مر ياريبسشده بودند؟ و  اندهپوشمن ياهر

نجا را يبودم که ا يست؟ اگر من تنها کسينجات مردم ن يراا اصالح فا بيداشت؟ آ مي يا دهيپس تمام کردن آن چه فا. گذارندب

زمان . بود يهوده ميخ به عمل آمده بود بيش از تاريکه پ ييها بي؟ و تمام نظم و ترتچه بودا ين دنياکردم، هدف از خلق  يترک م

 .شعور يو به خاطر موجودات ذافته است، ي ادامهبه خاطر شما 

ما واقعاً سخت کار  يدان دافايمر –ديا را انجام داده ياريسخت بس يکارهاشما  (ق پرشوريشوت)! متشکرم. ن بود صحبت امروزيا

درحال که  يشعور ياز طرف موجودات ذ .(کنند يق ميتشو يهمگ "!اند استاد سخت کار کرده"دهند،  يدان پاسخ ميمر)! اند کرده

 !کنم ياز شما تشکر م نجات يافتن هستند

 (حاضران يامتم يق خروشان از سويتشو)

 


