آموزش فا در کنفرانس فاي  ۳۱۰۲غرب اياالت متحده
لي هنگجي
 ۹۱اکتبر ۳۱۹۲
لسآنجلس ،اياالت متحده آمريکا
(تشويق طوالني و گرم از سوي تمامي حاضران)
امپراتوري قدرتمند روم هرگز انتظار اين را نداشت که بهدست مسيحيان مغلوب شود .به بياني واضحتر ،شکنجه و آزار مسيحيان
بود که زوال اين امپراتوري را رقم زد .در حالي که ممکن است به نظر برسد هيچ کسي در اجتماع امروزي جرئت نميکند به
ح.ک.چ پليدِ نيرومند و متکبر کلمهاي بگويد ،نگاه کنيد که چگونه [رژيمهاي] کشورهاي اروپاي شرقي در اندکزماني سقوط
کردند .خدايان در حال کنترل همه چيز هستند .شکنجه و آزار فالون گونگ توسط ح.ک.چ پليد خيلي شبيه شکنجه و آزار
مسيحيان بهدست امپراتوري روم است– آنها گمان ميکردند که بسيار نيرومند هستند و فوقالعاده متکبر و عاري از منطق بودند.
ح.ک.چ هرگز انتظار نداشت که امروز به اين وضعيت بيفتد .درست همانطور که در شروع شکنجه و آزار ،مريدان دافا را در
وضعيتي از تشويش و اضطراب دائم قرار داده بودند ،اکنون آنها هستند که بيوقفه در نگراني و ترس به سر ميبرند .اما همهاش
اين نيست .هر آنچه انجام دادهاند مطمئناً مکافات در پي خواهد داشت .مدتها پيش گفتم که يک فرد مجبور خواهد بود
پيامدهاي هر کاري را که در اين دنيا انجام ميدهد متحمل شود؛ هر آنچه انجام داده باشد ،مجبور خواهد بود از طريق مکافات
کارمايي برايش بازبپردازد .در برخي موارد ،اين مکافات آني و در همين دورۀ زندگي است .آن يادآوري و هشداري براي مردم
خواهد بود .در موارد ديگر ،مکافات در زماني دورتر اتفاق ميافتد.
به هر صورت ،هرگز هيچ رژيم پليدي در تاريخ با پايان خوبي مواجه نشده است .درسهاي فراواني در تاريخ وجود دارد ،اما وقتي
افراد شرور دچار جنون شده باشند ،وقتي سر فرد پر از شرارت باشد ،يا وقتي که حسادت بر ذهن چيره شده باشد ،هر چه که
بگوييد به در بسته ميخورد .اين شکنجه و آزار شبيه شکنجه و آزار مسيحيان بهدست روميان در روزگاران گذشته است ،بلکه
بدتر از آن .جناياتي در آن صورت گرفته است که قبالً هرگز در اين سياره رخ نداده بودند :آنها با نهايت بيشرمي ،در واقع
اعضاي بدن مريدان زندۀ دافا را ميدزدند و شمار افرادي که مورد اين سوءرفتارهاي فجيع قرار گرفتهاند بسيار زياد است .اما
بدانيد که تمام خدايان در بدن کيهاني شاهد اين جنايات هستند!
به عنوان مريدان دافا ،به عنوان افرادي که تزکيه ميکنيد ،ميدانيد که تزکيهکنندگان زندگي بشري را خيلي کوتاه در نظر
ميگيرند و آن را مهمترين چيز نميبينند .پس براي آنها چه چيزي مهم است؟ مرتبۀ آسمانياي که از طريق تزکيهشان به آن
دست مييابند .هر فردي که به اين دنيا ميآيد مأموريتي دارد؛ هر فردي که به اين دنيا ميآيد هدفي دارد .در شروع اصالح فا،
بسياري از خدايان به من گفتند :مردمي که اکنون در اين دنيا هستند همگي براي فا آمدند ،اما همۀ آنها اينجا نيستند که نقش
مثبتي براي فاي شما ايفا کنند .اما هر وضعيتي که باشد ،آن فرد هر نوع فردي که باشد ،با اين دافايي که روبروي او قرار دارد...
شما ميدانيد که از زمانهاي کهن تا امروز ،هيچ يک از آن شخصيتهاي بسيار با بصيرت ،هيچ يک از قديسان يا خردمندان،
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نميتوانستند حقايق بنيادي کيهان ،اصول تزکيه ،يا ارتباط بين انسانها و ملکوت را به خوبي شرح دهند .شايد عدهاي بگويند که
همۀ ژرفترين اسرار آسمان اين بار با آموزش اين فا آشکار شده است .فقط موضوعي از اين است که آيا انتخاب ميکنيد آن را
بخوانيد و با آن تزکيه کنيد .اگر انتخاب کنيد که آن را بخوانيد ،که آن را تمرين کنيد ،همهچيز درون آن يافت خواهد شد.
انواع وابستگيها مانع از اين ميشوند مردمي که در اين دنيا زندگي ميکنند ذهني آرام داشته باشند .و اين مخصوصاً در اجتماع
چين امروز صحت دارد .در آنجا ح.ک.چ پليد– براي تخريب تفکر ،نزاکت ،نيکرفتاري و اخالقيات مردم چين– همواره از طريق
اعمال نفوذهاي زيرکانه ،در حال انجام کارهايي به روشي نظاممند ،به روشي فوقالعاده نظاممند بوده است .به مردمي که در
سراسر چين هستند– چنين گروه عظيمي از مردم– نگاهي بيندازيد و درمييابيد که عمالً ذهن همۀ افراد ،درگير اين فکر است
که ثروتمند شوند ،اينکه سريعاً به ثروت برسند .حزب شيطاني ميخواهد مردم ذهنشان را بر اين متمرکز کنند و به کارهايي که
حزب انجام ميدهد توجهي نکنند .با ذهنهايي هميشه ناآرام و بيقرار ،مردم چين نميتوانند حتي براي لحظهاي آرامش داشته
باشند .اکنون تمام مردم چين اينطور هستند .آيا اين طبيعي است؟ همانطور که ميدانيد ،در جهان غرب ،يا در کشورهاي عادي،
مردم ميتوانند امور زندگيشان را بگذرانند و شغلي عادي داشته باشند .اين صرفاً بخشي از زندگي است .مردم زندگي طبيعياي
دارند و با آنچه که زندگي عرضه ميکند شاد هستند .مردم در سراسر جهان اينطور هستند ،برخالف چيزي که حزب پليد از مردم
چين ساخته است .وضعيت مالي يک فرد نتيجۀ کارماي زندگيهاي گذشتۀ او است؛ اگر قرار نباشد چيزي را داشته باشيد ،آن را
نخواهيد داشت .ذهن ناآرامي [که مردم چين امروز دارند] باعث ميشود گوش شنوايي براي شنيدن حقيقت نداشته باشند .متوجه
نميشوند که مريدان دافا سعي دارند آنها را نجات دهند و يا اينکه خشم خدايان بهسرعت نزديک ميشود .عالوه بر مورد فوق،
دروغهايي که شيطان در مردم القا کرده است مطمئناً باعث شده که روشنگري حقيقت مريدان دافا را نپذيرند .و البته ،فقط اين
نيست .تعداد بسيار زيادي از عوامل شيطاني در پشت افراد و همينطور عواملي شيطاني حتي درون بدن افراد وجود دارند که آنها
را کنترل کرده و مانع از اين ميشوند که به حقيقت گوش دهند.
البته اکنون امور بهطرز چشمگيري در حال تغييرند و عوامل شيطان بهطور فزايندهاي در حال از بين رفتن هستند .نيروي عظيم
اصالح فا در حال آمدن از ريزکيهان به طرف سطح است .حتي اصطالح "در برگرفتن آسمان و پوشاندن زمين" براي توصيف
آن کافي نيست .در نظر بگيريد :اگر آن از ريزکيهان به طرف سطح ميآيد ،تراکم آن چقدر بايد عظيم باشد؟ به دفعات بيشماري
متراکمتر از آب خواهد بود– همهچيز را در بر گرفته و هيچ چيزي را جا نمياندازد .اينکه چه کسي چه کاري انجام داده است،
تمامي افکاري که يک فرد داشته است ،آنچه که فرد انجام داده است ،آنچه در تاريخ انجام شده است– تمامي آن به وضوح
آشکار خواهد شد .خواه تاريخي به قدمت  ۹۱۱ميليون سال يا  ۳۱۱ميليون سال باشد که بشريت مجموعاً از ميان آن گذشت،
تمام آن براي انتظار اين روز پاياني بود .تمام بشريت ميدانند که بشر در خطرناکترين وضعيت قرار گرفته است .بنابراين در حال
بيان چيزهاي هيجانانگيزي نيستم ،درست است؟ اغراق و مبالغهاي نميکنم ،درست است؟ همه آن را ميدانند .و دولتهاي
برخي کشورها حتي بيشتر درباره آن ميدانند .صرفاً سعي ميکنند که در گذر از اين دورۀ تاريخ بشر ثبات را حفظ کنند ،در انتظار
و اميد اينکه معجزهاي رخ دهد يا شايد خدايان رحمي نشان دهند .اما حتي برخي خدايان توسط اصالح فا در حال دوباره خلق
شدن هستند.
در حال حاضر که شيطان پاکسازي شده است مردم تا حدي آگاهتر هستند .دستکم اينکه اکنون ميتوانند خودشان درباره امور
فکر کنند .وقتي براي فردي حقيقت را روشن ميکني د ،اکنون خود آن فرد است که درباره آن فکر ميکند ،به جاي اينکه توسط
اهريمن کنترل شود .اين بهويژه در سرزمين اصلي چين صحت دارد .در واقع ،هنگامي که شيطان در جنونآميزترين وضعيت خود
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بود ،آن فقط مسئلهاي مربوط به سرزمين اصلي چين نبود– مردم سرتاسر جهان توسط شيطان در حال کنترل شدن بودند .اکنون
امور متفاوت هستند و مردم رفتهرفته هشيار ميشوند.
همانطور که ميدانيد ،تعداد بسيار زيادي از اعضاي ح.ک.چ پليد در نتيجۀ روشنگري حقيقت مريدان دافا از حزب کنارهگيري
کردهاند .اين باعظمت است ،و شمار افرادي که کنارهگيري کردهاند پيوسته در حال افزايش است .پيشتر اشاره کردم که عوامل
ديگري وجود دارد که باعث ميشود مردم درباره چيزهاي درست فکر نکنند .آنهايي که ذهنشان توسط ح.ک.چ پليد درهم و
برهم شده است در حال فکر کردن درباره ثروتمند شدن يا چيزهاي بد ديگري هستند .چنان گروه عظيمي از مردم در وضعيتي
هستند که درخور انسانها نيست و تواناييشان در شنيدن حقيقت را تحت تأثير قرار ميدهد .اين خطرناک است.
در آغاز اصالح فا گفتم که مردم چين موجودات سادهاي نيستند .چرا در اين دنيا دموکراسي به اجرا گذاشته شده است؟ قبالً اين
را توضيح دادهام .مردم امروز فکر ميکنند که حکومت دموکراتيک عالي است .اما اين نيز در واقع چيزي است که خدايان نظم و
ترتيب دادند .اول اينکه ،الزم بود به اين طريق انجام شود ،چون چيزي بود که شرايط ايجاب ميکرد .دوم اينکه ،پادشاهان هر
يک از ملتها ديگر در آنجا نبودند ،ديگر در کشورهاي اصليشان نبودند .قبالً ،وقتي پادشاهي درميگذشت ،او بازپيدا ميشد و
هنوز هم پادشاه ميبود ،چراکه آن گروه قومي توسط او از آسمانهاي باال به اينجا آورده شد .موجودات ذيشعورِ پادشاهي
آسماني او در ابتدا براي شکل دادن پيوندهاي کارمايي به چين ميرفتند ،و در طول يک سلسله در آنجا اقامت ميکردند؛ پس از
آن در مکانهاي گوناگون اطراف دنيا بازپيدا ميشدند و گروههاي قومي را شکل ميدادند .پيش از آنکه دافا در ابتدا اشاعه يابد،
پادشاهان اعصار مختلفِ قوميتهاي گوناگون– تعداد بسيار زيادي از آنها– همگي در چين بازپيدا شدند .و در دوران اخير،
نمايندگان زيادي از سطوح باال آمدند تا فا را کسب کنند ،و حتي پادشاهان عظيمتري از آسمانها نيز در چين بازپيدا شدند.
بسياري از شخصيتهاي تاريخي با تقواي عظيم نيز در چين بازپيدا شدند ،زيرا دافا قرار بود در آنجا اشاعه يابد .اما مداخلۀ
نيروهاي کهن باعث شده که آنها در آن محيط دستخوش شديدترين آزمونها شوند .نيروهاي کهن اعتقاد داشتند که وقتي اين
افراد رهايي به دست آورند ،گروه عظيم حياتهاي پشت آنها نيز که آنها را نمايندگي ميکنند رهايي بهدست ميآورند .نيروهاي
شيطاني کهن اين را ديدند و بنابراين بهطرز شديدي از موجودات شيطاني سطح پايين و افراد بد استفاده کردند تا مريدان دافا را
مورد شکنجه و آزار قرار دهند .و همراه با آسيبهايي که به بار ميآوردند ،تفکر افراد از جمله افراد عادي را درهم و برهم
ميکردند؛ باعث ميشوند که شما افکار درست نداشته باشيد يا درباره دافا دچار تزلزل شويد؛ يا باعث ميشوند که افراد عادي به
حقيقت گوش نکنند ،يا حتي در شکنجه و آزار و اهانت به مريدان دافا ،شيطان را همراهي کنند .به اين خاطر ،گناهاني که آنها
انباشتهاند واقعاً عظيم است.
اما به طور مشابه ،دافا به طور گستردهاي در حال اشاعه است و اکنون هنوز شما را فرا ميخوانم که موجودات ذيشعور را نجات
دهيد .درباره اينکه در آينده چه خواهد شد ،فقط بايد صبر کنيم و ببينيم .در حال حاضر مريدان دافا قرار است بروند مردم را
نجات دهند و بنابراين در حال مشاهده اين بودهام که هر ناحيه در روشنگري حقيقت چگونه عمل ميکند .برخي مکانهاي
روشنگري حقيقت واقعاً عالي عمل کردهاند .امروزه تعداد روزافزوني از گروههاي گردشگري از سرزمين اصلي چين وجود دارند.
اين نظم و ترتيبي براي افراد است تا در محيطي متفاوت حقيقت را بشنوند .مکانهاي روشنگري حقيقت ما در واقع خط مقدم
هستند– خط مقدم روشنگري حقيقت .اما برخي نواحي ،آن را از قلم انداختهاند ،چراکه با پروژههاي ديگر درگير هستند .آنها نيز
بهطور مسلم داراي تأثير هستند و ميبايست انجام شوند؛ من همۀ پروژههاي مريدان دافا را تأييد ميکنم ،زيرا همۀ آنها ميتوانند
3

در روشنگري حقيقت و نجات مردم تأثير داشته باشند .اما ،اکنون گروههاي گردشگري بسيار زيادي وجود دارد ،و بهويژه ،بسياري
از گردشگران از سرزمين اصلي چين قادر نبودهاند حقيقت را بشنوند.
خيلي چيزها در دورۀ اصالح فا آنقدرها ساده نيست ،و هيچ چيزي تکبعدي نيست .اموري که خدايان نظم و ترتيب ميدهند
عوامل متعددي را دربرميگيرد .وقتي فردي [از چين] به خارج ميآيد ،خوب ،از آنجايي که او در چين قادر به شنيدن حقيقت
نيست ،آيا او در حال هدايت شدن براي رفتن به خارج نيست تا بتواند از حقيقت آگاه شود؟ نميتوانيد اين افراد را رها کنيد .هنوز
هم بايد در روشنگري حقيقت در مکانهاي گردشگري هر منطقه به خوبي عمل کنيم.
ذهن انسان پيچيده است .قبالً با شما درباره اين صحبت کردهام که چگونه مغز فرد صرفاً يک کارخانۀ پردازش است .يک فرد از
شکم مادر و از گوشت و خون والدينش متولد ميشود و سپس با مصرف غذاهاي زميني رشد ميکند .و به هنگام مرگ ،خواه در
زمين دفن شده يا سوزانده شود ،به خاک تبديل ميشود .دقيق بگوييم ،خود مغز منشاء افکار فرد نيست .آيا افراد روح ندارند؟ آيا
بدن فرد همچنين از بخشي تشکيل نشده است که در اليههاي ميکروسکپي گوناگون بوده و در اين بعد سطحي نيست؟ تمامي
آنها ميتوانند فکر توليد کنند .برخي افراد گفتهاند که بدن انسان جهاني کوچک است .فکر کنيد که چه تعداد سلول در مغز يک
فرد وجود دارند .و چه تعداد مولکول آن سلولها را ميسازند؟ و چه تعداد ذرۀ حتي ريزتر ،آن مولکولها را ميسازند؟ هر ذرۀ ريز،
وقتي در فضا در نظر گرفته شود ،همانطور ديده ميشود که اجرام آسماني براي چشم انسان به نظر ميآيند .همه به بيرون نگاه
ميکنند .هر سياره در اين جهان بزرگتر بر روي خود حيات دارد ،فقط اينکه آن در اين بعد سطحي نبوده و بنابراين براي شما
قابل رويت نيست .گفته ميشود که فناوري فضايي آمريکا بسيار پيشرفته است ،اما وقتي آنها روي سيارههاي ديگر فرود ميآيند
در آنجا چيزي بجز دنيايي متروک نميبينند .اما آنجا متروک نيست؛ فقط اينطور است که فناوري بشر بسيار سطحي است .در
اين عالم چه تعداد سياره وجود دارد؟ سلولها ،مولکولها ،و ذرات ريزتر در مغز انسان آرايشي نظير جهاني که ما ميبينيم دارند ،و
حتي ترتيب و توالي يکساني دارند .چه تعداد ذره در بدن بشري شما وجود دارد؟ چه تعداد سياره درون مغز شما وجود دارد؟ اگر
موجودات زنده در آن ذرات ريز (يعني ،سيارات) به ذراتي که در سراسر فضاي مغز پخش هستند نگاه ميکردند ،آيا با نگاه
موجودات بشري به سيارات يا عالم هيچ تفاوتي ميداشت؟ اگر بخواهيد اينطور به آن نگاه کنيد ،آيا مغز فرد دربردارندۀ جهان
بزرگي نيست؟ و چه تعداد موجود ،چه تعداد خدا ،و چه تعداد موجود حتي بزرگتر آنجا در آن بعدها وجود دارند؟ با در نظر گرفتن
اينکه تمام آن حياتهاي بيشمار ذهن خودشان را دارند ،افکار انسانها دقيقاً از کجا ميآيد؟ فوقالعاده پيچيده است.
پس آيا به اين معني است که فرد نميتواند هيچ کاري درباره آن انجام دهد؟ ميتواند کاري انجام دهد .چگونه؟ مغز در اين بعد
سطحي ،وقتي به همراه روح اصلي فرد عمل ميکند ،اين توانايي را دارد که در شکلدهي و ابراز افکار سطحي فرد ،کنترل را
برعهده گيرد ،و اين شامل هدايت اعمال فرد نيز ميشود .پيش از آنکه ايدهاي نمايان شود ،آنچه که شما انتخاب ميکنيد موضوع
کليدي است .همچنين بايد توجه کرد که تمام حياتها در کيهان توسط فا ساخته شدند ،و جذب آن بودند .اما اگر شما افکار رويۀ
ظاهريتان را آلوده يا خراب کنيد؛ اگر به چيزي وابسته باشيد؛ يا اگر سرتان پر از چيزهاي پليد از جامعۀ مدرن ،دروغهاي شکنجه
و آزار حزب پليد يا افکار منفي ناشي از تبليغات فريبندۀ شکنجه و آزار باشد ،آنگاه آن شما را از شنيدن حقيقتي که مريدان دافا به
شما ميگويند بازميدارد و باعث ميشود فرصت نجات يافتن را از دست بدهيد.
ميدانم که در ميان تمرينکنندگاني که اينجا نشستهاند ،برخي کوشا نيستند و عدهاي به هيچ وجه کوشا نيستند .اما استاد دارد
فکر ميکند :شما ميخواهيد با خودتان چه کار کنيد؟ چرا نميتوانيد افکار درست داشته باشيد؟ آيا استاد اينجا نيست که شما را
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نجات دهد؟ آيا اين فا اينجا نيست که شما را نجات دهد؟ و عالوه بر اين ،شما مسئوليت نجات ديگران را بر عهده داريد .اما اگر
حتي خودتان را بهخوبي اداره نکنيد ،چه اتفاقي قرار است بيفتد؟ اگر به پيمانهايي که با خدايان بستيد عمل نکنيد ،پيامدش آن
چيزي خواهد بود که در پيمانهاي خودتان معين شده است.
اگرچه در اصالح فا اين زمين ممکن است کوچک باشد ،تمام حياتها در بدن کيهاني ديدند که مکاني امن است .در هر جاي
ديگري سيارات در حال انفجار و متالشي شدن هستند .درباره اطالعاتي که اخترشناسان آشکار کردهاند ميدانيد ،درست است؟
انفجارها در سرتاسر کيهان در حال روي دادن هستند .چرا [در اينجا] موجودات فضايي بسيار زيادي وجود دارند؟ آنها ديدند که
زمين امنترين مکان بود ،و بنابراين به سمت اينجا هجوم آوردند .البته ،تعداد زيادي از آنها از آمدن به زمين بازداشته و منع
شدند .آنهايي که در زمانهاي پيشتر آمده بودند از برهم زدن امور منع شدند ،وگرنه جوامع روي اين زمين مدتها قبل به هرج و
مرج ميافتادند .به آنهايي که بعدها آمدند گفته شد که در نزديکي خورشيد پنهان شوند .حتي آنهايي که در ماه [ساکن شدند]
آنهايي هستند که در ابتدا آمدند .همۀ آنها ديدند که اينجا امن بود .و چرا اينطور است؟ اصالح فا در اينجا در حال وقوع است؛
اينجا قلب اصالح فا است .خدايان از سراسر کيهان– حتي آنهايي که بسيار عظيم بودند– در اينجا بازپيدا شدهاند .اما درباره اينکه
اينجا نهايتاً امن خواهد بود يا خير ،اينکه به موفقيت ميانجامد يا شکست ،به اين بستگي دارد که اصالح فا چگونه پيش ميرود.
اگر اصالح فا اين بار موفق نشود ،اين زمين نگه داشته نخواهد شد ،و حتي کيهان ديگر وجود نخواهد داشت.
همانطور که از وضعيت جاري امور ديدهايد ،آن بهاصطالح "آزمايشهاي" شيطاني [عليه] مريدان دافا به سرعت به پايان خود
نزديک ميشوند .جايگاه هر فرد تقريباً به طور کامل معين شده است ،و اکنون فقط اينطور است که همانطور که مرتبۀ آسماني
خود را کامل ميکنيد در حال صرف تالشهايي عظيم براي نجات مردم دنيا هستيد .فقط براي لحظهاي مکث کرده و درباره
مردم در اين جهان فکر کنيد .خوب ،به عنوان خدايان ،آنها مدتها قبل ميدانستند که اين زمين در طي دورۀ اصالح فا تا چه
حد توسط شيطان آلوده يا ويران خواهد شد ،و با اين حال ،با شهامتي حيرتانگيز ،از عظمت ،تقدس ،بزرگي و رفعت خدايي خود
گذشتند و در اين چاه فاضالب ،اين دنياي کثيف ،پريدند .پيش از اين چه کسي جرئت ميکرد بيايد؟ آيا آنها با ايمان به اينکه با
شروع اشاعۀ گستردۀ دافا نجات خواهند يافت نيامدند؟! آن با اين انگيزه بود ،با چنين افکار درستي ،با چنين ايماني به دافا– آنگاه
به عنوان مريدان دافا ،آيا نبايد آنها را نجات دهيد؟ گذشته از اين ،گروههاي عظيمي از موجودات در پشت آنها هستند که تمامي
آنها خداياناند ،و شايد يک روز بخشي از انبوه خدايان يا موجودات ذيشعور درون قلمروي مرتبۀ آسماني نهايي شما خواهند شد.
اخيراً ،تعداد نسبتاً زيادي از تمرينکنندگان از سرزمين اصلي چين خارج شدهاند .صرفنظر از اينکه چگونه آمدند ،آگاهم که
بسياري از آنها در چين عالي عمل کردند در حالي که ميدانم بسياري ضعيف عمل کردهاند .آنگاه وقتي به خارج ميرسند و
ميبينند که شرايط بسيار آرام و عاري از مزاحمت است و شکنجه و آزاري وجود ندارد ،شروع ميکنند به فکر کردن درباره اينکه
از يک زندگي راحت و آسوده لذت ببرند .اما عمل نکردن به پيمانهاي خود خطرناک است! چگونه؟ شما مسئوليتهايي داريد!
شما يک مريد دافاي دوره اصالح فا هستيد! مريدان دافاي اين دوره قرار است استاد را ياري کنند ،و براي نجات مردم مسئول
باشند .و با اين حال شما بر روي آن کار نميکنيد! بعضي افراد بعد از گذشت زماني طوالني حتي چيزهايي که در چين توسط
شيطان در آنها القاء شده است را از بين نبردهاند .تنها با انجام خوب سه کار ميتوانيد آن چيزها را بزداييد و تمامي تفکرات
پرداختۀ فرهنگ حزب را که داريد ،تغيير دهيد– شامل ترس .آن محيط حزب شيطاني در سرزمين اصلي چين توسط نيروهاي
کهن با استفاده از افراد بد و همينطور موجودات شيطاني بعدهاي ديگر ساخته شد .فقط اگر بتوانيد در محيطي به آن حد
شرارتآميز در تزکيه موفق شويد نيروهاي کهن آن را به رسميت ميشناسند ،و براي همين است که امور را به اين وضع
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درآوردند .حاال که امور به اين مرحله رسيدهاند ،مجبوريم آنها را در بازي خودشان شکست دهيم .اينگونه آن را انجام خواهيم
داد ،و آنچه که بعداً اتفاق ميافتد بعداً اداره خواهد شد .به هر صورت ،من استادتان هستم ،بنابراين وقتي کوتاهيهايتان را
ميبينم بايد به شما بگويم.
ميدانم که در ميان مريدان دافايم که اينجا نشستهاند بسياري صرفاً خارقالعاده هستند ،خواه از چين باشند يا ساير نقاط جهان ،و
شامل آنها افرادي هستند که از ميان آزمونهاي تهديدکنندۀ زندگي با موفقيت گذر کرده يا از ميان خشنترين شرايط موفق
بيرون آمدهاند .واقعاً خارقالعاده است .البته ،به عنوان مريدان دافا ،ميدانند که هر اندازه رنج وجود داشته باشد ،آنچه آنها
بهدنبالش هستند فراغت و آسايش نيست ،بلکه حيات ابدي و نجات انبوه حياتهايي است که نماينده آنها هستند .و به همين
علت است که بسيار خوب عمل کردهاند .تعداد زيادي از اين مريدان دافا وجود دارند ،و آنها واقعاً خوب عمل کردهاند .کنفرانس فا
براي اين است که همانطور که ديگران تجربههاي خود را مطرح ميکنند ببينيد آنها چگونه عمل کردهاند و ببينيد شما چگونه
ميتوانيد بهتر عمل کنيد .براي شنيدن چيزهاي تازه و جديد نيست ،زيرا شما نيز يک مريد دافا هستيد.
ذهنم آسوده نميشد اگر اين مطالب را به شما نميگفتم .هر چيزي نزديک پايان است و شما اين را ديدهايد .آنچه بر روي زمين
است بازتاب متناظري از کيهان است .بهطور فزايندهاي درستي و عدالت در حال چيره شدن است ،در حالي که چيزهاي شيطاني
در حال افول هستند .حتي به جايي رسيده است که آن افرادي که مستقيماً در شکنجه و آزار مريدان دافا شرکت کردهاند در
وضعيتي از ترس و اضطراب دائم زندگي ميکنند .پيشتر ،کاري کردند که مريدان دافا دائماً در ترس بهسر ببرند .اکنون نوبت
آنهاست که براي آن زجر بکشند .بنابراين ،با رسيدن به اين مرحله ،فقط دربارهاش فکر کنيد :چقدر از سفر باقي مانده است؟ از
مسير نجات موجودات ذيشعور و انجام مأموريتهاي مريدان دافا واقعاً راه زيادي باقي نمانده است.
قبالً پرسيدم که آيا ح.ک.چ پليد قادر است ده سال ديگر باقي بماند .واقعيت اين است که ميتوانست بسيار کمتر از آن باشد.
ميتوانستم نگذارم که پنج سال ديگر باقي بماند .اما آيا متوجه هستيد چه تعداد از مردم دنيا نجات نمييافتند ،چراکه توسط
اهريمن پوشانده شده بودند؟ و بسياري از مريدان دافا در طي شکنجه و آزار دلسرد و نااميد شده و نتوانسته بودند قدم پيش
بگذارند .پس تمام کردن آن چه فايدهاي ميداشت؟ آيا اصالح فا براي نجات مردم نيست؟ اگر من تنها کسي بودم که اينجا را
ترک ميکردم ،هدف از خلق اين دنيا چه بود؟ و تمام نظم و ترتيبهايي که پيش از تاريخ به عمل آمده بود بيهوده ميبود .زمان
به خاطر شما ادامه يافته است ،و به خاطر موجودات ذيشعور.
اين بود صحبت امروز .متشکرم! (تشويق پرشور) شما کارهاي سخت بسياري را انجام دادهايد– مريدان دافاي ما واقعاً سخت کار
کردهاند! (مريدان پاسخ ميدهند" ،استاد سخت کار کردهاند!" همگي تشويق ميکنند ).از طرف موجودات ذيشعوري که درحال
نجات يافتن هستند از شما تشکر ميکنم!

(تشويق خروشان از سوي تمامي حاضران)
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