بیدار شوید
اطالح فای کیهان به پایان رطیذه اطت و اکىىن دورۀ گذار به اطالح فای دویای بشزی در حال ولىع اطت .اکثز مزیذان دافا اطتاد را
در اطالح فای دویای بشزی همزاهی خىاهىذ کزد.
اما در طىل ایه رووذ ،بظیاری اس مىجىداتی که کارمای بظیار سیادی دارودذ و ویدش اایدای حدش کمىویظدت پدیدذ بدهطىر کامد اس بدیه
خىاهىذ رفت .در ایه حال ،در بیه مزیذان دافا ،آوهایی که در اهذ و پیمانهایی که هىگام آمذن به ایه دویا ،با جان خىد امیا کزدوذ
بهخىبی ام وکزدوذ؛ ماوىذ آوهایی که در اوجام کارهای ممزرشذه بدزای مزیدذان دافدا خدى امد ومیکىىدذ و در سمیىد وجدام مدزدم
تالع ومیکىىذ و در وتیجه وابظتگیهای بشزی لىی داروذ و بهمذم طىالوی تأثیز بذی روی محیط تشکی تمزیهکىىذگان گذاشدتهاوذ؛
و ویش آوهایی که تمزیهکىىذگاوی را دوبال میکىىذ که در درک خىد اس فا به اوحزاف رفتهاوذ یا مأمىران مخفی حکچ را دوبال میکىىذ که
واومىد میکىىذ تمزیهکىىذه هظتىذ و مذاخد شذیذی بزای تمزیهکىىذگان ایجاد کزدهاوذ؛ بزای هم آوها متىاطب با اهذ و پیمانهایی
که بظتهاوذ تبعاتی خىاهذ بىد .بهطىر مشخضتز بگىیم ،افزادی هظتىذ که ممذار سیاد «چیىگ» (احظاطام) داروذ اما مذتهاطدت آن را
جذی وگزفتهاوذ و ایه مظئده آوها را هذف مأمىراوی کزده اطت که خىد را تمزیهکىىذه معزفی کزدهاوذ .آوهدا بدهطىر امیمدی در دامشدان
افتادهاوذ و گىعشان را بز شىیذن پىذ و اوذرس دیگزان بظتهاوذ .بهاىىان ومىوه ،در خظىص آن سن کده اس طدىگاپىر بده ناپده فدزار کدزد،
حتی با ایىکه دربارهاع طحبت کزدم بزخی افزاد هىىس هم بده خدىد ویامذهاودذ .در آن سمدان اطدمی اس او وبدزدم چزاکده الیدك آن وبدىد.
طىری ام میکىذ که اوگار کىشا اطت ،واومىد میکىذ که طزبزاه و آرام اطت ،و بهراحتی افدزاد را فزیدب میدهدذ .تعدذادی اس افدزاد،
همددزاه او رفتهاوددذ و ماوىددذ او در درکشددان اس آمىسههددا بدده اوحددزاف رفتهاوددذ .در میددان آوددان بزخددی هظددتىذ کدده بهاطددحالح لددذرمهای
فىقطبیعیاع را تحظیه میکىىذ و تىطط او اغىا شذهاوذ .او اغدب اداا میکىذ که رابح تمذیزی [اس سوذگیهای گذشته] بدا ایده و آن
دارد .چىیه کدمام تحزیکآمیشی که بهطىر جظىراوهای بده تمزیهکىىدذگان مدزد گفتده شدذ باادب شدذ بزخدی تمزیهکىىدذگان اس وردز
احظاطی هیجانسده شىوذ و او را باور کىىذ .در حال حاضز ایه گزوه اس افزاد در بشرگتزیه خحز هظتىذ.
گزوه دیگزی اس تمزیهکىىذگان هظتىذ ،شام بزخی تمزیهکىىذگان لذیمی ،که بهطىر مىرم کارهایی بزای دافا اوجام میدهىدذ و فدا را
محالعه میکىىذ اما در مظائ خاطی هىىس ومیتىاوىذ در لحرام حیاتی با مىفمیت اس میان آوها بگذروذ .دافایی که در آن تشکیه میکىیذ
تمام مىجىدام و جهان را آفزیذه اطت ،مىجىدام خذایی خارقالعادهای را تکدىیه داده و همچىدیه ریشتدزیه ویزوصهدا و باکتزیهدا را
پذیذ آورده اطت .شما کظی هظتیذ که تشکیهکىىذۀ دافا هظتیذ و به اطتاد در وجام مزدم کمک میکىیذ و در حالی کده مدزدم را وجدام
میدهیذ کمک کزدهایذ که بزای بظیاری اس مزدم باکتزیها و ویزوصهایی اس بیه بزووذ که طذها یا هشاران بزابز لدىیتز اس باکتزیهدا و
ویزوصهای هز وىع پاوذمی هظتىذ .اما اس اهذۀ ایه بزویامذهایذ که مىضىع ایه پاوذمی را بهدرطتی اداره کىیذ .بزخی اس تمزیهکىىدذگان
اس آلىدهشذن تزطیذهاوذ در حالی که بزخی بهطىر طزطختاوهای اس تشریك واکظه امتىاع میورسوذ .در هز دو حالت بایذ درودگ کىیدذ و اس
خىد بپزطیذ که آیا هىىس الیك ایه هظتیذ که «مزیذ دافا» وامیذه شىیذ .البته ایه شام بزخی اس تمزیهکىىذگان خاوم کده بداردار هظدتىذ
ویش میشىد .اما ایه طىر ویظت که در حال گفته ایه به شما هظتم که آیا واکظه تشریك کىیذ یا خیز یا ایىکده ایده پاودذمی چگىوده روی
شما تأثیز میگذارد[ .در خظىص تشریك واکظه] به افزاط و تفزیط وزویذ .اوجام آن اس تفکز بشزی طزچشمه میگیزد .آوچده میخدىاهم
به شما بگىیم ایه اطت که شما خىد را با تفکز بشزی میطىجیذ بجای ایىکه اس مىرز تشکیهکىىذه به مظائ بىگزیذ؛ ایه یدک لظدىر در
تشکیهتان اطت.
در حال حاضز بزخی ویش در بیه ما هظتىذ که به ولایع طیاطی و مظائ بحببزاوگیش مدزدم ادادی وابظدتگی شدذیذی دارودذ .فزامدىع
وکىیذ که بزای چه چیشی ایىجا هظتیذ .وظیف شما ایه ویظت که اجتماع را تغییز دهیذ .اکىىن اجتماع بده اوتهدای پایدان خدىد رطدیذه
اطت و تمام چیشهای بذی که روی میدهىذ اجتىا واپذیزوذ .هم آوچه اوجام میدهیم بزای هذف وجام مزدم اطت .جهان لذیم ایده
طىر اطت که هظت؛ بگذاریذ باشذ .مظئىلیت شما ایه اطت که مىجىدام را بهطىی جهان جذیذ وجام دهیذ .آوچه بزای دورۀ تاریخی
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بعذی ویاس اطت؛ یعىی دورۀ اطالح فای دویای بشزی؛ ایه اطت که مزدم دویا بهطىی اطالح فای دویدای بشدزی وجدام داده شدىوذ و
فزهىگ طىتی بزگزداوذه شىد .گزچه مذتی اطت که کىفزاوض فا بزگشار وشذه اطت ،آوچه میخىاهم مىتم کىم تفداوتی ودذارد و هدذف،
کمک به شما اطت که در طفز تشکیهتان در مظیز درطتی لزار داشته باشیذ و در وهایت ،اهذ و پیمانهایی را که لب اس تداری بظدتهایذ
محمك طاسیذ .در طفزتان اس میان دههاهشار آسمىن و طختی گذشتهایذ و وبایذ در لحر پایاوی بدغشیذ و طمىط کىیذ .گزچده بزخدی افدزاد
گهگاه کارهای احمماوه اوجام میدهىذ ،اما اىىان «مزیذ دافا» چیشی اطت که حتدی مىجدىدام خدذایی آن را تحظدیه میکىىدذ و آرسو
میکىىذ که ای کاع میتىاوظتىذ داشته باشىذ.
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