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 )فا ـ بودا ( بيانيه 
 

براي . قـانون بـودا بسـيار پـر محـتوا است، و بسيار اسرارآميز و دانشي مافوق طبيعي در ميان تمام تئوري هاي موجود در جهان است                      
سـتجو در ايـن قلمرو، الزم است كه تغييري بنيادي در طرز فكر مردم عادي بوجود آيد؛ در غير اينصورت حقيقت كيهان براي هميشه يك     ج

 .راز براي نوع بشر باقي خواهد ماند و مردم عادي براي هميشه در ميان حصار محدود شده بوسيله جهل خودشان دست و پا خواهند زد
. � مكتب مدرنيزه شده در بوديسم � چه مي باشد؟ آيا آن يك مذهب است؟ آيا فلسفه است؟ آن دركي است از  قانون بودا در حقيقت      

آنها قانون بودا را فقط بعنوان مسائلي مثل مقوله هاي فلسفي تلقي مي كنند و با انتقاد به عنوان           . تـئوري ها را بررسي مي كنند      � آنهـا صـرفا   
 كه فقط با قانون  مي باشد،( Sutra)ين همه، قانون بودا بيشتر از آن قسمت كوچك ثبت شده در سوتراها با ا. تحقيق آن را مطالعه مي كنند

قانون بودا بصيرتي است بر همة اعجايب كيهاني و همه چيز را در بر مي گيرد و هيچ چيزي را      . بـودا در سـطحي ابتدائـي مشـترك مي باشد          
حقيقت ـ نيكخواهي ـ � قانون بودا نشاني است از كيفيت كيهاني    . ز كوچكترين تا بزرگترين   نـاديده نمـي گـذارد از ذره،  ملكـول در جهـان، ا              

آن هماني است كه مكتب تائو آنرا تائو مي نامد و .  عرضـه شده در سطوح مختلف در راههاي مختلف  ( Zen � Shen � Ren)� بـردباري  
 .مكتب بودا قانون

هر وقت كه پديده اي مشخص را كه شامل . ده باشد، آن فقط قسمتي از راز كيهاني استهر اندازه كه دانش بشري امروزه پيشرفت كر 
علم در حال حاضر بسيار پيشرفت ! ما االن در عصر علم الكترونيك مي باشيم� قانون بودا است ذكر مي كنيم، كسي خواهد بود كه بگويد، 

در واقع، � هنوز هم شما دربارة چنان خرافات قديمي اي صحبت مي كنيد؟كرده است، سفينه هاي فضايي به كرات ديگر پرواز كرده اند،  و 
يك كامپيوتر هر چه هم پيشرفته باشد، نمي توان آن را با مغز بشري مقايسه كرد، كه تا امروز هنوز يك معماي غير قابل تحقيق باقي مانده 

پرواز كنند، آنها قادر نيستند به وراي دنياي فيزيكي كه انسان ها در بدون توجه به اينكه سفينه هاي فضايي ما تا چه اندازه مي توانند . است
. دانش بشر معاصر يا آنچه كه آن ها مي دانند بسيار سطحي است،  و از درك حقيقت كيهاني بسيار فاصله دارد. آن ساكن هستند بروند

هاي عيني موجود را ندارند، زيرا آنها بسيار محافظه كار و  يا پذيرفتن حقيقت پديده بعضي از افراد حتي جرأت روبرو شدن،  كمي بحث كردن،
اسرار كيهاني، زمان،  فضا و جسم بشري را � هيچ چيز غير از قانون بودا نمي تواند كامال. بي ميل به تغيير دادن طرز فكر قرارداديشان هستند

رست تمايز قائل شود،  و با از بين بردن تصورات غلط نظريات قانون بودا مي تواند بطور اساسي بين خوبي و پليدي،  راست و ناد. آشكار كند
 .درست را پايه گذاري كند

پيامد اين راه اين است كه . ايدئولژي راهنماي دانش كنوني بشر براي رشد و تحقيقاتش فقط مي تواند محدود به دنياي فيزيكي باشد             
يده هايي كه غير قابل رئويت و لمس در بعد فيزيكي ما مي باشند،  اما پد. يـك موضـوع قـبل از شـناخته شدنش مورد مطالعه قرار نمي گيرد       

بطـور عينـي وجـود دارند، و مي توانند در بعد فيزيكي ما منعكس گردند، و بطور واقعي پديدار مي شوند، مردم جرأت نزديك شدن به آنها و              
زانه و بدون پايه بحث مي كنند كه آنها پديدهايي طبيعي مي مردم متعصب، لجبا. توجه كردن به آنها همچون پديده هاي نامشخص را ندارند        

مردمي كه براي جستجوي حقيقت . آنهـا بـا انگـيزه هـاي پنهاني برخالف وجدان خود بسادگي بر آنها برچسب خرافات مي چسبانند         . باشـند 
بتواند تغييري در ذهنيت منجمد خود بدهد و      اگر بشر   . كمتر تحقيق مي كنند با عذر اينكه علم توسعه نيافته است از موضوع طفره مي روند               

قانون بودا مي تواند بصيرتي در اختيار بشريت در        . دركـي جديـد از خـود و كـيهان داشته باشد، آنها جهشي به سمت جلو انجام خواهند داد                   
امل به بشريت بدهد، تمام بعدهاي در طول زمانها، هيچ چيز غير از قانون بودا نمي تواند توضيحي روشن و ك            . دنـياهاي بـي حد و مرز بگذارد       

 .  مي باشد�  بودا �فا � مختلف هستي مادي، زندگي و تمام كيهان را مي تواند توضيح بدهد، آن فقط 
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 1فصل 
 مقدمه

به همين دليل مردم چين از مزاياي . ريشـه در گذشـته هـاي دور داشـته و تاريخـي طوالنـي در چيـن دارد         ) Qigong(گونـگ    شـي 
شي گونگ در دو مكتب اساسي تزكيه بودا و تائو باعث مشهور شدن تعدادي از روش هاي تزكيه مخفي      . مرينات برخوردارند اسـتثنايي ايـن ت    

مكتب تائو داراي راههاي تزكيه استثنايي خود مي باشد و مكتب بودا نيز داراي روشهاي تمرين مخصوص خود مي          . بـراي عمـوم گشته است     
در جلسه سخنراني ام .  مكتب بودا قانون بزرگ روش تزكيه در سطوح باالي شي گونگ مي باشد در(Falun Gong)فـالون گونـگ   . باشـد 

سپس من فالون و سيستم انرژي را در داخل و اطراف بدن . ابـتدا بدنهاي شما را پاك كرده و براي تزكيه در سطوح باال شما را آماده مي كنم      
من مي  آيد كه از شما حمايت  ) Fashen(در همان زمان فاشن .  دهم قرار مي دهمشـما قـبل از آنكـه به شما روش انجام تمرينات را نشان         

همچنين شما نياز به درك قانون حاكم بر تزكيه در          . اگر چه هنوز اينها به تنهايي براي دست يابي به هدف افزايش گونگ كافي نيستند              . كند
 .  مي پردازماين موضوعي است كه من در اين كتاب به آن. سطوح باال را داريد

 ، (energy channels)مـن مـي خواهم در باره گونگ در سطح باال صحبت كنم و به همين جهت نامي از تمرين كانال هاي انرژي   
من در باره قانون بزرگ تزكيه كه بطور .  نخواهم برد(collaterals) و كانالهـاي مـتوازي   (acupuncture points)  نقـاط طـب سـوزني    
در ابتدا اين بصورت رازي بنظر مي رسيد، اما يك تمرين كننده مصمم اگر با دقت  . وح باال مي گردد سخن خواهم گفت      اساسـي منجر به سط    

 . به مطالعه آن بپردازد هرگز از درك عمق فراست در آن نا اميد نمي شود
 

 خاستگاه شي گونگ. 1
از روش تزكيبي كه به تنهائي � شي گونگ اساسا. مي شدآن چيزي را كه ما امروز شي گونگ مي ناميم در حقيقت شي گونگ ناميده ن  

(شما هيچگاه لغت شي گونگ  را در كتاب هاي دان جين     . بوسـيله تمريـن كنندگان چين باستان و يا تزكية مذهبي انجام ميشد شروع شد              
Dan Jin (    تـائو زنـگ،)Dao Tsang (    يـا تريپيـتاكا)Tripitaka (  پيدايش مذاهب وجود داشته شي گونگ خيلي پيش از . نمـي يابيد

تنها بعداز پيدا . شي گونگ به حيات خود در دوره اي كه مذاهب در مرحله جنيني خود در آغاز تمدن بشري بوده اند ادامه داده است                    . اسـت 
همچنين . شدشي گونگ در ابتدا راه بزرگ تزكية بودا يا راه بزرگ تزكية تائو ناميده مي              . شـدن مذاهـب تـا حـدي با رنگ مذهبي در آميخت            

و روش مديتيشن  ) Arhat( ، راه آرهات (Nine fold Internal Alchemy)نامهـاي ديگـري داشـت از قبيل نه اليه داخلي كيمياگري    
اما در حال حاضر ما آنرا شي گونگ مي ناميم تا با درك مردم اين عصر سازگار شده و آسانتر بتواند  ) .  Vajra meditation(مفتول فلزي 

 .در حقيقت اين راه فطري چيني براي تزكيه بدن انسان مي باشد. شودهمگاني 
پس درچه زماني آن ظهور كرد؟ بعضي . تاريخ آن به گذشته بسيار دور بر مي گردد        . شـي گونـگ اختراع اين دوره تمدن بشري نيست         

بعضي ها مي گويند كه داراي تاريخ پنج هزار  .  شد مردمي ) Tang(ها براين باوراند كه آن تاريخ سه هزار ساله دارد و در دوره  سلسله تانگ                 
من . بعضي ها براساس كشفيات باستانشناسي معتقدند كه آن هفت هزار سال قدمت دارد . سـاله اسـت و بـه انـدازه تـاريخ چيـن قدمت دارد              

اني كه داراي قدرتهاي فوق كس. معـتقدم كـه شـي گونـگ بوسـيله اين دوره تمدن انساني بوجود نيامد، بلكه يك فرهنگ ما قبل تاريخ است                   
سياره اي . طبيعي هستند دريافته اند كه كيهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم جرمي است كه بعد از نه انفجار مصيبت بار بوجود آمده است                     

ره شروع به تكثير زماني كه سياره جديدي بوجود مي آمد انسان دوبا      . كه ما در آن زندگي مي كنيم نابودي هاي بسياري را تجربه كرده است             
براساس تئوري تكاملي داروين، انسان از ميمون بوجود . ما حاال چيزهاي بسياري را كه ماوراي تمدن مدرن هستند كشف كرده ايم          . مـي كرد  

كشف اما كشفيات باستانشناسي براين باور است كه نقاشي هاي         . تـاريخ تمدن انساني را بيش از ده هزار سال تخمين نمي زنند            . آمـده اسـت   
آن ها از لحاظ هنري بسيار با ارزش اند و با . شـده در روي ديوارهـاي سـنگي غارها در كوههاي آلپ قدمتي دويست و پنجاه هزار ساله دارند              

در مـوزه دانشـگاه ملي پرو سنگي وجود دارد كه تصوير شخصي در حالي كه تلسكوپي در دست و     . هـنرهاي كنونـي قـابل مقايسـه نيسـتند         
ما مي دانيم كه گاليله     . اين تصوير متعلق به سي هزار سال قبل مي باشد         . جـرام آسـماني اسـت بـر آن حـك شـده است             مشـغول تماشـاي ا    

پس چگونه تلسكوپي سي هزار سال . چيزي حدود سي صد سال قبل اختراع كرد    1609تلسـكوپي با قدرت بزرگ نمائي سي برابر را در سال            
چنيـــن خــلوصي . ته شده از آهن در هندوستان داراي نودونه در صد آهن خالص است  قـبل مـي توانسـته وجود داشته باشد؟ ستوني ساخ          

چه كسي چنين تمدني را بوجود آورد؟ چگونه انسان توانسته چنين چيزي را بوجود       . مـاوراء تكـنولوژي مـدرن ذوب آهـن در اين عصر است            
 بسياري از دانشمندان را در كشورهاي مختلف جهان به خود      آورد در حالـي كـه خـود هـنوز به صورت ذرات ريز بود؟ چنين كشفياتي توجه                 

 . ، زيرا كه هيچ كس نمي تواند براي آن ها توضيحي بدهد�فرهنگهاي ما قبل تاريخ مي نامند�چنين پديده هائي را . جلب كرده است
، حتي باالتر از سطح علمي انسان سطح علمي بعضي از دوره ها بسيار باال بوده. سطح علمي در هر دوره تمدن بشري متفاوت مي باشد       

آن بوسيله انسانهاي كنوني اختراع و يا . بنابراين من معتقدم كه شي گونگ فرهنگي از ما قبل تاريخ دارد    . اما آن تمدنها از بين رفتند     . كنونـي 
 .بوجود نيامده، بلكه بوسيله آنها كشف و كامل شده
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هنر �در كشورهاي غربي مانند آمريكا و انگلستان بنام      . ديگر نيز وجود دارد   بلكه در كشورهاي    . شـي گونـگ فقط در چين وجود ندارد        
يكبار او در   . در آمريكا شعبده بازي وجود دارد كه استاد قدرتهاي ماوراء الطبيعه است           . ناميده ميشود نه شي گونگ     ) magic(� سحر و جادو  

چرا .  ميداد خود را با پارچه اي سفيد كه در مقابل ديوار آويزان بود پوشاندزماني كه او چنين كاري را انجام. نمايشـي از ديوار چين عبور كرد    
او مجبور بود كه چنين كاري را انجام دهد چون . او ايـن كار را كرد؟ چون او مي خواست خيلي از مردم باور كنند كه او شعبده بازي مي كرد  

. چين وجود دارند، و ميترسيد كه آنها در عمل او دخالت نمايند بـر ايـن موضـوع آگاهـي داشـت كـه اسـتادان بزرگ شي گونگ بسياري در                    
قبل از   آنكه از ديوار خارج شود يك دست خود را بيرون نگهداشت تا پارچه را    . بنابراين قبل از عبور از ديوار خود را با پارچه سفيدي پوشاند           

يك متخصص فن هنر را مي بيند در حالي كه يك انسان �: يدهمانطور كه ضرب المثلي چيني مي گو     . نگهـدارد و بعـد از ديـوار بـيرون آمـد           
به اين دليل غربي ها اين توانائي       . در نتيجه بينندگان براين باور شدند كه او شعبده بازي مي كند           � .معمولـي فقـط نمـايش را تماشا مي كند         

جام نمي دهند بلكه فقط براي اجراي نمايش از آن   هـاي فـوق طبيعـي را شعبده بازي مي نامند چون آنها اين كار را براي تزكيه بدن خود ان                    
بنابرايـن در سطح پايين، شي گونگ براي تميز شدن حالت بدن يك فرد و درمان بيماريها و براي سالمت بهتر استفاده         . اسـتفاده مـي كنـند     

 .در سطح باال هدف آن تزكيه يك فرد است. ميشود
 

 ) Gong  و  Qi(شي و انرژي تزكيه . 2
هر دو . هر دو كلمه يك معني را مي دهند.  مي ناميدندqi  � شي� ه مـا از آن سخن مي گوييم چينيان باستان آن را    كـ �Qi شـي �

در حين تزكيه بدن انسان مي تواند انرژي اين         . آنها هوا نيستند  . آنهـا بـه انـرژي كيهاني منسوب اند، ماده اي بدون شكل و نامرئي در كيهان                
به هر حال . واند چگونگي فيزيكي بدن را تغيير داده و بر درمان بيماري ها تاثير گذاشته و سالمتي را تقويت نمايد    ماده را فعال كند، كه مي ت      

بعضي ها بر اين باوراند كه شي مي تواند        . شي تو نمي تواند شي او را كنترل كند        . او هم شي دارد   . تو داراي شي هستي   . شي همان شي است   
غير علمي هستند � تمام اين عقايد مطلقا . و مي تواني كمي شي را براي درمان بيماري يك شخص آزاد كني            يـك بـيماري را شـفا بدهد؛ يا ت         

اگر يك رهرو شي در داخل بدن داشته باشد اين بدين معني است كه بدن او هنوز بدن سفيد              . بخاطر آنكه شي به هيچ عنوان درمانگر نيست       
  .ز هر گونه بيماري نيستشيري نشده است، بنابراين او خود هنوز آزاد ا

 يـك رهـرو در سـطحي بـاال شـي آزاد نمي كند، بلكه يك توده انرژي اعلي، يك ماده انرژي اعلي، به شكل نور با ذرات بسيار ريز و با                    
درمان بيماري ها   اين انرژي مي تواند فقط بر مردم عادي تاثير گذاشته و براي             . اين توده انرژي به انرژي تزكيه نامگذاري ميشود       . تـراكم بـاال   

اين بدين معني �  .نور بودا بر همه چيز مي تابد و همه چيز روشن و هماهنگ مي گردد       � : ضرب المثلي مي گويد   . مـورد اسـتفاده قرار بگيرد     
 آنها است كه يك رهرو كه از قوانين درست پيروي مي كند داراي يك انرژي قدرتمند است كه او مي تواند حالتهاي غير طبيعي را تصحيح و                  

بطور مثال، زماني كه يكفرد ناخوش است بدن او در حالتي غير طبيعي             . را در اطـراف خـود و در محدوده انرژي خود بصورت طبيعي درآورد             
به زبان ساده انرژي تزكيه يا گونگ ماده اي واقعي . اسـت اگـر حالـت غـير طبيعي بدنش را به حالت درست تغيير دهد بيماري از بين ميرود              

 .رهرو مي تواند وجود قابل مشاهده يك چنين انرژي را با تمرينات درك كنديك . است
 

 قدرت انرژي و قابليت هاي مافوق طبيعي. 3

 . بدست مي آيد ) Xinxing(قدرت انرژي بوسيله تزكيه شين شينگ ) 1 (

بلكه بر اثر تزكيه شين .  نمي آيدكه در حقيقت سطح قدرت انرژي يك رهرو را معين مي كند با انجام تمرينات بدست             )گونگ  ( انرژي  
اين مرحله تبديل، برخالف عقيده مردم عادي، مانند بر پا كردن تنور و جمع . بوجود مي آيد� تقوي � شـينگ و بر اثر تبديل نوعي ماده بنام         

آن بصورت . اهر ميشودگونگ كه ما از آن صحبت مي كنيم در خارج از بدن يكفرد ظ. آوري گـياهان طبـي بـراي تزكـيه االكسـير نمي باشد         
تمام مراحل در . سپس ستوني از انرژي در باالي سر تشكيل ميدهد        . مارپـيچ از قسـمت پائين بدن با بهبودي شين شينگ فرد رشد مي كند              

ستون . ارتفاع ستون انرژي مشخص كننده درجه كسب شده انرژي تزكيه يا گونگ شخص مي باشد       . خـارج از بـدن شخص صورت مي پذيرد        
 .پنهان شده قرار دارد و از چشم مردم عادي پنهان مي باشد� ر فضائي كامالانرژي د

هر چه قدرت گونگ يك فرد بيشتر و سطح تزكيه او باالتر باشد، قابليتهاي      . قابليـتهاي مـا فوق طبيعي با قدرت گونگ تقويت ميشوند          
 گونگ يك فرد كوچك باشد، قابليتهاي فوق طبيعي او محدود مي اگر قدرت.  ما فوق طبيعي او قوي تر و استفاده از آنها براي او آسانتر است     

قابليتهاي ما فوق طبيعي مشخص كننده قدرت گونگ يك فرد و يا . گـردد و او در مـي يابد كه استفاده از آنها سخت و شايد غير عملي است       
بعضي از افراد . هاي ما فوق طبيعي اوآنچـه مشخص كننده سطح يك شخص است قدرت انرژي اوست نه قابليت . سـطح تزكـيه او نمـي باشـد        

داراي قدرت انرژي باالئي هستند و نه قابليتهاي ما      � در اين حالت آنها اصوال    . ممكن است با قابليتهاي ما فوق طبيعي بسته شده تمرين كنند          
 .هميت و قاطع استاين موضوع بسيار با ا. قدرت انرژي قطعي است و در اثر تزكيه شين شينگ بدست مي آيد. فوق طبيعي زياد
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 .قابليتهاي ما فوق طبيعي چيزي نيست كه يك رهرو بدنبال آن باشد) 2(

بسياري از مردم آرزومند دارا بودن چنين       . تمام رهروان مشتاق قابليتهاي فوق طبيعي هستند، كه مردم عادي را به خود جذب ميكند              
بعضي از افراد از چنين قابليتهائي مانند . ينگ خوب نيست داده نمي شودامـا اين قابليتها به فردي كه داراي شين ش       . قابليـت هائـي هسـتند     

 و (precognition)، الهام از وقوع امري      (telepathy)، تله پاتي    (clairaudience) ، روشـن شنوائي      (clairvoyance)روشـن بينـي     
اين قابليتها براي رهروي كه در مرحله تدريجي روشن      ولي اين قابليتها بين اشخاص متفاوت است و تمام          . غـيره ممكن است بهره مند باشند      

بطور مثال براي يك فرد     . چنانكه دارا بودن بعضي از قابليتهاي فوق طبيعي، براي مردم عادي غير ممكن است             . فكـر شـدن است وجود ندارد      
فالون گونگ كه .  از تولد بدست مي آيند     توانائي هاي بزرگ از تمرين تزكيه بعد      . معمولـي توانائي تبديل يك جسم به جسم ديگر وجود ندارد          

آنچه كه يك رهرو بدست مي آورد، همه بستگي به . از اصـول كيهانـي نشـأت گرفته شامل تمام قدرتها و توانائي هاي موجود در كيهان است            
ه دنبال آنها بودن آرزوئي   آرزوي بدسـت آوردن بعضـي از توانائـي هـاي ما فوق طبيعي هيچگونه اشكالي ندارد، اما به شدت ب                    . تزكـيه او دارد   

توانائي هاي فوق طبيعي بدست آمده در سطح ابتدائي مصرف كمي دارند و فقط براي نمايش            . طبيعـي نيسـت و نتـيجة بـدي خواهد داشت          
و بنابراين درست نيست كه چنين قابليتهائي براي شخص فراهم كنيم چون شين شينگ ا             .  بعـنوان قهرمان بين مردم عادي استفاده ميشوند       

نمي شود . بعضي از قدرتهاي داده شده به افراد با شين شينگ بد ممكن است در راه نادرست استفاده گردند  .  بـه انـدازه كافـي خـوب نيست        
 .تضمين كرد شخصي با شين شينگ غير قابل اعتماد كارهاي بد انجام ندهد

ي تغيير اجتماع انساني يا زندگي روزمره انساني مورد قابليـتهاي فـوق طبيعـي كـه اجـازه نمايش آن ها  داده شده است نمي تواند برا       
به نيروهاي قدرتمند واقعي به خاطر نتايج جدي و خطرات آن ها اجازه داده نمي شود كه  در اجتماع به نمايش گذاشته        . اسـتفاده قرار بگيرد   

فقط كساني كه داراي ماموريت     . ذاشته شود خـراب كردن يك ساختمان بلند نمي تواند بعنوان يك معجزه به نمايش گ             : بطـور مـثال   .  شـوند 
وگرنه استفاده از آنها ممنوع بوده و در دسترس نخواهند بود، چون . مخصوصـي هسـتند اجازه دارند از قدرت فوق طبيعي خود استفاده كنند           

 .آنها بوسيله استاد بلند مرتبه فضائي شخص كنترل ميشوند
يك رهرو . ان شي گونگ قدرت فوق طبيعي خود را در مقابل مردم به نمايش گذارند هـنوز بعضـي از مردم عادي تقاضا دارند كه استاد          

چنين نمايشي . كـه داراي چنيـن توانايـي هايي مي باشد براي چنين نمايشي بي ميل و بيزار است، زيرا كه به او اجازه اين كار را نمي دهند                      
.  تقواي واقعا قوي اجازه ندارد كه از قدرتهاي فوق طبيعي خود استفاده كنديك فرد با . مـي توانـد مراحل طبيعي اجتماع انساني را برهم بزند    

آنها را مجبور به . آرزوي گريه كردن را دارند� در پايان واقعا  . بعضـي از اسـتادان شـي گونگ در زمان اجراي چنين برنامه هائي آزرده ميشوند               
. طبيعي خود بدين طريق استفاده كنند احساس بسيار بدي خواهند داشتاگر آنها مجبور شوند كه از قدرت فوق  ! انجـام چنيـن كاري نكنيد     

مجله نوشته بود كه يك كنفرانس بين المللي        . روزي يكـي از دانشـجويان مجلـه اي را به من نشان داد، از نوشته داخل آن بسيار آزرده شدم                    
عوت شده بود تا در رقابتي شركت كنند تا برندگان آن بتوانند شـي گونـگ قرار بوده برگزار شود، بنابراين از افرادي با قدرتهاي فوق طبيعي د    

يك فرد ممكن است بخاطر استفاده از تواني . آرامش خود را از دست دادم�  زماني كه آنرا خواندم چند روز واقعا      . در كـنفرانس شـركت كنـند      
يك انسان معمولي توجهش فقط به امور . شركت كنندچون قابليتهاي فوق طبيعي اجازه ندارند در رقابتها . هـايش بديـن طريق تأسف بخورد   

 .دنيوي است، در حالي كه يك استاد شي گونگ بايد با تسلط به نفس عمل كند
اين غير . هدف از بدست آوردن قدرتهاي فوق طبيعي چيست؟ آن منعكس كننده دنياي انديشه و كوشش و تقالي يك رهرو مي باشد       

قبل از . سبب و دليلي پشت اين جريان وجود دارد. ل اعتماد و تمنا  قدرت ماوراءالطبيعه را كسب نمودممكـن است كه بشود با رواني غير قاب       
ايـنكه روشن بين گردي در  وضعيت و موقعيتي هر چه را كه درست و غلط مي باشد با معياري فيزيكي در اين جهان بررسي كرده و قضاوت     

اگر افراد همديگر را مي زنند، به هم لعن و نفرين مي       . بط سرنوشت را در پشت پرده ببيني      تو نمي تواني در موقعيتي حقيقت يا روا       . مي كني 
به اين خاطر كه قادر به ديدن نيستي آنچه را كه انجام مي دهي      . فرستند يا مزاحم هم مي شوند به خاطر روابط سرنوشتي بين آنها مي باشد             

وط به سپاسگزاري يا خشم، يا آنچه كه غلط و درست نزد مردم عادي مي باشد مواظبت فاي دنيوي از  مسائلي كه مرب. اوضاع را بدتر مي كند   
از آنجائيكه روشن بين نيستي نمي تواني در مورد مسئله اي حقيقت آن را    . يـك رهـرو نـبايد پـا بـه ميان گذاشته و مداخله كند              . مـي كـند   

اگر تو در اين جريان . بين آن دو شخص مي باشد  �كارما  � ساباگـر شخصـي بـا مشـت كسـي را مي زند اين اقدامي براي تصفيه ح                 . دريابـي 
كارما ماده و ذاتي است كه      . ماده اي سياه رنگ است در اطراف جسم       � كارما  � . آنها مي شوي  � كارمايي� مداخلـه بكنـي مانع تصفيه حساب        

 .د گردددر بعدي ديگر موجوديت دارد و مي تواند باعث بيماري ها و مصيبت و فاجعه در نزد افرا
اگر . فقط در جريان تزكيه اي پيوسته و هميشگي مي توان آن را رشد داده و قوي نمود                . همـه داراي قـدرت ماوراءالطبـيعه مي باشند        

اين طرز تفكر كوتاه مدت با انگيزه مخفي بيان گر خودخواهي او            . رهـروي فقـط براي كسب آن تقال كند هيچوقت آن را بدست نخواهد آورد              
مانعي در تزكيه � در نتيجه اين خواست مطمئنا. ن در نظر گرفتن اينكه اين توانايي ها را در چه راهي مي خواهد استفاده بكند    مـي باشد، بدو   

 .او مي باشد و او نخواهد توانست اين توانايي ها را كسب كند

 كنترل قدرت ـ گونگ) 3(

وده اند مي خواهند بيماري ها را معالجه كنند و مي خواهند عـده اي از رهـروان از آنجايـيكه در مدت كوتاهي شي گونگ را تمرين نم       
براي رهروي با قدرت گونگ ضعيف اين نتيجه را به بار مي آورد كه تا دستش را براي امتحان      . ببينـند كـه آيا توانايي شفا دادن را دارند يا نه           
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به خاطر ضعيف بودن قدرت  . ير زالل را منتقل مي كند     بطـرف بـيمار دراز مـي كند به خود مقدار زيادي شي سياه رنگ، شي بيمار يا شي غ                   
گونـگ و همچنين فاقد بودن حفاظي دور جسم رهرو هيچ وسيله دفاعي  براي جلوگيري از شي توليد كننده بيماري ندارد و باالفاصله كه در     

 مراقبت بعمل نيآورد بر اثر گذشت زماني        اگر كسي از تو مواظبت و     . ميان ميدان انرژي شي بيمار قرار مي گيرد احساس بيماري خواهد نمود           
به همين خاطر رهروي با قدرت گونگ ضعيف نمي تواند  . طوالنـي از هـر نـوع بـيماري ممكنه كه به خود جذب كرده اي زجر خواهي كشيد                  

بعضي از رهروان داراي . بـيماري ديگـران را شـفا بدهد، مگر اينكه توانايي هاي ماوراءالطبيعه را كسب كرده و صاحب قدرت گونگ الزم باشد                 
توانايـي ماوراءالطبـيعه مـي باشـند و مي توانند بيماري ها را شفا بدهند اما چون در مراحل پايين تر قرار دارند از انرژي خود و قدرت گونگ                       

ر كسب و ذخيره از آنجاييكه گونگ نوعي از انرژي است با شكل با هوشي از هستي به همين خاط              . ذخيره شده براي درمان استفاده مي كنند      
اگر كسي گونگ خود را رها كند . رهروان گونگ خود را از طريق رها كردن آن بدين شكل به مصرف مي رسانند  . آن بسـيار مشـكل مي باشد      

در نتيجه پيشنهاد مي كنم كه . به همين خاطر ارزش ندارد كه اين كار را انجام داد. سـتون گونـگ روي سـر او كـم شده و مصرف مي گردد            
بـا قـدرت گونگ ضعيف بدون توجه به اينكه چه روشي را مورد استفاده قرار مي دهد  بيماري هاي ديگران را معالجه نكند زيرا خيلي                        رهـرو   

 . ساده و راحت انرژي خود را مصرف خواهد نمود
 اين حال الزم است با. وقتي قدرت گونگ شخصي به حد و سطح بخصوصي رسيده باشد توانايي ها به مقدار شايان ظهور خواهند نمود                 

بطور مثال الزم است فرد وقتي چشم آسماني او باز شده است آن را مورد استفاده قرار بدهد               . كه فرد براي استفاده آن هنوز هم محتاط باشد        
 مصرف بيش از اما الزم نيست كه بيش از حد مورد استفاده قرار بگيرد زيرا باعث. زيـرا اگـر ايـن كـار را نكند چشم آسماني او بسته مي شود        

چرا بايد ما تزكيه    ! آيا اين بدين معني است كه شخص نبايد هرگز توانايي ماوراءالطبيعه را استفاده كند؟ مطلقا نه               . انـدازه انرژي خواهد گشت    
ي را فقط موقعي مي   آن تواناي . بكنيم و هرگز آن را مورد استفاده قرار ندهيم؟ مسئله اين است كه چه زماني بايد آن را مورد استفاده قرار داد                     

.  تـوان اسـتفاده كـرد كـه شخص به مرحله اي مشخص از تزكيه رسيده باشد و مالك توانايي مي گردد كه براي تكافوي شخصي او مي باشد                             
بـراي رهـرو فـالون گونـگ آن گونگـي كـه رها مي شود جبران شده و رشد داده مي شود و بوسيله فالون بطور اتوماتيك دگرگون مي گردد                          

فقط . اين يك نشان ويژه در فالون گونگ مي باشد. كـه ضـمانت داده مـي شـود كه سطح قدرت گونگ هميشه كاسته نشده باقي بماند          بطوري
 . بدين صورت شخص مي تواند اين توانايي ها را مورد استفاده قرار بدهد

 

 چشم آسماني. 4

 باز كردن چشم آسماني) 1(

يك فرد عادي با چشمان فيزيكي خود به همان شكلي كه          .  منتهي اليه بيني قرار دارد     كانـال اصـلي براي چشم آسماني بين ابروان در         
با تنظيم عدسي چشم يا بزرگي مردمك چشم در رابطه با فاصله يا مقدار نور عكس هايي در    . يـك دوربيـن عكاسـي عمـل مي كند مي بيند           

ل كرد ديد نافذي كه متعلق به توانايي هاي ماوراءالطبيعه مي        عم. غـده صـنوبري در نصـفه پشت مغز بوسيله اعصاب بينايي ظاهر مي گردند              
چشم آسماني در نزد انسان هاي . باشـد طـوري عمـل مـي كـند كـه غـده صـنوبري مستقيما مي تواند از ميان چشم آسماني مشاهده بكند               

. نس ـ شي وجود ندارند مسدود مي باشدمعمولـي بـه خاطـر ايـنكه دريچه كانال اصلي آنها تنگ و تاريك مي باشد و در داخل آنها نور و اسا                    
 .بعضي از افراد به خاطر اينكه كانال اصلي چشم آسماني آنها مسدود است نمي توانند ببينند

شكل كانال در افراد . بـراي باز نمودن چشم آسماني مي بايستي اول از همه اين كانال ها را با قدرتي بيروني يا تزكيه شخصي باز نمود                  
هر چه بيشتر فرد تزكيه بكند، كانال دايره شكل تر مي . كانال مي تواند بيضي شكل، گرد، لوزي يا مثلثي باشد      .  باشـد  مخـتلف مـتفاوت مـي     

در آخر مي بايستي اسانس ـ    . يا اينكه شخص از پير خود يك چشم مي گيرد يا اينكه آن را بوسيله تزكيه رشد داده و بدست مي آورد                     . گردد
 . اني وجود داشته باشدشي در اطراف جايگاه چشم آسم

در حقيقت اين دو چشم ما مي باشد كه مثل يك تصوير و صحنه عمل مي كند و                  . ما بطور معمولي با چشمان فيزيكي خود مي بينيم        
م با باز شدن چش. ما فقط آن چيزهايي را كه در بعد فيزيكي ما موجوديت دارند مي بينيم. پاسـاژ مـتعلق به بعدهاي ديگر را مسدود مي كند      

بعد از نايل شدن به سطحي بسيار باال فرد . آسـماني بـراي مـا امكاني به وجود مي آيد كه بتوانيم بدون استفاده از چشم فيزيكي امان ببينيم             
چشـمي واقعـي كسب خواهد كرد كه با اين چشم واقعي چشم آسماني يا چشم حقيقي كه متمركز در ميان ابروان باالي بيني مي باشد مي                       

تائوئيست ها  . بودائيسـت هـا معتقدند كه هر منفذ پوست يك چشم مي باشد و در سرتاسر بدن انسان چشم هايي وجود دارند                     . توانـد ببيـند   
. اما كانال اصلي در چشم آسماني قرار دارد و به همين جهت اول از همه بايد آن باز گردد. معـتقدند كه هر نقطه طب سوزني يك چشم است       

از آنجايي كه . را فـراهم مـي كنم كه مورد استفاده باز نمودن چشم آسماني همه شاگردان قرار مي گيرد       در جلسـه سـخنراني هـايم چـيزي          
تعدادي از شاگردان سوراخي سياه را، كه شبيه چاهي . شـرايط شـاگردان گونـاگون مـي باشـد مـي تواند نتيجه الزمه نزد افراد متفاوت باشد                  

تعدادي ديگر كانالي سفيد را مي بينند، كه اگر         . تاريكي كانال چشم آسماني آنها مي باشد      عميق مي باشد مشاهده مي كنند، كه استنباط بر          
تعدادي هم چيزي را مي بينند كه مي چرخد و آن بوسيله . جلـوي آن چيزي نيز موجود باشد، مي آيد كه چشم آسماني آنها بزودي باز شود      

 آنها بعد از باز شدن اين كانال خواهند توانست بوسيله چشم آسماني اشان    پـير آنهـا بـراي بـاز كـردن چشم آسماني آنها كاشته شده است و                
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بعضـي هـا اغلـب مـي توانـند چشمي بزرگ را ببينند كه اعتقاد بر آن بوده است كه چشم بودا مي باشد، ولي در حقيقت اين چشم            . ببينـند 
 . حقيقي شخص مي باشد

اما مشكلي وجود دارد كه مربوط است . جلسه حضور داشته اند باز شده است    بـر طبق آمار ما  چشم آسماني نيمي از شاگرداني كه در              
بـه آنچـه كـه بعـد از بـاز شـدن اتفاق مي افتد و آن وقتي است كه شخص از شين شينگ خوبي بر خوردار نيست و امكان استفاده از چشم                               

مستقيما در سطح توانايي چشم معرفت باز مي كنم، براي پيش گيري از اين مشكل چشم آسماني را . آسـماني براي اعمال نادرست مي باشد    
كـه فـرد مي تواند مستقيما صحنه هايي از بعدهاي ديگر را مشاهده بكند يا  براي متقاعد كردن اعتقاد شخص به تزكيه بتواند آنچه را كه در           

ق طبيعي انتظار مي رود نرسيده باشد در تازه كاري كه شين شينگ او به درجه اي كه از يك فرد مافو         . زمـان تمريـن اتفـاق مـي افتد ببيند         
درست مثل شخصي كه در خياباني عبور : براي شوخي مثالي مي زنم. مرتكب اعمال نادرستي خواهد شد   � موقـع كسـب ايـن توانايي مطمئنا       

مثال را براي توضيح اين  . كـرده و جلـوي مغـازه قـرعه كشـي مي ايستد و بليطي را با باالترين امكان برنده شدن براي خود انتخاب مي كند                         
دليل ديگري نيز وجود دارد؛ من اينجا براي اين هستم كه در سطح وسيعي چشم               . چنين چيزي نبايد اتفاق بيافتد    . مـنظورم اسـتفاده نمودم    
د يا از ميان آيا اين در يك جامعه بشري عادي مي باشد كه همه بتوانند از ميان يك ديوار ببينن . اما فقط فكر كنيد   . آسـماني همـه را باز كنم      

در نتيجه به تو اجازه اين كار را نخواهند داد و تو  . جسم يك فرد ديگر؟ اين بطور جدي مراحل طبيعي اجتماع انساني را به هم خواهد ريخت               
اين براي يك رهرو بهيچوجه خوب نمي باشد زيرا باعث قوي شدن وابستگي و تمايل او مي                 . خـودت هـم نخواهـي توانسـت اين كار را بكني           

 .در سطح باالتري باز كنم تا در سطحي پايين تر� به همين جهت ترجيح مي دهم كه چشم آسماني شما را مستقيما. گردد

 مراحل چندگانه چشم آسماني) 2(

اين مراحل از لحاظ جا و مكان با هم فرق دارند و تمام بعدهايي را كه مي توان . چشـم آسـماني متشـكل از چنديـن مـرحله مي باشد         
توانايي چشم فيزيكي، توانايي چشم الهي، توانايي : وجود دارد � پنج نوع توانايي ديد   � بر طبق بودائيسم    . مود نيز متفاوت مي باشند    مشـاهده ن  

. بااليي، مياني و پاييني: همچنين هر يك از اين توانايي ها به سه گروه تقسيم شده اند        . چشـم معرفت، توانايي چشم ـ فا و توانايي چشم بودا          
فقط از چشم معرفت به باال مي . ي ديـد از چشـم الهي به پايين مختص به چيزهايي است كه مي توان در بعد فيزيكي ما مشاهده نمود    توانايـ 

آنها مي توانند بهتر از وسايل كامپيوتري مربوطه چيزهايي را . بعضي افراد صاحب ديدي نافذ مي باشند    . تـوان بعدهـاي ديگر را مشاهده نمود       
اما آنها هنوز فراتر از بعدي كه در آن زندگي ميكنيم نرفته اند و آنچه كه درك مي كنند متعلق به دنياي فيزيكي                      .  ببينند بـه دقت و درستي    

 .ما مي باشد و نمي توان پنداشت كه چشم آسماني آنها به درجه بااليي رسيده باشد
شني كانال اصلي و اينكه چه قسمتي از كانال فرد و پهنا و رو(Qi) چگونگـي سـطح چشـم آسـماني مـربوط بـه مقدار اسانس ـ شي       

باز نمودن چشم آسماني كودكي .  براي باز نمودن كامل چشم آسماني اسانس ـ شي در كانال بسيار مهم مي باشد             . مسـدود مـي باشـد است      
حبت مي كنم چشم در همان لحظه اي كه ص. من حتي احتياجي به استفاده از دستم را هم ندارم  . زيـر شـش سـال بسـيار آسـان مـي باشد            

از آنجاييكه كودكان كوچك تحت تاثير بد اين دنياي فيزيكي قرار نگرفته اند و همچنين مرتكب اعمال نادرست     . آسـماني كودك باز مي شود     
نزد كودكان باالي شش سال باز شدن چشم آسماني بمرور گذشت زمان سخت . نگشـته اند اسانس ـ شي نزد آنها بخوبي محافظت شده است      

بيشتر از همه آموزش و پرورش در رابطه با . ي گـردد زيـرا هـر چـه آنهـا سنشـان بـاال مي رود بيشتر تحت تاثير خارج قرار مي گيرند            تـر مـ   
اگر فرد اسانس ـ شي خود را بدين وسيله تهي كند مي    . معـيارهاي زمينـي، سسـتي و اعمـال نادرست باعث مصرف اسانس ـ شي مي گردد                

. آن را دوبـاره بدسـت بـياورد ولي اين كار الزمه سپري شدن زماني طوالني مي باشد با سعي و تقالي بسيار زياد   توانـد بـتدريج از راه تزكـيه     
 . اسانس ـ شي در نهايت بسيار با ارزش مي باشد

مـن مخـالف باز شدن چشم آسماني در حد چشم الهي مي باشم زيرا وقتي كه قدرت گونگ رهرو ضعيف مي باشد استفاده از اين ديد             
اگر اسانس ـ شي بيش از حد   . افذ باعث مصرف بيش از حد انرژي مي گردد، حتي بيشتر از آني كه رهرو در ضمن تمرين ذخيره كرده است                    ن

به . معمولي مصرف گردد چشم آسماني او دوباره بسته خواهد شد و وقتي كه آن كامال بسته شد باز شدن دوباره آن بسيار مشكل خواهد بود                        
مي دهم چشم آسماني شاگردانم را در حد چشم معرفت باز كنم كه در نتيجه اين امكان براي آنها فراهم مي شود كه هميـن خاطـر ترجـيح       

بدون در نظر گرفتن اينكه رهرو مي تواند روشن و واضح ببيند يا نه مي توانم كاري كنم كه او بعدهاي ديگر                 . بتوانـند بعدهاي ديگر را ببينند     
ند كه به خاطر شرايط خوب مادرزادي مي توانند بطور واضح ببينند و افرادي ديگر هستند كه در يك لحظه مي           افـرادي وجـود دار    . را ببيـند  

توانـند مشـاهده كنـند و لحظـه اي ديگر هيچ چيزي را نمي بينند و كساني ديگر نيز وجود دارند كه اصال چيزي را مشاهده نمي كنند مگر                             
اگر كسي نمي تواند به وضوح      . مي خواهد به مراحل باال دست يابد مي تواند سودمند باشد          پـس در نتـيجه ايـن براي رهروي كه           . كمـي نـور   

 .مشاهده كند بر اثر تمرين مي تواند ديد او بهتر گردد
كساني كه مقدار بيشتري اسانس ـ شي . كسـاني كـه اسـانس ـ شـي كافي ندارند چشم آسماني آنها تصاوير را سفيد و سياه مي بينند            

انسان ها متفاوت مي    . هر چه بيشتر فرد اسانس ـ شي داشته باشد ديد واضح تري خواهد داشت             .  را رنگي و واضح تر مي بينند       دارنـد تصاوير  
باز شدن چشم آسماني شبيه . چشم آسماني نزد تعدادي ديگر شديدا مسدود مي باشد    . تعـدادي بـا چشـم آسماني باز بدنيا مي آيند          . باشـند 

وقتي با پاهاي ضربدري نشسته و تمركز مي كنيم گويي .  گلبرگ هاي آن يكي بعد از ديگري باز مي شوندشكفته شدن يك گل مي باشد كه     
� كساني هستند كه چشم آسماني آنها شديدا  . مي تواند به رنگ قرمز در آيد      � در آغاز روشنايي نوري ندارد اما بعدا      . از نور را مي توانيم ببينيم     

اين افراد كانال اصلي و ماهيچه هاي اطراف ابروها را . مـي تواند توام با عكس العمل شديدي باشد    مسـدود مـي باشـد و در موقـع بـاز شـدن               
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شقيقه ها . منبسط و سفت احساس مي كنند، بطوريكه ماهيچه ها بهم كشيده مي شوند و گويي كسي از داخل با مته آنها را سوراخ مي كند                   
.  عكس العمل هايي هستند كه وقتي چشم آسماني فردي باز مي شود تجربه مي گرددتمام اينها. و پيشـاني سفت مي باشند و درد مي كنند  

در يكي از سخنراني ها شاگردي بود . كسـاني كـه چشم آسماني آنها به آساني باز مي شود مي توانند اغلب بطور موقت صحنه هايي را ببينند   
دن او نمود نتوانست، زيرا كه آن موقع از چشم هاي فيزيكي خود        سعي در دي  � كـه بطـور موقـت فاشـن مـرا ديـد، امـا وقتي كه دوباره عمدا                 

از طرف ديگر اگر او بتواند چيزي را با چشمان بسته ببيند و در آن حالت باقي بماند بزودي خواهد توانست صحنه هايي را                    . استفاده كرده بود  
ه اين كار نخواهد بود زيرا كه از چشم و اعصاب ديد فيزيكي امـا اگـر او بخواهد باز هم كمي واضح تر ببيند قادر ب             . واضـح تـر مشـاهده بكـند       

 . استفاده نموده است
تعدادي از رشته هاي . بعـدي كـه بوسـيله چشم آسماني درك مي شود با در نظر گرفتن سطوح مختلف چشم آسماني تغيير مي كند                  

د انتظار را نمي دهند يا نتيجه برعكس انتظاراتشان مي         در نتيجه امتحان هاي ـ شي گونگ نتيجه مور        . علمـي در ايـن مورد ناآگاه مي باشند        
از استادان ـ شي گونگ خواسته . بطور مثال موسسه اي علمي متدي را تدارك ديده بود كه توانايي هاي ماوراءالطبيعه را آزمايش بكند             . گردد

 باز بودن چشم آسماني اشان در سطوح مختلف استادان ـ  شي گونگ به خاطر. شـد كه در باره محتواي درون جعبه اي در بسته حدس بزنند        
نتـيجه نهايـي كـه مسـئولين آزمـايش براي چشم آسماني گرفتند اين بود كه اين جريان چيزي است جعلي و      . جوابهـاي متفاوتـي را دادنـد    

اني فرد فقط در حد در چنيـن آزمايشـي فـردي با چشم آسماني باز در سطح پايين اغلب نتيجه بهتري را مي دهد زيرا چشم آسم                 . فريبـنده 
آنهايي كه آگاهي و اطالعي در مورد چشم آسماني ندارند معتقدند كه چنين  . چشـم الهـي كه مناسب براي بعد فيزيكي ما مي باشد باز است             

 به شكل   تمام اشياء با وجود اينكه موجودي زنده يا غير زنده باشند در بعدهاي متفاوت             . شخصي صاحب بزرگترين توانايي ماوراءالطبيعه است     
در لحظه اي كه توليد شده و شكل مي گيرد داراي موجودي با   . بطور مثال ليواني را در نظر بگيريد      . هـاي مـتفاوت خـود را نشـان مي دهند          

شخصي با چشم . اين موجود مي تواند چيز ديگري قبل از اينكه در اين ليوان موجوديت يابد باشد    . هـوش معـادل آن در بعـدي ديگـر اسـت           
شخصي با چشم آسماني در سطحي باالتر اين موجود با هوش را در بعدي              .  در سـطحي پايين آن را بصورت يك ليوان مي بيند           آسـماني بـاز   

شخصي كه داراي باز هم چشم آسماني باالتري مي باشد مي تواند حتي شكل فيزيكي ديرين تر اين              . ديگر مشاهده كرده و آن را در مي يابد        
 . موجود را در يابد

 نايي ديدن از راه دورتوا) 3 (

. تعـدادي در رابطـه بـا باز شدن چشم آسماني اين امكان برايشان بوجود مي آيد كه از راه دور تا فاصله هزاران كيلومتر اشياء را ببينند         
فيزيكي ما در اين فضاي بخصوص در روبروي پيشاني آينه اي موجود است كه در بعد . همه به بي كراني جهان فضاي مختص به خود را دارند 

وقتي فرد . اين آينه در دسترس همگان است ولي براي فردي كه رهرو نمي باشد طرف عكس آينه بطرف فرد قرار دارد   . قـابل رئويـت نيسـت     
موقعي كه آينه چرخيده است آن منعكس كننده آنچه را كه رهرو خواهان . تمريـن را شـروع مـي كند اين آينه بتدريج تغيير جهت مي دهد             

در بعدي كه مختص به رهرو مي باشد، رهرو و جسم او و حتي آينه بسيار بزرگ مي باشند، بطوريكه آينه مي تواند                   . مي شود ديدنـش اسـت     
اما رهرو قادر نيست تصويري را كه نمي تواند براي لحظه اي در آينه ثابت باشد . آنچه را كه رهرو خواهان ديدن آن ها مي باشد منعكس كند           

آينه مرتب به اين طريق با سرعت   . نه مي تواند بچرخد و تصويري را نشان بدهد و بعد دوباره به جاي خود باز گردد                آي. درك و مشـاهده بكند    
از . بـراي ديدن حركت متوالي يك فيلم بايستي يك فيلم در هر ثانيه بيست و چهار تصوير بگيرد          . زيـاد بـه چـرخش خـود ادامـه مـي دهـد             

اين جريان را ديدن از راه . ي چرخد رهرو مي تواند تصاويري واضح، پيوسته و روشن را مشاهده بكند        آنجايـيكه آيـنه با سرعت بسيار بااليي م        
 .دور ناميده ايم و اصول آن بسيار ساده مي باشد كه با چندين جمله آن را برايتان فاش نموده ام، و تمام آينها اسرار همه اسرار مي باشند

 ) spaceمكان ـ  ( بعد ) 4(

انسان ها فقط بعدي را كه در آن سكونت دارند مي شناسند و آنها هيچ راهي را براي     . ر از آني است كه انسان ها به آن معتقدند         بعد پيچيده ت  
آنچه كه مربوط به بعدهاي ديگر مي باشد ما استادان ـ شي گونگ تا به حال ده ها از آنها را شناخته و    . كشـف بعدهـاي ديگـر نمـي شناسند        

. يكه از لحاظ تئوري مي توان براي آنها توضيح داد ولي تا به حال از لحاظ علمي براي آنها مدركي ارائه داده نشده است        درك كـرده ايم، بطور    
چيزهايـي وجـود دارند كه در بعد ما منعكس مي گردند، حتي اگر موجوديت آنها تاييد نگردند، بطور مثال مكاني در كره زمين به اسم جزاير        

تعدادي هواپيما و كشتي وقتي به آن منطقه رسيده اند ناپديد گشته اند ولي بعد از              . موجود است � مثلث ـ برمودا     � برمودا يا حتي مشهور به    
هيچكس تا به حال نتوانسته است توضيحي براي اين پديده ارائه بدهد، زيرا كه هيچكس نتوانسته است از            . چندين سال دوباره ظاهر شده اند     

در واقع كانالي در آن منطقه وجود دارد كه به بعدي ديگري متصل   . معه مدرن بشري بريده و خارج شود      تـئوري هـاي طـرز تفكر مختص جا        
يك كشتي وقتي كه اتفاقي در كانال باز مي باشد . متفاوت با در معمولي  يك خانه اين كانال، بطرز غير قابل تصوري باز مي گردد               . مـي باشد  

اختالف زمان و بعد بين بعد ما و . ف ابعاد ندارند و در يك لحظه در بعدي ديگر قرار مي گيرندانسان ها آشنايي به اختال. داخـل آن مـي شود     
مي . فاصله يك صدوهشت هزار لي مي توانسته فقط يك نقطه در آنجا باشد        . بعدهـاي ديگـر را نمي توان با واژه هايي مثل مايل اندازه گرفت             

وقتي يك كشتي در بعد ديگر فقط يك لحظه توقف كرده و دوباره  . شغال مي كنند  تـوان گفـت كـه آن دو بعـد در يـك لحظه يك مكان را ا                 
در هر بعدي نيز هم چنين . خـارج مـي گـردد دههـا سـال در دنـياي مـا طـي شده است، و آن مربوط به اختالف زماني بين بعدها مي باشد         
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نه هايي از ساختمانهاي اتم كه با خطوطي كه همگي با آنها بسيار بغرنج و پيچيده مي باشند و شبيه نمو. دنياهايـي مخصـوص موجـود اسـت       
 . زنجيرهايي به همديگر در همه طرف وصل شده اند مي باشند

بر اثر اتفاق فرودگاهي    . چهـار سـال قـبل از جـنگ جهانـي دوم خلبانـي انگليسي از طوفاني شديد در يك ماموريت هوايي ناقافل شد                       
مان او پديدار شد او كامال چيز ديگري را مشاهده نمود، آسماني روشن و بينهايت بزرگ              وقتـي فـرودگاه جلـوي چش      . مـتروك را پـيدا نمـود      

هواپيماهاي فرودگاه همه زرد رنگ بودند و آدم ها همه مشغول كار . درست مثل اينكه از دنيايي ديگر پديدار شده باشد جلوي او ظاهر گشت          
از . از اطاق كنترل هم كسي با او تماس نگرفت     .  ولي هيچكس توجهي به او ننمود      او هواپيما را فرود آورد    ! چقدر شگفت انگيز مي بود    . كـردن 

هواپيما شروع به پرواز نمود ولي دوباره وارد طوفان شد درست بعد از فاصله اي        . آنجايـي كه هوا خوب بود تصميم گرفت كه دوباره پرواز كند           
او آنچه . او باالخره موفق شد كه به جاي اصلي خود برگردد.  به فرودگاه خورده بود    برابر با بين فرودگاه و از آنجايي كه براي اولين بار چشم او            

را كـه در فرودگاه متروك مشاهده كرده بود در گزارش روزانه نوشته و به مسئول مربوطه گزارش داده بود، ولي رئيس نتوانسته بود به او باور                    
در همان لحظه اي كه او وارد فرودگاه . ن مأمور نگهباني در آن فرودگاه متروك شد  چهار سال بعد از پايان جنگ جهاني دوم آن خلبا         . بـياورد 

ما استادان ـ . شد به ياد  همان اتفاقي افتادكه چهار سال پيش آن را مشاهده كرده بود، زيرا همان مناظر دوباره جلوي چشمان او ظاهر شدند   
او .  از قبل آنچه را كه مي بايستي چهار سال بعد اتفاق بيفتد انجام داده بودخلبان. شـي گونـگ دقـيقا مـي دانـيم كه چه اتفاقي افتاده است             

 .صحنه اي را رد كرده و صحنه بعدي را شروع كرده بود، و دوباره به عقب بر گشته تا كار را در نظمي درست انجام بدهد
  

 درمان بيماري بوسيله شي گونگ و درمان بيماري در بيمارستان. 5
دكتري كه تحصيل كرده غرب . ن بيماري ها بوسيله شي گونگ كامال متفاوت است از درمان بيماري ها در بيمارستان  بطور نظري درما  

او فقط با كمك . مـي باشـد يـك بـيمار را بـر طـبق آييـن و قـاعده درماني كه در جامعه بشري مورد استفاده قرار مي گيرد معالجه مي كند          
او نمي تواند اطالعاتي از بعدهاي .  و غيره مي تواند بيماري را در اين حد و بعد ديده و معالجه كندآزمايشـات در آزمايشـگاه ها و اشعه ايكس   

اگر موردي جدي نباشد دارو مي تواند سبب از بين بردن يا بيرون راندن           . ديگـر دريافـت كند و يا اينكه داليل واقعي بيماري ها را درك كند              
با اين حال اگر بيماري خطرناك باشد دارو   ) . رب ويروس و در شي گونگ كارما ناميده مي شود           بيماري در پزشكي غ   (  سـبب بيماري گردد     

. بعضي از بيماري ها اصال در محدوده فاي دنيوي نيستند. تاثير كمي دارد و اگر مقدار دارو را افزايش بدهند بيمار نمي تواند از پس آن بر آيد   
 . ي دنيوي مي باشند، به همين جهت آنها در بيمارستان درمان ناپذير مي باشندبعضي از آنها بسيار جدي بوده و ماوراي فا

در زمانهاي گذشته توجه زيادي به تزكيه در مورد جسم          . طـب سنتي چين تقريبا وابسته به تزكيه در توانايي هاي ماوراءالطبيعه بشري است             
. ردان كنفسيوس تماما تاكيد را بر بودن در مديتيشن مي دانستند كنفسيوس ها، تائوئيست ها و بودائيست ها، همچنين شاگ        . بشـري مي شد   

. مديتيشن يك نوع گونگ فو به حساب مي آمد و حتي بدون تمرين هم توانايي هاي مافوق طبيعي با گذشت زمان مي توانستند ظاهر گردند    
كسب كند؟ چرا نقاط طب سوزني بطور عمودي چگونه طب سنتي چين توانسته است فهم چنان روشني از خطوط نصف النهار در نزد بشر را  

يـا ترجـيحا افقي يا ضربدري بهم متصل و همديگر را قطع مي كنند؟ چگونه اين چيزها به اين دقيقي توضيح داده شده اند؟ آنچه را كه يك                         
 شده است زيرا كه تمام فـرد با چشم آسماني خود توانايي مافوق طبيعي مي داند درست هماني است كه در پزشكي سنتي چين توضيح داده    

 Li)تمام پزشكان بزرگ در تاريخ چين از قبيل لي شي ذن . پزشـكان مشـهور در زمـان هـاي قديـم صـاحب ايـن نـوع توانايي ها بوده اند        
Shizhen)    سـون سـي مـي آئـو ، (Sun Simiao)   بيـيان كـيو ، (Bian Que)هـوآ تواو  و) Hua Tuo  ( در واقع همگي، 

آنچه كه تا به حال به پزشكي چين منتقل شده است همين فنون و .  داراي توانايي هاي مافوق طبيعي بوده انداسـتادان شـي گونـگ بوده و         
در زمان هاي گذشته پزشك . قسمت هايي كه مربوط به توانايي هاي ماوراءالصبيعه هستند همگي از دست رفته مي باشند. شيوه ها مي باشد

براي تشخيص بيماري استفاده مي نمود، كه بعدها )  توانايـي مافوق طبيعي مي بود    كـه شـامل   ( طـب سـنتي چينـي از چشـم هـاي خـود              
اگر يك پزشك سنتي چيني با استفاده از توانايي هاي ماوراءالطبيعه تكنيك درمان و  علم تشخيص         . تشـخيص ضـربان و نـبض توسعه يافت        

 .  غربي پس از ساليان زيادي نمي توانست به آنها برسدبيماري خود را يكي كرده و مورد استفاده قرار مي داد مي شد گفت كه طب
� به نظر من بيماري يك نوع . شـفا دادن بـيماري بوسـيله شـي گونگ اين معني را مي دهد كه بطور كلي ريشه بيماري را از بين برد                       

ن ـ شي گونگ با خارج كردن شي سياه بعضي از استادا. مي باشد، و درمان بيماري يك فرد كمكي است براي از بين بردن كارماي او   � كارمـا   
و جايگزيني آن با شي خوب سعي در معالجه بيماران را مي كنند، آنها شي سياه را در سطحي بسيار پايين از جسم خارج مي كنند، اما دليل       

 است كه اين شي سياه واقعيت اين. بيماري با بر گشت شي سياه به جسم دوباره در جسم ظاهر مي گردد      . اصـلي ايـن جـريان را نمـي دانند         
علت اصلي بيماري . وقوع و بازگشت شي سياه باعث مي شود كه شخص دوباره احساس بدي را پيدا بكند             . نيست كه شخص را بيمار مي كند      

ين ا. اين چيزي است كه بسياري از استادان ـ شي گونگ از آن اطالعي ندارند. فـرد موجودي با هوش كه در بعدي ديگر وجود دارد مي باشد           
در روش تزكيه ما هدف از    . موجـود با هوش بقدري خطرناك است كه يك استاد ـ شي گونگ عادي نه مي تواند و نه جرات لمس آن را دارد                       

سپس حفاظي در اطراف آن كشيده مي  . شفا دادن بيماري از بين بردن اين موجود با هوش است ، كه همان خارج نمودن علت بيماري است                  
 . بازگشت بيماري گرددشود تا مانع دوباره

اگر شي گونگ در . شـي گونـگ مـي توانـد بيماري ها را شفا بدهد ولي نبايد مورد استفاده بر هم زدن اوضاع جامعه مردم عادي بشود            
د نتايج اين اجازه داده نمي شود كه اتفاق بيفتد و نمي توان. معـياري وسيع مورد  استفاده قرار بگيرد باعث بر هم زدن جوامع عادي مي گردد       
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همانطور كه مي دانيم، شي گونگ اثرات شفا بخش قابل توجه اي را قبل از اينكه مطب هاي ـ شي گونگ، بيمارستان              . خوبـي هم بعمل آورد    
وقتي محلي براي تجربه و پذيرش بيمار تأسيس مي گردد بطور برجسته اي اثر        . ـ شي گونگ و توان بخشي ـ شي گونگ باز گردند نشان داد            

اين نشان دهنده آن است كه استفاده از توانايي هاي فا براي جانشيني در فعاليت ها و كار بردهاي عادي . خـود را از دست مي دهد و نتـيجه    
 . وگرنه فا بايستي در همان سطح پايين در جامعه معمولي قرار بگيرد. جامعه مجاز نمي باشد

ما هم .  اليه بطور مقطع بافت هاي ظريف و همه اعضاي او را ببيندفـردي بـا ديـدي نـافذ مـي توانـد از ميان جسم يك انسان اليه به                  
چنين مي توانيم بطور واضح در حال حاضر با كمك ماشينهاي كامپيوتري اين كار را بكنيم، گر چه تمام اينها بوسيله ماشيني انجام مي شود          

يك . توانايي هاي ماوراءالطبيعه بي دردسر و دقيق نيز نيستبعالوه آن به همان اندازه     . كـه زمـان و فـيلم و هزيـنه زيادي را مصرف مي كند              
آيا اين يك . اسـتاد ـ شـي گونـگ بـا يـك نظـر يـا حتـي چشم هاي بسته مي تواند تصويري واضح از هر قسمت از جسم يك بيمار را ببيند                 

چين اين سطح وجود داشت، يعني وجود در زمان هاي قديم در . تكـنولژي بـاال نيست؟ اين حتي باالتر از يك تكنولژي مدرن پيشرفته است             
مشاهده نمود و به او پيشنهاد عمل غده )  Cao Cao ( زماني غده اي در مغز چااو چااو(Huo Tuo)هوئو تائو . تكـنولژي بـاال در ايام قديم  

. او هوئو تائو را دستگير نمود. امـا چـااو چـااو آن پيشـنهاد را ردنمود و عقيده داشت كه هوئو تائو مي خواهد او را سر به نيست كند                . را نمـود  
بسياري از پزشكان برجسته در تاريخ علم پزشكي چين صاحب توانايي هاي مافوق . نتـيجه اش اين شد كه چااو چااو از غده مغزي در گذشت       

 به دست ايـن سـنت هـاي قديمـي در جامعـه مـتمدن امروزي به خاطر اينكه بشر تمام مدت بدنبال زندگي مادي مي باشد       . طبيعـي بودنـد   
 .فراموشي سپرده شده است

تزكـيه شي گونگ در درجه اي باال در روش ما الزم مي داند كه ما فهم و دركي جديد از سنت خود پيدا كنيم و سعي بكنيم كه آن را   
 .رشد داده و در عمل آن را اجرا كنيم بطوريكه آن يك بار ديگر در خدمت به نفع بشريت در آيد

 

 ا و دين بوداشي گونگ در مكتب ـ بود 6.
وقتـي كـه مـا اسـم شي گونگ در مكتب ـ بودا را متذكر مي شويم تعدادي از افراد آن را بطريق ذيل مربوط مي سازند، از آنجايي كه                    

من بدينوسيله مي خواهم . مكتـب ـ بودا در طلب تزكيه بودا مي باشد مردم شروع به فكر كردن در باره مسائلي در باره مذهب بودا مي كنند                    
شي گونگ در مكتب ـ    . يد كرده و توضيح بدهم كه فالون گونگ فاي بزرگ در مكتب ـ بودا مي باشد و هيچ ارتباطي به مذهب بودا ندارد                      تاك

بـودا همـان شـي گونگ  مكتب ـ بودا مي باشد، همانطوريكه دين بودا همان دين بودا است، هر چند كه هدف تزكيه آنها يكي مي باشد ولي            
را اينجا استفاده كرده ام و دوباره آن را وقتي كه در باره � بودا � من كلمه . ن متفاوت بوده و به يك مدرسه تعلق ندارند   مسـير و خواستهايشـا    

بعضي افراد وقتي كه . اين كلمه براي خود هيچ خرافاتي را به همراه ندارد. تزكيه در سطح باال مي خواهم صحبت كنم دوباره ذكر خواهم كرد       
از � بودا � ريشه كلمه . اين درست نيست. آنها مي گويند كه من تبليغ خرافات را مي كنم         .  مـي شـنوند عصـبي مي گردند        را� بـودا   � كلمـه   

 است، از تلفظ آن دو كلمه در (Fo-Tuo)ترجمه آن به چيني فو ـ تائو  . سانسـكريت مـي آيـد كـه از زبان هندي به قرض گرفته شده است               
مي باشد،  يعني كسي كه � روشن بين � پس ترجمه بودا به چيني همان . فو و به تائو خاتمه مي دهنداما مردم اغلب مي گويند      . سانسـكريت 

 .به مقام روشن بيني رسيده است

 شي گونگ در مكتب ـ بودا) 1(

ر طول اساس يكي از آنها از دين بودا سرچشمه مي گيرد و د. در حـال حاضر دو جريان متفاوت شي گونگ در مكتب ـ بودا رواج دارند  
وقتي كه اين راهبان برجسته به مراحل بااليي از تزكيه . دوره هزار ساله راهب هاي برجسته و وااليي را در دوره هاي تزكيه بوجود آورده است  

 به همين جهت آنها امكاناتي را در دسترس داشتند   . نـايل گشـتند ، از طرف استادان بلند مرتبه خود طرز عمل و دستوراتي را كسب نمودند                 
در زمان هاي گذشته اين حقايق و طرز عمل ها از شخصي به شخص             . كـه بتوانند حقايق جهان هستي را در سطحي بسيار باال دريافت كنند            

آن . ديگر در مذهب بودا منتقل مي شد و آن راهبان بلند مرتبه چيزي را به شاگردان خود منتقل نمي كردند تا قبل از نزديك شدن مرگشان 
اين نوع از شي گونگ به نظر مي آمد .  راهنمايي هاي تئوري هاي مذهب بودا تزكيه كرده و خود را به درجات باال مي رساندندراهبان زير نظر

راهبان از معبدهايشان بيرون انداخته شدند و       � انقالب فرهنگي   � بعدها، در جريان    . كـه داراي خويشـاوندي نزديكـي با مذهب بودا مي باشد           
 . لي به نسل ديگر در ميان مردم رواج پيدا كردمتدهاي تزكيه  از نس

اما آن در طول زمان هاي طوالني هرگز قسمتي از دين بودا . شـي گونـگ نـوع دوم نيز همچنين شي گونگ در مكتب ـ بودا مي باشد           
بسيار بي نظير و تمام اين روش هاي تزكيه    . آن انفـرادي در مـيان مـردم تزكيه مي گشته يا در كوههاي عميق              . بحسـاب نمـي آمـده اسـت       

و فقـط يـك شـاگرد منتخب خوب الزم است كه داراي شالوده استواري در تقوي و واجد شرايط الزم براي تزكيه در               . اسـتثنايي مـي باشـند     
اين نوع روش هاي . يـك چنين شاگردي فقط يك بار در عرض چندين و چندين سال پا به عرصه دنيا مي گذارد                . مـراحل بسـيار بـاال باشـد       

ا نمـي تـوان در دسترس عموم قرار داد، زيرا كه بايد صاحب شين شينگي بسيار باال بود و در ضمن گونگ نيز بسيار سريع رشد مي                      تزكـيه ر  
تقريبا تعدادي از اين روشهاي تزكيه . افـرادي كـه ايـن روش هـاي تزكـيه را انجام مي دهند مي توانند بسيار سريع رشد و ترقي كنند        . كـند 

 ، وي (Er Mei) ، ار مي (Kun Lun)تب ـ تائو نيز به همين صورت مي باشد، كه شامل مدارسي مثل كون لون درمك. موجـود مـي باشند  
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در هر يك از اين مدارس متدهاي مختلف تزكيه وجود دارند، كه بطور گسترده از هم مجزا مي باشند و .   و غيره است(Wu Dang)دانـگ  
 .ودنمي توان آنها را با هم مخلوط كرد و تزكيه نم

 بودائيسم) 2 (

بودائيسـم مجموعـه اي از روش تزكيه مي بود كه بعد از روشن بيني ساكيوموني موسس اصلي روشهاي تزكيه هندي بيش از دو هزار                    
فرمان و دستور براي خاطر  . خالصه شده است  � فرمان، مديتيشن و عقل و حكمت       � آن در سه كلمه     . سـال پـيش بـه رسـميت شناخته شد         

يـك بودئيسـت اهميتـي بـه تمريـنات خارجي نمي دهد، اما در حقيقت او وقتي تمرين مي كند كه نشسته در حال                         . شـد مديتيشـن مـي با    
نتيجه . مديتيشـن باشد، زيرا او مي تواند بطور اتوماتيك انرژي كيهاني را در بدن خود وقتي كه فكري آرام و متمركز دارد جمع و جذب كند                        

الزمه فرمان و دستور در بودائيسم يك تجزيه و جدا سازي از تمام خواست ها و  . تمرين بكنيم اش درسـت مـثل آن اسـت كـه شي گونگ را              
. تمـايالت دنيايـي كه انسان ها به آن وابسته هستند مي باشد براي رسيدن به مرحله اي از سكون و پوچي و تهي شدن از روي قصد و هدف                    

را در تزكيه قبل از اينكه به مرحله عقل و حكمت برسد بهتر بكند تا شخصي بديـن طـريق شخص مي تواند به تمركز برسد و در نتيجه خود              
 .  روشن بين گشته و حقيقت جهان را در نهايت درك و كسب كند

او در مورد درما براي شاگردان :  فقط سه كار را انجام مي داد(Dharma)سـاكيوموني هـر روز در مـرحله اول موعظـه در مورد درما          
  (Lotus)، غذايي را در جامي در دستش جمع مي كرد، بصورت لوتوس           )بـيش از هر چيز در باره آرهات ـ درما           ( خـود صـحبت مـي كـرد         

  نايل گشت تضاد و اختالفي بين برهمانيسم ها (Nirvana)بعد از آنكه ساكيوموني به مرحله نيروانا    . نشسته و بطور حقيقي تزكيه مي نمود      
به همين جهت در حال حاضر در هندوستان . ميزش و تركيبي از آن دو به نام هندوئيسم بوجود آمدو بودائيسـت هـا بوجـود آمـد كـه بعدا آ        

در ميان . در داخل چين ظاهر شد و بودائيسم زمانه در چين گرديد� واگن بزرگ � در طـول آخرين قسمت تكامل،      . بودائيسـم وجـود نـدارد     
ر مي گرفت ، بوداهاي ديگري نيز مورد نيايش قرار گرفتند مانند تاتاگاتا واگـن بـزرگ فقـط تـنها سـاكيوموني نـبود كـه مـورد سـتايش قـرا           

(Tathagatas)      بـودا آميتاباها ، (Amitabha)   بعدها تعدادي فرمان و دستور تعيين شد و براي تزكيه هدف باالتري در .  ، طب بودا و غيره
  را به تعدادي از شاگردان خود سپرد، و بعدها آن تنظيم (Bodhisattva)ساكيوموني در زمان خود درماي بودهيساتوان   . نظـر گرفـته شـد     

در آسياي جنوب شرقي هنوز هم موجود مي � واگن كوچك � .ـ بودهيساتوا رشد داده شديافـته بـه واگـن بـزرگ امروزي براي تزكيه دنياي         
شد مذهب بودا يك مكتب نيز در تبت بوجود در مرحله ر. باشـد و آنهـا توانايـي هـاي معنوي خود را در مراسم مذهبي به نمايش مي گذارند          

آن در زمان    ( به اسم تانگ تانتاريسم   �  زينيان  � ناميده شده است؛ مكتب ديگري در استان ـ هان توسط         � تانتاريسم تبتي   � آن به اسم    . آمـد 
 . در هندوستان بوجود آمد(Yoga)معرفي گرديد؛ سومين آيين بصورت يوگا  ) جنبش ضد ـ دين بودا در زمان هويي ـ چانگ از بين رفت

اين به اين خاطر مي باشد كه آنها مي خواهند روش سنتي تزكيه در . در ديـن بـودا تمرين هاي خارجي و شي گونگ انجام نمي گردد   
ذ و تاثير و اين از طريق رد نفو. اين دليل اصلي محبوبيت دو هزارساله مذهب بودا بدون افت آن مي باشد. مذهـب بودا را حفظ و رعايت كنند  

. اما تمام روشهاي تزكيه در داخل مذهب بودا يكي نيستند. از قـدرت خـارج مـي باشـد كه مذهب بودا توانسته است سنت خود را حفظ كند        
واگن كوچك توجه بخصوصي به نجات و تزكيه خود دارد، در صورتيكه واگن بزرگ آييني را رشد داده است كه تاكيد بر نجات خود و ديگران      

 .عني مي توان گفت كه تمام موجودات را نجات دادندارد، ي
 

 فاي اصيل و روشهاي بدعت گذار. 7

 روش تزكيه در مكتب استثنايي) 1(

مدارس شي گونگ قبل از .  حتـي بـه اسـم تزكيه در مدرسه استثنايي نيز ناميده مي شود   (Pangmen Zuodao)پانگمـن ذودائـو    
اغلب اين روشها . زكـيه كه خارج از حيطه مذاهب مي باشند بين مردم شايع شده اند چنديـن روش ت   . پـيدايش مذاهـب موجوديـت داشـتند       

با اين وجود روش تزكيه در مدرسه استثنايي داراي روشهاي تزكيه منظم،     . نتوانسته اند به شكل يك سيستم تزكيه كامل يا تئوري در بيايند           
ين نوع از روش تزكيه بطور عمومي به اسم پانگمن ذودائو شناخته شده          ا. كـامل و مـتمركز بـه خـود مي باشد، كه بين مردم رايج شده است                

فرض . و ذودائو آرام و كند بودن  � دريچه در كنار در اصلي      � چرا به اسم پانگمن دودائو ناميده مي شود ؟ پانگمن اين معنا را مي دهد                . اسـت 
ست مي باشند، در حاليكه روشهاي ديگر پانگمن ذودائو آييني  بـر آن مـي رود كـه روش تزكـيه در مكتـب ـ بـودا و مكتب ـ تائو ديانتي  در              

. پانگمن ذودائو نسل ها بطور پنهاني از يك مريد به مريد ديگر به ارث رسيده است           . اما اين در حقيقت صحيح نمي باشد      . نادرسـت مي باشند   
رهروان .  توانند آن را اگر شناخته هم بشود بفهمند      ايـن روش را به طور عمومي نمي توان به همگان نشان داد ، زيرا مردم عادي بسختي مي                  
سيستم تزكيه آنها تاكيد سخت گيرانه اي به شين     . ايـن روش همچنيـن اظهار مي نمايند كه روش تزكيه آنها نه به بودا تعلق دارد نه به تائو                   

نجام اعمال نيك تاكيد دارند و براي حفظ شين   شـينگ افراد دارد، آنها بر طبق اصول و قوانين حاكم در جهان هستي تزكيه مي كنند، و به ا                   
انسان هاي واال در اين روش داري توانايي هاي بي مانندي مي باشند، كه همچنين بسيار واال و برتر مي        . شـينگ خود بسيار دقيق مي باشند      

ليماتي را به من آموخته اند كه آنها را نمي مـن سـه نفـر از اين انسان هاي واال را كه به اين آيين  تعلق دارند مالقات كرده ام، كه تع              . باشـند 
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چيز هايي كه آنها در طي مرور زمان تزكيه به من منتقل نمودند تا حدي مشكل   . تـوان نـه در مكتـب ـ بـودا پيدا نمود و نه در مكتب ـ تائو                 
ـ . بودند و گونگ خود را بي مانند نشان مي داد           تائو در حال حاضر رواج دارند،  كمتر به اما، در روش هاي تزكيه كه در مكتب ـ بودا و مكتب 

پس ما بايد جداگانه به هر يك از روشهاي مختلف . شـين شينگ افراد تاكيد مي شود و به همين جهت نمي توانند به مراحل باال تزكيه كنند        
 .توجه كنيم

 ورزش رزمي ـ شي گونگ

باشد، و با يك تئوري و روش تكميل شده به صورت  ورزش رزمـي ـ شـي گونـگ از يـك رشـد تاريخـي تكامل طوالني بر خوردار مي                     
به سخني دقيقتر آن فقط تجلي اي است از توانايي هاي مافوق طبيعي، تكامل يافته شده در پايين ترين            . سيسـتمي مسـتقل در آمـده است       

. ه دروني دريافت گردندتمـام توانايـي هاي كسب شده در طي تمرين ورزش رزمي مي توانند از  طريق تزكي         . سـطح در روش تزكـيه درونـي       
بطور مثال، براي نصف كردن يك سنگ بوسيله دست بايستي اول از   . تمريـن ورزش رزمـي ـ شـي گونـگ نيز با تمرين ـ شي آغاز مي گردد                 

 اي بعد مي آيد كه شي يك مرحله انتقالي كيفي را گذرانده و در اين مرحله طوالني توده. همـه شـي را با تاب دادن دست به حركت در آورد    
هر وقت كه انرژي فرد به اين مرحله مي رسد گونگ او شروع به كار كردن . از انـرژي را بوجـود بـياورد كه بصورت يك نوع نور بنظر مي رسد            

در . از آنجايي كه گونگ ماده اي است با كيفيتي اعال و با هوش، آن زير نظر روح در كنترل بوده و در بعدي ديگر موجود مي باشد . مـي كـند   
وقتي كه فرد تمرين . فقط فكر كردن در باره آن باعث ظاهر شده گونگ مي شود. برد فرد احتياجي ندارد كه شي را به حركت در بياورد   يك ن 

در نتيجه فرد به مقام گونگ فو . ميكـند گونـگ او بطـور مـداوم قـوي مـي شود و ذرات كوچكتر و كوچكتر گشته و انرژي قوي تر مي گردد                   
(Gongfu)  دست آهني  �   مـي رسـد مثل  �(Palm of Iron Sand) دست جيوه اي �    و �(Palm of Cinnabar)  .     در سالهاي

   در (Shirt of Iron Cloth)�  پيراهن آهني �   و (Covering of Gold Bell)�  سپر زنگ طاليي � اخير چنين تكنيك هايي مثل 
اين ها بوسيله تكميل هر دو تزكيه دروني و ورزش رزمي شكل گرفته و          . ده شده اند  فـيلم هـا و بـرنامه هـاي تلويزيوني و روزنامه ها نشان دا              
از نظر تئوري، وقتي . تزكيه دروني تاكيد بر اهميت تزكيه تقوي و شين شينگ دارد. نتـيجه اش تركيبـي از تزكـيه دروني و بيروني مي باشد      

جسم به سطح خارجي آن آزاد گشته و به خاطر تراكم بسيار باال يك گونـگ فو شخصي به درجه معيني مي رسد گونگ او مي تواند از درون         
مهمترين فرق بين ورزش رزمي ـ شي گونگ و در تزكيه دروني اين مي باشد كه در ورزش رزمي ـ شي       . پوشـش محـافظ تشـكيل مي گردد       

ه شي در زير پوست و ماهيچه ها در در نتيج. گونـگ فـرد بـا حـركات خشـونت آميز تمرين مي كند بدون اينكه وارد سكوت و آرامش گردد              
 .جريان مي باشد و به منطقه االكسير راهي نمي يابد، در نتيجه فرد نمي تواند جسم خود را تزكيه كند

 تزكيه وارونه و گونگ به قرض گرفته شده    ) 3(

ند، انرژي كه آنها بدست كسـاني هسـتند كـه هرگز شي گونگ را تمرين نكرده اند اما ناگهان در عرض يك شب صاحب گونگ مي شو                
آنها شي گونگ را به . آورده انـد زيـاد مـي باشد و مي توانند با آن بيماران را شفا بدهند و آنها بعنوان استادان شي گونگ نامگذاري مي شوند          

 كمي حركات شي    ديگـران آمـوزش مـي دهـند؛ تعـدادي از اين افراد هرگز قبال شي گونگ را نياموخته اند در صورتيكه عده اي ديگر تعداد                         
اين افراد خود را به عنوان استاد شي گونگ واجد . گونگ را ياد گرفته و با كمي تغييرات شروع به تعليم دادن شي گونگ به ديگران مي كنند             

 را به مراحل باال آنچه را كه او براي آموزش دادن به ديگران دارد نمي تواند تزكيه. شرايط نمي كنند، زيرا چيزي براي انتقال به ديگران ندارند 
اما چگونه او گونگ را كسب . هدايـت كـند، فقـط آن را مـي تـوان براي شفا دادن به بيماري ها و بهتر نمودن سالمتي مورد استفاده قرار داد        

وق العاده  منظور از تزكيه وارونه در مورد افرادي است كه از شين شينگي ف            . كـرده است؟ اول مي خواهم صحبتي در مورد تزكيه وارونه بكنم           
از آنجايي كه وقت كمي براي . برخوردار هستند و داراي شخصيتي بسيار خوب، اما سني از آنها گذشته، و معموال باالي پنجاه سال مي باشند             

تزكيه بعالوه چنان هم براي او آسان نخواهد بود كه استادي بيابد كه       . او باقـي مـانده اسـت در نتـيجه نمـي تواند تزكيه را از اول شروع كند                  
وقتي كه او آرزو مي كند تمرين را شروع كند استاد عالي مقام فضايي او مقدار بسيار زيادي انرژي كه به         . جسـم و روان را به او آموزش بدهد        

ز مي انـدازه شـين شينگ او مي باشد بعنوان كمك به او مي دهد، به اين شكل تزكيه او از باال به پايين باز مي گردد كه آن بسيار سريعتر ني                       
انرژي كه از طرف استاد فرستاده مي شود . اسـتاد عالي مقام فضايي انرژي را از فضا تبديل كرده و بطور پيوسته از باال او را پر مي كند      . باشـد 

از اين بعضي . بوسيله لوله اي به او وصل مي باشد كه او را پر مي كند، مخصوصا وقتي كه بيماران را معالجه مي كند يا سخنراني اي مي كند                    
 .افراد حتي نمي دانند كه اين انرژي از كجا مي آيد

يك انسان . شـكل ديگـري نـيز وجود دارد كه به گونگ قرض گرفته شده ناميده مي شود، كه هيچ محدوديت سني در آن وجود ندارد         
ضمير ناخودآگاه بعضي از افراد .  باشدداراي ضميري ناخودآگاه همراه با ضمير خودآگاه مي باشد، كه اولي اغلب در سطحي باالتر از دومي مي      

وقتي كه اين افراد مي خواهند تمرين را شروع . در چـنان درجـه بااليـي مـي باشـند كه مي توانند با استادان روشن بين تماس بر قرار كنند                   
رند تا بتوانند درجه سطوح كنـند، بالدرنـگ ضـمير ناخودآگـاه آنهـا بـا روشـن بين هاي واال تماس بر قرار كرده و از آنها گونگ قرض مي گي                 

با گونگ به قرض گرفته شده مي آيد كه آنها همچنين در عرض يك شب صاحب گونگ شوند و با  آن مي توانند    . شخصـي خـود را باال ببرند      
 قرار مي دهند و براي سخنراني مورد استفاده� آنها روش را طبيعتا. بـيماري هـا را معالجه كرده و اشخاص بيمار را از درد و بيماري رها كنند       

 . يا اينكه خصوصي به كساني انرژي مي دهند، يا بعضي تكنيك ها را به ديگران آموزش مي دهند
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در اوايل كار براي اين افراد همه چيز به خوبي پيش مي رود، اما آنها با اين انرژي گونگ براي خود شهرت و آوازه بسياري را كسب مي       
اما وقتي كه اين شهرت و ثروت جاي زيادي را در مغز آنها اشغال مي كند و بيشتر از تزكيه و . شدكنـند كـه تـوام بـا شـهرت و ثـروت مي با       

 .تمرين مي شود ناگهان انرژي آنها كمتر و كمتر مي شود، و در نهايت چيزي باقي نمي ماند

 زبان كيهاني) 4(

. د و آن زبان را مي توانند تقريبا به رواني سخن بگويند  بعضـي از افراد بطور ناگهاني مي توانند به يك زبان جديد شروع به صحبت كنن               
در واقع اين . آن را چه مي توان ناميد؟ آن را مي توان يك زبان كيهاني نام نهاد        . امـا ايـن زباني نيست كه در جامعه بشري وجود داشته باشد            

 در چين چنين تجربه اي را كسب كرده اند و  در حال حاضر يك سري از رهروان ـ شي گونگ         . زبـان موجوداتـي اسـت در سطوحي پايين تر         
همانطور كه همه ما آگاه هستيم زبانهاي بشري تقريبا پيچيده مي . حتي عده اي از آنها مي توانند به چندين نوع از اين زبان ها سخن بگويند     

. ا فوق طبيعي است؟ من اين تصور را ندارمآيا سخن گفتن به زباني كيهاني يك نوع توانايي م     . باشـند، و بيشـتر از هزار زبان موجود مي باشد          
ايـن نـه قدرت مافوق طبيعي خصوصي فرد مي باشد و نه حتي توانايي كه از خارج بيايد، بلكه سخنران بوسيله موجودي از خارج كنترل مي                        

انساني . كه سخن مي گويدسـطح اصلي اين موجود اقال كمي باالتر از حد سطح بشر ما مي باشد، كه در نتيجه اين همان موجود است       . شـود 
اكثر آنهايي كه به زبان كيهاني صحبت مي كنند حتي نمي دانند . كـه به زبان كيهاني سخن مي گويد فقط بصورت يك بلندگو عمل مي كند  

. عي نيستاما اين يك توانايي مافوق طبي. مي تواند بطور تقريبي اين ارتباط را بفهمد� فكر خوان � فقط يك . كـه آن چـه معنايـي مـي دهد        
حقيقت اين است كه فردي با چشم . خيلـي از افـراد بعد از اينكه به اين زبان صحبت كرده اند از غرور باد كرده و از خود خوشنود مي گردند                       

 . آسماني باز در سطحي باال مي تواند موجودي را در باالي سخن گو ببيند، كه سعي مي كند از طريق دهان سخن گو صحبت كند
در نتيجه سخن گو بعد از اين   . به سخن گو زبان كيهاني را مي آموزد و در ضمن مقداري گونگ نيز به او منتقل مي كند                  موجـود زنده    

با اينكه اين موجود در بعدي باالتر قرار دارد، فا ارتدكس را تزكيه نمي      . تحـت كنـترل اين موجود قرار مي گيرد، و اين فا ارتدكس نمي باشد              
پس او از روش آزاد سازي انرژي از راه صحبت . ه رهرو را از بيماري ها رهايي داده و يا سالمتي او را بهتر بنمايد    كـند و نمـي دانـد كـه چگون         

از آنجايي كه انرژي به روشي پراكنده آزاد مي گردد داراي نيروي بسيار كمي مي باشد، كه مي تواند مقداري تأثير                  . كـردن اسـتفاده مي كند     
بر طبق مكتب بودا انسان ها نمي توانند در آسمان ها تزكيه كنند، يا حالت دروني خود را        .   داشته باشد  بـر بـيماري هـاي جزئـي نـه جـدي           

كنترل كنند يا سطح خود را باال ببرند، زيرا در آنجا از چيزي زجر نمي برند يا با چيزي در تضاد نيستند، به همين جهت آنها سعي مي كنند                        
. اين است همان زبان كيهاني. ا براي از بين بردن بيماري هايشان و بدست آوردن سالمتي باال ببرندسـطح خـود را از طريق كمك به انسان ه   

 .زبان كيهاني نه قدرتي است مافوق طبيعي و نه شي گونگ

 )Futiتسخير بوسيلة شياطين ـ  ( آگاهي ـ فوتي ) 5(

آن به فردي كه روشي نادرست را تزكيه مي كند . ورتر استاز همـه انـواع آگاهـي ـ فوتـي، فوتي ـ با درك پايين بيشتر از همه زيان آ           
بعضي از افراد   . نتايج گرفتاري بوسيله فوتي بسيار وحشتناك مي باشد       . فوتي صدمه بسيار زيادي به انسان ها وارد مي آورد         . جـذب مـي شود    

ري ها و يا پول دار شدن را دارند، و فكر آنها سـعي و تـالش زيـادي را در تمرين هايشان نمي كنند، اما ميل و هوس زيادي براي درمان بيما                 
اما وقتي كه آنها عالقمند شدند . آنها از آغاز انسان هاي خوبي بودند يا پيري داشتند كه از آنها حمايت مي كرد . مملـو از اين چيزها مي باشد      

�  نادرست كشيده شد، و آنها به دام فوتي كه واقعاكه بيماران را معالجه كنند و بدين وسيله درآمدي را كسب كنند، همه چيز بالدرنگ به راه               
 .در بعدي ديگرموجوديت دارند دچار شدند

حقيقت اين است كه فوتي بر مغز او تسلط پيدا . ناگهان رهرو احساس مي كند كه چشم آسماني او باز شده و صاحب گونگ شده است    
چرا فوتي . آن در حقيقت باز نيست.  كند كه چشم آسماني او باز شده استفوتي تصاويري را به مغز او منتقل مي كند تا او باور . كـرده اسـت   

بـه او گونـگ مـي دهد؟ چرا او را كمك مي كند؟ در كيهان ما به حيوانات اجازه كامل شدن درتزكيه را نمي دهند و يا  فا ارتدكس را كسب                   
براي همين آنها مي خواهند جسم بشري را . رتقاء بدهندكنـند، زيـرا كـه آن هـا سـخني از شـين شـينگ نمي گويند و نمي توانند خود را ا                  

يك اصل همچنين در كيهان موجود مي باشد، بدون از دست دادن، هيچ سودي . تصـاحب كـرده تـا بتوانـند ايـن عصاره ها را بدست بياورند              
اما .  تو را مشهور و ثروتمند كندفوتي مي آيد كه تو را در مورد آرزوي شخصي ات در مورد شهرت و پيروزي ارضاء كند و. كسـب نمـي شـود    

وقتي كه فوتي تو . آنها چيزي را مي خواهند و آن به مصرف رساندن عصاره وجود تو مي باشد    . فوتي به خاطر هيج چيز به تو كمك نمي كند         
 فعال قرار مي گيري را رها مي كند ديگر چيزي برايت باقي نمي ماند و بسيار ضعيف مي گردي، يا خيلي ساده در يك وضعيت گياهي و غير                 

اگر قلبي راست و درست داشته باشي راه نادرست     . يك ارتدكس به صدها نادرست غلبه مي كند       . اين نتيجه اي است از يك شين شينگ بد        . 
ط را بـه خـود جلب نخواهي كرد، مي توان گفت كه الزم است كه رهروي درستكار باشي، چيزهاي بد و ناپاك را به خود جذب نكني، بلكه فق    

 . فا ارتدكس را تزكيه كني
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 نيز فرد مي تواند يك راه نادرست را تزكيه كند   ) درست  ( در يك روش ارتدكس) 6(

اگـر بعضـي افـراد كـه شي گونگ از يك روش ارتدكس را تمرين مي كنند نسبت به خود سخت گير نباشند، اهميتي به شين شينگ                 
بطور مثال، وقتي كه يك . ر كنند نا خواسته مي توانند روشي نادرست را تمرين كنند      خـود ندهـند، و در حين تمرين فقط به چيزهاي بد فك            

نشسته و به پول فكر كند، به شهرت و ثروت، به ) لوتوس( بوده يا با پاهاي ضربدري      � ايستاده ـ مثل ـ يك ـ  ستون         � رهـرو درحـال تمرين      
نه كساني را كه با او بد بوده اند با نيروهاي ما فوق طبيعي خود مجازات نـيروهاي مـا فـوق طبيعـي، بـه آنچه كه مي تواند كسب كند يا چگو       

اين بسيار خطرناك . با جذب چيزي نادرست به گونگ خود در حقيقت اين معني را مي دهد كه يك روش نادرست را تمرين مي كنيم              . كـند 
ر و بد، و از آنجايي كه او گرفتار هوس ها و اميال قوي مي مي باشد، زيرا او مي تواند چيزي نادرست را به خود جذب كند، مثل نيروهاي شرو         

اگر او بدخواه و شرور باشد . با هوي و هوس قوي و قلبي نا عادل نمي شود تائو را ياد گرفت. باشـد مـي توانـد بدون آگاهي او اين اتفاق بيفتد       
يقا مواظب شين شينگ خود باشد، داراي عقيده اي درست و به همين جهت بايد يك رهرو دق  . پـير او هيچ امكاني را براي حمايت از او ندارد          

 .  پاك در روان خود و بري از هوي و هوس باشد، و گرنه او مي تواند به زحمت بيفتد
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 2فصل 
 فالون گونگ

 
از مكتب بودا سرچشمه مي گيرد و يك روش تزكيه ( Falun Xiulian Dafa ) سرچشـمه فـالون گونـگ از فالون سوئي ليان دافا    

آن نشـان دهنده اصالت بزرگي است و كامال از تمام روشهاي تزكيه ديگر در بين اين مكتب             . ي گونـگ بخصوصـي در مكتـب بـودا اسـت           شـ 
در گذشته ملزومه اين روش اين بود كه رهرو آن مي بايستي داراي شين شينگي  فوق العاده باال باشد و آن روشي سخت               . مـتفاوت مي باشد   

براي اينكه براي رهروان بيشتري امكان پذير . دي با كيفيت مادرزادي فوق العاده مي توانستند آن را فرا بگيرند  و بخصـوص بـود كـه فقط افرا        
گـردد تـا آنها بتوانند از اين روش بهره مندگردند و هم چنين خوشنودي رهروان مصمم بيشتري نيز تعمين گردد، تمرينات براي درك بهتر                       

اما معهذالك اين روش در سطوح و درجات باالتري از روشهاي معمولي شي گونگ ديگر قرار       . ده است   مردمـي آنهـا دوباره تنظيم و مرتب ش        
 . دارد

 

 كاربرد فالون گونگ. 1
رهرو اين . فالون مينياتوري از كيهان است. فـالون در فـالون گونـگ از همـان خصوصيتي كه حاكم بر كيهان مي باشد بر خوردار است             

سرعت توانايي هاي ماورالطبيعه و قدرت ـ گونگ خود را تقويت بكند، بلكه هم چنين مي تواند يك فالون را با سيسـتم نـه تـنها مـي توانـد ب        
وقتي كه فالون شكل گرفت بصورت موجودي با هوش هستي مي يابد و بطور    . نيرويـي غـير قـابل مقايسـه در زمانـي بسيار كوتاه كسب كند              

اين انرژي به   . ي چرخد، و پيوسته انرژي فراري را از كيهان دريافت كرده و ذخيره مي كند              اتوماتـيك و پياپـي در قسمت پايين شكم رهرو م          
به زباني ديگر، حتي . برقرار مي گردد� انسان را اصالح مي كند )  قانون ( فا � زودي در جسـم رهـرو به گونگ تبديل گشته و بدين طريق اثر   

فالون مي تواند براي كمك شخص مورد استفاده قرار � باطنا. الح او متوقف نمي شوداگـر رهـرو بطـور پيوسته هم تمرين نكند فالون براي اص        
بگـيرد، بـراي قـوي شـدن سـالمت موثـر باشد، خرد و حكمت رهرو را گشوده و او را حمايت كرده تا از اشتباه بپرهيزد، هم چنين مي تواند                  

الون مي تواند همه انسان ها را نجات بدهد، مي تواند بيماري ها را          مواظـب رهـروان از آزار و اذيـت مـردم بـا شـين شينگ بد باشد، ظاهرا ف                   
فالون پيوسته در قسمت پايين شكم مي چرخد، نه بار بطرف . معالجـه بكند، بدي ها را محو كرده و تمام موقعيت هاي غير عادي را دفع كند      

.  از كيهان انرژي قويي به خود جذب مي كندوقتي فالون جهت چرخش خورشيد مي چرخد     . جهـت چـرخش خورشـيد و نه بار بر عكس آن           
از آنجا كه قدرت ـ گونگ رشد مي كند، فالون نيز با اقتدار بيشتري مي چرخد، اين جريان نمي تواند بوسيله راه           . ايـن انرژي بسيار قوي است     

مي كند كه مي تواند همه    مصـنوعي پركـردن انـرژي شـي از سـر حاصـل شـود، وقتي فالون بر عكس جهت خورشيد بچرخد انرژيي را آزاد                          
از تمام . آنهايي كه در مجاورت رهرو مي باشند از اين جريان بهره مند مي گردند. موجـودات را نجـات داده و حالت غير طبيعي را تصيح كند   

 .را دارا مي باشد� فا رهرو را اصالح مي كند� اقسام مختلف شي گونگ كه در چين تعليم داده مي شوند فالون گونگ تنها روشي است كه اثر 
وقتي معلم من فالون را به من محول كرد ياد آور شد   .  فالون گرانبهاترين چيزها است و آن را نمي شود با هزاران سكه طال عوض كرد              

 در مدرسه .آنهايي كه هزاران سال تزكيه نموده اند مشتاق دريافت فالون مي باشند، اما نتوانسته اند   . كـه ايـن فالون را نمي شود به كسي داد          
ما شخص بايد در زماني بسيار  بسيار طوالني تزكيه كند تا بتوان فالون را به او منتقل كرد، و آنطور نيست كه بشود آن را بعد از چند دهه به                 

ي با اين گر چه فالوني كه امروزه به شما مي دهم مثل آن فالون اوليه قدرتمند نيست ول. كسـي انـتقال داد، پـس فـالون بسيار با ارزش است           
آنچه كه بجا مانده است بهتر شدن شين . با كسب فالون رهرو نيمي از راه تزكيه را پيموده است   . حـال هـنوز هـم بسـيار بـا ارزش مـي باشد             

ه مسلما فالون نزد كسي كه به تمرين خود ادام. شـينگ او مـي باشـد و او مي تواند اميدوار باشد كه به  درجه بااليي از تزكيه در آينده برسد               
 .نمي دهد و يا سرنوشت از قبل تعيين شده با ما را ندارد باقي نمي ماند

زمان هاي قديم . فالون همه كيهان را تزكيه مي كند. اگـر چـه فـالون گونـگ بـه مكتـب ـ بودا تعلق دارد ولي به فراسوي آن مي رود                  
با اين حال . مكتب ـ تائو بر طبق تئوري هاي خودشانآمـوزش هـاي بـودا بـر طـبق تئوري هاي آيين بودا تعليم داده مي شدند، در حاليكه                 
درست مثل يك انسان، كيهان نيز خواص خود را دارا   . كسـي نـبوده اسـت  كه تا به حال بطور اساسي چگونگي حقيقت كيهان را بر مال كند                   

). حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري ( مـي باشـد، بـه غـير از سـازمان فيزيكي آن، و آن را مي توان در سه كلمه خالصه كرد، جن ـ شان ـ رن                        
. مكتب ـ تائو تاكيد بر جن دارد، از حقيقت سخن گفتن، با صداقت رفتار كردن، باز گشت به اصل و حقيقت و در نهايت انساني حقيقي شدن                    

ب ما تزكيه جن ـ شان هدف مكت. مكتب ـ بودا تاكيد بر شان دارد، اجازه رشد آمرزش و بخشودگي بزرگ در نزد افراد و نجات همه موجودات  
 .ـ رن است، مستقيما مطابق با خصوصيت اساسي كيهان و در پايان جذب كيهان شدن

باز ( فـالون گونـگ روشـي از تزكـيه مي باشد كه هدف از آن تزكيه جسم و روان است، رهرو آن در اين جهان مي تواند به روشنگري                    
فالون . او به درجه خاصي برسد قادر به كسب جسمي فناناپذير مي گرددرسـيده و وقتـي كـه قدرت ـ گونگ و شين شينگ             ) شـدن گونـگ     
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گونـگ متشـكل است از فاي دنيوي و وراي فاي دنيوي، با بعد هاي بسيار، اميدوارم كه همه رهروان مصمم با پشتكار تزكيه نموده و پيوسته                
 .شين شينگ خود را رشد داده و در نهايت به كمال برسند

 شكل نهائي فالون. 2
فالون بر طبق نظم كلي درجهان مدون است، به . فالون در فالون گونگ موجودي است با هوش در حال دوران متشكل از انرژي اي واال             

 .زباني ديگر مي توان گفت كه آن مينياتوري است از عالم
(  از مكتب ـ بودا گرفته شده است كه در مركز فالون قرار گرفته است  �    �  در وسـط فـالون يـك صـليب شكسته قرار دارد،  عالمت               

رنگ آن نزديك به زرد طاليي، و زمنيه پشت آن قرمز روشن         ). مي باشد   � كاميابي و موفقيت جمع شده      � بـه زبان سانسكريت     �   � صـليب   
 ـ بودا در هشت جهت  از آيين تائو و چهار فالون از آيين (Tai Chi)چهار شكل ـ تاي جي. دايره خارجي داراي رنگ نارنجي مي باشد. است

كه متشكل از رنگهاي سياه و قرمز مي باشند متعلق به آيين ـ تائو هستند، در Tai Chi) (اشـكال ـ تـاي جي  . بـه ترتيـب قـرار گرفـته انـد     
شت رنگهاي زمينه پ  . چهار فالون كوچك نيز رنگهايشان زرد طاليي است       . حالـيكه اشـكال قرمـز و آبـي به مكتب راه بزرگ اصلي تعلق دارند               

رنگ . فالون متغيير مي باشند، و بصورت دوار از رنگهاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، نيلي، آبي و ارغواني مي چرخند، و بسيار زيبا هم مي باشند                    
همگي اتوماتيك وار در �    � فالون، و فالون هاي كوچك و صليب . و اشـكال چهارگانه ـ تاي جي نا متغيير مي باشند      �    � صـليب مركـزي     

كسي كه چشم آسماني باز در      . عـالم و كهكشان ها در چرخش مي باشند، همينطور فالون          . ريشـه فـالون در عـالم اسـت        . دوران مـي باشـند    
سـطحي پاييـن دارد ايـن چـرخش را بصـورت يك پروانه الكتريكي دوار مي بيند، و رهرويي با چشم آسماني باز در بعدي باال مي تواند تمام                

 .ن بقدري واضح و زيبا است كه خود تشويقي است بزرگ براي پشتگرمي رهرو در راه سلوكشفالون را ببيند، كه آ

 صفت مميزه تزكيه در فالون گونگ. 3

 فا رهرو را اصالح مي كند) 1(

ه يك رهروان فالون گونگ نه تنها توانايي هاي ماوراءالطبيعه خود را سريع تر قوي كرده و قدرت ـ گونگ خود را افزايش مي دهند، بلك     
وقتي كه فالون شكل گرفته است  داراي قدرت عظيمي . فالون بعد از زماني كوتاه تشكيل مي شود   . فـالون را نـيز بـراي خود كسب مي كنند          

از نظر تئوري فالون گونگ . اسـت كـه مـي توانـد رهـرو را از رفتن به گمراهي و از آزار و اذيت انسان هاي با شين شينگ بد حمايت مي كند       
وقتي كه فالون شكل گرفته است بدون توقف مي چرخد و مثل موجودي با هوش . اوت از ديگـر روش هاي سنتي تزكيه مي باشد   كـامال مـتف   

فالون بطور اتوماتيك بطور دوار از كيهان انرژي جذب كرده و  . موجوديـت دارد، كـه انـرژي را در قسـمت پاييـن شـكم رهرو ذخيره مي كند                  
به . را فراهم مي آيد� فا رهرو را اصالح مي كند � ردشي مداوم فالون مي باشد كه امكان كسب تاثير          به خاطر همين خودگ   . ذخـيره مـي كند    

همانطور كه مي دانيم . زبانـي ديگـر، حتـي اگر رهرو نتواند به تمرين خود هم ادامه بدهد فالون هرگز براي بهتر شدن رهرو متوقف نمي شود      
براي يك انسان غير ممكن است    . به همين خاطر زمان براي تمرين بسيار محدود مي باشد         . احتانسـانها بـايد روزها كار كنند و شب ها استر          

كـه بـه نتـيجه اي از بيسـت و چهار ساعت از تمرين بدون وقفه برسد فقط از طريق فكر كردن در تمام مدت به تمرين و يا بوسيله متدهاي                               
شي نوعي از انرژي موجود در يك (  از انرژي شي را به خود جذب مي كند    از آنجايـي كـه فـالون بـدون وقفه مي چرخد مقدار زيادي             . ديگـر 

فالون شبانه روز در حال دوران است، در هر دقيقه مي چرخد، بدون اينكه بايستد، شي را به خود جذب كرده و در ). مـرحله ابتدايي مي باشد   
اين همان . شي در جسم رهرو تبديل به گونگ مي شود      � نهايتا. ندو آن را تبديل به ماده اي عالي تر مي ك          . تمـام جهـات فالون برمي گرداند      

به همين خاطر است كه تزكيه فالون گونگ بطور  كلي متفاوت است در مقايسه با تئوري هاي       . است� فا رهرو را اصالح مي كند     � منظور ما از  
 .را پيشه مي كنند) نرژي استنوع ديگري از متد و ا( تزكيه در شاخه ها و مدارس ديگر شي گونگ كه راه االكسير

اكثر روش هايي كه امروزه     . بـر جسـته ترين خاصيت نزد فالون گونگ كسب فالون است به جاي اينكه به روش و راه االكسير پرداخت                    
  نامگذاري شده اند، و آن ها(Dan Tao Qugong)بكـار بـرده مـي شـوند هدفشان يادگيري راه االكسير است، كه به دان تائو شي گونگ     

� غير استثنايي � بـدون در نظـر گرفتـن ايـنكه بـه كدام آيين تعلق دارند، به بودائيسم، تاتوئيسم يا مردمي يا متد هاي ديگر تزكيه در آيين               
بعد از مرگ، موقعي كه اجساد آن ها را مي . راهـبان و راهـبه هـا و تاتوئي ها راه االكسير را راه سلوك خود قرار داده اند                 . تشـكيل شـده انـد     

وزانند، باقـي مـانده اي از آنهـا پـيدا مي شود كه بقدري جامد و عالي مي باشد كه حتي دانش امروزي هم با آخرين وسايل پيشرفته نمي            سـ 
واقعيت اين مي باشد كه آنها موادي مي باشند از انرژي اي اعلي، ذخيره شده از     . توانـد بفهمـد كـه آن باقـي مانده ها از چه تشكيل شده اند               

بسيار مشكل است كه در طول زمان يك زندگي از     . آن ها االكسير واقعي مي باشند     . ر، كه نمي توان آن ها را در بعد ما پيدا كرد           بعدهاي ديگ 
در زمان هاي گذشته تعدادي از رهروان روش دان تائوـ شي گونگ سعي نموده . رهروئـي در روش دان تـائوـ شـي گونـگ روشـن بين گشت           

باال برده و به كاخ نيروانا منتقل كنند و وقتي كه االكسير را باال كشيده بودند برايشان غير ممكن بود كه آن را        بودنـد كه االكسير را در جسم        
مردي بود كه . تعدادي ديگر از رهروان آگاهانه سعي در انفجار االكسير داشته اند كه موفق نشدند         . بـاز كنند و در نتيجه از خفگي درگذشتند        

د بخوبي موفق گردد، در زمان مرگش االكسيرخود را با تف به پدرش انتقال داد، و پدر او هم موفق به تزكيه نشده و پـدر بزرگ او نتوانسته بو    
طبيعتا ! براي همين اين جريان بسيار مشكل است . او تـا بـه حال هنوز هم به موفقيت نرسيده است   . قـبل از مـرگش آن را بـه او تـف كـرد             
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ب است اگر تو بتواني حقيقت واقعي را كسب كني، متاسفانه او نتوانسته است چيزهاي سطوح باال را به    راههـاي زيـاد خوبي وجود دارند،  خو        
 . تو بدهد

 تزكيه ضمير خودآگاه) 2(

. همـه اشـخاص داراي ضمير خودآگاه مي باشند، در زندگي روزانه انسان وابسته به ضمير خودآگاه براي فكر كردن و عمل كردن است               
ضمير نا خودآگاه ما . ز ضمير خودآگاه داراي يك يا چندين ضمير ناخودآگاه همراه با اطالعاتي از اجداد فاميل مي باشد         يـك انسـان بـه غير ا       

ضمير نا خودآگاه ما اصوال با هوش تر از ضمير خودآگاه مي باشد و در بعدي باالتر از آن     . داراي همـان نامـي است كه ضمير خودآگاه ما دارد          
بسياري از روش هاي    . ه روزمـره انسـاني موجوديـت خود را از دست نمي دهد و مي تواند بعد مخصوص خود را ببيند                    قـرار دارد، و در جامعـ      

تزكـيه راهـي را كه ضمير نا خودآگاه را تزكيه مي كند انتخاب كرده و ضمير خودآگاه و بدن فيزيكي انسان را وسيله اي براي حمل ضمير نا                      
انسان ها در . اين موضوع مي باشد و مي تواند احساسي از غرور در قبال پيشرفتهاي خود داشته باشد     رهـرو ناآگـاه بـه       . خودآگـاه مـي دانـند     

به همين . جوامع زندگي مي كنند و بسيار مشكل است كه واقعيت خود را از دست بدهند، مخصوصا به چيزهايي كه سخت وابسته مي باشند         
 آن تمركز مطلقي، كه با وجود آن ضمير نا خودآگاه رهرو آگاهانه در جامعه تغيير       جهـت تعـدادي از مدارس به اهميت مديتشن تاكيد دارند،          

يك روز، وقتي كه ضمير ناخودآگاه در تزكيه خود . كـرده و دگـرگون مـي شـود و از مـيان اين دگرگوني خود به درجات باالتر رشد مي كند                  
جسم و ضمير خودآگاه تو باقي نمي ماند، و همه چيزهايي كه در راه موفـق شـده است، گونگ تو را با خود برداشته و مي برد، و چيزي براي               

تعدادي از استادان مشهور شي گونگ صاحب تعداد متفاوتي از توانايي هاي !. تزكـيه بدسـت آورده اي كـامال از بيـن مـي رود، چقـدر حيف                
 . سم هاي آنها رشد نمي كندماورالطبيعه مي باشند و صاحب شهرتي خوب، اما آنها نمي دانند كه گونگ آنها روي ج

.  قصـد فـالون گونـگ مـا مسـتقيما تزكيه ضمير خودآگاه است، و آن اين معني را مي دهد كه گونگ واقعا در جسم تو رشد مي كند                            
شين روش ما براي . طبيعـتا ضمير ناخودآگاه تو نيز قسمتي از آن را خواهد گرفت، و بعنوان پي آيي آن هم موقعيت خود را افزايش مي دهد         

شـينگ شـرايط سـختي را قـائل اسـت و در مـيان شرايط پيچيده جامعه معمولي انساني  به تو اجازه داده مي شود كه شين شينگ خود را                        
صـيقل داده و رشـد بكنـي، مـثل يـك گل نيلوفر آبي كه از ميان شن ها رشد كرده و بيرون مي آيد، به همين خاطر به تو اجازه موفقيت در       

گونگ براي همين با ارزش است كه آن را . اين به همين خاطر است كه فالون گونگ را اينقدر با ارزش مي كند             . دهـند مسـير تزكـيه را مـي        
 .اين خيلي مشكل است ، مشكل است براي اينكه تو پر پيچ و خم ترين راه را در روابط اجتماعي برگزيده اي . خودت كسب مي كني 

ضمير خودآگاه خود را براي هدايت رهروئي مورد � آگـاه مـي باشد، مي بايستي مرتبا   از آنجائـيكه هـدف رهروئـي تزكـيه ضـمير خود           
اسـتفاده قـرار بدهيم، و اين ضمير خودآگاه است كه تصميم گيرنده مي باشد و نبايستي همه چيز را به ضمير ناخودآگاه منتقل كرد، و گرنه                      

وقتي .  و به باال مي رود و براي جسم و ضمير خودآگاه چيزي باقي نمي ماندضمير ناخودآگاه تزكيه نموده و يك روز گونگ را با خود برداشته       
بـه سـوي بعدهـاي بـاال تزكيه مي كني نمي شود كه ضمير خودآگاه تو از قافله عقب بماند، يا اينكه اطالعي از اينكه چه روشي را تزكيه مي               

 در مسير راهت به درجات باال به پيش مي روي و شين شينگ خود را تو بايد كامال برايت روشن باشد كه تزكيه مي كني،  . كني نداشته باشي  
اغلب اتفاق مي افتد كه در خلسه . رشـد مـي دهي، پس در آن موقع مي تواني ابتكار همه چيز را در دست هايت بگيري و گونگ كسب كني               

 ناخودآگاه است كه بر تو تسلط داشته و آن كار را كـاري را انجـام مـي دهـي و نمي داني كه چگونه آن را انجام داده اي ، در واقع اين ضمير               
ديگر را ببيني كه روبرويت با زانوهاي در حال صليب     � من�اگر چشمانت را باز كرده و به روبروي خود نگاه بياندازي و يك              . انجـام داده اسـت    

و تمركز مي كني و ناگهان متوجه مي تو در حالت لوتوس بطرف شمال نشسته       . نشسـته پـس بـدان آن همـان ضمير ناخودآگاه تو مي باشد             
تو در شمال هستي و از خود مي پرسي چگونه به اينجا آمده ام، اين من واقعي است كه بيرون آمده است، و آنكه در حالت لوتوس        : شوي كه   

 .پس در نتيجه مي تواني بين آنها تفاوت بگذاري. نشسته جسم تو مي باشد و ضمير ناخودآگاه تو
گونگ را تمرين مي كنيم نبايستي موجوديت خود را از دست بدهيم، فراموش كردن خود بر طبق فالون گونگ دافا                  وقتـي كـه فـالون       

يك رهرو وقتي كه ضمير خودآگاه قويي داشته باشد اشتباه نمي كند، . نيسـت، انسان وقتي كه تمرين مي كند بايد ذهني روشن داشته باشد       
ند، اما اگر ضمير خودآگاه او خيلي ضعيف باشد امكان ظاهر شدن چيزي كه مسلط به او گردد مي چيزهاي معمولي به او صدمه وارد نمي آور       

 .رود

 براي تمرين احتياج به توجه و مالحظه به زمان و مكان نيست) 3 (

اهميت تعـدادي از روش هـاي تزكـيه در موقـع تمرين جهت ايستادن و اينكه چه زماني بهترين موقع براي تمرين كردن مي باشد را                         
ما فالون گونگ را بر طبق خاصيت عالم و . با اين وجود اينها در روش ما هرگز باعث نگراني نبوده اند     . داده و بـراي اجراي آن دقيق مي باشند        

وقتي كه تمرين مي كنيم در . بنـيان دگرگونـي بـراي كـيهان تزكـيه مي كنيم، در نتيجه توجهي به جهت يا زمان در طول تمرين را نداريم                       
جهان . يقـت روي فالوني كه تمام مدت مي چرخد و بطرف همه جهات در حال دوران است مي نشينيم، فالون ما منطبق با عالم مي باشد        حق

در حـال گـردش اسـت، جاده شيري در حال دوران است، نه كرات سماوي دور خورشيد مي چرخند و زمين دور خودش، چه جهتي شمال،                 
 در مورد شمال، جنوب، شرق و غرب طبقه بندي است كه انسان ها در زمين انجام داده اند، پس به       جـنوب، شـرق يـا غـرب است؟ ادراك ما          

تعدادي عقيده دارند كه بهترين . هيچ وجه مهم نيست كه در چه جهتي در موقع تمرين مي ايستي، زيرا كه به طرف  تمام جهات ايستاده اي 
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ما اهميتي به آن نمي دهيم، زيرا فالون حتي اگر هم تمرين نكني به . ر مي باشدزمـان بـراي تمريـن نصـف شـب يا وسط روز يا وقتهاي ديگ           
در شي گونگ كه راه االكسير . فا انسان را اصالح مي كند. تاثـيرش روي تو ادامه مي دهد، او به تو كمك مي كند در تمام مدت تمرين بكني            

اگر وقت بيشتري داشته . اين فا است كه انسان را اصالح و تزكيه مي كندرا مـيروند انسـان االكسـير را اصـالح مـي كند، اما در فالون گونگ          
 .اگر وقت كمتري داري مي تواني كمتر تمرين بكني، و اين خيلي عملي است. باشي مي تواني بيشتر تمرين بكني

 تزكيه جسم و روح. 4
ود را تغيير مي دهيم، ما جسم خود را از دست از طريق تمرين اول از همه جسم خ       . هدف از فالون گونگ تزكيه جسم و روح مي باشد         

 .نمي دهيم، بلكه بر عكس ضمير خودآگاه خود را با جسم فيزيكي خودمان يكي كرده تا به كمال در تماميت تزكيه برسيم

 تغيير و دگرگوني در جسم) 1(

 بر اثر تمرين عناصر تشكيل دهنده .جسم انساني از گوشت، خون و استخوان تشكيل شده است، با تركيب و ساختمان مختلف ملكولي           
ملكولـي در بـدن به ماده انرژي وااليي تبديل مي گردند، پس ساختمان بدن ديگر آن عناصر تشكيل دهنده اوليه را ندارد، بلكه بطور اساسي                  

و حالت جامعه بشري  اما رهرو بين انسان هاي معمولي زندگي و تمرين مي كند و نمي تواند بر خالف وضع                  . تغيـير كـرده و عـوض مي شود        
اين تغييرات، ساختمان و تركيب اوليه ملكولي را عوض نمي كند، مي توان گفت، هيچ تغييري در نظم ملكولي پيش نمي آيد،                      . حركـت كند  

 با گوشت انسان همچنان نرم مي ماند، استخوان ها سفت و خون در جريان، و اگر. مگـر فقط تغييراتي در عناصر تشكيل دهنده اوليه ملكولي      
برطبق نظريه كالسيك بسيار قديمي چيني در مورد جوهر پنجگانه همه چيز از فلز         . چـاقو جايي از بدن را ببريم خون از آن جاري مي گردد            

وقتي كه در جسم رهرو . گرفـته تـا چـوب و آب و آتـش و خـاك در زيـر خورشـيد قـرار دارنـد، و اين در مورد جسم بشري نيز صادق است              
 آيـد ماده انرژي اعلي جانشين عناصر تشكيل دهنده اوليه ملكولي مي گردند، جسم ديگر شامل ماده اصلي اوليه نمي           تغييراتـي بوجـود مـي     

 .�باقي نماندن در عناصر پنجگانه� اين درست هماني است كه منظور ما است . باشد
فالون . قف نمودن پيري مي باشدمهمتريـن صـفت ممـيزه در يـك روش كـه جسم و روان را تزكيه مي كند طوالني كردن عمر و متو               

بطور اساسي عناصر تشكيل دهنده ملكولي در جسم انسان را تغيير مي دهد، و در هر سلول ماده انرژي              : گونـگ بديـن طـريق عمل مي كند        
ند، به همين جهت اعلي را گرد هم آورده و انبار مي كند و در نهايت اين عناصر تشكيل دهنده در سلولها با ماده انرژي اعلي تعويض مي گرد                      

وقتي كه يك رهرو توانست از بعد عناصر پنجگانه خارج شود و جسمي متشكل از          . ديگـر هيچ سوخت و ساز متابوليزمي وجود نخواهد داشت         
 .عناصري از بعدهاي ديگر كسب كند، آن جسم ديگر مقيد به محدوديت زماني در بعد ما نخواهد بود و مي آيد كه تا ابد جوان باقي بماند

هستند كساني كه چند صد سال عمر كرده اند و در خيابان ها با . راهـبان بـر جسـته و واال طـي قـرن هـا به كهولت بااليي رسيده اند            
زمان . لباسـهاي معمولـي قـدم مـي زنند و ظاهري جوان دارند و تو نمي تواني تشخيص بدهي كه آنها سنهاي بسيار بااليي را دارا مي باشند                       

از نقطه نظر علم جديد نيز يك انسان مي تواند بيشتر از . بايستي اينقدر كوتاه باشد كه در حال حاضر نشان مي دهدحـيات انسـان هـا نمـي       
 فردي از ژاپون گفته مي (Mitsu Taira)ميتسو تايرا .  سال عمر كرد207 مردي انگليسي (Femcath)فمكت، .  سـال زندگي بكند 200

 سال عمر  290 (Tang-dynasty) از دودمان تانك       (Huizhao)ب چيني، خويي جااو     راه.  سال داشت  242شـود كـه در زمـان مرگش         
 در زمان شونگ (Chen Jun) ، شن يون (Fujian-province) ، واليت فويي يان (Yong Tai)بر طبق سالنامه استان يونگ تاي . كـرد 
 بعد 324  از دودمان تانگ بدنيا آمد، و در سال (Xi-Zong)در زمان قيصر شي ـ زونگ )  بعد از سال مسيحي     881  ((Zhong-He)هي  

تمام اينها .  سال داشت443  (Yuan-dynasty)  در دودمان ـ  يي آن         (Tai-Ding)در زمان تاي ـ دينگ      . از سـال مسيحي در گذشت     
ه تمام چين و چروك ها رهرو فالون گونگ در دوره تمرين متوجه مي شود ك . بصـورت مـدرك و سند وجود دارند و ساخته تاريخ نمي باشند            

صـاف مـي گـردند، لپهاي او از سالمتي مي درخشند و بدن او بقدري سبك است كه وقتي راه مي رود و يا كار مي كند خسته نمي گردد، و                 
ان مي اين نش. من ده ها سال تزكيه كرده ام و اغلب شنيده ام كه چهره ام فرق زيادي با بيست سال پيش ندارد. ايـن پديده اي عمومي است   

دهـد كـه در فالون گونگ، نيرويي قوي وجود دارد كه براي تزكيه جسم رهرو بكار برده مي شود بطوريكه جوان تر از انسان هاي عادي نشان             
داده مـي شـود، پـس از واضـح تريـن مشخصات نزد يك روش كه روح و جسم را با هم تزكيه مي كند اين توانايي ها است كه زندگي فرد را           

 . ند، پيري را به تاخير انداخته  و عمر را طوالني مي كندطوالني مي ك

 گردش آسماني فالون) 2(

انرژي بدن هر بار كه در بدن انسان چرخيده و به جريان در مي آيد حركت كوچك دوراني يا . بـدن انسان يك كيهان كوچك مي باشد      
فقط در يك  ) (Du-meridian  و دو مرديان  (Ren- meridian)اتحاد خطوط نصف النهار رن مرديان  . گردش آسماني ناميده مي شود

حركت واقعي مدار آسماني كوچك در داخل . بعد  سطحي دوراني آسماني مي باشد، آن هيچ تاثيري وقتي كه تزكيه جسم مطرح است ندارد             
امكان پذير مي كند كه آن از داخل و بطرف اين جريان اين امكان را براي بدن . تا حوزه االكسير در گردش است� بـدن از كـاخ ـ نيروانا درونا    

فالون گونگ ما الزم مي داند كه از اول شروع تمرين ها همه خطوط     . خـارج بسط و گسترش يافته و تمام خطوط نصف النهار خود را باز كند              
 .نصف النهار به يكباره در بدن باز گردند
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اگر مدار بزرگ . ر اضافي، كه دور بدن در حال دوران مي باشند         مـدار بـزرگ دوراني آسماني گردشي است از هشت خطوط نصف النها            
آسـماني بسـته و مسـدود نباشـد رهـرو در چنان حالت و وضعيتي قرار مي گيرد كه مي تواند در هوا معلق باشد، مطلبي هم در دان جينگ                       

(Dan Jing) بدن بسته مي باشد و نمي توان معلق در هوا معموال قسمتي از . �معلق در هوا در روز روشن �   بدين صورت نوشته شده است
. بـود ولـي بـا اين حال وقتي سريع قدم بر مي داري و يا از يك كوه صعود مي كني احساس مي كني كه كسي تو را بطرف باال هل مي دهد                           

.  اورگان ديگر منتقل بكنيبعد از باز شدن مدار بزرگ آسماني نيز حتي چنان نيرويي كسب مي كني كه بتواني شي شكم را از يك اورگان به               
از آنجايي كه قدرت ـ گونگ تشديد مي شود اگر آن به بيرون  . شـي قلـب بـه طرف شكم و شي معده به طرف روده ها را به حركت در آوري                   

 يا مدار (Ziwu)اين نوع مدار آسماني هم به اسمهاي مدار آسماني زي او              . فرسـتاده شود بطورت توانايي حمل و نقل از راه دور در مي آيد             
يك مدار . اين مدار به تنهايي نمي تواند صرفا به هدف دگرگوني جسم نايل شود.   نـيز ناميده شده اند  (Qiankun)آسـماني كـي ان كـون          

انرژي از خويي اين  : آن به اين شكل عمل مي كند   .   وجـود دارد    (Maoyou)آسـماني مشـابه ديگـري نـيز بـه نـام مـدار آسـماني مـااويو                     
(Huiyin)         يـا بايـي خويـي  (Baihui)             مي گذرد و در امتداد خط مرزي بين طرف يين  (Yin)    و يانگ (Yang) ،بدن جاري مي گردد  

 .  يعني مي توان گفت، در منتهي اليه اطراف جسم
. ي باشدگـردش و دوران در مدار آسماني نزد فالون گونگ بسيار قوي تر از هشت خطوط نصف النهار اضافي در متدهاي ديگر تزكيه م             

روش مـا تمـام خطوط نصف النهار متقاطع در سرتا سر جسم را به حركت در مي آورد كه منظور و هدف آن باز نمودن كامل و به حركت در             
يا با فكر انرژي را كنترل . اين چيزها در فالون گونگ وجود دارند و احتياجي نيست كه با قصد تمرين كرد  . آوردن آنهـا در يك زمان مي باشد       

در طول زمان دوره هاي آموزشي من مكانيزم ـ شي را در سر تا سر بدن شما قرار مي              . اگر اين كار را بكني به بيراهه كشانده مي شوي         . دنمو
مكانيزم ـ شي چيزي است بخصوص در بعدهاي باال و قسمتي از تمرين اتوماتيكي روش ما . دهم و آنها بطور اتوماتيك در گردش خواهند بود 

هر چند كه مدار آسماني را شخصا تمرين نكرده         .  دهـد، مـثل فالون در چرخش ابدي و گردش خطوط نصف النهار در جسم               را تشـكيل مـي    
قصد از تمرين هاي ما قوي . باشي ولي در حقيقت خطوط نصف النهار تو به جريان و حركت در آمده و در همه جهات بدن به كار مي پردازند         

 . باشدكردن مكانيزم ـ شي در خارج جسم مي

 (Meridian)باز كردن خطوط نصف النهار ) 3(

هـدف از باز كردن خطوط نصف النهار اين مي باشد كه انرژي بتواند طوري بگردش در آيد كه عناصر تشكيل دهنده ملكولي در سلول               
ود و باريك مي باشند در صورتيكه  خطوط نصف النهار نزد اشخاص غير رهرو مسدود و بسيار محد          . ها بتوانند به ماده انرژي واال تبديل گردند       

خطوط نصف النهار نزد رهروي با سابقه هر چه بيشتر عريض تر مي        . خطوط نصف النهار در نزد رهروان بتدريج روشن تر شده و باز مي شوند             
اما باز شدن خطوط . باشندبعضي از خطوط نصف النهار انسان ها به اندازه يك انگشت مي . شود اگر در بعدهاي باال به تمرين خود ادامه بدهد  

در جريان تمرين خطوط نصف النهار   . نصـف الـنهار بـراي خـود نشـان دهنده مرحله و سطح شخص در تزكيه و يا درجه گونگ او نمي باشد                       
نصف در اين مرحله رهرو ديگر خطوط . روشـن تـر و پهن تر مي گردند تا تمام آنها در آميخته گشته و به يك خط نصف النهار تبديل گردند                 

حتي اين بدين معني   . بـه زبان ديگر خطوط نصف النهار و نقاط آكاپونتو در تمام جسم وجود خواهند داشت               . الـنهار و نقـاط آكاپونـتو نـدارد        
اين فقط تجلي اي از يكي از بعدهاي تزكيه در جريان تكامل تزكيه در فالون گونگ . نيسـت كـه شخص به تكامل در تزكيه خود رسيده است   

در طول اين زمان در ظاهر و شكل شخص اتفاقي مي . ر ايـن مـرحله زماني شخص به تكامل در تزكيه فاي دنيوي رسيده است          د. مـي باشـد   
ستون و پايه گونگ با سه گل كه در باالي . گونگ رهرو شكل گرفته و بسيار قوي مي گردد       . سـه گـل در فرق سر گرد آوري مي شوند          : افـتد 

اين سه گل در محور و قطب . يكي از گل ها نيلوفر آبي و ديگري شبيه گل داودي است       . االيي مي كنند  سر نشان داده مي شوند رشد بسيار ب       
آن سه ستون . روي هر گل يك ستون وجود دارد كه به آسمان مي رسد     . خـود در دوران مـي باشـند و هـم زمان بطور دايره وار مي چرخند                

با اين مجموعه رهرو . رهرو احساسي از سنگيني در سر خود مي كند . رخش هستند بسـيار باال با آن سه گل همگي با هم در حال دوران و چ              
 .به آخرين مرحله تكامل در تزكيه فاي دنيوي رسيده است

 (Mind intent)نيت. 5
فكر به خودي خود نمي تواند چيزي را عملي كند . از فكـر و نيـت در تزكـيه و تمريـن هاي فالون گونگ استفاده اي به عمل نمي آيد          

آن توانايي هاي ماورء الطبيعه است كه كاري و موثر هستند به خاطر اينكه آنها توانايي هايي دارند كه مي توانند               . مگـر ايـنكه دسـتور بدهـد       
اما تعدادي از افراد مخصوصا در حوزه هاي ـ شي گونگ . مثل موجودات با هوش فكر كنند و از اوامري كه از مغز صادر مي شود اطاعت كنند                

تعدادي اظهار مي كنند كه  فكر مي . آن ها معتقدند كه فكر مي تواند خيلي كارها را انجام بدهد . ظـرهاي فراوانـي در اين مورد دارند       نقطـه ن  
اين درك و . توانـد توانايـي هـاي ماوراءالطبـيعه را رشـد بدهد، چشم آسماني را باز كند، بيماري ها را شفا بدهد، اشياء را جابجا بكند و غيره                         

در سطحهاي واال فكر    . فكر در سطوح پايين بين انسان هاي معمولي به اعضاي حسي و جسمي فرمان هايي مي دهد                . لـط مي باشد   بيـنش غ  
در نـزد رهـرو ـ شـي گونـگ مـي توانـد به سطح باال رشد يافته و توانايي هاي ماوراءالطبيعه را براي انجام دادن كارهايي هدايت كند، چونكه        

اغلب يك استاد ـ شي گونگ بدون . اين است نقطه نظر ما در مورد فكر و انديشه . يعه بوسيله فكر هدايت مي گردند     توانايـي هـاي ماوراءالطبـ     
حقيقت اين مي باشد كه استاد ـ شي . استفاده از دستان خود مي تواند بيماريي را شفا بدهد و بيمار هم مي گويد كه حالش خوب شده است        
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عه را كه در كنترل خود دارد و متعلق به بعدي ديگر مي باشد به بيرون منتقل مي كند كه آن مي تواند                      گونـگ نوعـي از توانايـي ماوراءالطبي       
بـيماري هـا را معالجـه كـرده يا كارهاي ديگري را انجام بدهد اما چون اشخاص معمولي با چشمان خود نمي توانند چيزي را ببينند فكر مي        

تعدادي معتقدند كه بيماري ها را مي توان از طريق فكر و نيت معالجه نمود كه اين باعث                . كنـند كـه بوسـيله فكـر آن كـار انجام شده است             
 . فريفتن و گمراهي انسان ها شده است و اين طرز فكر مي بايستي براي عموم شرح داده شود

شخصي فكر مي كند نوعي وقتي . اين يك ماده اي از شكل هستي است     . فكر و نيت نزد يك انسان نوعي از اطالعات و انرژي مي باشد            
وقتي كه . چرا ؟ زيرا كه عالم ارتعاش مختص به خود را دارد    . خوب است كه اغلب ذكري را مرتب خواند       . از ارتعاش در مغز او پديدار مي شود       

 ذكر با اطالع فقط يك� طبيعتا. ارتعـاش هايي از يك ذكر با ارتعاش هاي عالم يك صدا و يك سو مي شوند، آن يك نتيجه را بوجود مي آورد   
كنترل فكر همچنين . و آگاهـي خوب  مي تواند همچنان نتيجه اي را داشته باشد، زيرا كه در كيهان اجازه وجود به پليدي ها داده نمي شود         

ت فاشن در نزد استاد بزرگي از شي گونگ در بعدي بسيار باال بوسيله فكر جسم اصلي كنترل و هداي         . راه بخصوصـي از فكـر كـردن مي باشد         
فاشـن داراي فكـرهاي مخـتص بـه خويـش است و قدرت مواجهه با مشكالت را دارا مي باشد و مي تواند به دست خود كارها و                       . مـي گـردد   

فاشن همزمان افكار بدن هاي     . مستقل و خود مختار و به مفهومي ادراك حقيقي و درست است           � من  � فاشن يك   . چيزهايـي را انجـام بدهد     
بطور مثال، وقتي يك استاد .  را مي خواند و درك مي كند و همان كاري را مي كند كه به او دستور داده مي شوداصلي استادان ـ شي گونگ    

بدون چنين نيتي از طرف استاد شي گونگ فاشن اين كار را نخواهد . ـ شي گونگ بخواهد بيماري اي را شفا بدهد فاشن آن را انجام مي دهد  
فاشن به اموري آگاه است كه حتي استاد بزرگ قبل از . مري ببيند آن را با اختيار خود انجام مي دهدامـا وقتـي فاشن نيت خيري در ا       . كـرد 

 .كسب روشن بيني هيچ آگاهي يي از آن ندارد
دانش ضمير خود آگاه بسيار محدود مي . الهام از ضمير خود آگاه ما سرچشمه نمي گيرد. مفهـوم ديگر براي نيت الهام ناميده مي شود    

در . الهام از ضمير ناخودآگاه ما نشئات مي گيرد       . نـو آوري و اكتشـاف در جامعه اي نمي تواند منحصرا مربوط به ضمير خودآگاه باشد                . باشـد 
كـاري خـالق، از قبـيل نويسـندگي و تحقـيق يـك شخص مي تواند تقال و كوشش زيادي هر چه قدر كه بخواهد بكند اما با يك پياده روي                           

. او سريع آن را به تحرير در مي آورد و چيزي جديد خلق مي گردد        . ي به آن داشته باشد الهامي دريافت مي كند        ناگهـان بـدون ايـنكه توجه      
. ايـن به اين خاطر اتفاق مي افتد كه ضمير خودآگاه بسيار قوي مي باشد و بر مغز تسلط دارد و به همين جهت كارها به خوبي جلو نمي رود                      

از آنجايي كه . راحت و شل شدن است ضمير ناخودآگاه شروع به عمل كرده و به مغز تسلط پيدا مي كنداما وقتي ضمير خودآگاه در حال است 
اما ضمير . ضـمير ناخودآگـاه ما گرفتار و مقيد به بعد ما نيست بلكه در بعدي ديگر موجوديت دارد مي تواند چيزهاي نو و جديد را خلق كند                    

به آن اجازه داده نمي شود كه حالت و وضعيت عادي جامعه بشري را بر هم بزند يا به       . رودناخودآگـاه مجـاز نيسـت كه بيشتر از حدي جلو ب           
 .رشد آن تاثير بگذارد

الهـام دو منشاء دارد، آن مي تواند از ضمير ناخودآگاه سرچشمه بگيرد كه تحت تاثير دنياي فيزيكي قرار نمي گيرد و مي تواند شخص   
وقتي كه فردي از نظام هاي باال الهام مي     . ي تواند بطور تسلطي از طرف نظامي باال از بعدهاي واال باشد           الهام حتي م  . را بـه الهـام مجهز بكند      

تمام جامعه و عالم هستي بر طبق قوانين خودشان رشد        . گيرد فكر و نيت او گسترش يافته و اغلب مي تواند كارهاي خارق العاده انجام بدهد               
 .فاق نمي افتدمي كنند و هيچ چيزي بطور اتفاقي، ات

 سطوح تزكيه فالون گونگ. 6

 تزكيه بطرف سطوح واال) 1(

از . راه بزرگ ساده و آسان است . از آن جايـي كـه فـالون گونگ در سطح بسيار بااليي انجام مي شود گونگ بسيار سريع رشد مي كند                     
ات هر قسمتي از جسم را كنترل كرده و تعداد تعداد حركات كمي در فالون گونگ موجود مي باشد، اما همين حرك           � ديدگاهـي بـزرگ نسبتا    

تا آن جايي كه شين شينگ ما گامهايي هموار بر مي دارد مي آيد كه گونگ ما نيز               . زيـادي چـيزهاي مخـتلف را در جسـم  رشـد مي دهند              
كني يا كوره به پا كني، براي چيزي تالش بكني يا متدهايي را استفاده ب   � احتياجي نيست كه عمدا   . بسـيار سـريعتر رشـد كرده و بزرگ شود         

گياهان طبي را جمع كني يا االكسير را تزكيه كني، احتياجي نيست كه در مورد چگونگي قدرت آتش فكر كني يا اينكه چه اندازه گياهان را             
ا راحتترين من اينج. اسـتفاده از قـدرت تسلط فكر نيز بسيار پيچيده مي باشد و به راحتي مي شود به گمراهي رفت  . بـايد جمـع آوري كنـي     

رهروان متدهاي ديگر � جسم سفيد شيري � براي كسب . آئين را كه بهترين و در ضمن جزو سخت ترين ها مي باشد به شما تقديم مي كنم    
شـي گونـگ مـي بايستي ده ها سال يا بيشتر براي آن زحمت بكشند در صورتيكه براي رساندن شما به اين مرحله زمان بسيار كوتاهي الزم                        

شايد روزي .  مـرحله در روش ما شايد فقط چندين ساعت طول بكشد و قبل از اينكه متوجه آن بشوي همه چيز انجام شده است        ايـن . اسـت 
احسـاس كنـي كه بسيار حساس هستي اما بعد از لحظه اي ديگر آن احساس را نداري، حقيقت اين است كه اين مرحله بزرگي مي باشد كه                     

 .يآن راشكسته و از ميان آن رد شده ا
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 جلوه هاي گونگ) 2(

اين موقعيت و مرحله اي است كه     .   مي رسد   (Dafa)جسم رهرو ـ فالون گونگ بعد از تنظيم به مرحله اي مناسب براي تزكيه ـ دافا                 
شخص وقتي مي تواند گونگ را كسب كند  كه جسم او به درجه اي از آمادگي و تنظيم            . نام گذاري شده است   � جسـم سـفيد شـيري       � بـه   

شخصي با چشم آسماني باز در درجه اي باال مي تواند مشاهده بكند كه گونگ روي پوست رهرو رشد مي كند و بعد به داخل           .  باشـد  رسـيده 
گونگ بارها مكررا داخل و خارج مي گردد در حاليكه رهرو از يك مرحله به مرحله اي ديگر گذر مي نمايد و اين   : بـدن او كشـيده مـي شـود        

بعد از كسب جسم سفيد شيري بدن ديگر بدني عادي نمي باشد و هرگز . و اين بار اول گونگ است.  انجام مي گيرد   پروسه گاهي بسيار سريع   
اگر دردي اينجا و آنجاي بدن ظاهر مي شود، يا احساسي آزار دهنده در قسمت بخصوصي از جسم وجود دارد كه . بعد از اين بيمار نمي گردد    

وقتي كه گونگ بار دوم رشد مي كند تمام . بيماريـي نيسـت بجـز اينكه آنها داليل كارمايي دارند         بصـورت بيماريـي نشـان داده  مـي شـود،             
موجـودات با هوش بزرگ تر شده و مي توانند حركت كرده و صحبت كنند بعضي مواقع آن ها بصورت پراكنده رشد مي كنند و بعضي مواقع          

ار زيادي انرژي در آنها انبار مي شود كه براي تغييرات در جسم اصلي و خودي      مقد. آنها مي توانند با يكديگر صحبت بكنند      . نـزديك بـه هـم     
 .مورد استفاده قرار مي گيرد

وقتـي كـه رهـروي بـه درجه بسيار بااليي از تزكيه خود در فالون گونگ مي رسد كودكان بازيگوش و سرزنده در سرتاسر جسم او مي              
رهرو همچنين مي تواند يك جسم ديگري را نيز در خود . ان و سرزنده و شوخ مي باشند آنها بسيار بازيگوش، مهرب   . توانـند ظاهـر مـي شـوند       

اين كودك در جايي هموار روي گل نيلوفر نشسته و بسيار زيبا مي .  نام گذاري شده است(Yuanying)رشـد بدهـد كه به كودك جاوداني      
.  جسم بشري مي باشد(Yin , Yang)اعي بين يين و يانگ   كودك جاودان كه از راه تزكيه بوجود آمده است محصول تشريك مس. باشـد 

در اوايل اين كودك جاودان بسيار كوچك مي باشد بعد . بـه هميـن جهـت رهـرو زن و مـرد مـي توانند از طريق تزكيه آن را پرورش بدهند                  
شخصي با توانايي  . ر درون رهرو مي باشد    بـتدريج رشد كرده تا در پايان به اندازه خود رهرو مي گردد، داراي همان شكل ظاهري و جاي او د                    

هـاي ماوراءالطبـيعه مي تواند دو جسم را در نزد رهرو مشاهده بكند، كه جسم دوم جسم حقيقي رهرو مي باشد كه بر اثر تزكيه بوجود آمده     
عالم وجود داشته باشد يا در بطور خالصه، هر توانايي ماورالطبيعه كه مي تواند در   . بعـالوه رهـرو صاحب چندين فاشن هم خواهد شد         . اسـت 

 .متدهاي ديگر رشد كرده اند همگي در فالون گونگ وجود دارند

 آنسوي تزكيه فاي دنيوي) 3(

بوسيله تمرين خطوط نصف النهار يك رهرو پهن تر و پهن تر مي گردد تا همگي با هم متحد شوند به طريقي ديگر مي توان گفت كه                   
هنوز هم اين جريان اين . ونتو وجود ندارند و جسم تماما خطوط نصف النهار و نقاط آكاپونتو مي گرددديگـر خطـوط نصف النهار يا نقاط آكاپ        

.    را كسب كرده است، اين فقط جلوه اي از يك سطح در پروسه تزكيه در فالون گونگ مي باشد       (Tao)معنـي را نمـي دهد كه شخص تائو          
دنيوي نيز به پايان خود مي رسد، گونگ در حال حاضر بسيار قوي تر شده و شكل وقتـي كـه ايـن مـرحله به اين درجه مي رسد تزكيه فاي           

با اين گروه و دسته شخص آخرين . گرفـته اسـت، ارتفـاع ستون گونگ بسيار رشد كرده، با سه گلي كه بر روي فرق سر نشان داده مي شوند                
 .مرحله فاي دنيوي را به پايان رسانده است

ي دهد كه شخص ديگر چيزي برايش باقي نمانده است، و تمام گونگ او به دروني ترين مكان در جسم او           گامي به جلو اين معني را م      
بـه داخـل كشـيده شـده و بـه مرحله جسم سفيد زالل گام بر مي دارد، جسم او شفاف گشته و گامي بيشتر به جلو او را به وراي تزكيه فاي          

در حال حاضر . گونگي كه بعدا رشد مي كند داراي توانايي هاي الهي است   .  مي شود  دنـيوي مـي رسـاند كـه بـه تزكيه جسم بودا نيز ناميده              
. قـدرت او بينهايت و بيحد و مرز مي شود و وقتي به اقليمي باالتر دست مي يابد در تزكيه خود به فردي با روشن بيني واال تبديل مي گردد                      

  (Guowei)شد و مرحله اي كه براي آن تزكيه كرده اي، آن گوويي  تمـام ايـنها مـربوط بـه چگونگـي تزكـيه تـو در شين شينگ تو مي با              
مرحله    ((Zhenguo)شخصي با خواست استوار فا ـ ارتدكس و ذنگوگو    . تو مي باشد  ) باربـري، مـرحله كسـب شـده در وراي فـاي دنيوي            (

 .را بدست مي آورد و به كمال مي رسد) بااليي از تزكيه ارتدكس
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 3 فصل 
 تزكيه شين شينگ

 
 كليدي اين كه باشد مطمئن سخت بايستي مي و داده ارجحيت شين شينگ تزكيه به چيز هر از تر مهم بـايد  گونـگ  فـالون   رهـرو 

 مي مشخص را انسان سطح كه گونگ-قدرت  .عالي سطوح در حاكم تزكيه اساس است اين ،) تزكيه انرژي( گونگ انرژي رشد بـراي  اسـت 
 گفته سخن شين شينگ پيشرفت از كه آسان است خيلي اين.  بدست مي آيد شين شينگ تزكيه  از بلكه ، گردد نمي كسب تمرين از كند

 را خود بيني روشن توانايي بدهد، انجام را بزرگي هاي فداكاري بايد رهرو . بدست آورد را آن كه باشد مي سخت بسيار عمل در امـا  ، شـود 
 از بعضي چرا. باشد مقاوم آن در است مشكل او براي تحمل كردنش كه را آنچه و كند تحمل را هـا  سـختي  تريـن  سـخت  ، بخشـد  بهـبود 
 تزكيه به توجهي آنها همه از اول  : است اين آن اصلي دليل ؟ بدهند ترقي تمرين طوالني ساليان ز ا بعد را خود گونگ اند نتوانسته رهروان

 شرح كه است مهم خيلي اين . كنند  كسب عالي سطحي در را ) نونقا( فا آيين اند نتوانسته آنها آنكه دوم ، شـين شينگ خود نداشته اند 
 در است اصلي اين باشد، و مي شين شينگ تزكيه بر تاكيدشان ميدهند آموزش را تزكيه از روشي كه وقتي استادان از بسياري .شـود  داده

 روشي فقط ، آورند نمي بعمل صحبتي ين شينگش از و آموزند مي را حركات و ها روش فقط كه آنهايي اما ، تزكيه روش يك دادن تعلـيم 
 براي بتواند تا ، بدهد انجام را بزرگي فداكاريهاي خود شين شينگ افزايش براي مدت تمام بايد رهرو يك پس . ميدهند تعلـيم  را نادرسـت 
  .بردارد گام باالتر سطحي در تزكيه

 

 شين شينگ مفهوم .1
 تا استفاده مي شود  وسيعتر معنايي ،آن در گيرد دارد مي بر در  را  تقوي  كه  آنچه بيشتر از  معنايي  گونـگ  فـالون  در شـين شـينگ  

 انسان شين شينگ از اي جلوه  فقط  تقوي   . � تقوي  �  ، از جملهاست نظ ر نقط ه  چندين  شامل  آن   گيرد، مي بر در را  �تقوي � كه  را آنچـه  
 مقابل  در شخص  تلقي  ط رز  شينگ در بر گيرنده  شين . فهميد را شين شينگ  براي اينكه برد بكار را تقوي نيست كافي فقط  .اسـت    هـا 
 . �دادن دست  از يا آوردن  دست �  به  :باشد مي  وجه  اين 

 ني كيها هاي  كيفيت  آن  . بدهد وفق  كيهاني  هاي  كيفيت  با را خـود  شـخص   كـه   دهـد  مــــي   را معــــنا  ايـن   �آوردن  بــدسـت  � 
 شكل به كه كنند، مي جذب خود به را كيهاني ارزشهاي  رهروان  ، )جن ـ شان ـ  رن ( تحمل   و نيكي ـ نيكويي ، صبر  ،حقيقت  عبارتـنداز 

 طمعكاري، مثال  طور به  ، بدهد دست از را نادرست  افكار و اعمال فرد كه  است  معنا بدين  �دادن  دست  از�  . ميدهد نشـان  را خـود  تقـوي 
 از بااليي  درجه  به  بخواهد فردي  اگر . حسادت و كالهبرداري   ،مسلحانه دزدي   ،سرقت  ،جويي ستيزه   ،قتل آرزوها، جنسـي،  تمـايل    ،چيرگـي 

 تمام   ه، كند، اين بدين معني است ك نظ ر صرفه   خواسته هايش  و تمايالت  تمام  به رسيدن براي مبارزه و تالش  از بتواند بايد برسد، تزكـيه  
 شخصي  شهرت  چون  مسائلي  به  كمتري  اهميت  و كند  برخورد آساني  به  چيز همه  با كه  گفت  توان  ، و با اين مي  رها كند را وابستگي هايش 

 .بدهد سودجويي  و
 داراي  همزمان اش  مادگي صيت خا از غير به  كيهان همينطور، هم  كيهان   .فرديت و فيزيكي جسم  از  است تركيبي  كامال  انسان يك
 مي  موجود  كيفيت اين  هوا از جزئي  هر در كه  باشد مي )جن ـ شان ـ رن ( بردباري - نيكي، نيكويي-حقيقت اسـم   بـه   بنيانـي   كيفيتـي  

در . باشد مي  نادرست  كارهاي  و اعمال  مورد در مجازات  و خوب  كارهاي  براي  پاداش  بصورت  بشري  جامعه  در كيفـيات   ايـن   انعكـاس   . باشـد 
 و داده  تطابق  كيفيات  اين  با را خود كه  كساني  .شود مي  مشاهده   لطبيعه   ماورا هاي  توانايي  در كيفيات  اين  انعكـاس   نـيز   بـاال   مـرحله اي  

مقام   به  كه  آنهايي  و نادرست  انسانهايي  اند شده  منحرف  خصوصيات  اين  از كه  آنهايي  و درستكار، باشند مي  هائي  انسان  كنند مـي   تصـحيح  
عميقا  رهرو  كه  است  الزم  تزكيه  از باال  بسيار درجه اي  به  براي رسيدن . اند شده  خصوصيات  اين  جذب  كه  هستند كسـاني   انـد  رسـيده   تـائو 

  .باشد براي اينكه بتواند جذب اين كيفيات بشود خوب  شين شينگي داراي 
 كه  شخصي  باشد، آماده  آن  براي  �روحا بايد رهرو  .نيست  ساده  تزكيه شين شينگ همچنان  اما  يـك انسان خوب بودن تقريبا آسان،  

 بسيار   آن  در جامعه كه  كنيم  مي  زندگي  دنيايي  در وقتي  .باشد داشته  درستكار ذهني  اول  بايد كـند  تصـحيح   را  خـود  قلـب   خواهـد  مـي  
 آزار ديگران  به  خواهي  نمي  تو  كند، متوقف  را تو كند مي  سعي  كه  كسي هست   ،دهي مي  انجام  خوب  كارهاي  تو اگر  باشـد،  مـي   يده پيچـ 

 تواني  مي  آياتعدادي از آنها مي تواند به داليل نا معقول اتفاق بيفتد، . بزنند، به بهانه هاي مختلف صدمه  تو به  خواهند مي  ديگران  اما برساني 
 در تو كه  موقعي   .شين شينگ تو براي  هستند آزمايشهايي  هميشه  دنيا اين  در اختالفات و تضادها تمام  بايستي بكني ؟ چه  چـرا؟  بفهمـي  
تي به سود شخصي تو گيرند، وق مي  قرار تجاوز معرض  در زندگيت  مهم  عاليق  تمام  وقتي  ، گيري مي  قرار توصيف  قابل  غير اهانتـي   معـرض  

 ميان  در يا شوي  مي  درگير قدرت  دعواي  در كه  وقتي  ، را جذاب  زن  يك  يا  ،بيني مـي   را زيـادي   پــــول   لطمـه وارد شـده اسـت ، وقتـي     
 مشكل   ،اي شده  درگير ف مختل انواع  از اجتماعي  جدال  و بحث  يك  در  وقتي كه كنند، مي  خرد حسادت  و نفرت  با را كه يكديگر انسـانهايي  
 تحمل  را شين شينگ سخت  شرايط  توانست  خواهي  موقع  آن  آيا اي، شده گرفتار روحي  و جسماني  دردي  وسط  كه  وقتـي   يـا  و خانوادگـي  
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 اغلب  صورت  هر به  . باشي داشته را شرايط  اين  بتواني  اگر باشي  بين  روشن  شخص  يك  تواني  مـي   حاضـر  حـال   در بـياوري ؟  دوام  و كـرده  
 خود از رهرو  يك  .يابد افزايش  كم  كم  تواند مي  آنها  شين شينگ و كنند، مي  تمرين  به  شروع  عادي  انسانهاي  عـنوان   بـه   ابـتدا  از رهـروان  
 رسيد خواهد روزي  زودي  به. كند  تحمل  را امتحانات  ترين  سخت  راسخ  تصميمي  با باشد آماده  و شده  روبرو عظ يم  مشكالت  با بايد باخـته  

 شين شينگ به  دقيقي  توجه  رهروان  همه  اميدوارم  قلب  صميم  از .نمود خواهند كسب  را(Zhengguo) كمال  حقيقت  باالخره  رهروان  كه 
 .دهند افزايش  زودتر هرچه  را خود گونگ-قدرت و نموده  خود

 

 ن آورد بدست  و دادن  دست  از .2
 از كه  هستند معتقد تعدادي . آوردن  مي كنند بدست  و دادن  دست  از از  صحبت   مردم اغلب  مذهبي  حوزه هاي  در و گونگ درشـي 

بدست  همان   آوردن  بدست  از منظ ور و  ،محتاجين به  كردن  كمك  ويا خوب  كارهاي  دادن  انجـام   ،  اسـت   منظورخـيرات   همـان   دادن دسـت  
 براي مختصر اندازه از بيش است  نظ ري   جهت هر به  اين   . خيرات داد معابد نيز مي گويند كه بايستي   كاهنان  حتي  .باشد مي  گونگ آوردن

 رد،گي مي  قرار استفاده  مورد وسيعتري  معني  يك  در كنيم  مي  گفتگو آن  درباره  ما كه  دادن،  دست  از  .دادن دست  از  معناي دادن توضـيح 
  ،اي چسبيده  آن  به  محكم  تو كه  قلبي   ، است انساني قلب دادن دست از همان ، شود مي  خواسته  شما از كه  آنچـه    .بـزرگ  بسـيار  چـيزي  
 به  كردن  كمك  .بدهي  دست  از است  ناكردني  نظر صرفه  يا مهم  كني  مي  فكر كه  را آنچه  بتواني  كه  است  اين  دادن  دست  از واقعـي   معـناي  
 . است  دادن  دست  از از كوچكي  قسمت  يك  فقط  آنها با همدردي  يا ديگران 

 دسترسي  و كرده  زندگي  بيشتري  با راحتي  و باشد، داشته  بهتري  زندگي   برسد،  ثروت و شـهرت   بـه   خواهـد  مـي   عـادي   فـرد  يـك  
 گونگ آوريم  مي  بدست  ما كه   آنچه  ، هستيم متفاوت رهروان  ما ولي . عادي انسانهاي  صودمق و هدف  است  اين  باشد، داشته  پول  به  بيشتري 

 تو ، اما به  آن ساده تر برخورد كنيم از دست بدهيم و هستند برخوردار شخصي  اهميت  از كه  را چيزهايي  بايد ما. چيزها آنچنان  نه  و اسـت  
 مثل  همچنين  كه  داريم  احتياج   ،دهيم مي  انجام  را تزكيه  عمل  انساني  عادي  جامعه  در كه  آنجايي  زا. دهي نمي  دست  از را چيزي  واقـع   در

 به  كه  آنچه  را  . بدهي دست از را چيزي واقعا اينكه بدون كني، رها را اين قلب تو  كه  است  اين  تر مهم  همه  از. كنيم زندگي  عادي  انسانهاي 
 چيزي را به خود جذب كرده بودي  اگر  ، تواني  به خودت جذب كني نمي  ندارد تعلق  تو به  كه  را  آنچه داد، نخواهي  دست  از دارد تعلـق   تـو 

. پـس بايسـتي چـيزي را پـس مـي دادي ، براي اينكه اگر تو مي خواهي چيزي را بدست بياوري بايستي چيزي را در مقابل از دست بدهي                   
 اين . شد نخواهي  بين  روشن  يك  هم  شب  يك عرض  در و بدهي  انجام  خوب  را چيز همه  يكدفعه  تو كه  است  ممكن  غير� تقريبا اين  �طبيعتا
 هميشه  . مي دهي دست  از كه آوري  مـي  بدســت   تو به همان مقدار  ، قدم  به  قدم  تزكيه و خود شدن  بهتر براي  است  پذير امكان  هم  هنوز

 با� احتماال . آوري بدست  هم  را الزم  شجاعت  كه  رسيد خواهد  ، وباش قانع  كمترين  با و باش  داشته  سبك  و آرام  برخوردي  شخصي  ق عالي به 
 مجبور �عمدا تو .كسب  كني اين  اساس مي باشد بيشتري   وگونگ بيشتر  تقوي  كه  آيد مي  اما ، برد خواهـي   رنـج   ماديـات   دادن  دسـت   از

    .استفاده از قدرت روشن بيني خود به فهمي عميق از آن برسي با  بلكه ، كني معامله خود ثروت و حرفه و شهرت با نيستي
 دارند، ديگران  آنچه كه  ، نمي خواهم  را آن  من  خواهند، مي  را آن  ديگران  كه  آنچه  :گفت اينط ور حقيقت  راه  رهـروان   از سـالكي   روزي 

  .باشم داشته  خواهم  مي  من  باشند، داشته  خواهند نمي  ديگران  كه  را آنچه  نـدارند، را آن  ديگران   ،دارم من  كه  را آنچه  اما  ،نـدارم  ار آن  مـن  
 آن ولي . را زمين  روي  سنگ  بجزء خواهد مي  را چيز همه  عادي  انسان  ، نمود راضي  و قانع  را معمولي  انسان  يك  كه  است  مشكل  بسيار اين 

 كمياب  و نادر آن  اينكه  براي   ،است قيمتي  ساده  خيلي  شيئي  يك   :المثلي مي گويد ضرب پس .ميدارم بر را سنگ من پـس  ، گفـت  رهـرو 
 كه  است  اي  لسفه ف اينجا ما منظور .باشد ديگر دنياي  يك  در شئي  ارزش ترين  با تواند مي  اما  ، است ارزش بي ايـنجا   سـنگ   يـك   ، اسـت  
 براي زيرا ، نبوده اند چيزي صاحب ، اند بوده موفق تزكيه دوره در كه ، زياد تقوي با آگاه هاي انسان از خيلي .است عادي  انسان  فهم  وراي 
  . كنند رها را آن نتوانند كه ندارد وجود چيزي آنها

 منافع  تمام  يا كند، مي  مبارزه آن  براي  عادي انسان  يك  كه را آنچه  . خردمندترين رهرو و باشد مي ها راه تريـن  درسـت   تزكـيه  راه 
 بودي، داده اختصاص خودت به كمي منفعت و بودي شده برنده هم اگر حتي  است، گذر زود و فاني  همه  است، كرده  كسب  كه  را كوچكـي  

چيزي را با خود به همراه نمي آورد و با  تولد در زمان انسان  :گويد مي  كه  عادي مردم نزد مشهور است  المثلي  ضرب  داد؟ مـي  معنايـي  چـه 
سوخته و  ما استخوانهاي  حتي   ،گذاريم مي  بجا را چيز همه  خود مرگ  موقع و آييم  مي  دنيا به  لخت  مـا  مـرگ خـود چـيزي را نمـي بـرد؛      

 عالي  منصبي  صاحب  يا و باشي  ميليونر يك  اگر حتي   ،ببري دنيا ين ا از خودت  با مرگ  روز در را چيزي  تواني  نمي  تو .خاكسـتر مـي شـوند   
 به كه   مي خواهم برايت بگويم  .كند مي  رشد تو خودآگاه  ضمير   بر روي  كه زيرا  ببري  همراه  به  خودت  با تواني  مي   را �گونگ �  اما  ،مقام

  .زش است و نگهداري آن سخت، و آن را نمي شود با هزار سكه طال عوض كرد ، آن خيلي با اراست مشكل بسـيار  �گونـگ  �  آوردن دسـت 
 كه  بگيري  تصميم  روزي  اگر اما گردد تبديل  كني  مي  آرزو كه  كاالهايي  و اشياء تمام  به  تواند مي  كند، مي  زيادي  بسيار رشد تو گونگ وقتي 
اشياء  از داشت ، بغير ديگر نخواهي   آنچيزي را كه يك رهرو دارا است تو  اما . ندهي انجام  نادرست  كارهاي  با شرط اينكه   ،نكني تزكيه  ديگـر 

 .دنيوي كه كسب كرده اي 
كه به آنها تعلق ندارند و آنها تصور مي كنند كه بدين  اشخاصـي بـراي مقاصـد شخصـي خود سعي در بدست آوردن چيزهايي هستند    

. باشند مي  اطالع  بي  آن  از� شخصا  خود كه  اند، نموده  عوض  منفعت  و سود و ماديات  با را خود تقوي  هاآن واقع  در طريق پيروز شده اند ، اما
يا بطريقي  كند تنزل  طريقي  به  او زندگي  كه  طول آيد مي  باشد عادي  فرد يك  يابد، اگر مي  كاهش  او گونگ كار اين  با باشد رهرو  يك  او اگر
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. هستي جهان  در حاكم  قوانين  اين است . شود پرداخت  زود يا دير بايستي  اشخاص  بدهي  عمومي  بط ور . و كم خواهد شدچـيزي در زندگي ا 
 مي  انجام  را كارها اين  آنها كه  وقتي . هستند و غيره  آنها به  توهين  يا و ديگر انسانهاي  به  اذيت  و آزار حال  در هميشه  كه  هستند اشخاصـي  

 .دهند مي  دست  از اند داشته  روا ديگران  به  كه  توهين  و آزار آن  تالفي  به  را خود تقوي  از اندازه  همان  به  د،دهن
 به  خوب  انسان  يك  �معموال معمولي  انسانهاي  چشمان  در  .نيست صرفه  به  بودن  خوب  همنوع  يك  كه  كنند مي  تصور اشخاص  بعضي 

  ،همان تقوي باشند، داشته  را آن  توانند نمي  معمولي  افراد كه  كند مي  كسب  را چيزي  خوب  كشد ، انسان  مي   رنج "ادن د دست  از" خاطـر 
 از بسياري . باشد مي  واقعيت  يك  "مطلقا اين  درنتيجه  گونگ نيز وجود ندارد، نباشد، تقوي  اگر. ارزش  است بـا  بينهايـت   سـفيدي كـه    مـاده  

 از بسياري . اند نداده  افزايش  و تزكيه  را خود تقوي  آنها كه  زيرا چرا؟. يابد نمي  افزايش  ولي گونگ آنها ، كنند مـي   تمريـن   مرتـب   اشـخاص  
 شود، مي به  گونگ  تبديل  تقوي  چگونه  كه  حقيقت  اين  توضيح با نيستند موفق  آنها اما باشند، تقوي  با خواهند مي  و اند كرده  صحبت  تقوي 
 گر موعظه  و جلد دفتر تشكيل شده است هزاران  از كه ،  (Tripitakan)كند تريپيتاكا  درك  را آن خود كه كنند مي واگذار رهرو به را آن

 در چيني  تزكيه  هاي  متن  همچنين  باشند، مي  تقوي  درباره  نمود، منتشر اش  زندگي  سال  چهل  دوره   كه ساكياموني در (Dharma)درما  
  (Lao Zi)  از الاو ذي  (Tao Te Ching)   � تائو ته چين�لغت   هزار پنج  كتاب  پيشـين  ، همگـي در مورد تقوي مي باشند ،   زمانهـاي  

 .اند نبرده  تقوي  واقعي  معناي  به  پي  كه  كساني  هستند هم  هنوز اما  . است تقوي  به  مربوط  نيز
 از را چيزي  آن  مقابل  در بايد بياورد بدست  را چيزي  بخواهد كسي  اگر اينكه  خاطر به   ،مي گذاريم دادن ت دس از به  زيادي  اهميت  مـا 

 مثل يافت  خواهند انعكاس  تو زندگي  آنها در . كني مقابله  ها از سختي   بعضي  با كه  آيد مي  بكني  تزكيه  خواهي  مي  واقعا اگر بدهـد،  دسـت  
 تضاد با درگير است  ممكن  شما  بعالوه  . نيستند بيماري اي هيچ  آنها چه  اگر  ،جسمتان مختلف  نقاط  در هايي  ناراحتي  يا ،جسماني  دردهاي 

 چنين  .باال بردن شين شينگ است  اينها تمام  از هدف   ،كارتان محل در يا خانواده  در جامعـه بشويد،  در احساسـي   اصـطكاك   يـا   منافعـتان  
 در كنترل تو بشود و  دادن  دست  از باعث  كه   ،باشي داشته  مشكلي  اگر  .خشونت با توام  و شوند مي  نمايان  قبلي  اطالع  بدون  اغلب   اتفاقاتـي 

 شينگ تو شين با رفتاري آرام برخورد كني  مشكالت  تو با  اگر شوي ؟ مواجه  آن  با تواني  مي  چگونه  بگيري ، قرار نامطلوب  بسيار موقعيتـي  
  ،آوري مي  بدست  هم  كمتر باشي  داشته  كمتري  طاقت  اگر .يابد مي  افزايش  انداره  همان  به  با سختي ها ترقي كرده و گونگ تو هم رابطه  در

شد، نمي شود گفت كه شخص صاحب بينش و بصيرت خواهد � امتحان مطمئنا يك در. دهي مي  دست  از كه  آوري  مي  بدسـت   قـدر  همـان  
 داشته  تحمل  و صبر بايد  ،شويم اختالفي مواجه مي  با وقتي  . عادي  هياهو راه بياندازيم انسانهاي  مثل  ، و نبايد امـا مـا بـايد بـه آن پي ببريم    

 خواهد  بدهيم، بارهاصيقل معمولي  انسانهاي  ميان  در را شين شينگ خود بايد بنابراين  كنيم  مي  تزكيه  عادي  انسانهاي  ميان  در ما. باشـيم 
گونگ  آسوده و راحت  محيطي  در كه  است  ممكن   غير .گرفت  خواهيم  را درسهايمان  كه  است  امتحانات  اين  از اما ، بخوري زمين  به  كه  آمد

 . مواجه گرديم زيادي  هاي  اينكه با سختي  مگر يابد افزايش 
 

 �رن -شان-جن� تزكيه بوسيله تكميل .3
  ،صادقانه  داشتن رفتاري  گفتن، سخن  حقيقت  و درستي  جن يعني از. است�  رن �شان �جن �  تزكـيه كامل شده اي از  مكتـب مـا  

اجازه رشد حس همدردي است  همان  شان يعني.  حقيقي رسيدن و واقعي  انسان  يك  مقام  به  پايان  در و اوليه  سرچشمه  به  رجعت  و برگشت 
 مي  شخص  بوسيله  رن مي باشدكه  داريم فقط  آن  روي   بيشتري  تاكيد ما كه  رن  .ديگران نجات  و نيك  م  دادن اعمال نسـبت به ديگران، انجا 

بردباري  تزكيه از تو انتظار داشتن  دوره  تمام  در .از جن و شان تر قوي   ،قوي بسيار است  رن چيزي  .توانـد مقـدار زيـادي تقوي را تزكيه كند   
    .باشي و هر چه را كه خواستي انجام ندهي شين شينگ خود يقا مواظب دق مي رود،
 خود خوردن  مشت  جواب  اگر  ،كني   عمل (Ah Q)اهو كيو  چون  هم  كه  نيست  اينط ور آيا .بود بردبار نيست كه  آسان  ها سختي  در

تحمل داشته باشي وقتي كه ظاهر امر را نزد دوستان و آشنايان از ناسـزا نگويـي وقتي كه به تو ناسزا مي گويند، بلكه     ،ندهـي  دعوايـي   را در
تو مي گويم كه رفتاري كامال طبيعي در هر موردي داشته باشي و كم هوش تر از ديگران نباشي، تو مي تواني به منافع  به  !دسـت مي دهي؟ 

اهوكيو بودن نيست،  يا بردباري  ترسويي  و صبر  داشتن. شخصـي ات آسـان برخورد كني، و هيچكس هم نمي آيد كه تو را احمق خطاب كند  
او . كرد مي   زندگي (Han Xin)هان شين   در  مردي  چين  در گذشته  زمانهاي  در. بلكـه ايـن جلـوه اي اسـت از اراده قـوي و خـوددار تـو       

 صبر دهنده  نشان  بخزد، اين  زمين  وي ر پا و دست  چهار مجبور شد از وسط پاهاي شخصي او توانست روزي در مقابل اهانتي پايداري كند، 
كشد  مي  بيرون  را شمشيرش  گيرد مي  قرار اهانت  مورد وقتي  عادي  فردي � : مي گويد  كه است  قديمي  المثلي  ضرب  .بود او استوار تحمل  و
 فرياد مي و كرده  باز را دهانش  كشد، مي  بيرون   جنگيدن براي  را شمشيرش  گيرد، مي  قرار اهانتــي  مقابل  در عـادي   انسـانــي   وقتـــي   .�

 مي  بنظر ها انسان  از اي  عده  باشد، اما  نمي  هم  آسان  چنان  آن  در زندگي  و دنيا اين  به  آمدن . مي كند گره  براي دعوا را هايش  مشت  و كشد 
گويد مي  چيني  المثلي  ضرب  . است معني  بي  اي  زندگي  چنين  و كنند دفاع  خود بزرگي  و شأن  از كه  كنند مي  زندگي  آن  براي  فقط  كه  آيد
 برداري  عقب  به  قدمي  ها سختي  مقابل  در اگر .�ديد خواهي  ور غوطه نهايت  بي آسماني  و دريا در را خود آنوقت  بردار، عقب  به  قدم   يك" :

 .كرد خواهي  مشاهده  را بينهايت  تفاوتي 
 عمل  تو برخالف  و كرده  اهانت  تو به  كساني كه  از بلكه   ،باشي داشته  استقامت  و صبر ديگران  مقابل  در بايد تنها نه  رهرو  يك  وان عن به 
 را به ) ما كار(سياه  ماده  بري  مي  رنج  موقعي كه  در و بدهي  افزايش  را شين شينگ و گونگ خود تواني  مي  چگونه . بكني  هم  تشكر مي كنند

براي تو مشكل است، اما تو بايد به خود تسلط  سختي  گذراندن يك ندهد؟ تو به  را امكانات  اين  او اگر  ،كنـي  تـبديل  )  تقـوي  ( سـفيد  مـاده  
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ن كنند داشته باشي، و بر طبق رشد قدرت ـ گونگ تو، سختي ها هم افزايش پيدا مي كند، آنها براي اين هستند كه شين شينگ تو را امتحا                
كبد و دلت  و بكني  پيدا ناخوشايندي  همه را در درون نگهداري و احساس . شايد آشفته و عصباني گردي اوايل .كـه مي تواند رشد بكند يا نه 

 خشمگين نشدي به غير از اينكه قادر به كنترل خود بودي، اين خوب است زيرا كه تو در حال حاضر شروع كرده اي  ،حال بـه هر . درد بـيايد 
 كني، اين  برخورد  تر راحت  مسائل  با مي تواني� و واقعا  رشد كرده  بتدريج شين شينگ تو طريق  بدين . كه بردبار باشي، اما بردباري با هدف

 ردم دارد، م بين  جزيي  مسائل  و ها مخالفت  با رابطه  در جدي  برخوردي  اغلب  عادي  فرد يك  .پيشرفت بيشتري كرده اي است كه  معني  بدين 
 الزم  هرچه كه    است  در لحظه اي كه برانگيخته شده است آماده  او و هيچ صبر و تحملي ندارد،  كند مي زندگي  خود هاي  ارزش  براي  فقط  او

 ، كامال كوچكبزرگ تجلي مي كند، كوچك ببيني، خيلي  بسيار ديگران  رهرو  الزم است آنچه را كه از ديد يـك   بعـنوان  . بدهـد  انجـام   اسـت  
 چيزها اين  به  اگر خاطر، همين  به  . است كيهان  اندازه  به  كردن  زندگي  آن  و  ،داري خود روي  پيش  در طوالني  و باال هدفي  تو زيـرا . كوچـك 

  . نها از عهده بر آييعالي احترام بگذاري مي تواني بدون آ اهداف  به  اگر تو . يافت نخواهي  چاره ناپذير را آنها  ،كني فكر دوباره 

 حسادت  كردن رها .4
 آسيب  رهروان  به  و قدرت گونگ بر مستقيم  اثري  و دارد رهرو  بر عظيم  تاثيري  حسادت  تزكـيه،   بـراي   اسـت   بزرگـي   مـانع   حسـادت  

 از تعدادي . گردد رها و خالص  حسادت  دست  از كلي  بط ور بايد رهرو  يك  .آورد مي  وارد خطرناكي  صدمات  فرد پيشرفت تزكيه   به  و رسانده 
 باشد، رهروان  مشكل تر براي چه هر حسادت از كنند، رهايي رها را حسادت  توانند نمي  اما اند، رسيده  خود تزكيه  از باال  درجاتي  به  رهروان 

شين شينگ را، كه  به  مربوط  ديگر هاي  نظر نقطه  ندتوا مي  حسادت  جهت  همين  به  . دارد رهرو نزد ماندن براي بيشتري گرايش نتـيجه  در
 قوي  و آشكار است  عاملي  حسادت  ام ؟ داده  قرار بحث  مورد را حسادت  مسئله  فقط  چرا.  شكننده كند در حـال حاضر باال رفته است ، خيلي 

 مي  ناآگاه  آن  وجود از كثيري  اشخاص  اين  وجود با  ، تاس كرده  پيدا مردم  روان  و روح  در را بزرگـي   جـاي   آن  چيـن و  مـردم   شخصـيت   در
 بسيار كلي  بطور ها چيني  .اند نهاده  نام  شرقي  و آسيايي  حسادت  را آن  همين  بـراي   اسـت  و  آسـيايي   كشـورهاي   خـاص   حسـادت   .باشـند 

 دوگانه  روي  دو داراي  چيز همه  .كند رشد ها آن  در راحتي  به  حسادت  كه  گردد مي  باعث  نتيجه  در كه  هستند، كار محافظه  و نگر خويشتن 
 اجتماعي  شخصيتي  داراي  ها، چيني  از متفاوت  ها غربي   .منفي روي  و مثبت  روي داراي  همينطوراست هم  نگر خويشـتن   طبيعتـي    ،اسـت 

 100 همه  من  كه  بكشد خوشحالي فرياد با خانه  مسير در  و100ه از نمر  100بگيرد، را نمرات  بهترين  اي  بچه  پسر اگر  ،مثال هستند، بطور
 و با خشحالي او   (Tom)�تام  تبريك �  گفت  خواهد بچه  پسر به  خوشحالي  با و كرده  باز را  پـنجره  يـا  در او نمـره را گرفـته ام ، همسـايه    

چه : نمي داشت اگر آن را مي شنيد  كسي احساس خوبي  بكنيد، را فكرش  فقط  مي افتاد، اتفاق چين  در جريان  اين  اگر اما. شـريك ميشود 
 متفاوتي از خود نشان  العمل  عكسل  انسانها !  نمره نگرفته است 100تا حاال  كسي  گذاشتن ، چه  نمايش به  طريق  اين  به  را شـرمي كه خود 

 .دهند، اين نشان دهنده يك نوع از حسادت مي باشد مي 
 او كه  وقتي  بگيرند، پيشي  او از ديگران  كه  دهد نمي  اجازه  و انداخته  نظر حقارت  چشم  به  خود همـنوعان   بـه   الـبا غ حسـود  شـخص  

 پيدا خود به  نادرستي  احساس  دهد، مي  ازدست  را خود رواني  باالنس  كلي  بط ور باشد، مي  او از تر اليق  ديگـر  كسـي   كـه   ميكـند  مشـاهده  
 باال حقوقش  كه  خواهد مي  ديگران  با همزمان  او  .آورد بعمل مي خوداري خود كوچكي و حقارت و حسادت به كردن اعتراف از مـي كـند و  

 بيشتر ديگران  وقتي  . باشند سهيم  او با هم  ديگران  كه  خواهد مي  گردد مي  موجه  بدبياري  و بدبختي  با وقتي  بگيرد،  بيشتري  كوپن  و برود
كساني هستند .  ندارد كه كسي ديگر از او پيشي بگيرد را آن  تحمل  هرگز ديگر، او صحبتي  به شود،  مي  سبز از حسـادت   دارنـد  درآمـد  او از

 را استقبال  و توجه  پذيراي  جرأت  ديگران  حسادت  برانگيختن از ترس  خاطر به  اما اند داده  انجام  بزرگي  كارهاي  دانش  و كـه در زميـنه علم   
 . ديگران سرزنش  و حسادت  از ترس  خاطر به  ندارند، كسي  براي  را آن  بيان  جرأت  اما اند نموده  كسب  را افتخار هـاي   لقـب   تعـدادي   .ندارنـد 

  هستندشي گونگ آموزش  مشغـــول ديگر استادان  بينند مي  وقتي  حتي  و ندارند درستــي  و پاك شي گونگ احساس  استادان  از بعضــي 
با  رهروان  از تعدادي  در گروهي بزنيد حدس . شين شينگ با رابطه  در است  اي مسئله آورند، اين  بوجود مشكل  آنها بـراي   كـه   خواهـند  مـي  

ع كرده است تازه  تمرين را شرو اينكه  با و شود، مي  طبيعي  مافوق  قدرتي  صاحب  افراد اين  از كنند، و يكي  مي  همديگـر  تمريـن  شـي گونگ   
 چگونه   ،هستم خانه  در ديپلم  چندين  داراي  و ام  داشته  هايي  تمرين  دراز ساليان   ،است مغرور اينقدر او چه  براي :  گويد مي  كسي شنويد مي
 حس  اين  است ؟  نيفتاده  اتفاقي  هم  زهنو من  براي  صورتيكه  در كند پيشرفت  الط بيعه  ماوراء هاي  توانايي  زمينه  در زودي  اين  به  تواند مي  او

 براي  بيشتر و دريابد را خود مشكالت  دليل  و كند رجوع  خـــود درون  به  بايستــي  مــي  رهرو  يك   .است شده  بـيدار  كـه   اوسـت   حسـادت  
 خود درون  در را مشكالت  دليل  و كرده  بهتر را خود بيشتري  سعي  با و باشد كمبودهايش  به  آگاه  بايستي  مي  او. نمايد تـالش   خـود  تزكـيه  

 در حال در جا زدن  تو كه  خورد مي  درد چه  بيابند، به  ديگران  نزد در را مشكالتشان  داليل  كه  دارند اين  به  گرايش  ها انسان  اما .كـند  پـيدا 
 .خود بر بيايي تزكيه    بايد از پس تو ديگران رشد خود را كرده اند؟  صورتيكه  باشي، در

 آوردن  بوجود مانع  تقريبا كه  بكند نامناسب  صحبتي  مثال  بطور تواند مي  او. حسـادت مي تواند به رهروان ديگر نيز صدمه وارد بياورد 
 زماني  .آورد وارد صدمه  ديگر   رهروان به  تواند مي آن  از استفاده  باشد، با مي  الط بيعه  ماوراء توانايي  صاحب  او اگر .باشد ديگري  نزد در آرامش 

 همان  درست . شد مي داده  نشان  بزرگ  كوه  يك  مثل  او بدن   گونگ در وجود خاطر  به  كرد و مي  تمرين  شخصـي بـا تزكـيه  خـوب نشسته     
 بود نتوانسته  حسادت  خاطر به  اما بود داراي قدرت گونگ  كه  بود كاهني  آنها از شدند، يكي  نزديك  او به  كنان  پرواز زيرك  موجود دو موقـع  

 ! بزنيم او به  سري  ، بيا ميكند تمرين  كه  است  كسي  اينجا : گفت آنها از يكي  رسيدند، تمركز حال  در رهرو آن  به  آنها وقتي  .برسد كمال  بـه  
 بعد .كنم جدا و كرده  خرد  را(Taishan) تايشان   كوه  از  قسمتي دست  ضربه  يك  با بودم  توانسته  گذشته  زمان  در: گفت  او به  ديگري  اما
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حقيقت  فا  راه  رهرو كه  بود جهت  بدين  آن  و. بيايد بعد از بلند شدن نتوانست پايين   دستش  اما . بياورد فرود رهرو  به كرد تا بلند را دستش
به رهرو  اي  نتوانست ضربه  او نتيجه  كرد، در مي  حمايت  جريانات  اين  براي  را وا كه  بود اي  زره  و داراي  ، فا ارتدكس را تزكيه كرده)قـانون  ( 

 به  تنها نه  حسود يك . رسيد خود مجازات  نهايت به  در او اي  جدي بود، اما مسئله  حقيقت  راه  رهـرو   بـه   زدن  صـدمه   او  بـراي   . بـياورد  وارد
  .م همچنينخودش ه به  بلكه  زند، مي  صدمه  ديگران 

 

  وابستگي ها رها كردن .5
 تمناي  در حد از بيش  او كند،  رها را آن  نتواند كه  باشد، مخصوص  هدفي  يا و چيزي  شيفته  رهرو  يك  كه  است  معنا بدين  وابسـتگي  

 لجوج  بسيار نيز نصيحت  گوش كردن به  راي ب بخشد، بعالوه  رهايي  خواست  اين  از را خود تواند نمي  و چيز ناشكيبا است  ، آوردن آن  بدست 
 تزكيه  از باالتري  درجات  به  آنها  پيشرفت  مانع  تمايل  همين  كه  هستند، ما جهان  در الطبيعه  ماوراء نيروهاي  دنبال  به  افراد بعضي  . باشد مي 

 نا او توازن دروني  از آنها براي او مشكل خواهد بود و بيشتررهايي  بيشتر باشد، مي توانايـي ها  ايـن   جسـتجوي   در بيشـتر  او هـرچه    ، اسـت 
 و شك  به  است  گرفته  ياد كه  آنچه  مقابل  در   و است  نياورده  بدست  را چيزي  كه  شد خواهد متقاعد سرانجام  شود، و مي  ثبات  بي  و متعادل 

 مقاصد و اهداف  در مشهود هاي  محدوديت  كننده  مشخص  و گيرند، مي  ات نشئ اشخاص  آرزوهاي  از ها وابستگي  و تمايالت  .ترديد مي رسد
 هاي  خواست  عادي  فرد يك . ببرد آنها  به  پي  تواند نمي  اغلب  شخص  ولي  هستند،  معين يا ثابت  حد از بيش  اغلب  كـه   باشـند،  مـي   افـراد 

 تجلي  اغلب  رهرو  يك  خواست  .هر روشي هم كه بشود تالش بكند به آن  نگهداري  يا چيزي  آوردن  بدست  براي  تواند مي  او .دارد بيشـماري  
 آنها دادن نشان فريفته يا كند  ، براي مشاهده چندين صحنه تالش مياست الطبيعه  ماوراء هاي  توانايي  دنبال  او مثال  بطور دارد ديگري  هاي 
 ها ئيست تائو .بشويم رها چيزها اين همه از بايد باشد، كه هرچه باشند، چيزي ستجويج در رهروان كه است اشتباه .وغيره است ديگران به

 و سكوت به كه رسد مي روزي سرانجام. خالء و سكوت در برداشتن گام بودن، خالي و خالء به ها بودائيست و كننـد مي پوچـي بر تاكـيـد 
 هاي قدرت جستجوي مثال در بطور .نمي تواني رها كني كه چيزهايي همه كردن رها و وابستگي ها همه بـردن  بيـن  از ، بـا  برسـيم  خـالء 
مربوط  است موضوعي حقيقت در است، اين كيهاني خصوصيت برخالف� كامال اين الطبيعه هستي براي اينكه بتواني آنها را بكار ببري، ماوراء

 ديگران به نمايش براي ها توانايي اين بدهي، نشان ديگران به را آنها تا بشوي ها توانايي اين صاحب خواهي مي فقط تو. به شين شينگ فرد
 نيكو كاري آن كه گردد معلوم شايد اما بدهي، انجام ها توانايي اين با نيك كاري بخواهي و باشد خوب مقصودت و منظور هم شايد .نيستند
 من از وقتي .الطبيعه را بكار برد ماوراء هاي توانايي يماد دنياي در نيكـــو كاري انجام براي نيست الزم زيرا بدهي، انجام را آن اگر نيسـت 

 را چيزي هيچ چرا :بكني سئوال شايد خودت از است، شده باز سومشان چشم ما هاي دوره شاگردان از صد در هفتاد "تقريبا شنوي كه مي
 آن به آنقدر و كني، مي تمركز سومت مچش به توجه تمام با و كني مي تمرين به شروع و برگشته خانه به كالس بعداز كنم؟ نمي احسـاس 

 متفاوت خود بنيان ها در انسان .است تمنا و خواست يك اين كني،  نمي مشاهده را چيزي هم هنوز اما .گيري مي درد سر تا كني مي فكر
 يك در و لحظه يك در اشخاص سوم چشم كه است غيرممكن اين جهت همين به مـادرزادي،  كيفيـت  در همچنيـن  هسـتند و  ديگـران  از

  .بينند نمي هم اي عده و بينند مي اي عده كه است طبيعي اين و شود، باز ديگري مثل سطح
 .به راههاي پليد بكشاند را رهرو تواند مي شدن بدتر از بد براي .باشد قدرت گونگ رهروان  توقف و ثباتي بي وابستگي مي تواند باعث

. راي انجام كارهاي نادرست نزد افرادي با شين شينگ بد مورد استفاده قرار مي گيرندب الطبـيعه  مـاوراء  هـاي  توانايـي  از بعضـي  �مخصوصـا 
 براي اشخاص اينكه خاطر به آن و اند گرفته قرار نادرست موضوعاتي استفاده مورد الطبيعه ماوراء هـاي  توانايـي  كـه  دارد وجـود  مثالهايـي 
 با و بدهد، رشد را فكر كنترل توانايي بود توانسته دانشگاهي مرد نشجويدا يك .اند بوده ناموفق درست درجهت  شين شينگ خود نگهداري

 شي  تمرين حين در شايد رهروان از بعضي .برد مي بكار نامناسب كارهاي براي را توانايي اين او بكند،  كنترل را ديگـران  رفـتار  و افكـار  آن
 اين هم. افتند مي اتفاق� واقعا چيزهايي چه و هستند چه آنها بدانند هميشه آن از بعد خواهند مي و  كنند مي دريافت را گونـگ الهاماتـي  

 وابستگي مي يك هم كنند، اين رها را آن توانند نمي كه گردند مي كاري ذوقي به وابسته چنان اشخاص بعضي .است تمنا و خواست يـك 
تزكيه نموده، عده اي ديگر فقط مي  الترين درجاترهروان براي رسيدن به با از اهـــداف بعضي و زاديي مادر خصوصـيات  خاطـر  بـه  .باشـد 

 وابستگي اين از نتوانند آنها اگر .مي تواند هدف را براي رهرو محدود كند آخري شده فكر ذكر. كنند خواهـند در اين مسير چيزي را كسب 
 بهتر رهرو يك خاطر همين به .بدهند ادامه هم هايشان تمرين به اگر حتي بدهند افزايش را گونگ خود توانست نخواهند بيابند رهايـي  هـا 

 طبيعي را خود مسير و راه چيز همه نباشد، بلكه چيزي دنبال ديگر و كند برخورد خود مادي عاليق به آسان و راحت خيلـي  خيلـي  اسـت 
 اگر .ربوط استم  شين شينگ رهروان به چيز همه جلوگيري بعمل آورد،  وابستگي از بوجود آمدن توان  طريق مي  اين به فقط .كند طـي 

 . موفق بشود تواند در تزكيه نمي باشد، خود تمناهاي و خواستها به ، بلكه وابسته ندهد افزايش اساسي را بطور شين شينگ خود رهروي
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 كارما .6

 كارما ريشه )1(

 را آن مذهب بودا در يكهحال در گذاريم، مي كارما را آن نام ساده خيلي ما .باشد مي  تقوي با متضاد سياه كه اسـت  اي مـاده  كارمـا 
 اين در كه باشند، مي اشخاص نادرست اعمال نتيجه كارما بدهي يا كارما.انجام كاري نادرست كارما بوجود مي آورد. اند ناميده بـد  كارمـاي 
 دوستانه غير ريرفتا يا گفتن را ديگران بدي زورگويي، درآمد ديگران را چاپيدن، كشتن، مثل اند، شده مرتكب قبلي هاي زندگي يا زندگي

دوستان  يا از اجداد، اقوام از تواند مي كه دارد وجود كارمايي .بياورند وجود به كارما توانند مي چيزها اين تمام ....و غيره داشتن، ديگـران  بـا 
 و به هدميد خورده ضربه شخص به خود رنگ سفيد عنصر از زمان همان در زند، مي را كسي نزاعي در شخص وقتي .گردد منتقل نـزديك 

 اعمال بدترين از كه كشتن .جايگزين مي شود او بدن در اندازه همان به )كارما (  رنگ سياه اي ماده رفته دست از رنگ سـفيد  مـاده  جـاي 
 كارما� مسلما است، اما كارما ها بيماري اساسي دليل .كند مي ذخيره فرد براي سنگين بسيار كارمايي آيد مي حساب به جنايت و اهريمني

شود، آن مي تواند ناراحتي هايي باشد كه انسان با آن مواجه مي شود و غيره، تمام اين ها از كارما سرچشمه  نمي متجلي نوع بيماري يك در
 تزكيه بر جدي تاثيري دارند،كه بهمراه منفي پيامهايي نادرست اقدامات زيرا گردد، نادرست اعمالي مرتكب نبايد هرگز رهرو يك .مـي گيرد 

 .داشت خواهند او
با زوق و  آنها .كنند مي تدريس ديگران به را تكنيك اين و كنند آوري جمع گياهان از شي را انرژي كه كنند مـي  پيشـنهاد  تعـدادي 

 ما . هستند شي را دارا از رنگي چه كدام يك از آنها يا و دارند شي خوب درختاني چه و كنند، مي صحبت مختلف درختان مـورد  در شـوق 
 ها سبزه روي كه كرديم مشاهده را نفر چند چين شرقي شمال در پارك يك كنند، در مي تمرين آنها شي گونگ را از وعن چه دانـيم  نمـي 
 منتقل خود به را شي درخت و زدند حلقه آن دور و كاج سنگي رفته درخت بطرف برخاستند، ها سبزه روي از كه وقتي .خوردند مي غلـت 

 كشتن  نوعي هم اين شود، مي بوجود آمدن كارما باعث كه است عملي اين رفتند، ازبين و شده زرد درختان اين ماه شـش  نمودنـد، بعـداز  
 گياهان از كه باشد نمي خوبي اين ايده تزكيه، باالي سطوح نظر نقطه از يا و طبيعت، چرخه نگهداري و كشور زيبايي نظـر  از حتـي  .اسـت 

 در كه آنجا تا و كنيد، استفاده آن از تا است موجود جا همه در شما براي فراوان مقدار شي به بيمرز و بينهايت كيهان در .آورد شـي بدست 
 كجا رفته است؟ تو به بخشش رهرو، يك بعنوان زنيد؟ مي صدمه گياهان به چه براي .ببريد بهره آن از توانيد مي داريد توان

بلكه  باشند، مي زندگي نه تنها داراي گياهان كه است كرده ثابت تنها نه نيز جديد علم .باشند مي هوش و فهم صاحب اجسـام  همـه 
 ديد مرحله به تو سوم چشم وقتي .باشند مي كارگر برخوردار الطبيعه مافوق و احساسات و حتي از يك قابليت ذهن همچنين فهم و شعور،

 و درختان و وي سنگها، ديوارهارا با احساس هاي ديگرت خواهي فهميد، وقتي كه بيرون مي ر دنيا برسد) چشـم ـ فا  (  بيـن  قـانون  چشـم 
 .شكل گرفتن است وارد مي شود حال كه در زماني مدت در هرشيئي داراي حيات است، كه به آن شيئي. گفت خواهند سخن تـو  بـا  غـيره 
 مگينغ شكند مي را ظرفي معبد يك در كاهني وقتي .باشد مي روي زمين در ها انسان كشف مواد اورگانيك غير و اورگانيك بندي تقسيم

 رفتن براي جايي موجود آن كه آنجايي از .گردد مي رها آن از زنده مي شود موجودي شكسته ظرف كه لحظه همـان  در زيـرا  گـردد،  مـي 
 پيدا ادامه تنفر اين بيشتر هرچه .متنفرمي گردد است كشته اورا كه شخصي از تلخي اوقات با كند، تمام را اش زندگي راه نتوانسته و ندارد
 آن همدردي و رحم .روند مي حيوانات شكار شي گونگ به استادان تعدادي حتي .گردد مي آوري جمع شخص براي بيشتري ايكارم كند،
 .كردن كشتن است شكار .دهند نمي انجام اصل آسماني خالف عملي بر تائو مكتب در نه و بودا مكتب  در نه است؟ رفته كجا به ها

به دست آورده اند،  غيره كشتن مرغ و ماهي و و ماهي گرفتن خاطر به را بسياري هاي ماكار آنها قبال كه گويند اشـخاص مي  بعضـي 
ازآنجايي كه او آن كارها را از روي ناداني انجام داده،كارماي خيلي زيادي را . نه اينطور نيست كند؟ تواند تزكيه آيـا ايـنطور اسـت كه او نمي   

 يك قصد روي از شخص كه دهد مي را معني اين آن دوباره تكرار .ار را دوباره انجام بدهدبوجود نياورده است، اما او نبايستي كه هرگز آن ك
دوره ديدن تو اين معنا را مي . دارند كارمايي را چنين ما راه از رهروان تعدادي .آن قابل قبول نيست ديگر و در نتيجه كرده تكـرار  را اشـتباه 

 ها مگس و حشرات دست از ما كه است الزم .بكني تزكيه باال سطوح به تواني مي و يشده هست تعيين قبل از سرنوشتي داراي دهد كه تو
 براي راهي اگر .هستي تزكيه حاضر سطح در درحاليكه باشد تو از اشتباهي تواند نمي اين شوند؟ مي امان خانه وارد آنها وقتي شويم خالص
دوران  در زماني .بميرد بايد كه وقتي ميرد مي زنده موجود يك .ببري بين از را آنها تواني مي راحتي بـه  نـدارد،  وجـود  آنهـا  كـردن  بـيرون 

 در وان هايي كرم شاگرد .بكند تميز او براي را حمام وان كه خواست خود شاگردان از يكي از. داشت حمام به گرفتن احتياج ساكياموني، او
 .بود حمام كردن تميز همان خواستم مي من كه آنچه :گفت او به نيساكيامو. بكند تكليف تعيين خود استاد از تا بود برگشته و ديده حمام

 نمي ما .گرفت جدي خيلي نبايد را آنها كه دارند وجود چيزهايي .نمود تميز او براي را حمام وان فهمـيد و  را معلـم  نهايـي  مـنظور  شـاگرد 
 يا باشي عصبي پيچيده هاي موقعيت در مدت مامت اگر تو است وابستگي نوع يك چنينlه اين. بشوي محتاط حد از بيش تـو  كـه  خواهـيم 
 .است وابستگي نيز يك نوع  خود ترس  زيرا اين طور نمي شود، .باشي ترس در بدهي انجام اشتباهي اينكه از مرتب

هي شد اگر در هر كاري كه انجام مي د اشتباه نخواهد چيزي هيچ .باشيم ديگران به همدردي با توأم قلبـي  داراي مـا  كـه  اسـت  الزم
را آسان بگير و قلبي نيكو داشته باش و هرگز نخواهد آمد كه كاري  ات شخصي هاي خواسته. قلبـي توام با همدردي به ديگران داشته باشي 

 خشم از اگر نه، يا كنيد قبول را اين خواهيد مي. نادرسـت انجـام بدهـي ، زيرا هر چه را كه انجام مي دهي از رئوفت تو سرچشمه مي گيرد   
 اغلب .اشتباه مي شود، حتي اگر كاري نيكو باشد� پس كاري خواهي كرد كه نتيجا بياندازي، راه ستيز و مسابقه كه باشي آماده يا و بجوشي
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 با حق كه وقتي .باشد مي آنها با حق كه ميدانند موقعيكه كنند رها را بدون مجازات ديگران توانند نمـي  كـه  كسـاني هسـتند   بينـيم  مـي 
 ديدن تحمل اينكه خاطر به فقط شويم ديگران براي مزاحمت و مشكل باعث توانيم نمي ما .كنند مي ديگران اهاتاشتب به اشـاره  آنهاسـت 
� وقتي كه تو دائما رهرو، يك بعنوان. باشد اشتباه كه ندارد لزومي نداريم را ديدنش تحمل اغلب ما كـه  را آنچـه  .نداريـم  را كسـي  و چـيزي 

پس تو نمي تواني به سادگي   عادي را تحت تاثير بگذارد، امل انرژي اي است كه مي تواند يك انسانتو ح گفتار سـطح خـود را باال مي بري  
، ارتباط سرنوشت را نتواني ببيني، پس براي تو آسان خواهد بود كه  ببيني را حقيقت نتواني موقعيتي در كه وقتي� مخصوصا  .سخن بگويي

 .ياوريكاري هاي نادرست انجام بدهي و كارما  بوجود ب

 كارما انحالل )2 (

 نيز عادي فرد يك .باز پرداخت بايد ديگري مي باشد به تو بدهي كه را آنچه است، يكي كارما انحالل براي آسماني و جهانـي  اسـاس 
 بايد كه چيزي دارند، كارمايي برخورد مي كني دليل با آنها زندگي تو در كه هايي سختي و ها بدبختي تمام .بدهد پس را خود بدهـي  بـايد 
كه مناسب براي تزكيه كردن  يافت خواهيد را جديد راهي كند، شما تغيير آنها زندگي راه كه آيد مي ما واقعي رهروان براي. بـپردازي  را آن

  بدهي، ارتقاع را تا با آن شين شينگ خود گذارد مي باقي برايت را بقيه و كرد خواهد منحل هايت را كارما از تـو مقداري  پـير  .مـي باشـد  
 و تصادفي شوي مي روبرو ها آن با آينده در كه را مشكالتي .داد تغيير يا برد بين از را كارما شود شين شينگ مي تزكيه و تمرين بوسـيله 
 عادي افراد كه را همه چيزهايي كم كم كه آيد مي گذراني مي را هايي سختي حاليكه در .باشي آماده آنها براي بايد� و روانا نيستند، اتفاقي

 با ناگهان آيند، مي اجتماعت محيط يا و ات خانواده طرف از كه شد خواهي روبرو هايي سختي با تو .اند رها كني چسبيده آنها به به سختي
 رنج ها بيماري از نبايد رهرو يك. گيري و غيره مي قرار تهمت و انتقاد به خاطر اشتباهات ديگران مورد شوي، مي مواجه بخصوصي بدبختي

 در اما بكني،  تحمل را نتواني آن كه باشد جدي آنقدر تواند مي بيماري .بگيري جدي بيماريي انتظار بدون تواني كامال تـو مـي   ابـبرد، امـ  
 حقيقت در بكنند، با اين حال بيماري بدون معالجه ناپديد مي گردد و پيدا آن براي علتي نمي توانند  هم كامل معايـنه  بعـد از  بيمارسـتان 

 تو از و داده دست از را خود خوي و خلق همسرت ناگهان روزي شايد . پس بدهي را كارمايي بدهي تواني يك تو مي كه است طريق بديـن 
 واقعي رهرو يك مثل پس .گردد مي متعجب خود نامناسب رفتار از او بعد روز چند .اندازد  راه مشاجره قابل نا چيزي براي و شود عصـباني 

 كنترل كه است الزم جهت همين به .بپردازي كه تو بايد آن را  است كارما يك افتد، اين مي اتفاق ييچيزها چنين چرا بفهمـي  اسـت  الزم
 بايداز تو بدهي، سامان سرو را همسرت و خود بين مشاجره كه كني سعي و باشي شين شينگ خود مواظب و باشي داشته خود روي كامل

  .ببري بين از بدرستي را كارمايي تو كه است كرده كمك وسيله اين به تو به كه باشي متشكر �صميما همسرت
 .پاهايت در كشنده دردي ميكني، احساس را دردي )لوتوس (  ضربدري درحالت طوالني زماني نشستن بعداز

 آمده پايين بدن اطراف در سياه ماده اي از زيادي كه مقدار كند مشاهده تواند مي دارد باال اي درجه در باز سومي چشم كه شخصي
 با رهروي اما است و قلب را سوراخ مي كند، اي دوره گردد مي ايجاد )لوتوس (  ضربدري نشسته پاهاي از كـه  دردي .شـود  مـي  نـاپديد  و

 تغيير صورت گونگ به �بعدا كه سفيد مي شود اي ماده به تبديل رنگ سياه ماده آن بنابراين .كند نمي باز را از هم پاها بيني روشن توانايي
كردن از بين ببرد،  تمرين يا با پاهاي ضربدري نشستن طريق را از كارماهايش تمام رهرو كه است ممكـن  غـير  ايـن  .شـود  مـي  داده شـكل 
 بسيار .بشود اش زندگي در هايي سختي متحمل و بدهد افزايش را خود بيني روشن هاي توانايي و همچنين بتواند شين شينگ بايد شخص

 .بدهند رشد را در مرحله بسيار زودي خود همدردي حس كه قادراند باشيد، رهروان فالون دافا خوبو مهربان قلبـي  داراي كـه  اسـت  مهـم 
 كنند مي فكر كه هرچه به شود، مي سرازير دليل بدون رهروان از اي عده اشكهاي كنند مي تمريـن  ضـربدري  پاهـاي  بـا  آنهـا  كـه  وقتـي 

 آنها همدردي احساس كه است آن دهنده نشان اين در رنج است،  اندازند، مي نظر كه هر شود، به مي ايجاد آنها درون در غم از احساسـي 
  - نيكي، نيكويي -حقيقت (  جن ـ شان ـ رن با تماس به شروع آنها حقيقي من و ادراك و حس و سرچشمه رشـد كـرده اسـت،    بـه  شـروع 

 همه با  كند، مي رشد تو در همدردي احساس وقتي .كرده است است كيهاني كيفيت و خاصيت همان كه )بـردباري و شكيبايي    تحمـل، 
گرفته تا ظاهر خارجي ات چنان در نظر اول خوب بنظر مي رسي كه هيچكس نميخواهد آزاري به تو  ات دروني دنياي از. خواهي بود مهربان
شود كه  مي باعث و تاس قدرت اين يك .بزرگ خودت، تالفي نمي كني همدردي خاطر به ايـن كار را هم بكند،  كسـي  اگـر  حتـي  .برسـاند 
 .عمل نكني معمولي هاي انسان مشابه

 من فاشن زمان اين طول در گردي، فايق مشكالت بر تا رسد مي تو كمك به همدردي تو حس شوي مي هايي سخت گرفتار وقتـي 
تايي  در كه اي سخنراني درمثال،  بطور .گردي متحمل را هايي سختي بايد تو كرد، اما خواهد حمايت را تو زندگي و بود خواهد تو مواظـب 

وقتي نيمي از . بشوند تا در جلسه من حضور داشته باشند رد خيابان از خواستند مي عجله با پيرزني و پـيرمرد     داشـتم، (Taiyuan)يونـا  
 خيابان در اي وشهگ به را او بعد و كشاند خود با متر ده را او خورده مسن خانم خـيابان را رفـته بودنـد ماشـيني بـا سرعت خيلي زياد ، به     

 ماشين سرنشينان نمود، مسن خانم با دعوا به شروع و آمد بيرون ماشين از راننده . متر توقف نكرد 20 تا قبل از  ماشين .نمود سخت پرت
 نيست،چيزي نيست، چيزي �  :گفت و برخاست كرد، فكر من كلمات به نگفت، او چيزي او با اين حال. گفتند او به خوشايند نا سخناني هم

 گفته عوض در او اگر .عجله به سالن جلسه آمدند به اتفاق با و گرفت را شوهرش بغل زير بعد �است  نيفتاده اتفاق من براي مشـكلي  هـيچ 
 اين .آنوقت واقعا ايرادي در او بوجود مي آمد، اما او اين كار را نكرد. ايـنجا و آنجاي من ايراد كرده است، مرا به بيمارستان ببر  بـود، آي، كـه  

 !بدهم  دست از را كارمايي كه كرد كمك من به حادثه اين افتاد، من براي اتفاق اين چه براي ميدانم من استاد،� : گفت من به مسن خـانم 
 كرد مي توان فهميد تعريف او كه آنچه از .� ام داده دست از را كارمايم از بزرگي قسمت و ام سرگذارده پشت را اي سختي حاضـر  حـال  در
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 زيادي سرعت هم ماشين و بود پير بسيار او بود، مي بيني روشن از خوبي توانايي داراي و بود خوردار بر شـين شـينگ خوبي   از خـانم  ايـن 
 .داشت درست بود، او قلبي برخاسته او اما بود، افتاده زمين  به سخت او و كشانده طوالني مسيري در را او ماشين داشت،

 بعد شايد روز چند .بكني پيدا آنها حل براي راهي تواني نمي طور خالصه به كه باشد عظيم دريبق سختي كه آيد مي بعضي اوقات 
شين  باال رفتن از است اي نتيجه اين كه است امر اين حقيقت كني، مي پيدا را حلي راه ناگهان بزرگـي در سـير وقـايع رخ بدهد،    تغيـيرات 
 .استو اين كه اين چيز بطور طبيعي از بين رفته  شينگ تو

رشد كرده و  اين جريان واقعا طول شين شينگ تو در اگر بگذراني، دنيا اين را در زيادي امتحانات دنياي افكار تو بايد بردن باال بـراي  
 شين شينگ خود نگهداري در اگر. نمود خواهد رشد گونگ تو و شده، طرف بر خواهد رفت و مشكل بيـن  از كارمايـت  بمـاند،  پـايدار باقـي  

  بگيري، تجربه درسهايت از سعي كني فعاالنه بلكه بشوي، نبايد دلسرد باشي، كرده شين شينگ اشتباهي امتحانات دوره در يا شيبا ناموفق
 پيدا تو امتحان شين شينگ براي جديد مشكلي بزودي شايد .بكني�حقيقت ـ نيكي ـ تحمل �  به تمركز بيشتري عـيوب خـود را بيابـي و   

 را مشكلي كه بار هر .شوند مي ظاهر بيشتري خشونت با و منتظره شين شينگ نيز غير امتحانات كند مي دقدرت گونگ تو رش وقتي .شود
 به كوچك امتحاني .گردد مي متوقف قدرت گونگ نيز  رشد اگرموفق نشوي، اما كند،  مي رشد كمي قـدرت گونگ تو نيز  كنـي،  مـي  حـل 

 تاب كه باشد داشته را اين آمادگي رهروي هر اميدوارم .دارد همراه به را بزرگ رشدي بزرگ امتحاني و گردد، مي منتهـي  كوچـك  رشـدي 
 .آيد مي بدست  از دست دادن با فقط گونگ حقيقي .گردد روبرو عظيم مشكالت با تحمل و صبر و راسخ با عزم و بياورد را بزرگ هاي رنج

 انتظار تواند نمي هرگز رهرو يك .با از دست دادن مگر د،آور بدست آسايش و بدون رنج  در گونگ را بشود  وجـود ندارد كه  منطقـي  هـيچ 
 .نكند رها هايش را وابستگي همه  و نكند خوب را اگر اساس شين شينگ خود گردد بين روشن شخصي كه باشد داشته

 

 شيطاني هاي مزاحمت .7
 تمرين مزاحم و شوند مي داده نشان رهرو تزكيه طول جريان در كه هستند هايي صحنه يا ها پديده شيطاني هاي مزاحمت از منظور

  ما همچنين نگردد، تزكيه از  بااليي مراحل وارد او تا بياورند بوجود رهرو براي موانعي كنند سعي كه باشد مي اين آنها هدف گردند، مي او
 . بناميم  بدهي بازپرداخت براي شيطاني مي توانيم آن را به تقاضاي

نمي شود جلوگيري از اين كرد كه . روبرو خواهد شد اهريمني هاي مزاحمت اين با  مي كندبه يك سطح باال تزكيه وقتـي كـه شخص  
 تعيين اشخاص مادرزادي كيفيت. نادرست انجام بدهند، آن اعمال بد كارما ناميده مي شود هايشان اعمالي زندگي يك شخص و اجداد او در

. باشد نداشته كارمايي كه است ممكن غير نيز نيكو شخصي براي همچنين باشد، مي دارند همراه به خود با آنها كه را كارمايي اندازه كنـنده 
 در را خودت يا ببري بين از را امراضت اينكه قصد به كني مي تمرين فقط اگر. نمي كني تزكيه زيرا امور نيستي اين موجوديت به آگـاه  تـو 

 مي اهريمن ها اين برسي تزكيه از باالتري سطوح به بخواهي اگر فاصلهباال .داشت نخواهند تو با كاري  اين شياطين نگهداري، درستي فـرم 
 و باال سطوح به باتزكيه كه گذارند نمي و شد مزاحم تو خواهند دارند خود اختيار در كه وسايلي تمام با آنها .بشوند مـزاحم تو  كـه  خواهـند 

 مي مجسم دارند وجود روزانه زندگي در كه هايي پديده رد آنها اغلب شوند، و مي ظاهر مختلف روشهاي بـه  شـياطين  ايـن  .كمـال برسـي  
 تو مانع و مزاحمت باعث چيزي شروع به تمرين مي كني، كه وقتي شوند، مي ديگر بعدي از پيام يك شكل از تصويري ديگر شـوند، دفعـه  

 خواب احساس مواقع بعضي )توس لو(  اي نشسته ضربدري حالت در كه وقتي .بشوي تزكيه از مرحله بااليي  يا سـكوت  وارد تـا  شـود  مـي 
 تمرين از وضعيتي به تا بشود ممكن غير تو براي كه شود مي باعث جريان اين آورند،  مي هجوم تو به افكار از انبوهي يا و كني مي آلودگي
 ناگهاني صداي مثل آيد، مي بيرون سكوت از هنجار نا صدا هاي نوع همه ناگهان كني، مي تمريـن  بـه  شـروع  كـه  مواقـع  ؛  بعضـي  برسـي 

 تو به رسيدن شدن ممكن غير باعث صداها اين زند، مي زنگ كه تلفني و زنند مي بوق كه هايي ماشين شود، مي بسته كه دري دركوچـه، 
 .باشند مي سكوت از حالتي

 يا مرد بيني، مي خواب كه وقتي يا كني مي تمرين و نشسته وقتي است، جنسي تمايل شياطين طرف از مزاحمت از ديگر نوع يـك 
 .حركات شهوت انگيز از تعدادي با تو كردن گمراه و جذب طريق از كند، مي تو تمايل بيداري در سعي و شود مي ظاهر تو مقابل زيبا زنـي 
 يبقدر امتحان اين .بكني نظر صرف را باال سطوح به تزكيه فكر باالخره تا كرده تشديد را گمراهي اين بتدريج آنها شوي، موفق نا يكبار اگر

شين  مواظب موفقيت با نتوانيد شما اگر امتحان آماده باشيد،  اين براي  بدرستي بايد شما. اند بوده ناموفق رهروان از خيلي كه است مشكل
 چندين بار  را تو وقفه بدون شياطين بگيريد، جدي درسي جريان اين از است الزم ببريد، پيش نتوانيد را امتحان اين و باشيد، شـينگ خود 

 بسيار امتحان اين .برده اي بين از را ات وابستگي "كامال و درست نگهداشته اي را شين شينگ خود� واقعا تو داد، تا موقعي كه خواهند زجر
 .آمد نخواهي نائل كمال به تزكيه در و رسيد نخواهي تائو درجه به گرنه و بيايي، بيرون موفق آن از بايد كه است، بزرگي

 "تقريبا كه بيني، مي كريه و زشت موجود تعدادي ناگهان دارند، وجود ها خواب و ها تمرين طول در نـيز  مزاحميـن  از ديگـري  نـوع 
 بخواهد او ،�واقعا اگر حتي بكشد، را تو تواند نمي او اما بكشد، را تو دردست چاقويي با خواهد مي كه شخصي يا و دارند واضح هايي صورت
 هايت تمرين كه ترسانند مي را تو فقط موجودات اين .كند مي حمايت را تو كه كشيده تو دور وششيپ تو معلم اينكه براي بكند، را كار اين
 خود حال به چيز همه روز چند بعد از تزكيه،  از اي دوره يك در يا سطحي، يك در هستند هايي تجلي چيزهايـي  چنيـن  .بكنـي  قطـع  را

 .باال است و چطور با اين مسئله برخورد مي كني  شين شينگ تو چقدر كه داردبستگي  ها اين تمام .هفته دو يا يك بعداز يا گردد برمي
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 بيني روشن توانايي و درزادي ما كيفيت .8
داراي  است اي ماده نوع يك اين آورد، مي همراه به خود با تولد از شخص يك كه سفيدي ماده به كند مي اشاره  مادرزادي كيفيـت 

 با شخص .باشد مي بهتر او مادرزادي كيفيت باشد، داشته همراه به شخص ماده اين از بيشتر هرچه شـكل كـه آن تقـوي ناميده مي شود،    
كه هيچ مانعي در روان او وجود  زيرا و برايش آسان است كه به تائو واقف بشود، بر مي گردد حقيقـت  بـه  راحتـتر  خـوب  مـادرزادي  كيفيـت 
 در و يادبگيرد، را آنها كه گردد مي عالقمند شود، مي صحبت است مربوط آن به كه چيزهايي شي گونگ يا درباره كه شنود مي تا او ندارد،
 جديت با شنود، مي تائو يك انسان اصيل وقتي در باره�  :الئو ذي گفت روزي كه همانطوري. كند برقرار تماس نيز كيهان با تواند مي نتيجه

 در باره آن  وقتي انسان غير اصيل .ميدهد ادامه گهگاه را تمرينش د،شنو مي آن درباره كـند، انسـان معمولـي وقتي    مـي  شـروع  را تمريـن 
 به راحتي كه به  است انسان اصيل كسي يك. باشد تائو تواند نمي تائو پس نخندد، او اگر خندد مي آن به بلند بلند شـنود،  مـي  چيزهايـي 
ابطه با انساني كه ماده بسيار سياهي را دارا مي باشد، با اين، در ر برخالف .كـند و بيـنش و بصيرت به تائو پيدا مي كند   مـي  رجـوع  حقيقـت 

 خوبي چيز با اگر حتي .بپذيرد را خوب چيزهاي  كيفيـت بد مادرزادي ، هاله اي از آن ماده سياه دور بدن او شكل مي گيرد كه  نمي تواند 
 .گذارد يم تاثير كه كارما است در حقيقت اين بياورد، باور آن به تواند نمي گردد، روبرو هم

 بيني روشن مورد در ما كه وقتي .هم صحبت بعمل آورد بيني صـحبت مـي شـود بايد از توانايي روشن    مـادرزادي  كيفيـت  وقتـي از 
 چشم در باهوش و زيرك و روشنفكر كه آنهايي .عـده اي تصور مي كنند كه اغلب منظورمان روشنفكران است  آوريـم،  مـي  بعمـل  صـحبت 

 بين روشن توانند مي بسختي اغلب روشنفكران متفاوتند، اين جور كنيم مي صحبت آنها درباره ما كه هروانير از هستند معمولي انسـانهاي 
 هايي مزيت از و ببينند ضررهايي نيستند حاضر آنها است، اهميت داراي كه است فيزيكي و مادي دنياي تنها كه كنند مي تصور آنها گردند،

 مثل را تزكيه و هستند ديده آموزش و روشنفكر دانا، كه كنند مي وانمود افراد بعضي �صوصامخ .بكنند پوشي چشم انـد  آورده بدسـت  كـه 
 رهروان تمام كه كنند مي فكر آنها است، درك قابل غير �شين شينگ كامال تزكيه و تمرين اشخاص اين براي .كنند مي تصور داستان يك

رجوع مي  حقيقت بلكه آن طبيعت بشري كه به دهد، نمي روشنفكران به اهميت ما است منظور كه بيني روشن .هستند خرافاتـي  و احمـق 
 مي يك انسان بيني روشن توانايي كننده تعيين مادرزادي كيفيت .بدهد وفق كيهاني كيفيت به را خود بتواند و باشـد  نـيكو  انسـاني  كـند، 
كند  مي مشخص را بيني روشن توانايي مادرزادي يتكيف.دارد بهمراه نيز را خوبي بيني روشن �معموال خوب زادي مادر كيفيت يـك  باشـد، 

حتي با كيفيت مادرزادي خوب امكانش نمي رود اگر شخص نتواند   .باشد مادرزادي كيفيت به مربوط �كـامال  توانـد  نمـي  توانايـي  ايـن  امـا 
 نتيجه در هستند برخودار خوبي بيني روشن از اما ندارند، خوبي مادزادي كيفيت افراد بعضي .بصيرتي پيدا كند يا فهمي درست داشته باشد

 كيفيت نگاه مي كنيم و نه به آنها بيني روشن هاي توانايي به را نجات مي دهيم و موجودات همه ما .كنند تزكـيه  بطـرف بـاال   توانـند  مـي 
 بخواهي به سوي باال و باشي داشته قلبي مصمم اگر اما اي، آورده همراه به هم زيادي را بد چيزهاي چـند كـه خـودت    هـر  .آنهـا  مـادرزادي 

در تزكيه خود موفق گردي اگر تو فقط � است، با اين فكر مي تواني نهايتا) اصيل ( يك فكر ارتدكس  �  پـس ايـن فكـر واقعـا     تزكـيه بكنـي،  
  .بيشتر از ديگران از دست بدهي بتواني كمي
به دليل اينكه اين ماده با انرژي واال در  رند،هايي وجود ندا بيماري گونگ  پيدايش رهرو در حال حاضر پاك شده و پس از يـك  بـدن 

 :گويند مي و دارند بيماريي كه كنند مي فكر هميشه و ندارند اين به اشخاص اعتقادي بعضي اما . نمي دهد سياه را ماده اجازه حضور بـدن 
 اين به حالت بد نباشد موقعي كه چيزياي، چطور مي شود كه  آورده گونگ بدست تو كه به تو بگويم خواهم مي ! چرا حالم اينقدر بد است

 روي تاثيري هيچ و است سطحي ها اين تمام حقيقت در .دست بدهي از اندازه همان به عوض در بايد تزكيه براي كرده اي؟ كسب را خوبي
 همه تحمل بايد تنها نه رهرو يك .دارد تو فهم به اينها بستگي تمام نيست، اينطور ولي است، بيماري يك شكل به ظاهر در .ندارند تو بـدن 

 بفهمند، وقتي كه خواهند نمي اشخاص بعضي .باشد بيني روشن از خوبي توانايي داراي بايد همچنين بلكه باشد، داشته را سخت امـتحانات 
 اما باشد، شرايط بااليي را قائل خود براي بايد شخص چگونه و كنم مي باال سطوح در تزكيه از صحبت اينجا من .اند شده ها سـختي  دچـار 
 مي توقع واقعي رهرو يك از كه بطرقي را خود تمرينات توانند نمي حتي افراد اين .باشند مي عادي فرد يك كه پندارند مي هم هـنوز  آنهـا 
 .قرار بگيرند تزكيه  باالي سطوح در بتوانند كه ندارند باور �اصال و بدهند، انجام رود

 يا ناگهاني بيني روشن به بيني روشن .گردد نايل بيني روشن درجه به شخص هك باشد مي اين هدفش باال سطحي در روشـن بينـي  
تو  وقتي كه .شود انجام مي) قفل ( بسته  بصورت تزكيه دوران  تمام كه است اين ناگهاني بيني روشن از منظور .تقسيم مي شود مـرحله اي 

طبيعي تو منفجر  فوق ما هاي توانايي تمام تواند در ثانيه آخر  مي كـامل كـرده اي و شين شينگ تو باال رفته است   را تزكـيه  جـريان  تمـام 
 تصاوير �فورا و كني، برقرار ارتباط ديگر بعدهاي موجودات با تواني  مي تو شود، مي باز باالترين سطح در  تو بالفاصله آسماني چشم گردند،
 نائل .بياندازي بكار را خود الطبيعه ماوراء هاي توانايي تمام ستتوان خواهي  ببيني و را كيهان انفرادي هاي بهشت و ديگر بعدهاي از واقعي
 انتخاب شاگردي خوب براي بسيار مادرزادي كيفيت با نفر يك فقط طوالني زمانهاي در .مشكل تر از همه است ناگهاني بيني روشن به شدن
 راه من !بكنند تحمل را آن توانند نمي معمولي فرادا همين خاطر به شد، مي داده انتقال نفر يك به فقط تزكيه سيستم و است، شـده  مـي 
 .را رفته ام ناگهاني بيني روشن

 الطبيعه ماوراء نيروهاي تمام تزكيه دوران طي .دارد تدريجي تعلق  بيني روشن به هستم شما به دادن انتشار حال در من كـه  آنچـه 
 اي نموده كسب را آنها آنكه بعداز نيروها اين از بتواني كه نيست ياحتياج وجود اين با كرد، خواهند رشد باشيد داشـته  اسـت  الزم كـه  اي

اما در پايان اين  بگيري بهره ها توانايي اين از تواني نمي بخصوصي برسد، درجه به شين شينگ تو ايـنكه  از قـبل  .آوري بعمـل  اي اسـتفاده 
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 تمام بود خواهي قادر و يافته افزايش تو سطح  بتدريج كيهتز در پشتكار و گيري پي طريق از .دوره ايـن توانايـي هـا بـه تـو داده مـي شود      
 ناگهاني بيني روشن طريق در كه چيزي همان درست رسيد، خواهي كمال درجه به تزكيه در پايان در ببيني و را هسـتي  جهـان  حقيقـت 

 اش سختي تنها .ندارند وجود نآ در خطري هيچ و باشد مي تدريجي بيني روشن همان كمال كسب براي راه ترين آسان. افتد مـي  اتفـاق 
 .باشد قائل برخود را سختي شرايط شخص است الزم كه باشد، مي فرد خود تزكيه پروسه مشاهده همان

 آرام و پاك قلب .9
  براي اينكه بتوانند آن را انجام بدهند در باشند قادر نيستند به سكوت برسند و مـي  تمريـن  حـال  در وقتـي كـه   از اشـخاص  بعضـي 

 تواني مي آيا برسم؟ سكوت به تمرين موقع در توانم نمي چرا  استاد لي، :كرد من از سئوالي كسي  .مي باشند مختلفي شهايرو جستجوي
 آرام تواني مي چگونه گويم، ؟ مي باشم آرام بتوانم نشينم مي لوتوس حالت به وقتي كه بدهي آموزش من به را هايي تكنيك بـا  روشـهايي 

 تو قلب اينكه براي چرا؟ .برسي آرامش به توانست نخواهي هم باز بدهد ياد تو به  را روشهايي و بيايد نيز لياز موجودي اگر حتـي !  بشـوي 
 همه نگران همه گونه احساس و تمنا و آرزو هستند، اگر تمام مدت داراي و كنند مي زندگي بشري جامعه در ها انسان .نيست پـاك  و آرام

 چگونه پس بكنند،  تو را اشغال ذهن از بزرگي كه جاي بدهي اجازه و صميمي، دوستان و دهاز جملـه خـانوا   باشـي،  شخصـي  عاليـق  جـور 
مي كني آنها را به پايين فشار بدهي اتوماتيك وار به  كه سعي برسي؟ وقتي آرامش و سكوت به كني مي تمرين و نشسته كه وقتي ميتوانـي 

  .باال بر مي گردنند
پيغام، به معناي رها كردن چيزهايي كه انسان به آن .دارد� پيغام، مديتيشن و حكمت � بيشـتري بـه   اهميـت  بـودا  مذهـب  در تزكـيه 

، بطوريكه ذهن به وضعي مي رسد كه يك فكر جايگزين  خوانند مي تمركز با آنها مي خوانند، را بودا نام افراد بعضي .وابسـته اسـت مي باشد  
اگر باورت نمي شود پس مي تواني خودت امتحان بكني، . ابليت نيز مي باشداين نه تنها يك روش است بلكه يك ق  . هـزاران فكـر مـي گـردد       

 بودا نام كه داشت وجود تبتي كاهني گذشته زمانهاي در.  مقداري فكر در طول زماني كه نام بودا را تكرار مي كني خواهي داشت� مطمعـنا 
يك فكر جاي  پايان آنقدر آن را خواند تا سرگيجه گرفت و در. م داداين كار را انجا  يك هفته  تا كرد، مي تكرار بـار  هـزار  صـدها  روز هـر  را

 انرژي مدار به كه دارند وجود نيز ديگر تزكيه روشهاي .يابي دست آن به نتواني تو شايد توانايي است كه يك ايـن   .هـزاران فكـر را گرفـت    
 كمكي تو به توانند نمي ها روش اين واقعيت در و غيره، اماشكل  يك به شدن خيره يا شمردن تمركز  يا  شوند، مي داده تمركز كمر پايين

 و ها طمعكاري شخصي، هاي سودجوئي تمام بايد او باشد،  پاكيزه و آرام قلبي داراي بايستي رهرو يك .برسي كامل سكوت بـه  كـه  بكنـند 
  .كند رها را هايش وابستگي
. باشد شخص مي تزكيه آمده بدست سطح  قدرت گونگ و توانايي سطح دهند نشان سكوت، به ورود و  آرام شدن توانايي حقيقت در

 آرامش به موقت بطور نتواني هم اگر .آن تجلي اي از سطح تزكيه او مي باشد گردد آرام سريع لوتوس حالت در نشستن بعد از شـخص  اگـر 
 هم و يابد مي افزايش� ن شينگ تدريجا شي .گردي آن كسب به موفق بتدريج ميتواني تزكيه عملي جريان طي در نيست، اي مسئله برسي
 .باشي نداشته آرام و ساده برخوردي تمايالت ذاتي ات  و آرزوها اگر تو به ندارد گونگ وجود بردن باال براي راهي هيچ. گونگ  چنين

يچيده در اجتماع مي يك رهرو بطور دائم مورد هجوم پديده هايي پ. بايد از خود در تمام مدت انتظارات وااليي داشته باشد رهرو يـك 
 تو براي ادبي كارهاي و ها فيلم تلويزيون، آنچه را كه. باشد، از چيزهايي غير بهداشتي و عاميانه و از همه نوع احساس ها و تمناها و تقاضاها

آزاد  مسائل اين از را خود نتواني اگر .انساني معمولي و عملي  بيشتر و قدرت صاحب بشوي فردي  تو كه است  بـراي آن  كنـند،  مـي  بـيان 
 به نائل گونگ كه آن و شود مي باشد دارا بايد رهرو يك كه آنچه از دورتر تو رواني سكوت شين شينگ تو و كـه  شـوي  مـي  مـتوجه  كنـي 

 ناشايست و عاميانه مسائل با اي رابطه هيچ �كمتري، يا اصال رابطه بايستي رهرو يك .گردد مي تر ضعيف  و تر ضعيف اي شـده  آن كسـب 
 من .بـايد نگـاه بكـند ولي نبيند، بشنود ولي گوش نكند، و تحت تأثير ديگران قرار نگيرد، و قلب او تحت تأثير قرار نگيرد    او .باشـد  هنداشـت 

خوشحال نمي شوم ،  بگويد من درباره آيند خوش چيزي كسي اينكه از .بكند متأثر مرا قلب تواند نمي عادي فرد يك كه ام گفـته  هميشـه 
 در و ها انسان شين شينگ بين هاي مزاحمت ترين جدي تاثير تحت هيچوجه به من .كند پرخاش من به كسي اگر ومعصـباني هم نمي ش 

 بر قلب او چيزي كه نگذارد و باشد داشته اش شده ذخيره عاليق با آرام برخوردي بايد رهرو يك .گيرم نمي قرار عادي هـاي  انسـان  مـيان 
 پيروزي و موفقيت براي آرزويي بزرگ هيچ كه وقتي .دارد تائو را بيني روشن به رسيدن توانايي او قلب كه است موقع اين فقط .گردد مسلط
  هميشه براي كه است آنوقت .گردي نمي آشفته و منقلب كه است آنوقت ندارد، معنايي تو براي قدرت و پيروزي توفيق، كه وقتي و نداري،

 و پاك مي آماده�  آزاد گردي طبيعتا داري وابستگي آنها به كه چيزهايي از بتدريج نيبتوا اگر .گيري مي قرا رواني بـاالنس  از وضـعيتي  در
   .گردي 

 مكانيزم و را )چرخ (  فالون  ام، كرده پاك را به شما ياد داده ام ، بدنهايتان  را تمرين شي گونگ پنج و ام داده شما بـه  دافـا را  مـن 
 بدست گرفتيد مي من از بايد كه را چيزهايي آن همه . مي كند محافظت داريد كه شما را من را  حتي فاشن و ام، كاشته شما انـرژي را در 

 به را تزكيه راه كه است استاد وظيفه اين. كنيد تكيه خودتان به بايد آينده در اما دارم، ها سخنراني دوران در را مهمي رل مـن  .ايـد  آورده
 �دقيقا را آن دافا داريد، از عميق فهمي كه موقعي تا .است مربوط خودتان به� تماما بكنيد تزكيه خواهيد مي چگونه اما بدهد، نشـان  شـما 

 ترين سخت مقابل در و كنيد تحمل را سخت امتحانات تزكيه كنيد، باپشتكار كنيد، مواظبت مدت  تمام را شين شينگ خود كنيد، مطالعه
 .بود خواهيد موفق خود زكيهت در� مطلقا كه هستم مطمئن بدهيد، نشان پايداري و مقاومت آنها
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  .تزكيه ـ گونگ راهي دارد، قلب آن راه است

 
 .دافا بي حد و مرز است، سختي ها قايق آن
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 4فصل 
 روش تمرين فالون گونگ

 
اين روش داراي يك اصالت بزرگ است كه با ديگر راههاي تهذيب در اين              . فـالون گونـگ روش مخصـوص تهذيب در مكتب بودا است           

به خاطر قرار داشتن در مرحله باالي قوانين به خاطر احتياج به يك روش مخصوص و شديد تزكيه هر تمرين كننده                   . وت اسـت  مكتـب مـتفا   
به . مـي بـايد شـين شـينگ بسيار باال و يا تمام اصول نخستين آنرا با تمام خواص آن دارا باشد، بنابراين نمي شد آنرا درگذشته متداول نمود       

ندگان كمك كرده تا بهتر پيشرفت كنند و از اين سيستم تزكيه درك بهتري داشته باشند، و همچنين رضايت خاطر      خاطر آنكه به تمرين كن    
اگر چه اين تمرينات دوباه . تعـداي از تمريـن كنـندگان مخلـص بـر آورده شود من يك سري تمرينات مناسب براي همگان طراحي كرده ام              

يگر روشها برتر مي باشد به خاطر چيزي كه در آن ارائه و مرحله اي كه در آن تمرين مي طراحـي شـده انـد ولـي ايـن راه تزكيه نسبت به د              
 .شود

خود را و قابليت ماورالطبيعه خود را قوي ميكنند بلكه در )  گونگ �توان ( تمرين كنندگان فالون گونگ نه تنها به سرعت توان انرژي      
زماني كه فالون شكل گرفت بطور خودكار مدام شروع به چرخش در .  رشد مي دهندمدت بسيار كوتاهي يك فالون بسيار قدرتمند را در خود  

تمرين كننده ) بودن واقعي ( قسـمت پائيـن شكم شده پيوسته شروع به جذب انرژي آسماني مي نمايد، كه بعد تبديل به انرژي تزكيه بنتي            
 .ميشود تا به هدف قانون خلوص تمرين كننده برسد

 

 :ج سري تمرين مي باشدفالون گونگ شامل پن

 تمرين بودا هزاران دست را نشان ميدهد
 تمرين حالت ايستادن فالون مثل يك ستون

 تمرين نفوذ در دو منتهي اليه كيهاني
 تمرين چرخش بهشتي فالون

 تمرين راه قدرتمند كردن قدرت فوق طبيعي
 

 

 تمرين بودا هزار دستها را نمايش ميدهد. 1
 

 :اصول

اين تمرين به تازه كارها . براين اصل قرار گرفته تا تمام كانالهاي بدن را كشيده باز نمايد         �  دسـتها نمايش ميدهد      هـزار � تمريـن بـودا     
كمـك مـي كند كه شي را در مدت كوتاهي بدست بياورند و تمرين كنندگان قديمي تر خود را سريعتر بهتر بنمايند چون اين تمرين يكباره           

بهترين راه تمرين به عنوان يك      . بدن مي نمايد، باعث مي شود تمرين كنندگان از سطح باالئي شروع كنند            كمـك به باز شدن تمام كانالهاي        
اگر چه حركات اين تمرين ساده هستند و لي شرط آنها اين است كه . قانون  براين اساس است كه تمرين ساده و آسان براي انجام دادن باشد  

هنگام انجام تمرين تمرين كننده بدنش گرم شده وجود يك ميدان انرژي را در اطراف خود   .  كند   هـر فـرد با انجام تمام تمرينات رشد و نمو          
اين تمرين به باز شدن تمام كانالها كمك كرده باعث مي شود . اين بخاطر آن است كه كانالهاي تمام بدن باز و گشاد شده اند     . حس مي نمايد  

رخش كند، بنابراين مقدار زيادي از انرژي كيهان جذب ميشود، در اين راه تمرين در بـدن و زيـر پوسـت بـدون هيچگونه مانعي چ     كـه شـي  
به عنوان مقدمه و به خاطر تشديدكردن تمرين فالون . كنـنده بـه سـرعت مـي تواند وارد مرحله قرارگرفتن در ميدان انرژي شي گونگ شود       

 .قبل از ديگر تمرينات انجام ميشود� گونگ، اين تمرين معموال
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  كلماتمقدمه

 شن شن هيي، دون جينگ سوجي
 دينگتيون دوذان، خوآنشو فولي

 

 :آماده شدن

طبيعي بايستيد، پاها راكمي    . بـدن را راحت نگهداريد ولي خم نشويد، اين در حالي است كه پاهاي شما به اندازه شانه هايتان باز است                    
كشيده تا بين دندانها كمي فاصله بيفتد زبان را به سقف دهان       فك پائين را كمي بطرف عقب       .  زانـو و باسـن را كمـي خم كنيد         . خـم كنـيد   

 .در هنگام تمرين خود را بزرگ و بلند قد احساس كنيد. حالت و چهره اي آرام داشته باشيد. بچسبانيد و دهان و چشم ها را ببنديد

 

 اتصال دستها به يكديگر

ياوريد نوك انگشتان شست را به هم وصل كنيد و نوك چهار انگشت در حالـي كـه كـف دسـتها بطـرف بـاال مي باشند دستها را باال ب                  
در مردان انگشتان دست چپ بر روي انگشتان دست راست و در زنها انگشتان         . يكدسـت را روي مفاصـل چهار انگشت دست ديگر قرار دهيد           

 بازوها را بطرف بيرون فشار دهيد و آرنج .دسـت راسـت روي انگشتان دست چپ قرار مي گيرند، سپس آنها را در پائين شكم خود قرار دهيد     
 ).1-1مانند شكل. (ها را پائين بياوريد تا زير بغل احساس خالي بودن بنمايد

 

 مايتريا پشتش را صاف مي كند

پاهاي خود " در حالي كه دستهاي متصل به هم را بلند مي كنيد، تدريجا. شروع كنيم) اتصال دستها  ( � جيين�اجـازه دهـيد با حالت       
كف دستها را به طرف باال در باالي سر قرا " بعـداز قـرار گرفتـن دو دست در مقابل پيشاني، آنها را از هم جدا كنيد و تدريجا          . ا صـاف كنـيد    ر

در همان زمان سر را ). 1-2مانند شكل( سانتيمتر قرار دارند 25 تا 20ايـن در حالـي است كه نوك انگشتان بطرف يكديگر به فاصله          . دهـيد 
كف دستها را تا آنجا كه مي توانيد .   ثانيه صاف نگه داريد3 تا 2تمام بدن را به مدت . داشـته و پاهـا را روي زميـن محكم مي كنيد      بـاال نگه  

 .در پايان بدن را يكباره شل كرده،  اجازه دهيد زانو و باسن به حالت خميده در آيند. بطرف باال فشار دهيد
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 ي كندتاتا گاتا انرژي را در باالي سر پر م

.  درجه را بگيرد140حالـت بـاال را دنـبال كنـيد كـف دستها را به دو طرف بيرون بچرخانيد، كه همزمان با هم فرم يك قيف با زاويه                     
 ).1-3شكل(مچها را صاف كرده و دستها را بطرف پائين بياوريد 

دستها را به طرف پائين شكم      .  سانتيمتر است  10 اين در حالي است كه كف دستها بطرف سينه قرار دارند و فاصله آنها تا بدن حدود                  
 ).1-4شكل(حركت دهيد 

 

 

 در حالي كه وسط آنها خالي باشد. كف دستها را به هم فشار دهيد

بل يكديگر قرار مي در حاليكه كف دستها را در مقا . بعـداز آنكـه دسـتها تـا پائين شكم آورده شدند، آنها را بطرف جلو سينه باال ببريد                  
آرنجها را آويزان كنيد بطوريكه . ، كف دستها را به آرامي به يكديگر فشار دهيد بطوريكه وسط آنها فضاي خالي ايجاد شود               )1-5شكل(دهـيد   

 ).از دست لوتوس استفاده كنيد بجز در حالت جيين، هوشي(ساعدهاي دو دست يك خط راست را تشكيل دهند 
  

 يدهنددستها بهشت را نشان م

هم زمان با هم آنها را بچرخانيد، براي .  سانتيمتر از هم جدا كنيد3 تا 2دستها را به اندازه . حـال بـا حالـت هوشـي شـروع مـي كنيم           
مـردها دسـت چـپ بطـرف بيرون كشيده شود و دست راست بطرف سينه ميچرخد در حالي كه براي زنها دست راست بطرف بيرون كشيده        

بعد از آن ). 1-6شكل(دست كشيده شده با بازوي خم شده تشكيل يك خط راست را ميدهند . ه قرار مي گيردشده و دست چپ برروي سين
خم شده در مقابل سينه و بطرف باال قرار    ) راست  (و كف دست    . كـف دست چپ كشيده شده بطرف پائين و آن در سطح سر قرار مي گيرند               

بكشيد، سر را باال نگه داريد و پاها را محكم روي زمين          � فت، تمام بدن را تدريجا    زمانـي كه دست چپ در حالت كشيده قرار گر         . مـي گـيرند   
). 1-7شكل(دست راست را در مقابل سينه هم زمان با بازوي بطرف باال حركت دهيد               .دست چپ را به طرف چپ به باال بكشيد        . قـرار دهـيد   

دست چپ را به طرف سينه برگردانده و همراه دست .  اني شل كنيد ثانيه آنها را كش بدهيد، سپس بدن را ناگه   3 تا   2بطـرف بـيرون حدود      
 ).1-5شكل(ديگر به حالت  هوشي در مقابل سينه قرار دهيد 
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دست چپ روي دست راست براي زنها ) براي مردها ( سـپس دسـتها را بچرخانـيد بطوريكـه دسـت راست روي دست چپ قرار گيرد           

 از سر بكشيد در حالي كه كف دست بطرف پائين است و دست چپ را در مقابل سينه قرار           دسـت راسـت را بطرف راست باالتر       ) 1-8شـكل (
 ).1-5شكل (بعداز كشيدن تمام بدن را يكباره شل كنيد و دستها را به حالت هوشي در آوريد ). 1-9شكل(دهيد با كف دست بطرف باال 

 

 ميمون طالئي بدنش را از هم جدا مي كند

. دستها را به دو طرف بكشيد، بطوريكه دستها با شانه در يك خط مستقيم افقي قرار بگيرند          . روع مي كنيم  دوبـاره بـا حالـت هوشي ش       
10شكل( ثانيه بكشيد 3 تا 2دستها را بطرف بيرون به مدت . پاها را روي زمين محكم كنيد. سر را بطرف باال بكشيد. بدن را بكشيد  � تدريجا

 . هوشي بايستيدبدن را يكباره شل كنيد و به حالت). 1-
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 دو اژدها وارد دريا ميشوند

وقتي . دستها را از هم باز كرده و آنها را در مقابل خود به حالت مايل بطرف پائين قرار ميدهيم               . دوباره با حالت هوشي شروع مي كنيم      
 در اين حالت دستها بايد با پاها زاويه اي         .صاف شوند " دسـتها بطـور موازي با يكديگر قرار گرفتند، آنها را تا حد امكان بكشيد تا دستها كامال                 

اين حالت را براي . بدن را صاف كنيد، سر را صاف كرده و پاها را روي زمين محكم كنيد             ). 1-11شكل  ( درجـه داشـته باشند       30در حـدود    
 ).1-5شكل(بدن را يكباره شل كرده، دستها را عقب بكشيد و به حالت هوشي قرار دهيد .  ثانيه ادامه دهيد3 تا 2مدت 

 

 دستها را روي لوتوس قرار ميدهد� بودهي ساتوا�

 درجه زاويه 30دستها بايد با بدن حدود    . دستها را در دو طرف بدن بطور مورب قرار داده و آنها را بكشيد             . با حالت هوشي شروع كنيد    
سپس بدن را . كشيده بطرف پائين باشند   "  در حالي است كه انگشتان كامال      اين. صـاف كنيد  " بـدن را تدريجـا    ). 1-12شـكل (داشـته باشـند     
 .دستها را روي سينه قرار دهيد. يكباره شل كنيد

 كوه را در پشتش حمل مي كند� آرهات  � 

دو طرف به دستها را از . دستها را از هم باز كنيد در حالي كه پشت دستها بطرف صورت باشند. دوباره به حالت هوشي شروع مي كنيم
تمام بدن را ). 1-13شكل ( درجه در آوريد 45وقتـي دسـتها بـه حالـت كشـيده در آمدند، مچ دستها را به حالت زاويه          . پشـت بـدن بـبريد     

بدن صاف باشد، دستها را به . وقتـي كه دستها به حالت مطلوب در آمدند، سر را باال ببريد و پاها را روي زمين محكم كنيد  . بكشـيد � تدريجـا 
 ).1-5شكل (دستها را به حالت هوشي برگردانيد . سپس بدن را يكباره شل كنيد.  ثانيه بكشيد3 تا 2 مدت

 كوه را واژگون ميكند� وايرا�

دستها را  . دستها را از هم باز كنيد و بطرف جلو فشار دهيد، درحالي كه انگشتان بطرف باال قرار دارند                 . بـا حالـت هوشـي شـروع كنيد        
 تا 2دستها را بمدت ). 1-14شكل (سر را باال بگيريد و پاها را روي زمين محكم كنيد، بدن را بطرف باال بكشيد             . رار دهيد موازي با شانه ها ق    

 .دستها را در حالت هوشي در مقابل سينه قرار دهيد. بدن را يكباره شل كنيد. بطرف بيرون بكشيد�  ثانيه كامال3
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 قرارگرفتن دستها روي هم درپائين شكم

زماني كه دستها به . دسـتها را بطرف پائين به آرامي حركت دهيد و كف دستها را بسمت پائين شكم بگيريد    . هوشـي شـروع كنـيد     بـا   
 . پائين شكم رسيدند روي هم قراردهيد

 3كف دست قرار گرفته در روي پشت دست داخلي به فاصله       ). براي زنها (و دست راست در داخل    ) براي مردها (دسـت چـپ در داخل       
 ثانيه طول 100 تا 40اين حالت بايد بين .  سانتيمتري بين دست داخلي و شكم نيز وجود داشته باشد3بايد فاصله . نتيمتر قـرار ميگيرد   سـا 

 ).1-16شكل(، سپس تمرين را با ليانگشوي جيين تمام كنيد )1-15شكل (بكشد 
 

 تمرين حالت ايستاده فالون مثل يك ستون. 2

 :اصول

اين يك تمرين ايستاده آرام است كه درهرچهار حالت، چرخ فالون را دربغل مي              .  تمرينات فالون گونگ است    ايـن تمرين دومين سري    
تازه كارها در مراحل اوليه احساس سنگيني و خستگي در بازوهاي خود مي   . حـركات يكنواخـت، و هرحركـت مدتـي طـول ميكشد           . گـيريد 

. هيچگونه احساس خستگي مانند خستگي بعد از انجام كارهاي بدني نخواهند داشت           نمايـند، امـا بعد از تمرين احساس آرامش مي نمايند و             
تمرين . تمريـن كنـندگان مـي توانند چرخش فالون را دربين دستان خود حس نمايند كه با طوالني كردن تمرين فركانس آن زياد مي شود                        

تمرين . ن و باال بردن توان انرژي آدمي كمك مي نمايدبه باز شدن مسيرهاي انرژي در بد� حالـت ايسـتاده فـالون مـثل يـك ستون         �مرتـب   
يك تمرين جامع و تزكيه است كه باعث باال رفتن خرد و انديشه و درجات تزكيه و تقويت قدرتهاي               � حالـت ايسـتاده فالون مثل يك ستون       �

تلو تلو . احل تمرين را آگاهانه انجام دهيدتمرين را طبيعي و مر. حركات اين تمرين ساده، اما بسيار پر فايده هستند     .  فـوق طبيعـي مي شود     
چون فالون هرگز   . مانند بقيه تمرينات فالون گونگ، پايان اين تمرين پايان ممارست نيست          . نخوريـد، اگرچه كمي تكان خوردن طبيعي است       

 .بهتر استمدت هرتمرين براي هر فرد متفاوت است ولي هرچه بيشتر طول بكشد نتيجه آن . چرخش خود را متوقف نميكند
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 مقدمه كلمات
 شنگهوئي ذينگلي ، رونگضين كونگتي

 سرميائو سيوائو، فالون شوگي

 : آماده شدن

. پاها را كمي خم كنيد    . بدن را به حالت آرام نگه داريد اما شل نشويد         . پاهـا را به اندازه شانه ها باز كنيد        . بـه حالـت طبيعـي بايسـتيد       
. ن را كمي عقب كشيده، نوك زبان را به سقف دهان بچسبانيد، درحالي كه بين دندانها فاصله است  فك پائي . زانوهـا و باسـن را شل نگه داريد        
 ).2-1مانند شكل ). (دو دست را به هم اتصال دهيد(ليانگشوي جيين . چهره آرام و دلپذير داشته باشيد. لبها و چشمها را به آرامي ببنديد

 
 

 قرار دادن چرخ در مقابل سر

بعد از آوردن دو دست در مقابل سر كف . دسـتها را به آرامي از اين حالت بلند كنيد، آنها را جداكنيد        .  شـروع كنـيد    بـا حالـت جييـن     
اين .  سانتيمتر از هم قرار مي گيرند15انگشتان دستها در مقابل يكديگر به فاصله       . دسـتها را در مقـابل صـورت در سـطح ابـروها قرار دهيد              

 ).2-2شكل (كل دايره را تشكيل داده اند درحالي است كه بازوهاي شما ش

 چرخ را در مقابل شكم قرار دهيد

دو بازو را طوري .  سانتيمتر را بين دو دست حفظ كنيد10دسـتها را به آرامي پائين آورده و در مقابل پائين شكم قرار دهيد، و فاصله            
دايره اي با بازوهاي . ي كه انگشتان دستها روبروي يكديگر باشند كف دست را بطرف باال نگه داريد بطور       . نگـه داريـد كـه زير بغل خالي باشد         

 ).2-3شكل (خود درست كرده ايد 
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 چرخ را در باالي سر نگه داريد

شكل در بغل گرفتن چرخها را با قرار دادن انگشتان دستها روبروي . دستها را به آرامي به باالي سر ببريد. حالـت قبلـي را حفـظ كنيد      
دايره اي با بازوان .  سانتيمتري را بين انگشتان دو دست حفظ كنيد20-30فاصله . كف دستها را بطرف پائين بگيريد  . دهيديكديگـر تشكيل    
 ).2-4شكل (شانه ها، بازوها و مچها را راحت نگه داريد . خود تشكيل دهيد

  چرخ را در دو طرف خود نگه داريد

كف دستها را روبروي دو گوش خود قرار دهيد، ساعدها بطرف باال و . ن بياوريددسـتها رابـه آرامـي از حالـت قـبل به دو طرف سر پائي       
 ).2-5شكل (كف دستها راخيلي نزديك گوش ها نگه نداريد . شانه ها راحت باشند
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  دستها را روي هم در مقابل پائين شكم نگه داريد

تمرين را با ليانگشوي جيين ). 2-6شكل (روي يكديگر قرار دهيد دستها را . دسـتها را از حالت باال به آرامي بطرف پائين شكم بياوريد   
 ).2-7شكل (تمام كنيد 

 

 تمرين نفوذ در دو منتهي اليه كيهاني. 3

 :اصول

مقدار زيادي شي از بدن خارج . اسـاس ايـن تمرين بر اين بنيان است تا شي در كيهان و شي در بدن انسان را مخلوط و تعويض نمايد               
درمدت كوتاهي تمرين كنندگان ميتوانند شي سياه و بيماري زا را از بدن رانده و مقدار زيادي شي      . كيهان دريافت مي نمايد   شده و دوباره از     

بعالوه، اين تمرين ميتواند به تمرين كنندگان . از كـيهان را بـراي پاك نمودن بدن دريافت كرده تا بزودي به مرحله بدن سفيد شيري برسند               
 .و مسيرهاي زير پاي خود را بگشايند� ي باالي سر خود را بازمجراها�كمك كرده تا 

با حركت دستها بطرف باال، شي داخل بدن  .  قـبل از آغـاز تمريـن، خـود را دو بشـكه بـزرگ خالـي، و بـيش از حـد بلند تصور كنيد                         
كف پا خارج و وارد حضيض كيهان    از بـاالي سـر خـارج و بـه اوج كـيهان وارد، درحالـي كه با حركت دستها بطرف پائين شي از                         " مسـتقيما 

 مرتبه يك درميان باال و 9دستها را . بـا حركت دستها، شي از اوج و حضيض كيهان به بدن برميگردد و از طرف مقابل خارج ميشود        . ميشـود 
سپس هر دو دست . درا باال نگه داشته و منتظر باال آمدن دست ديگر باشي       ) دست راست براي خانمها   (درمرتبه نهم، دست چپ     . پائيـن ببريد  

 مرتبه باال و پائين بردن دستان خود به حركت 9شي را با . را پائين آورده شي را وارد حضيض و سپس به اوج كيهان توسط بدن خود بنمائيد  
را در داخل در پائين شكم چهار مرتبه بچرخانيد تا شي خارج       ) وقتي از مقابل مي بينيد    (فالون را موافق حركت عقربه هاي ساعت        . در آوريـد  

 .در پايان تمرين دستها را به هم پيوند دهيد ولي ممارست را فراموش نكنيد. شكم به حركت درآوريد
 

 مقدمه كلمات
 جينگهوا بنتي، فاكايي دينگدي
 ضينسي ييمنگ، تونان شد

 :آماده شدن

زانوان و . پاها را كمي خم كنيد. اشد نگه داريدتمام بدن را راحت در حالي كه شل نب      . پاها را به اندازه شانه باز كنيد      . طبيعـي بايسـتيد   
لب ها و چشمها را به  . نوك زبان را به سقف دهان بچسبانيد، با كمي فاصله بين دندانها           . باسـن را شـل كنيد، فك پائين را كمي عقب بكشيد           
 .آرامي ببنديد، چهره اي آرام و صلح جو داشته باشيد
 ).3-2شكل (، و بعد آنها را در مقابل سينه در كنار هم قرار دهيد  هوشي )3-1شكل (ين دستها را به هم متصل كنيد،  ليانگشوي جي
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  حركت تك دست

با حركت . به پيروي از عمليات مكانيزم انرژي خارج از بدن. يك دست را باال ببريد و ديگري را پائين بياوريد         . بـا هوشـي شـروع كنـيد       
 ).3-3شكل) (براي خانمها(و يا دست راست را ) براي آقايان(ابتدا دست چپ را بلند كنيد .  مي رودباال و پائين� دستها شي داخل بدن مرتبا

. به آرامي پائين مي آيد) براي آقايان برعكس مي باشد    ( زمانـي كه دست چپ يا دست راست براي خانمها باالي سر رفت، دست ديگر                
هنگام تمرين، بدن را راحت .  دستها بطرف داخل و ده سانتيمتر از بدن فاصله دارند كف). 3-4شكل(دستها را يك در ميان باال و پائين ببريد          

 . بار انجام دهيد9اين عمل را . يك باال و پائين رفتن دست يكبار حساب ميشود. نگه داريد
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 حركت دو دست

يگر را بلند كنيد تا هر دو دست در باال  ، دست د  )دست راست براي خانمها   (در نهمين مرتبه تمرين باال، زماني كه دست چپ باال است            
 ).3-5شكل(قرار گيرند 

 سانتي متر از آن فاصله  10با كف دستها كه بطرف بدن هستند و         ) 3-6شكل( سـپس هر دو دست را همزمان به طرف پايين بياوريد            
 .د مرتبه تكرار كني9اين عمل را . يك باال و پايين رفتن دستها يكبار به حساب مي آيد . دارند
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 چرخاندن فالون با دو دست

حال فالون . بعـد از كامل شدن تمرين حركت دو دست، دستها را در مقابل سر و سينه پائين بياوريد تا زماني كه به پائين شكم برسند                
 3فاصله . بـا دسـت چـپ در داخـل بـراي آقايان و دست راست در داخل براي خانمها بچرخانيد       ) 3-3،9-3،8-7شـكل (را در پائيـن شـكم       

 مرتبه بچرخانيد تا انرژي 4) با نگاه از بيرون(فالون را موافق عقربه ساعت . سـانتيمتري را بيـن دستها و بين دست داخلي و شكم حفظ كنيد     
ان در پاي. در حالي كه فالون را مي چرخانيد، حركت دستها را در ناحيه پائين شكم متمركز كنيد        . خـارج را در داخل بدن به حركت در آوريد         

 ).3-10شكل(ليانگشوي جيين 
 

 تمرين چرخش آسماني فالون. 4

 :اصول

انرژي به جاي آنكه از يك يا . باعث مي شود كه انرژي در منطقه بزرگي از بدن انسان به حركت درآيد             � چرخش آسماني فالون  �تمرين  
ين تمرين بسيار برتر از روش چرخش تقويت انرژي  ا. چـند كانـال عبور نمايد، از طرف تمام يين بدن پي در پي وارد طرف يانگ بدن ميشود                  

بر اساس سه گروه تمرينات قبلي،      . اين يك تمرين حد ميان فالون گونگ است       . در مسـيرها و يـا چـرخش آسماني بزرگ و كوچك مي باشد             
در تمام بدن از سر تا پا  � تدريجارا باز نمايد، تا انرژي      ) حتي مدار بزرگ آسماني   (اساس اين تمرين بر آن است كه تمام مسيرهاي انرژي بدن            

خصوصيت برجسته اين تمرين آن است كه از چرخش فالون براي تصحيح تمام حالتهاي غير طبيعي بدن انسان استفاده ميشود           . عـبور نمايد  
ن مرحله، تمرين موقع رسيدن به اي. تـا كـيهان هـاي كوچـك به حالت اصلي خود برگردند و انرژي بدون هيچ مانعي از تمام بدن عبور نمايد                   

با اصول تقوي آشنا هستند، مي توانند تزكيه � كساني كه كامال. خواهد رسيد) قانون جهان سه بعدي(كنـنده بـه مـرحله بسـيار باالي تزكيه           
 اين  در هنگام انجام  . رشد خواهند كرد  � در اين زمان توان انرژي آنها و قدرت فوق طبيعي شان شديدا           . خـود را در قـانون بـزرگ شروع كنند         

 . هر حركت بدون عجله، آرام و طبيعي مي باشد. حركت دهيد) مكانيزم انرژي(تمرين دستها را بر اساس شي جي 
 

 مقدمه كلمات
 ذوانفا ذي سئو، شين شينگ سيين

 فانبن گوند، يويوسي شي

 

 :آماده شدن

زانوها و باسن . پاها را كمي خم كنيد. د ولي شل نشويدتمام بدن را آرام نگه داري. پاهـا را بـه اندازه شانه ها باز كنيد و طبيعي بايستيد      
نوك زبان را به سقف دهان بچسبانيد در حالي كه فاصله . را كمـي شـل كنـيد در حالـي كـه فك پائين كمي بطرف داخل كشيده شده باشد            

 .ته باشيدچهره اي آرام و صلحجو داش. چشمها و لبها را به آرامي ببنديد. كمي بين دندانها وجود داشته باشد
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دستها را كنار هم مقابل سينه قرار       (و سپس حالت هوشي بگيريد      ) 4-1مانند شكل ) (دستها را به هم متصل كنيد     ( ليانگشـوي جيين    

. آنها را بطرف پائين شكم در حالي كه كف دستها بطرف بدن هستند حركت دهيد. دسـتها را از هـم جـدا كنيد   ). 4-2مانـند شـكل   ) (دهـيد 
بعداز آنكه دستها از پائين شكم عبور كردند، آنها را بطرف پائين در طول طرف               . انتيمتري بيـن دسـتها و بـدن را حفـظ كنيد            سـ  10فاصـله   

زماني كه نوك انگشتان به نزديكي زمين   ). 4-3شكل(سـپس بطـرف جلـو خم شويد و حالت چمباتمه بگيريد             . داخلـي پاهـا حركـت دهـيد       
 ). 4-4شكل(لو هر پا بطرف خارج پاشنه پا حركت دهيد رسيدند، دستها را به حالت دايره از ج

 
درحالي كه دستها را بطرف باال بلند مي ). 4-5شكل. (سپس مچها را كمي خم كنيد و دستها را در امتداد پشت پاها بطرف باال بكشيد       

 جاي بدن شما را لمس كنند و گرنه انرژي          هنگام انجام اين تمرين، اجازه ندهيد دستانتان هيچ       ). 4-6شكل(كنـيد، كمر خود را راست كنيد        
زماني كه دستان شما توان باال رفتن بيشتر را ندارند، آنها را به صورت مشت تو خالي در بياوريد                   . دو دسـت شما بوسيله بدنتان جذب ميشود       

كدام دست در باال قرار (د، دستها را در مقابل سينه به حالت تقاطع قرار دهي. ، سـپس دسـتها را بطـرف زيـر بغـل حركت دهيد           )4-7شـكل (
 ). 4-8شكل) (بگيرد بستگي به عادت شخص دارد نه به نوع زن يا مرد
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دستها را در طول سطح خارجي بازوها بطرف مچ ها حركت . مشـتهاي تـو خالي را باز كرده، دستها را با فاصله روي شانه ها قرار دهيد              
 سانتيمتري بين آنها حفظ شود، در حاليكه انگشت شست       4 تا   3د در حالي كه فاصله      سـپس كف دستها را روبروي يكديگر قرار دهي        . دهـيد 

حال دست ها و ساعدها با هم يك خط راست را تشكيل . دسـت بيرونـي بطرف باال و انگشت شست دست داخلي بطرف پائين قرار گرفته اند               
آنكه توپي در داخل دستتان قرار دارد، بطوريكه دست بيروني        حال دستها را در جهت مخالف يكديگر بچرخانيد همانند          ). 4-9شكل(ميدهند  

سپس دستها را در طول داخل ساعدها و بازوها حركت دهيد در حالي كه بازوان را          . بطـرف داخـل و دست داخل بطرف بيرون قرار مي گيرد           
در حالي ). 4-11شكل(ات پائين بياوريد سپس دستها را تا ستون فقر  ). 4-10شكل  (بطـرف باالي سر بلند مي كنيد و به پشت سر مي بريد              

سپس هر دو دست را در حالي . كـه انگشـتان دستها طرف پائين را نشان ميدهند، دستها را از هم جدا كنيد، تا انرژي را به پشت منتقل كند         
 بار انجام 9حركتها را  . در اينجا مدار بهشتي تكميل شده است      ) 4-12شكل  (كـه بـا هـم موازي هستند از روي سربه روي سينه بياوريد كه                

 . دهيد
 

 
 

، )4-13شكل) (دستها را روي هم در مقابل پائين شكم قرار دهيد. (بعداز پايان تمرين، دستها را در امتداد سينه به پائين شكم بياوريد      
 ). 4-14شكل) (اتصال دو دستها(و سپس ليانگشوي جيين 
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 تمرين راه تقويت قدرتهاي فوق طبيعي. 5

 :اصول

اساس آن بر اين اصل است تا . ن تقويـت قدرتهـاي فوق طبيعي در فالون گونگ، يك راه آرام تزكيه و داراي چند هدف مي باشد      تمريـ 
اين . با چرخاندن فالون بوسيله حركات دست بودا تقويت كرده) شامل قابليتهاي غير معمولي و توان انرژي(قدرتهـاي فوق طبيعي يك فرد را        

و به خاطر رضايت خواسته هاي رهروان داراي يك بنيان قابل توجه . كـيه مخفي و باالتر از سطح متوسط بوده تمريـن در اصـل يـك روش تز     
اين تمرين . بـوده، و مـن ايـن راه تزكـيه را بطور اختصاصي براي عموم معرفي مي كنم تا آن دسته از رهروان خوشبخت بتوانند آنرا بياموزند           

 چه قرار گرفتن پاها برروي ران هاي مقابل بصورت ضربدري ترجيح داده مي شود ولي براي شروع قرار                  اگر. احتياج به نشستن چهار زانو دارد     
در اين مرحله تمرين، شي بسرعت جريان پيدا مي كند و يك ميدان بزرگ انرژي بدن    . گرفتن فقط يك پا بر روي ران مقابل قابل قبول است          

زماني كه مشغول تقويت قدرتهاي . كه بوسيله استاد طراحي شده است حركت مي كنند   ) ژيمكانيزم انر (دستها بر اساس    . را احاطه مي نمايد   
بنابراين كف دستها   . فـوق طبيعـي هستيد، انديشه خود را خالي نگاه داريد، و ضمير ناخودآگاه خود را كمي به كف دست خود متمركز كنيد                      

ولي شما از روي آگاهي نبايد دنبال چنين احساسي . نگاه داشته ايداحسـاس داغـي، سـنگيني و بـي حسـي مي كنند مانند آنكه وزنه اي را                   
هرچه زمان . زمان چهار زانو نشستن بستگي به دستيابي هر تمرين كننده دارد   . باشـيد، فقـط اجـازه دهيد همه چيز بطور طبيعي پيش برود            

زماني كه تمرين آرام را . ه انرژي تزكيه دست مي يابدهرچه يكنفر بيشتر بنشيند، قدرت او بيشتر ميشود و زودتر ب         . بيشـتر باشـد بهـتر است      
آرام ميشويد و از مرحله تمرين پويا       � بدين ترتيب شما تدريجا   . انجـام ميدهـيد، فكـر نكنيد، و مغز خود را از هرگونه انديشه خالي نگاه داريد                

 .اشداما حس آگاهي اصلي شما بايد از تمرين آگاه ب. مي گرديد) سكون(� دينگ�وارد مرحله 
 

 مقدمه كلمات
 يويي ويي ينسويي يكويي

 سيكونگ فيكونگ، دون جينگ رويي
 

 

 دستها را به هم اتصال دهيد

فك پائين را كمي به داخل  . كمر را صاف و گردن را راست نگاه داريد        . بـدن را راحـت نگاه داريد، اما شل نشويد         . چهـار زانـو بنشـينيد     
مهربان باشيد با . لبها و چشمها را به آرامي ببنديد     . يد در حالي كه بين دندانها كم فاصله باشد        نـوك زبـان را بـه سقف دهان بچسبان         . بكشـيد 

 ).5-1شكل(وارد مرحله حالت سكون مي شويد � چهره اي آرام و صلحجو دستها را متصل در پائين شكم قرار دهيد جيين، تدريجا
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 اولين حركت دستها

حركات بايد بدون عجله، . نيزم انرژي كه بوسيله استاد طراحي شده است شروع كنيد   تمريـن را بـا حركـت دسـتها طـبق مسـير مكا             ( 
در مقابل سر � دو كف دست را تدريجا. دستها را به آرامي بلند كنيد  .  حـال بـا حالت اتصال دستها شروع مي كنيم          -) آهسـته و نـرم باشـند        

سپس ). 5-2شكل. (ه اند، هر دو دست به باالترين حد خود خواهند رسيد         بطرف باال چرخيد  � در زماني كه كف دستها كامال     . بطرف باال ببريد  
 ).5-3شكل(دستها را از هم جدا كنيد، و قوسي باالي سر خود بكشيد، و به دو طرف حركت دهيد تا به دو طرف جلوي سر برسند 

 

 
 

كف دستها را بطرف باال نگاه داشته در حالي كه        . اريددستها را آرام پائين بياوريد، دو آرنج را تا آنجا كه ممكن است نزديك بدن نگاه د                
در حالي كه مچها را صاف مي كنيد، دستها را از روي هم حركت داده در مقابل سينه قرار          ). 5-4شكل. (نـوك انگشتان بطرف جلو قرار دارند      

بعداز آنكه هر دو دست از روي ). 5-5كلش(دهيد در حالي كه دست چپ براي مردان و دست راست براي زنان در روي دست ديگر قرار دارد    
را دادند، ابتدا مچ دست بيروني را بطرف بيرون و سپس بطرف كنار بدن بچرخانيد در حالي � يك خط راست � هـم حركـت كردند و تشكيل     

يروي قابل مالحظه اي اين حركات با ن. كـه كـف دسـت بطرف باال قرار دارد، يك نيمدايره بچرخانيد تا نوك انگشتان بطرف پشت نشانه روند               
صاف � بطرف پائين بچرخانيد تا بازو كامال� پـس از آنكه دست داخلي در مقابل دست بيروني عبور كرد، كف دست را تدريجا . انجـام ميشـوند   

 ).5-6شكل( درجه تشكيل دهند 30سپس دست را بطرف باال بچرخانيد، در حالي كه دست و بازو با بدن زاويه . شود
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 كت دستهادومين حر

را بطرف داخل و دست راست را بطرف باال حركت دهيد، در حالي كه  )  دست باال (دست چپ   ). 5-6شكل(بـا حالـت قـبل ادامه دهيد         
حركات دستها وابسته به تعويض دست چپ و دست راست مانند اولين حركت دستها است، اما طرز . كـف دست را بطرف داخل مي چرخانيد      

 ).5-7شكل(س مي باشد قرار گرفتن دستها بر عك
 

 سومين حركت دستها

بعداز آنكه . را مستقيم نگاه داريد، در حالي كه كف دست بطرف بدن است) مچ دست چپ براي زنان    (مـچ دسـت راسـت بـراي مردان          
 بكشيد تا دست دسـتها از روي هـم در مقابل سينه عبور كردند، كف دست راست را بطرف پائين بگردانيد و بازو را بصورت مايل بطرف پائين         

را بطرف داخل ) كف دست راست براي زنها(كف دست چپ براي مردان . بازو را راست كنيد. در روي ماهيچه ساق پا در مقابل بدن قرار گيرد  
شانه راست (و بـه طـرف باال حركت دهيد، بعداز گذشتن از روي سينه، كف دست بر مي گردد و در مقابل شانه چپ براي مردان               . بچرخانـيد 

، كف دست را بطرف باال برگردانيد در حالي كه نوك انگشتان جلو     )5-8شكل(بعداز آنكه دست به اين حالت رسيد        . قرار مي گيرد  ) راي زنان ب
 .را نشان ميدهند

 چهارمين حركت دستها

دست (مردان در داخل و دست راست براي ) دست راست براي زنان(حركت دستها را عوض كنيد، در حالي كه دست چپ براي مردان      
حركت دستها درگير تعويض دست راست و دست چپ است، اما طرز قرار گرفتن آنها برعكس مي باشد  . در خارج قرار دارد   ) چـپ بـراي زنان    

 .پشت سر هم و پي در پي انجام ميشود� حركات چهار حركت باال تماما). 5-9شكل(
 

 
 

 تقويت قدرتهاي فوق طبيعي توپي شكل

كف دست راست براي مردان . دست باال را در داخل و دست پائين را در خارج قرار دهيد. تها را دنبال كنيد  حالـت حركـت چهـارم دس      
زماني كه دو ساعد دست . را بلند كنيد) دست راست براي زنان(دست چپ براي مردان . را بطرف سينه بچرخانيد) كف دست چپ براي زنان    (

دستها را از هم جدا كرده به دو طرف بدن بكشيد ). 5-10شكل(رت يك خط راست قرار دهيد  در مقـابل يكديگـر قـرار گرفتند آنها را به صو           
زماني كه دو دستان شما بيرون زانو و باالتر از آن قرار گرفتند، آنها را در   . در حالـي كـه كـف دستها را بطرف پائين گرفته ايد            ) 5-11شـكل (

اين حالت انرژي ). 5-12شكل(دو بازوان حالت راحتي دارند    . تند نگاه داريد  سـطح كمر خود در حالي كه ساعد و مچ دست موازي زمين هس             
در اين مرحله، هر دو . داخل بدن را به دستان انتقال ميدهند، تا در آنجا تقويت شوند، كه تشكيل قدرت ما فوق طبيعي توپي شكل را ميدهد       

بدنبال يك چنين احساسي . وزنه اي سنگين را نگه داشته ايد  كـف دسـتها احساس داغي، سنگيني و بي حسي مي كنند، مانند آن است كه                 
اين . هر چقدر تمرين شما طوالني تر باشد، نتيجه آن بهتر است        . هرگـز از روي قصـد نگرديد، بلكه اجازه دهيد همه چيز طبيعي اتفاق بيفتد              

 .تمرين را تا آنجا كه مي توانيد بمدت طوالني انجام دهيد
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 ق طبيعي ستوني شكلتقويت قدرتهاي ما فو

در حالي كه آنرا به طرف پائين شكم حركت ميدهيد،          ) دست چپ براي زنان   (كف دست راست را براي مردان       . با حالت باال ادامه دهيد    
، در همين زمان. زماني كه دست در حالت درست قرار دارد، و كف دست بطرف باال است، آنرا در پائين شكم قرار دهيد        . بطـرف باال بچرخانيد   

در حالي كه . را بطرف فك پائين حركت دهيد، در حالي كه كف دست بطرف پائين است) دست راست براي زنان(دسـت چـپ بـراي مـردان       
حالت . در اين حالت دو كف دست روبروي هم قرار دارند. كـف دسـت و سـاعد حالـت مستقيم دارند، دست را در سطح فك پائين قرار دهيد            

اين حالت . اين حالتي است براي تقويت قدرتهاي فوق طبيعي ستوني شكل، مانند رعد كف دست و غيره          . )5-13شكل(دينگ را حفظ كنيد     
 .را تا آنجا كه مي توانيد ادامه دهيد

 
 

سـپس يـك نيمدايره با دست باالئي از جلو بطرف پائين شكم رسم كنيد، در همان زمان، دست پائين را بطرف فك پائين بلند كنيد و           
اين يك حالت . بازو را در سطح شانه نگاه داريد و دو كف دست را روبروي هم قرار دهيد   ). 5-14شكل(بطرف پائين بچرخانيد    كـف دسـت را      

 .تا آنجا كه مي توانيد در اين حالت بمانيد. ديگر تقويت قدرتهاي فوق طبيعي ستوني شكل ولي در جهت مخالف قبلي است

 تزكيه آرام

) دو دست را به هم متصل كنيد      (سپس ليانگشوي جيين    . دست باال نيمدايره از جلو تا پائين شكم بكشيد        با  . حركت باال را دنبال كنيد    
 .هر چه طوالني تر، بهتر). سكون(در دينگ بمانيد . و وارد مرحله تزكيه آرام شويد) 5-15شكل(
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  حالت پاياني

 . ، از دينگ خارج شويد و پاها را از هم جدا كنيد)5-16شكل) (دستها را كنار هم در مقابل سينه قرار دهيد(شوئانگشو هوشي 
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 .چند مورد اساسي الزم ونكات مورد توجه در تمرين فالون گونگ
 

 اولين دسته تمرين ابتدا براي سه مرتبه  � معموال. پـنج گـروه تمريـن فـالون گونگ را مي توان پشت سر هم يا انتخابي انجام داد                   -1
 . دسته هاي تمرين را قبل از تمرين اول انجام داد، يا آنكه هر كدام جداگانه انجام شوداگر چه ممكن است ديگر. انجام ميشود

 
حركت دستها و بازوان به باال و پائين، عقب و جلو، چپ و راست بايد نرم، بدون . هـر حركـت بـايد بـا دقت و با آهنگ انجام شود             -2

 .عجله، آرام و طبيعي انجام پذيرد، نه خيلي تند نه خيلي آهسته
 

. از روي قصد تكان نخوريد. فالون گونگ ضمير خود آگاه را تزكيه مي كند . تمريـنات را تحت كنترل ضمير خود آگاه انجام دهيد          -3
 .اگر الزم شد چشمان خود را باز كنيد. در صورت تكان خوردن خود را كنترل كنيد

 
 .ه داريد كانالها بسته خواهند شداگر بدن را سفت نگا. زانوان و باسن را راحت نگاه داريد� بدن خود مخصوصا -4

 
در هـنگام تمرين حركات بايد آرامش بخش و طبيعي، بدون پيچيدگي و راحت، داراي ارتباط و آزاد،  محكم اما ماليم، كمي قوي     -5

 .اما نه سخت و محكم باشند تا اثر بهتري باقي بگذارند
 

كاري كه بايد انجام دهيد، اين است كه دستها را به هم      تنها  . تمـام شـدن هـر تمريـن پايـان حـركات مـي باشد نه پايان تمرين                  -6
تمام نكنيد، چون چرخش قانون هرگز ) از روي قصد ((Yinian)تمرينات را با ينيان . متصـل كنـيد، اين يعني پايان حركات    ) جييـن (

 .پايان نمي پذيرد
 

آنها ممكن است تمرين كمتري انجام دهند و . كسـاني كه بيمار و يا ضعيف اند مي توانند بر اساس حالت بدني خود تمرين كنند          -7
. آنها ممكن است با حالت چهار زانو به جاي حركت ايستاده تمرين را انجام دهند. يـا يـك دسته از تمرينات را براي انجام انتخاب كنند       

 .به هر حال تمرين نبايد قطع شود
 

 .دارد، ولي تميزي و ساكتي محل ترجيح داده ميشودهيچگونه الزام خاصي براي محل، زمان و جهت براي انجام تمرين وجود ن -8
 

فالون گونگ را با ديگر راههاي      . تمرينات هرگز از مسير خود منحرف نمي شود       . تمـام ايـن تمريـنات بـايد بـدون فكر انجام شود             -9
 .تزكيه مخلوط نكنيد و گرنه فالون از شكل اصلي خود خارج ميشود

 
. غير ممكن است، امكان اين وجود دارد كه نام استاد را زير لب زمزمه كنيد    � مش واقعا زمانـي كه احساس كرديد ورود به مرحله آرا         -10

 .با گذشت زمان شما قادر خواهيد بود كه وارد مرحله آرامش شويد
 

همه كارما . اين بدان معني است كه شما كارماها را پس ميدهيد    . در هنگام تمرين امكان بوجود آمدن عذاب و سختي وجود دارد           -11
براي ازبين رفتن كارما و هموار كردن راه تزكيه، بعضي از . هنگامـي كـه احسـاس ناراحتي مي كنيد، فكر نكنيد ناخوش هستيد      . دارنـد 

 .عذاب ها ممكن است زودتر يا ديرتر اتفاق بيفتد
 

ن عمل مي توانيد به در مراحل اوليه تمرين، اگر شما نمي توانيد چهار زانو بنشينيد، ممكن است به لبه يك صندلي بنشينيد با اي    -12
با گذشت . اما به عنوان يك تمرين كننده بايد قادر به نشستن چهار زانو در هنگام تمرين باشيد           . همـان اثـر چهـار زانـو نشستن برسيد         

 .زمان شما موفق خواهيد شد
 

اگر . مرين را ادامه دهيد   اگـر در حـال تمريـن تزكـيه آرام، تصـاوير يا صحنه هائي را ديديد، هيچگونه توجهي به آنها ننمائيد و ت                        -13
من بوسيله استادم محافظت ميشوم، من از چيزي نمي ترسم را  :  تمريـن شـما بـا تصاوير يا احساس ترسناكي مختل شد، با خود جمله              

 .براي شما اين امكان نيز وجود دارد كه نام استاد را زير لب زمزمه كنيد و به تمرينات خود ادامه دهيد. بگوئيد
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 5فصل 
 ها جواب و ها سئوال

 

 فالون و فالون گونگ -1

  است؟ شده تشكيل چيزي چه از فالون 

 آن در بعد فيزيكي ما وجود. گونگ را تبديل كند تواند آن بخودي مي .انرژي اي واال موجـودي اسـت با هوش تشكيل شده از   فـالون 
 . ندارد

 

 شكلي ديده مي شود؟ فالون به چه

زمينه پشت آن . ندارد وجود  ما بعد فيزيكي در  چنين رنگي است، طالئي رنگ زرد "قريبات كه فالون بگوييم توانيم مـي  مـا فقـط  
به مكتب ـ تائو تعلق   است رنگ سياه و قرمز) تاي چي ( Taiji شكل دو آن.زرد شفاف است و زمينه دايره بيروني آن نارنجي رنگ مي باشد

 .است طاليي زرد     سمبل .پس آنها مثل هم نيستند. ئوي بزرگ اوليه تعلق دارندمكتب تا به آبي، و قرمز  دو تاي ديگر، در صورتيكه دارد،
بطور واضح  را آن اگر او بتواند. چرخد مي الكتريكي مثل يك پروانه آن كه شود مي متوجه پايين سطحي در باز آسماني چشم بـا  يـك فـرد  

  .ا پشتكار تزكيه كندآن باعث مي شود كه رهرو ب خواهد يافت ، و زيبا ببيند آن را بسيار
 

 در چه جايي؟� بعدا و آغاز فالون در چه جايي قرار دارد در

مـي دهم تنها فالوني است كه در قسمت زيرين شكم قرار دارد، مي توان گفت، جايي كه آنجا   شـما  در حقيقـت بـه   آن فالونـي را كـه  
 آنها فالون هايي. چرخند مي كه بينند مي ثيري فالون زيادي راعده ك. موقعيت او نامتغير است .شخص االكسير را تزكيه و مالحظه مي كند

  .كند مي استفاده من براي تنظيم كردن بيروني بدن شما فاشان كه هستند
 

بدهم ؟ چند عدد از آنها را مي توانم رشد بدهم ؟ چه فرقي است بين آنها و آني كه  رشد تمرين فالوني را در طي توانم مي آيا
  داده است ؟ من به معلم در حال حاضر

تمام فالون ها مثل هم . تو چندين و چندين فالون را وقتي كه قوه قدرت گونگ تو افزايش مي يابد خواهي داشت. تواني مي تـو  بلـه،  
 . او اصلي مي باشد. مي باشند، فقط فالوني كه در قسمت زيرين شكم جايگزين است تغيير مكان نمي دهد

 

 كنم؟ احساس را فالون چرخش و وجود توانم مي چگونه

 در .چرخش فالون را احساس كنند توانند مي آنها .باشند مي حساس خيلي افراد بعضي. بكني قصد با را كار اين نداري احتياجي تو 
 يم تكان كه چيزي يا درد، ناراحتي را داشته باشي، دل مي تواني احساس كمي از گذارم مي تو شكم زيرين كـه فـالون را در قسمت   اوايـل 

اين درست مثل آن است كه نمي تواني كار كردن . كردي آنگونه احساس را نخواهي داشت عادت آن به كه بزودي .غـيره  و گـرما  يـا  خـورد، 
 .اما آنهايي كه توانايي هاي مافوق طبيعي دارند مي توانند ببينند كه فالون آنجا قرار دارد. شكم خود را احساس كني 

 

 قرار استفاده مورد بود پكن در كه اي هفته دو در دوره(  مقايسه با كارت هويت شاگرداندر ) سمبل (فالون در نشان  
 چرخد؟ مي عقربه هاي ساعت خالف بر فالون مذكور دركارت چرا .در جهتي ديگر در دوران است) گرفتند

. ت مي چرخد انرژي رها مي كندسم آن براي اصالح بدن شما وقتي كه به آن. خوب را به شما بدهم چيزي قصد با ايـنكه  خاطـر  بـه  
  .شما چرخش آن را مي توانيد ببينيد
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 چه موقع شما شاگردان را با فالون مجهز مي كنيد؟

مـي خواهـم بـه شـما در ايـنجا ذكـر كـنم از آنجايي كه تعدادي از شاگردان روشهاي ديگر را تمرين كرده اند، پاك كردن بدن آن ها          
 با فالون مجهز شوند، مجبورم كار بيشتري را براي از بين بردن چيزهاي بد در بدن هاي آنها انجام بدهم قبل از اينكه آنها. مشـكل خواهد بود   

بعضي از . فـالون در انـدازه مخـتلف بـه رهروان مختلف بر طبق سطوح تزكيه آنها داده شده است    . در ضـمن چـيزهاي خـوب را حفـظ كـنم         
آنها به فالون مجهز خواهند شد وقتي كه     . آنها كيفيت مادرزادي خوبي را دارا مي باشند       شـاگردان هرگـز روش تزكـيه را انجـام نداده اند، اما              

شاگردان ديگر، به هر . جسـمهاي آنهـا، از طريق پاك كردن من در طي دوره، از بيماري ها رها شده و به مرحله بدن سفيد شيري رسيده اند              
چگونه مي توانم آنها را به فالون مجهز كنم بدون . ك سازي خوبي مي باشندحـال، شـرايط فيزيكـي بسـيار ضـعيفي را دارند كه احتياج به پا        

اين مسئله اي . ايـنكه از اول آنها را اصالح كرده باشم؟ فقط تعداد كمي از افراد مي باشند كه نمي توانند در طي دوره فالون را بدست بياورند               
 .ر طول زمان براي رشد فالون به آنها كمك مي كندنمي باشد زيرا كه آنها را با مكانيزم شي مجهز نموده ام كه د

 

 چگونه مي توان يك فالون را حمل كرد؟

البته، اين در اين بعد فيزيكي انجام . فالون را آزاد كردم و آن را در قسمت زيرين شكم شما كاشته ام. تو نمي تواني فالون را حمل كني
ه با تمام اورگان هاي داخلي در شكم مي تواني آن را تحمل كني وقتي كه آن در       در غير اينصورت، چگون   . نشـده اسـت، بلكـه در بعدي ديگر        

 .چرخش است؟ فالون در بعدي ديگر وجود دارد و كاري با اين دنيا ندارد
 

 مي توانم فالوني ديگر را اگر يك دروه ديگر را بگذرانم بگيرم؟

الون را احساس كني كه در جسم تو در دوران هستند، اما آنها   ممكن است تعداد زيادي ف    . تـو فقـط يك فالون را بدست مي آوري         . نـه 
اين يكي از بيشترين ويژگي هاي مشخصه در روش تزكيه ما است در رها . بـراي پـاك كـردن خارجـي جسم تو مورد استفاده قرار مي گيرند        
ند كه دور تو مي چرخند براي پاك كردن     پس عده زيادي فالون وجود دار     . كـردن زنجـيره هايـي از فـالون موقعي كه انرژي تخليه مي گردد              

 .فالون واقعي كه به تو داده ام آني است كه در قسمت زيرين شكم تو جاي دارد. جسم تو حتي وقتي كه تمرين نكني
 

 آيا فالون ناپديد مي گردد اگر تمرينم را متوقف كنم؟ چه مدتي آن نزد من باقي خواهد ماند؟

 رهرو تلقي كني و بر طبق شرايط شين شينگي كه مورد نظر من است رفتار كني، فالون تو را تـا آنجايـي كـه خـودت را به عنوان يك        
به هر حال، اگر تو بر . بعالوه قوه انرژي تو به رشد ادامه خواهد داد. تـرك نخواهـد كرد، اما آن حتي وقتي كه تمرين نكني تقويت خواهد شد              

هر روشي را هم كه . نخواهد داشت حتي اگر با جديت بيشتر از ديگران تمرين كنيطبق شرايط شين شينگ عمل نكني، تمرين تو فايده اي         
چرا اين ـ يا ـ آن � اگر فكر كني . تمريـن بكنـي، اگـر در انجام شرايطي كه از تو طلب مي شود ناموفق باشي امكان بيراهه رفتن تو مي باشد                  

كردم او را مجازات خواهم كرد، و بگذاري كه اين فكر پليد شيطاني در طي اينقدر بد مي باشد؟ وقتي كه توانايي هاي مافوق طبيعي را كسب   
تو در واقع يك راه شيطاني را تمرين مي . تمريـن بـه تـو غالـب گردد، تو بر طبق شرايط شين شينگي كه من طلب مي كنم عمل نكرده اي                     

 .كني حتي اگر روش تزكيه ما را تزكيه كني
 

 منظور شما اغلب شما از آن چه مي باشد؟� . ميليون ين نمي توان بدست آوردفالون را حتي با يكصد� گفته ايد، 

فقط تنها فالون نيست كه به شما داده ام، بلكه همچنين خيلي چيز هاي با . مـنظور مـن ايـن اسـت كه فالون بسيار با ارزش مي باشد             
 .ل خريداين چيز ها را نمي توان با پو. ارزش ديگر كه در تزكيه به تو كمك خواهد كرد

 

 آيا مي توانم فالون را اگر دير آمده باشم بدست بياورم؟

بهر حال، مشكل است كه . تـا زمانـيكه قـبل از سه روز آخر بيايي، جسم تو پاك مي شود و مجهز به فالون و چيز هاي ديگر مي گردد            
ست كه اين چيزها را در جسم تو قرار داد، اگر بسيار سخت ا. گفـته شـود اگـر تو در طي سه روز آخر بيايي اما جسم تو هنوز پاك مي گردد                   

 .شرايط تو زياد خوب نباشد
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 آيا استفاده از فالون تنها راهي است كه موقعيت غير طبيعي را در جسم انساني اصالح مي كند؟

 .من خيلي از روش هاي ديگر را همچنين استفاده مي كنم.  نه
 

 سابقه پيش از تاريخ فالون گونگ چه مي باشد؟ 

به هر . ن سئوالي است بيش از حد عظيم و عميق كه بشود به آن در اين سطح حاضر پرداخت، پس در باره آن صحبتي نخواهم نمود       اي
اين . حـال چيزي وجود دارد كه تو بايد به آن آگاه باشي؛ روش تزكيه ما به شي گونگ در مكتب بودا تعلق دارد نه شي گونگ در مذهب بودا                  

اختالف ما با مذهب بودا در روش تزكيه و راهي است كه ما انتخاب كرده ايم، . ا و مذهب بودا هدف مشتركي را داريم     اما م . مذهب بودا نيست  
 . اما ما داراي هدف مشتركي مي باشيم

 

 قدمت فالون گونگ چقدر است؟

كه من تزكيه كرده ام بسيار قوي تر     فالوني را   . آن تمريـن هاي تزكيه را كه من تمرين كرده ام مثل آنهايي نيستند كه به شما داده ام                  
با اين همه، روش تزكيه را كه در .  را سريعتر از روش تزكيه حاضر رشد مي دهد) انرژي تزكيه ( از آنـي اسـت كه علني كرده ام و آن گونگ        

ي شرايط ـ شين   پس آن از رهروان تقاضا    . حـال حاضـر بـه شـما انـتقال مـي دهم همچنين باعث مي شود كه گونگ بسيار سريع رشد كند                      
آنچه را كه من در حال حاضر عمومي كرده ام دوباره تنظيم شده است نه با تقاضاي زياد باال، بلكه باالتر از روش          . شـينگ جـدي تري را دارد      

ما، اگر در مورد قدمت روش تزكيه . از آنجايي كه از اصلش متفاوت است، من را بنيان گذار اين روش تزكيه ناميده اند       . هـاي تزكـيه عمومـي     
بود وقتيكه براي اولين بار ) 1992( در سال گذشته  Mayزمـان قـبل از عمومـي شـدن را حساب نكنند، مي توان گفت كه آغاز آن در ماه     

 .انتقال اين روش تزكيه را در شمال شرقي چين آغاز نمودم
 

 چه چيز را در زمان سخنراني هايتان به ما داده ايد؟

بعالوه، تو فاشن مرا داري . ضي از فالون ها براي كمك تزكيه اتان است، بقيه براي پاك كردن جسم هايتان          بع. فـالون را به شما داده ام      
اگر نباشي، البته، . هـر كدام از شما حداقل يكي از فاشن هاي مرا داريد به شرطي كه رهرو فالون گونگ باشيد . كـه از تـو موظبـت مـي كـند      

اگر من از او بخواهم كه اين كار را بكند نخواهد نمود، زيرا او در باره هر چيزي كه فكر كني              حتي  . فاشـن مـن از تـو مواظبـت نخواهـد نمود           
 .مطلع مي باشد

 

   نائل كند؟ (Zhengguo)آيا تزكيه فالون گونگ مي تواند مرا به 

تزكيه . ن است قانون ارتدكساي.  نائل گردي Tathagataپاياني براي تزكيه تو نيست حتي اگر زماني به مقام . دافـا بـي حـد و مرز است   
 .  نائل خواهي شد Zhengguoكن، و تو به 

 

 اساس تزكيه و تمرين ها. 2
 

 اين چه معنايي دارد؟. در هوا معلق است� مدار آسماني بزرگ � شخصي در يك رويا ديد كه بعد از انجام دادن 

اين . پاهاي ضربدري نشسته اي يا رويا مي بيني اتفاق بيفتدمي توانم به تو بگويم كه اين يك رويا نيست اگر چنين چيزي وقتي كه با       
Yuanshen  )  فقط وقتي . در يك رويا، نمي تواني به اين واضحي و به اين كاملي ببيني. اسـت كه جسم تو را ترك كرده است ) روح اصـلي

وده اي در چشمان تو واقعي خواهند بود و كـه روح تـو از جسم خارج شده است، آنچه كه تو مشاهده مي كني يا حتي چگونه در هوا معلق ب                     
 .به ياد خواهي آورد� واضحا
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 اگر فالون از شكل بيفتد چه نتايج بدي را خواهد داشت؟

بعالوه، اين مشكالت زيادي را براي . ايـن معـنا را مـي دهد كه رهروان به بيراهه رفته اند و فالون به ثمر بخش بودن خاتمه خواهد داد          
 آورد، درست مثل موقعي كه شخص دچار دردسر مي شود وقتي كه با رفتن در جاده فرعي به جاي جاده اصلي راهش   رهـروان بوجود خواهد   

 .چنين مشكالتي اغلب در زندگي مردم عادي نشان داده مي شود. را گم كند
 

 چگونه خانه رهروي را پاك مي كنيد؟ آيا فالوني مي تواند در آن باشد؟

به شما گفته ام كه بعد هاي . نجا فالون را در خانه هايتان ديده ايد، و خانواده شما از آنها بهره مند شده اندتقريـبا تعدادي از شما در اي      
در . بنابراين خانه شما هيچ استثنايي ندارد و احتياج به تميز كردن دارد. مختلفـي وجـود دارند كه در يك زمان يك مكان را اشغال مي كنند    

 . را از خانه اتان دور مي كنم، و بعد انرژي ايي دور آن مي كشم كه چيز هاي شيطاني داخل آن نگردندتميز كردن، اول، چيز هاي بد
 

علت آن را معلم . در موقع تمرين احساس مي كنم كه محل بيماري وقتي كه انرژي از آن عبور مي كند باد كرده و درد مي كند
 چگونه بيان مي كند؟

وقتي كه در مرحله اول سخنراني آن را قطع مي كنم، احساس مي كني كه محل بيماري  . مي باشند بيماري ها توده اي از انرژي سياه        
ورم كـرده اسـت، كه اشاره به اين مي كند كه بيماري ريشه خود را از دست داده است و شروع به پراكنده شدن مي كند و بزودي آن از بدن            

 .خارج مي گردد، و بيماري از بين مي رود
 

 چرا؟. ر روزهاي اول جلسه ناپديد شد، اما كمي بعد ناگهان دوباره رجوع كردبيماري من د

بيماري تو . از يك سطح به سطح ديگر مي رود، و در هر سطح فقط زماني كوتاه دوام مي آورد � بـه اين خاطر كه روش تزكيه ما سريعا        
با مشاهده نزديكتري، . مي باشند كه قبال ذكر كردم� ناتامتحا� داري � نشانه هايي كه بعدا. قـبل از آنكـه مـتوجه شـوي بـر طـرف مي شود          

اگر به استادان ديگر شي گونگ براي گرفتن كمك مراجعه كني، آنها نخواهند . خواهـي يافـت كـه آن از بـيماري اصـلي مـتفاوت مـي باشـد          
 . رشد مي دهيآن تجلي اي است از كارماي تو در حالي كه تو انرژي تزكيه خودت را. توانست كاري براي آن بكنند

 

 آيا الزم است كه رهروي دارو مصرف كند؟

اگر رهروي دارو مصرف مي كند، اين معنا را مي دهد كه او معتقد نيست كه . تـو بـايد بـه آن خـودت بـر طبق فهم خودت آگاه باشي           
شين شينگ عمل نمي كني و با بـيماري او بـتواند در ضـمن شـفا پـيدا بكـند، در غير اينصورت، چرا او چنين مي كند؟ وقتي كه با شرايط                           

اما همچنين به تو مي . �اين لي هنگچي بود كه به تو اجازه مصرف دارو را نداد � مشـكل جـدي اي مواجـه مي شوي، احتماال مي گويي كه،        
 خود  باDafaآيا آنطوري كه به تو گفته شد عمل كرده اي؟ يك رهرو واقعي . گويـم كـه در پيشـرفت شـين شينگ خودت بايد جدي باشي             

اگر فكرت را درست . بيماري هايي را كه يك فرد عادي از آن رنج مي برد اجازه حمله به او را ندارند. چـيز هايـي مافوق طبيعي را همراه دارد     
نگهـداري، معـتقد باشي كه در جريان تمرين بيماري ات مي تواند شفا پيدا بكند، دارويي مصرف نكني، اهميتي به آن ندهي، و براي معالجه                        

آيا احساس نمي كني كه بهتر و بهتر هستي، حالت خوبتر و خوبتر         . بـه كسـي مـراجعه نكني، پس كسي براي مواضبت از تو پيدا خواهد شد               
آيا مي داني چرا؟ اين بدين علت است كه فاشن هاي من مشغول رفتن به داخل و خارج از جسم هاي             . اسـت بـا هـر روزي كه اينجا هستي؟         

اگر در اعتقادت قاطع نيستي، اگر طرز فكري شكاكانه داري يا فقط مي خواهي . بيماري هاي شما را از بين مي برند       خيلـي از شماها هستند،      
خواه به بودا معتقد باشي يا نه بستگي به كيفيت روشن بيني و مادرزادي      . سـعي يـي در حال تمرين كرده باشي، چيزي بدست نخواهي آورد            

دم مي توانستند او را بروشني با چشمان فيزيكي اشان ببينند، تمام آنها به دنبال بودا راه مي افتادند، و اگـر بـودا ظاهر مي شد و مر      . تـو دارد  
تو قادر نخواهي بود بودا را ببيني مگر اينكه به موجوديت او اول از همه اعتقاد پيدا       . آنهـا احتياجـي نداشـتند كه طرز فكرشان را عوض كنند           

 .كني
 

 آيا اين درست است؟. دان شما تقاضاي معالجه بيماري هايشان را دارندبعضي اشخاص از شما و مري

. كساني هستند كه در  سرنوشتشان است كه از بيماري ها رنج ببرند. مـن بطـور عمومـي بـيرون نـيامدم كه بيماري ها را معالجه كنم       
از آنجايي كه قصد روش .  اين توضيحي نخواهم دادبـنظر مي آيد كه بعضي اشخاص آنچه را كه ذكر كرده ام هرگز نخواهند فهميد، و بيش از       

به هر حال، ما    . تزكـيه در مكتـب ـ بـودا نجـات همـه موجـودات است، اين اشكالي ندارد اگر رهرويي بخواهد بيماري ديگران را معالجه كند                         
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از آنجاييكه اخيرا اين روش را به . ه كنيمبـيماران را بشكلي سازمان يافته معالجه مي كنيم با هدف اينكه روش تزكيه خودمان را به عموم ارائ             
عمـوم ارائـه داده ام و آنقـدر شـناخته شـده نيسـت پس مردم به دوره هايي كه در آنجا روش تزكيه خود را انتشار مي دهم نمي آيند اگر ما          

ط اين كار را كرده ايم كه بتوانيم روش ما فق. نتوانـيم آنهـا را در مورد تاثير روش مان از طريق درمان بيماري ها و راهنمايي ها متقاعد كنيم                  
اين مجاز نيست كه رهروان از گونگ اعال براي معالجه حرفه . تزكـيه خودمان را انتشار بدهيم و نه اينكه بيماري ها را براي خود معالجه كنيم        

با انجام اين كار، تو به نتيجه خوبي از . وداين صحيح نيست كه قانون مافوق دنيايي را جانشين قانون ـ دنيايي نم. اي بيماري ها استفاده كنند   
اين وظيفه من است كه بيمارهاي شما را از طريق پاك سازي جسم . تاثـير درمانـي نخواهـي رسـيد، زيرا كه آن موقعيت صحيحي نمي باشد       

بيماري هايت فكر كني و نخواهي تمرين اگر تو هميشه به . هايتان از بين ببرم، براي اينكه بتوانم شما را براي تزكيه به سطوح باال آماده بكنم         
. كنـي ، در آخـر چـيزي را بدست نخواهي آورد، زيرا فاشن من به همه چيزهايي كه تو در فكرت داري بدون اينكه به او گفته شود آگاه است         

زماني كه بيماري هاي شما را من حق الزحمه اي را در . البته، تو بايد اول يك رهرو باشي. من تمام جسم هاي شما را در كالس پاك كرده ام    
اگر بيماري تو بر طرف نشده است، آن مربوط مي شود به توانايي تو از درك         . در عـرض سـخنراني هـايم معالجـه مي كنم جمع نخواهم كرد             

 نداشته باشند، اما شايد آنها نشانه هايي آشكار. البـته، امكـان ايـنكه يك يا دو نفر از شما از بيماري هاي جدي اي رنج مي بريد باشد                 . قـانون 
يك پاك سازي شايد براي اصالح آنها كافي نباشد، اما من بيشترين سعي خود را كرده . بـيماري هاي آنها واقعا خيلي ، خيلي جدي مي باشد        

 آنها به خانه وقتي كه. اين بدين دليل است كه بيماري آنها بسيار جدي مي باشد. تـو نمـي تواني بگويي كه من براي آنها مسئول نبوده ام        . ام
 .به هر حال، چنين مواردي بسيار نادر مي باشند. برگردند، من به معالجه آنها تا جايي كه از دست بيماري ها خالص گردند ادامه خواهم دارد

 

چگونه مي توانم به سكوت برسم در حاليكه تمرين مي كنم؟ آيا اين وابستگي است اگر به مشكل كاري ام درحين تمرين فكر 
 كنم؟

اگر مي دانستي كه چه موقع امتحاني خواهد . سـودمندي را آسان بگير، و سعي كن كه فكري آشكار و پاك در تمام مدت داشته باشي      
اگر مصمم هستي، امتحاني نخواهد بود كه نتوان آن را . امتحانات معموال بطور ناگهاني مي آيند . آمـد و بـه چه شكلي، ديگر آن امتحاني نبود          

فقط زماني كه تو وابستگي هايت را از دست داده اي، شين شينگ خود را . نه اي است از چگونگي باال بودن شين شينگ تو        ايـن نشا  . گذرانـد 
اگر هنوز هم قادر . بـاال بـرده اي، و هـيچ درگيريـي نـداري، نفرت يا افكار مزاحم، آنوقت مي تواني در مورد مديتيشن شروع به صحبت كني                         

سعي . ور كن كه شخص ديگري هستي و فكر كن آن افكار به تو تعلق ندارند، هر چقدر كه آنها آشفته باشند              نباشـي بـه سكوت راه بيابي، تص       
تمام . بعضي ها خواندن نام بودا يا شمارش را پيشنهاد مي كنند. كـن كـه خـودت را از آن افكـار آزاد كني و آنها را به حال خودشان بگذاري                 

زكيه ما ضروري نمي داند كه تو توجه خود را به چيزي معطوف كني، اما تو بايد آگاه باشي كه       روش ت . ايـنها بـه تمرين كردن كمك مي كند        
آن يك وابستگي محسوب نمي شود، زيرا آن با         . ايـن گناه نيست كه به مشكالتي كه در كارت ظاهر مي شوند فكر كني                . تمريـن مـي كنـي     

بعنوان راهب بزرگ يك معبد، او مجبور    . دانش زيادي در باره تزكيه دارد     من راهبي را مي شناسم، كه       . عالئـق شخصـي ات رابطـه اي نـدارد         
. اما وقتي كه او مديتيشن مي كند، آن مسائل را به كنار گذاشته و به هيچوجه به آنها فكر نمي كند                   . اسـت كـه كارهاي زيادي را انجام بدهد        
ن امكان براي تو وجود دارد كه ذهنت را از تمام افكار خالي كني موقعي كه واقعا تمرين مي كني، اي   . ايـن همچنيـن موفقيتي است در تزكيه       

 .بدون اينكه هيچ گونه عقيده خودخواهانه و مالحظاتي شخصي داشته باشي
 

 چه مي توانم بكنم اگر افكار نادرست در حين تمرين ظاهر شوند؟

تازه كار، نمي تواني انتظار داشته باشي كه به بعنوان يك . در جـريان تمريـن، چيزهاي خيلي بدي ممكن است در ذهن تو ظاهر شوند            
در حال حاضر، اين نامعقول است كه تقاضاي بسيار زيادي از تو داشت، يا اينكه كامال از افكار بد رها         . قلمـرو بسـيار بااليـي از آگاهـي برسـي          

با گذشت زمان و با رشد آگاهي . معطل شوياما تو نبايد بيش از حد . در اول كار مي تواني وقت بيشتري را به خودت اختصاص بدهي   . گردي
 ،  با چيز هايي فوق العاده در جسمت، وقتي كه (Dafa)بعنوان رهرويي از راه بزرگ . ات بسطوح باال، بايد انتظار بااليي از خودت داشته باشي      

 . ي در بهتر شدن شين شينگ خودتدوره سخنراني را تمام كرده اي ديگر يك فرد عادي نخواهي بود، پس تو بايد با خودت سخت گير باش
 

وقتي كه تمرين مي كنم، احساس مي كنم كه چيزي در قسمت زيرين شكمم مي چرخد و در قفسه سينه احساس ناراحتي مي 
 چرا؟. كنم

چنين عالئمي ظاهر � ، احتماال�بعدا. ايـن بـه ايـن خاطر است كه در اوايل تمرينت احساس مي كني كه فالون در جسم تو مي چرخد                 
 . نخواهند شد
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 چه مي توانم بكنم اگر حيوانات كوچكي در حين تمرين به من جلب مي شوند؟

يك ميدان  . آنها را فقط به حال خودشان بگذار      . هر نوع روش تزكيه را كه تمرين كني، ممكن است حيوانات كوچك به تو جلب گردند               
در روش تزكيه ما، فالون وقتي . ، نيرويي براي نجات موجودات داردانـرژي خـوب، مخصوصا شي گونگي كه ما را به مكتب بودا مجهز مي كند       

به همين جهت چيزهاي    . بطـرف عقـربه سـاعت مـي چـرخد رهـروان را نجات مي دهد، و با گردش برعكس عقربه ساعت موجودات ديگر را                        
 .بيشماري در اطراف رهروان از آن بهره مند مي گردند

 

، آيا با باال و پايين رفتن دست آن را يك بار به حساب مي آوريم؟ آيا الزم � ليه كيهاننفوذ در دو منتهي ا� در انجام تمرين 
 قبل از كشيدن دستهايم بطرف بيرون خود را بسيار بلند مجسم كنم؟� بودا هزار دست را نشان مي دهد� است كه در تمرين 

بودا هزار دست را نشان مي   � در انجام تمرين    . ي شود وقتـي كـه هـر دو دسـت بطور جداگانه باال و پايين رفته است يك بار حساب م                   
درست آنجا بايست و با فكري خفيف كه تو بزرگترين موجود غول . اگر چه آنطور تصور نكني   . احسـاس بلـندي و بزرگي خواهي نمود       � دهـد   

 .  خود را به كار نبر زيرا آن يك وابستگي است(Yinian)اما فكر . پيكر بين بهشت و زمين هستي

  مي توانم انجام بدهم اگر نمي توانم با پاهاي ضربدري در حين تمرين بنشينم؟چه

به . اگـر تـو قـادر نيسـتي با پاهاي ضربدري بنشيني ميتواني با نشستن در قسمت جلوي صندلي تمرين بكني كه تاثير مشابه اي دارد      
ك صندلي، اما هدف نهايي اين است كه تو قادر باشي با عـنوان يـك رهـرو درآغـاز مـي توانـي پاهايت را تمرين بدهي با نشستن در جلوي ي            

 .پاهاي ضربدري بنشيني
 

 است چه بايد بكنم؟ �   �Zhen Shen Ren اگركسي در خانواده من كاري بد انجام مي دهد، كاري كه مخالف 

بيش از حد . رت خودت برس  به كا . هدف اصلي تو تزكيه خودت مي باشد      . اگـر رهـرو روش تزكيه ما نيست او را به حال خودش بگذار             
 . سعي بيشتر در باره خودت بكن. به همه چيز راحت برخورد كن. نگران نباش

 

آيا اين به خاطر . آن را دوباره انجام مي دهم� در زندگي روزمره اغلب از اينكه كار اشتباهي كرده ام پشيمان مي شوم، اما بعدا
 پايين بودن شين شينگ من است؟

وقتي كه فرد عادي كار اشتباه مي كند متوجه آن          .  بهتر شدن شين شينگ تو است، زيرا به اشتباهت پي برده اي            اعـتراف تو دليلي بر    
اين تعجب آور نيست كه تو براي اولين بار كاري اشتباه انجام بدهي و شين شينگ خود را . پـس تـو ديگر يك فرد عادي نيستي   . نمـي شـود   

 . شكلي روبرو شدي، خواهي فهميد چگونه خودت را بهتر كنيوقتي كه دوباره با م. نتواني محافظت كني
 

 مي رسد؟� سه گل جمع شده در باالي سر � آيا رهروي در سن چهل يا پنجاه سالگي به مرحله 

تا آنجايي كه تو . از آنجايـي كـه روش ما تزكيه مختلطي از جسم و روح است، احتياجي نيست كه تو در مورد سن نگراني داشته باشي        
مام قلبت تمرين مي كني و انتظار جدي شين شينگ را كه من بنياد نهاده ام ادامه بدهي بطور پيوسته زندگي تو در طي تمرين طوالني        بـا ت  

چرا بايد در باره زمان نگران باشي؟ اما بايد به ذهن خودت بسپاري كه وقتي كه يك روش  تزكيه را تمرين مي كني، مخصوصا                       . خواهـد شـد   
ي جسم و روح است، از آنجايي كه زندگي تو در جريان تزكيه طوالني شده، اگر شين شينگ تو به انحراف كشيده بشود،                     تزكيبـي را كـه بـرا      

 .زندگي ات باالفاصله در خطر خواهد بود
 

 برسم؟� انعطاف در قدرت � چطورمي توانم از قدرت خود استفاده كنم بصورتي كه  به

اما من مي توانم به تو بگويم وقتي كه تمرين حركات بزرگ دست بودا را انجام مي دهم،                  . بايد خودت سعي كني كه راهي را پيدا كني        
در حقيقت، ساعدهاي من، مچ ها و انگشتان خيلي محكم . آنهـا را بـا قـدرت انجـام مـي دهـم اگر چه دستان من خيلي آرام بنظر مي رسند         

وقتي آنها را انجام مي دهم، من شما را با آن نظام . ناميده مي شود �  قدرت   انعطاف در � اين همان   . هستند، اما آنها خيلي آرام بنظر مي آيند       
 . تو مي تواني آن را در تمرين خود تجربه كني. مجهز كرده ام
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 آيا داشتن سكس ضروري نيست؟ آيا براي رهروان جوان طالق گرفتن ضروري است؟

اين . ي از تو توقع نمي رود كه مثل يك راهب يا راهبه رفتار كني     در سطح فعلي كه تو هست     . قبال درباره سكس با شما صحبت كرده ام       
براي مردم عادي اين يك تمنا . آنچه كه حياتي است رها شدن از اين وابستگي مي باشد. خـودت هستي كه مي خواهي اينچنين انجام بدهي       

ذهن آنها پر از اين چيزها .  آرزويي غير از اين ندارند بعضي اشخاص . ما رهروان الزم است آن را رها كرده و با آن براحتي برخورد كنيم             . اسـت 
اما در حال حاضر مي . تو يك رهرو هستي، اما همسر تو نيست     . ايـن فراتر از معقول است حتي براي مردم عادي، چه برسد به رهروان             . اسـت 

 .ونه با اين مشكل روبرو شويوقتي كه به سطوح باال تزكيه مي كني، خواهي فهميد چگ. تواني يك زندگي معمولي داشته باشي
 

آيا وقتي چهار زانو نشسته ام مي توانم به خودم اجازه بدهم كه بخوابم؟ چگونه از عهده بيخوابي مي توانم برآيم؟ من اغلب 
  مي روم، چرا؟ (coma)مدت سه دقيقه به كوما 

؟ خوابيدن در تمرين نشسته يك نوع از مزاحمت چگونه مي تواني وقتي تمرين مي كني بخوابي  . در تمرين نشسته نبايد به خواب رفت      
اين مسئله . من فكر نمي كنم تو كلمه درستي را انتخاب كرده اي  . آنچه كه مربوط به كوما است، اين پديده نبايد اتفاق بيفتد          . شـيطاني است  

ديتيشن زياد خود را در موقعيتي از  اغلب اتفاق مي افتد كه رهرويي با توانايي م        . اي نيسـت كـه بـراي سـه دقـيقه حضور ذهن نداشته باشي              
 .ناآگاهي مي يابد، ولي نمي شود در يك زمان طوالني در اين موقعيت بود

 

آيا همه رهرواني كه از صميم قلب مصصم مي باشند و مي خواهند تزكيه بكنند و به تكامل برسند،  قادر به كسب  حقيقت 
(Zhengguo)ت مادرزادي من خوب نيست؟  خواهند بود؟ چه مي توانم بكنم اگر كيفي 

براي رهرويي كه از كيفيت مادرزادي . آنچه كه به حساب مي آيد چگونگي عزم راسخ تو است   . تمـام ايـن بستگي به عزم راسخ تو دارد         
 .خوبي برخوردار نيست، همه به عزم راسخ و كيفيت روشن بيني او مربوط مي شود

 

 نم تمرين كنم؟آيا هنوز هم وقتي سرما خوردم و تب دارم مي توا

چرا مريدان من بعضي مواقع تب دارند و . اگـر مـن به تو بگويم بعد از اين سخنراني تو از هيچ بيماري رنج نخواهي برد شايد باور نكني          
. ه آنهااين عالمتي است از پيشرفت در تزكي     . مـثل اينكه سرما خورده اند؟  اين به خاطر اين است كه آنها امتحان يا سختي اي را مي گذرانند                    

 .آنها خودشان مي دانند، در نتيجه هيچ توجهي به آن نمي كنند
 

 آيا يك زن باردار مي تواند فالون گونگ را تمرين كند؟

فـالون در يك بعد ديگر قرار مي گيرد، و در تمرين تزكيه ما هيچ حركات خشني وجود ندارد، در نتيجه هيچ تاثير          . بلـه، او مـي توانـد      
 . بر عكس، براي او خوب خواهد بود. اشتبدي روي او نخواهد گذ

 

 آيا هيچ فاصله اي در بعد وجود دارد وقتي كه شما پيش ما نيستيد؟

چه بايد بكنيم وقتي معلم ديگر در پكن نيست ؟ وقتي روش ديگري از تزكيه را تمرين كنيد با : خيلي از اشخاص چنين فكري را دارند
تمرين . اصول را به شما گفته ام. قانون  را به شما منتقل كرده ام.  نمي تواند مواظب تو باشد    معلم هر روز  . چنيـن مشـكلي روبرو خواهيد شد      

االن همه چيز مربوط است به اينكه چگونه مي . مـن يـك سري كامل شده از چيزها را به شما داده ام             . هـاي تزكـيه را بـه شـما يـاد داده ام            
فكر كني در رسيدن به تكامل به من وصل هستي اگر من در كنار تو باشم، و نخواهي        اين اشتباه است كه     . خواهـيد خودتـان را تزكـيه كنيد       
آيا . مذهب بودا را بعنوان مثال در نظر بگير، ساكيوموني بيش از دوهزار و پانصد سال پيش در گذشته است        . رسـيد اگر من در كنار تو نيستم       

 رده اند؟ بنابراين، اين به تو مربوط است كه بخواهي تزكيه كني يا نه؟آنها مكتب بودا را ادامه نداده اند و با تمام قلب تمرين نك
 

 آيا اگر شخص فالون گونگ را تمرين كند روزه وجود خواهد داشت ؟

روزه غذايي روش تزكيبي بود كه در مكتب تائوي بزرگ استفاده مي شد، كه قبل از زمان مكتب بودا و مكتب تائو           . نه، اين نخواهد شد   
در آن زمان هيچ صومعه اي تاسيس . روزه قبل از پيدايش مذاهب وجود داشته و معموال بوسيله شخص زاهد بكار برده مي شد    . وجـود داشت  

هيچكس به او غذا نمي داد، و او احتياج داشت كه در انزوا براي شش ماه . نشده بود و يك رهرو مي بايستي نيمي از راه را در كوه تمرين كند  



 64

اكنون ما مجبور نيستيم اين روش را انتخاب كنيم، زيرا روزه غذايي . در نتيجه او اين روش را انتخاب مي كرد.  كنديـا يـك سال تمام زندگي    
كسي كه اين روش را تعليم مي دهد، مي . آن توانايي مافوق طبيعي نيست . فقـط كمكـي است كه در شرايطي بخصوص بكار برده شده است            

اين مشكل بوجود خواهد آورد اگر مردم .  را از بين خواهد برد اگر مردم تمام جهان غذا نخورند           گويـم كـه اين وضعيت طبيعي اجتماع بشري        
 . چيزي نخورند، آيا مي توانيم آن را جامعه بشري بناميم؟  نه،  اين راهي نيست كه همه چيز بايد به آن صورت باشد

 

 آن پنج تمرين مرا به چه سطحي خواهند برد؟

پاياني براي . البته تو به زودي خواهي فهميد كه به چه سطحي خواهي رسيد. به يك سطح بسيار بااليي برسي    آنها كافي هستند كه تو      
 . در سطح باال نائل گردي) فا(وقتي كه تو واقعا به آن سطح رسيدي، آن شانس را خواهي داشت كه به قانون بزرگ . تزكيه نيست

 

فالون هرگز از چرخش باز نمي ايستد، آيا اين معني را مي دهد كه اين الزم و � قانون رهرو را اصالح مي كند � از آنجاييكه 
 نيست كه فرد تمرين ها را انجام بدهد؟

در حقيقت راهب ها در معبد نه تنها ذهنشان را تزكيه مي كنند، اما همچنين            . راه تزكـيه شـي گونگ متفاوت از تزكيه در معبد است           
تو نمي تواني انتظار داشته باشي كه انرژي تزكيه بدون .  از تمرين بدست مي آيد (Gong Fu)گونـگ فـو   . مجـبورند در مديتيشـن باشـند   

هر روش . اگـر شخصي فقط درباره وجود گونگ روي سر صحبت كند،  مي توانم بگويم او يك رهرو نيست         . انجـام دادن تمريـنات رشـد كـند        
 . طريق تمرين تزكيه كنيتركيبي يك سري چيزهايي براي انتقال دارد، تو بايد آنها را از

 

رهروان مدارس ديگر شي گونگ مي گويند كه روش تزكيبي كه فكر را بكار نمي برد بعنوان يك روش تزكيه به حساب نمي 
 آيا اين درست است؟. آيد

آنطوري كه من گفته را بتو نخواهند گفت ) فا ( تـو ممكـن است از افراد بسياري اين يا آن را بشنوي، اما هيچكدام از آنها قانون بزرگ      
اشاره � انجام دادن با قصد � روش . نخواهد رسيد � انجام دادن با قصد   � مكتـب بودا مي گويد كه شخص به درجات بااليي از طريق تمرين              . ام

. ري نداردنشستن در مديتيشن يا انجام حركات بودا، همچنين يك عمل است، در نتيجه اين به حركات تو كا. نمي كند) تمرين ها ( به عمل   
اگر مي خواهي از قصد خود استفاده كني يا آرزوي چيزي را . مربوط است به عقيده تو� بدون قصد � باشد يا � انجام دادن با قصد   � خواه اين   

 .    ذكر شده در باالست� انجام دادن با قصد � اين همان . داري،  تو داراي دلبستگي هستي
 

مي گوئيد سطح تزكيه يك فرد از مقدار تقوايي كه شخص دارد تعيين مي شود، و شما شما . شين شينگ متفاوت است از تقوا
آيا اين دو نظريه خالف هم . از چگونگي باال بودن شين شينگ فرد تعيين مي شود) گونگ ( همچنين مي گوييد انرژي تزكيه 

 نيستند؟

آن همچنين . تقوا قسمتي از آن است. عي برخوردار استشين شينگ از يك مفهوم بسيار وسي   . مي ترسم منظور من را نفهميده باشيد      
به اضافه اين جنبه هاي شين شينگ،   . ، توانايي تحمل سختي ها،  توان روشن بيني،  برخورد با سختي ها است) بـردباري  (  �  �Ren شـامل  

مقدار تقوايي كه تو در . عناي وسيعي مي باشدبه همين جهت،  داراي م. و تقوا است) گونگ ( آن همچنيـن در برگـيرنده تكامل انرژي تزكيه       
. اين فقط نشان دهنده اين است كه چه مقدار انرژي تزكيه را در آينده رشد خواهي داد. اختـيار داري مطـابق با ارتفاع انرژي تزكيه تو نيست        

 .تبديل گردد ) گونگ(فقط وقتي كه شين شينگ يك فرد از طريق امتحانات مختلف رشد كرده است، تقوا مي تواند به 
 

 اگر اعضاي يك خانواده روشهاي مختلف شي گونگ را تمرين مي كنند، آيا آنها مزاحم هم خواهند شد؟

اما من نمي دانم اگر مزاحمت متقابل بين آنهايي كه روش تزكيه ما را انجام نمي دهند وجود داشته   . نـه،  آنهـا اين كار را نخواهند كرد         
از آنجايي كه قانون ارتدكس را تزكيه مي كني و نمي خواهي به  .  تمرين مي كني، هيچ كس مزاحم تو نمي شود         اگر تو فالون گونگ را    .  باشد

 .انحراف كشيده شوي، آنها از تمرين تو فايده خواهند برد
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 چگونه ما مي توانيم در مورد چيزهايي مثل نامه هاي زنجيري رفتار كنيم؟. اين روزها خيلي چيزها رايج شده است

فقط آن را . اين خيلي ساده تلف كردن وقت است    . به نامه ها جواب نده    . خواهم به شما بگويم كه اين چيزي نيست جز حقه بازي          مـي   
من . ما انتظار جدي بر تزكيه شين شينگ دارد) فا  ( قانون. بـا اوليـن نگاه مي تواني ببيني كه آن راقعي است يا نه       . بـه حـال خـودش بگـذار       
اگر چنان كساني  . گونگ را كاسبان شي گونگ مي نامم، زيرا آنها شي گونگ را براي بدست آوردن پول مي فروشند                 بعضـي از اسـتادان شـي        

هر چند كه آنها چيز كمي را براي ياد دادن بتو . شـي گونـگ را آمـوزش دهـند تـو نمي تواني انتظار ياد گرفتن چيزي از آنها را داشته باشي            
 . اني استداشته باشند، آن چيزي ارزان يا شيط

 

 يك رهرو فالون گونگي كه به مذهب بودا گرويده است چه بايد بكند؟ آيا بايد از آن كناره گيري كند؟

 .هر چند كه تو به آن گرويده اي، اين گرايش تو چيزي جز تشريفات نيست. مذهب بودا كاري به روش تزكيه ما ندارد
 

 چرا؟ .  ايم احساس مي كنيم سرمان باد كرده يا گيج مي روداز موقعي كه اين راه تزكيه را شروع به يادگيري كرده

شما احساس . انرژيي كه من رها كرده ام بسيار قدرتمند است. شـايد شـما تـازه كـار هسـتيد و اجسـام شما به خوبي پاك نشده است         
اين . ه آنطور احساس مي كنيداين چيز خوبي است ك. خواهـيد كـرد كـه سـرتان باد كرده است وقتي كه بيماري از جسمتان خارج مي شود       

. به هر حال، شما يك واكنش قوي را خواهيد داشت اگر اين با قدرت انجام شود . معـنا را مـي دهـد كـه بيماري از سرتان برداشته شده است              
خنراني كوتاه تر اگر س. بعضي افراد واكنش بيش از حد قويي را پيدا مي كنند كه نمي توانند سخنراني را كه فقط هفت روز است تحمل كنند    

بشود، نتيجه اش شديد خواهد شد،  زيرا انرژي رها شده آنقدر قوي است كه باعث واكنش هاي بي نهايتي مي شود و سردرد غير قابل تحملي       
ند آنهايي كه بعد از شروع جلسه سخنراني حاضر مي شو     . مطمئن تر خواهد بود كه جلسه سخنراني ها براي ده روز باشد           . را بـه تـو مـي دهد       

 . بايد واكنش بيشتري نسبت به ديگران داشته باشند
 

 آيا يك رهرو اجازه دارد سيگار بكشد يا مشروب بخورد؟ اگر كار كسي ايجاب كند كه  مشروب بخورد، او چه بايد بكند؟

و ممكن است هنوز هم ت. عقيده من اين است كه از موقعي كه تزكيه مكتب بودا را تمرين مي كنيم بايد از نوشيدن الكل اجتناب كنيم
. اما اين مدت زياد طوالني نشود. تو مي تواني قدم به قدم از نوشيدن خودداري كني. بخواهـي بنوشي اگر براي يك زمان طوالني ننوشيده اي   

 تو تا جائيكه. وقتي مسأله سيگار كشيدن است، من فكر مي كنم اين مربوط به خواستن است. در غـير اينصـورت، تـو مجـازات خواهـي شـد           
من از حاال سيگار كشيدن را ترك مي كنم   � يك فرد عادي ممكن است بگويد       . موفق مي شوي  � تصـميم به اجتناب از آن گرفته اي مطمئنا        

در اين راه، او . چند روز بعد، او به تصميمش فكر خواهد كرد و ديگر سيگار نمي كشد       . اما چند روز بعد او شروع به سيگار كشيدن مي كند          . �
مردم عادي در اين دنيا زندگي مي كنند و براي آنها داشتن تماس اجتماعي با ديگران اجتناب                . ي تواند سيگار كشيدن را ترك كند      هرگـز نم  

اگر تو خواستي . تو در حال حاضر شروع به تزكيه خود كرده اي. امـا تـو بـايد مـتوجه باشي كه تو ديگر يك فرد عادي نيستي          . ناپذيـر اسـت   
يكي از مريدان من هنوز سيگار مي كشد و او مي تواند از كشيدن سيگار موقعي كه تنهاست خودداري .  وجود داردداري، هميشـه يـك راهي    

بنابراين او . امـا وقتـي ديگران به او سيگار تعارف مي كنند، او احساس بي ميلي مي كند كه سيگار را خاموش كند بخاطر رعايت ظاهر              . كـند 
وقتي كه دوباره سيگار مي كشد، همچنين احساس بدي مي      . او دو روز سيگار نكشد احساس بدي دارد       اگر  . شروع به سيگار كشيدن مي كند     

حل . بعضي از افراد مسئول كارهاي اداري هستند و بايد با مهمانهايشان اغلب مشروب بخورند. بنابرايـن تـو بـايد خودت را كنترل كني    . كـند 
 .عي كن جوابي خودت براي آن پيدا كنيبيشتر سعي كن كه كمتر بنوشي، يا س. مشكل سخت است

 

وقتي كه من نمي توانم چرخش فالون را ببينم، اگر از فكرم استفاده كنم كه آن بطرف عقربه ساعت بچرخد، آيا اين بر فالون 
 تاثير مي گذارد وقتي كه آن به طرف عكس عقربه ساعت مي چرخد؟

فكر را بكار : من مي خواهم يكبار بيشتر تاكيد كنم. ا با قصد بچرخانيفـالون بصـورت خودكـار مي چرخد، احتياجي نيست كه تو آن ر         
آن اشـتباه خواهد بود كه فكر كني كه با فكرت مي تواني آن را به جهت ديگر                . نمـي توانـد فـالون را كنـترل كـند          ) فكـر   ( نـبريد، زيـرا آن      

ر بخواهي فالون در يك جهت معين بگردد، ممكن است پيغام         آنچه مربوط به فالون مي شود پاك كردن جسم تو از بيرون است، اگ             . برگرداني
اگر آن كار . تو نمي تواني با قصد آن را اصالح كني. به هر حال، به تو مي گويم كه آن كار را نكني. تـو را بگيرد و بتو چنين احساسي را بدهد  

 است كه در  ( Fa )اين قانون .  فالون كار را انجام دهدرا كنـي، آيـا بديـن معنـي نيست كه رهرو انرژي تزكيه را اصالح مي كند؟ اجازه بده    
چرا هميشه به فكر خودت چسبيده اي؟ هيچ نيروي فكري در روش تزكيه در سطح باال بكار نمي  . روش تزكـيه مـا رهـرو را اصـالح مي كند           

 .رود، حتي در مكتب تائو
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كه او تمرينات تزكيه را انجام مي دهد؟ چند بار الزم است چه زمان، مكان و جهت مي تواند بهترين تاثير را به رهرو بدهد وقتي
 او آنها را انجام بدهد؟ آيا درست است كه آنها را قبل يا بعد از غذا انجام داد؟

جهان در حال حركت است، پس مي . ما بر طبق اصول جهان تزكيه مي كنيم. آن نمونه كوچكي از جهان ما است      .  فـالون گـرد اسـت     
به همين جهت، سيستم تزكيه ما . آن شما را اصالح مي كند حتي وقتي كه تمرين نمي كنيد . � رهروان را اصالح مي كند       قانون� توان گفت   

كـامال متفاوت است از اصول روشهاي ديگر كه بطور همگاني شناخته شده است، تمام اين روشها در اصل براي باز كردن نقاط طب سوزني و                           
تو ديگر در وضعي .  بعنوان تزكيه كننده قانون بزرگ فا ، تو مجبور نيستي اين كار را بكني          . برده مي شد  كانالهـاي انـرژي بـدن انسـان بكـار           

بعالوه، بعضي از روشهاي تزكيه . براي يك فرد عادي بنظر خيلي مشكل مي آيد كه يك رهرو بشود       . نيسـتي كـه جسـم تو اول پاكسازي شد         
ان ندارند، و آنها براي هدفشان انتظارات پيچيده اي را در نظر دارند، اما چنين انتظاراتي در                 مستقيما هيچ امكاناتي براي تغيير جسم رهروانش      

در مورد چيزهاييكه صحبتي نكرده ام توجهي نكنيد، فقط تمرين          . روش تزكـيه مـا وجـود ندارد، و ما در مورد آن چيزها صحبتي نمي كنيم                
 ترسها و نگراني هاي زيادي داشته باشي، اما بعد از چند روز آنها را از دست خواهي بعـنوان يـك رهرو دافا، در آغاز ممكن است كه تو        . كنـيد 
من در . اغـراق نيسـت كـه گفـته شود در روش تزكيه ديگران چندين سال طول مي كشد بجايي برسند كه ما در اين جلسات مي رسيم       . داد

آن چه كه من مي گويم در مورد چيزها در سطح باال           . ي كانال ها  مـورد چيزها در سطوح پايين صحبت نخواهم كرد، از قبيل جهت ها و انرژ              
 .براي تزكيه قانون بزرگ و عمل واقعي تمرينهاي تزكيه استفاده مي كنيم� عمل � را بجاي كلمه � اصالح � ما كلمه . است

 

آيا اين نشانه . هده مي كنمآيا بالفاصله بعد از تمرين مي توانم تخليه روده يا ادرار كنم؟ كف خيلي زيادي در ادرارم مشا
 تراوش انرژي از بده مي باشد؟

اما به عنوان تمرين كننده در سطحي باال، آن . در حقيقت، تراوش انرژي وقتي كه مدفوع يا ادرار مي كني وجود دارد    . مساله اي نيست  
ن بزرگ،  ما بايد تمام موجودات را نجات به عنوان رهروي قانو. انـرژي كـم چـيزي بـراي تـو بـه حسـاب نمي آيد و بتو صدمه اي نمي رساند                  

انرژيي كه من در اين نشست ها آزاد كرده ام بقدري قوي مي باشد كه آنرا    . آنچه كه بدست آورده ايم بيشتر از آن است        . نگران نباش . بدهـيم 
 .روي ديوار ها هم مي تواني پيدا كني

 

 كه در جلسه هاي سخنراني براي تمرين عمل تزكيه حاضر نبوده اند آيا مي توانم فالون را اشاعه بدهم؟ آيا مي توانم به آنهايي
آموزش بدهم؟ آيا آنها اجازه دارند در مركز درس تمرين كنند؟ آيا مي توانم نوارهاي سخنراني شما و كتابهايتان را به دوستان 

 و آشناياني كه در نقاط ديگر كشور زندگي مي كنند بفرستم؟

من به اندازه كافي در باره قانون صحبت كرده ام . كني تا مردم بيشتري از آن نفع ببرند اشتباهي نكرده اي     اگر روش تزكيه ما را اشاعه       
من از قبل شما را آگاه . تـا جاييكه بتواني بفهمي كه قانون چيست، آگاه به موضوعات در سطحي باال شوي، و آنها را با چشمان خودت ببيني                    

مي توانيد به ديگران آموزش دهيد كه . يد متوجه آنها شويد وقتي كه آنها را مي بينيد يا برخورد مي كنيد            كرده ام براي اينكه شايد شما نتوان      
بعدا، پس شما چه خواهيد كرد؟ من براي شما درباره فاشن گفته ام كه اگر با        . تمريـن كنند، اما شما قادر نيستيد آنها را با فاشن مجهز كنيد            

به همين جهت، . اگر رهرويي واقعي هستيد، فاشن من از تو مواظبت خواهد كرد         . ما را ترك خواهد نمود    نيمـي از قلبتان عمل كنيد فاشن ش       
وقتـي شـما بـه كسي ديگر تمرين را آموزش مي دهيد، همزمان به او پيغام آموزش من و مكانيزم انرژي را براي رشد فالون در او منتقل مي                     

اگر او شانس خوبي داشته و از كيفيت مادرزادي خوبي . لوني را خودش رشد خواهد داد     اگـر يادگـيرنده مصـمم بـه عمـل باشـد، او فا             . كنـيد 
اين كتاب با جزئيات بسياري نوشته شده است بطوريكه خواننده مي تواند با             . برخوردار باشد، بالفاصله فالوني را در همانجا بدست خواهد آورد         

 .مطالعه شخصي تزكيه كند
 

 بايد به نفس كشيدن توجه كرد؟ چگونه او بايد تنفس را تنظيم كند؟آيا بعنوان رهرو فالون گونگ 

چنين متدهايي فقط در روش . در تمريـن فـالون گونـگ احتياجـي نيست كه فرد تنفس خود را اصالح كند يا درباره آن صحبتي كند           
يه االكسير با اضافه كردن باد براي راندن آتش ما احتياجي به آنها نداريم، پاكسازي تنفس براي تزك  . هـاي ابتدايي تهذيب بكار برده مي شوند       

تنفس معكوس، هم آهنگي تنفس، و فرو دادن آب دهان تماما روش هايي هستند كه براي تزكيه االكسير بكار              .مـورد استفاده قرار مي گرفت     
آنچه كه از همه سخت تر و      .مي شود همه آنچه كه شما احتياج داريد انجام شود با فالون اجرا            . مـا آن را تزكـيه نمي كنيم       . بـرده مـي شـدند     

هر مكتبي، مخصوصا مكتب تائو، شرح جزئياتي از همه اينها را دارد، اما با . پيچـيده تر است براي انجام دادن بوسيله فاشن من انجام مي شود     
 به هر حال، معموال خود رهرو .در حقيقت، اين پير واال مقام آن مكتب است كه آن را رشد و تغيير مي دهد. قصـد نمي توان آن را كامل كرد     
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را ) گونگ ( فقط آنهايي كه به روشن بيني رسيده اند و انرژي تزكيه            . او نمي تواند كار را در راهي ساختگي انجام دهد         . اطالعـي از آن نـدارد     
 .باز كرده اند مي توانند آن كار را انجام دهند

 

 غزم توجه كنم؟آيا در طول تمرين به چيزي تمركز كنم؟ بايد به چيزي در م

مي خواهم شما . هـيچ شـرايطي بـراي تمركـز فكـر در روش تزكـيه مـا نيسـت و من هرگز از شما نمي خواهم به چيزي تمركز كنيد                
وقتي كه شما سومين قسمت تمرين ها را انجام مي دهيد، فقط  . را بكار ببريد  ) قصد  ( از شما نمي خواهم فكر      . وابسـتگي هايتان را رها كنيد     

 . في است براي اينكه با حركت دستهايتان انرژي را به نهايت گيتي بفرستيد، نه بيشتريك فكر كا
 

  است؟ (Qi)آيا جمع كردن انرژي مثل جمع كردن شي

آنچه . است، و شما در آينده شي را آزاد نخواهيد كرد) قانون بزرگ ( شـي را براي چه مي خواهيد؟ آنچه كه شما تزكيه مي كنيد دافا              
انرژي جمع شده بوسيله فالون انجام مي . آنچه كه شما از خود رها مي كنيد نور است      . ه مي كنيد شي در سطح پايين نيست       كـه شـما تزكـي     

. ،  رهروان شي را نمي گيرند    � نفوذ در دو منتهي اليه كيهان       � احتياجي نيست كه خودت اين كار را بكني، بطور مثال، در انجام تمرين              . شود
در . اگر چه اين باعث جمع شدن انرژي است، اما آن هدف اصلي نيست     . دهد باعث عبور انرژي از ميان جسم او است        آنچـه كـه او انجـام مي         

اما شي . تزكـيه دافـا شخص مي تواند فشار سختي را روي سرش احساس كند و مقدار زيادي از شي را با به سرعت برگرداندن وارد بدن كند                  
 . قصد انرژي جمع كنيبه چه درد مي خورد؟ تو مجبور نيستي با

 

 در فالون گونگ وجود دارد؟� تنفس جنيني � و � گذاشتن اصولي در صد روز � آيا مسائلي مثل 

ما در حال حاضر از وراي همه مراحل ابتدايي متزلزل عبوركرده       . ما آنها را تزكيه نمي كنيم     . آن چـيزها در سطح بسيار پاييني هستند       
 .ايم
 

  در فالون گونگ وجود دارد؟(Yin and Yang)يين و يانگ آيا تكنيكي براي رسيدن به 

وقتي تو از وراي آن مرحله عبوركرده اي، ديگر . ايـن همچنيـن چـيزي اسـت كـه بـراي رشـد شـي در سطح پايين بكار برده مي شد               
ه آموزش واقعي پير خودت هر روش تزكيه اي را كه عمل كني، تا آنجا ك. احتياجي نداري كه به باالنس يين و يانگ در جسمت توجهي كني           

تمام آن چيزهايي كه قبال بدست آورده اي دور خواهي انداخت و هيچكدام از              � را بدسـت آورده اي و از سـطح پايين خارج شده اي، مطمئنا             
عمل درست به اين شكل . وقتي كه به يك سطح ديگري مي رسي، مجموعه ديگري از چيزها رشد خواهند نمود        . آنهـا را نگـه نخواهي داشت      

 .مي شود
 

 آيا مي توانم وقتي رعد و برق است تمرين كنم؟ آيا رهرويي از فالون گونگ از صدا ها مي ترسد؟

يك روز، شاگردانم را در حياط يك سازماني در پكن داشتم تعليم مي دادم، هوا باراني . مـي خواهـم ايـن را بـا يك مثال توضيح بدهم         
ديدم كه باران مي خواهد     .  تمرينهاي تزكيه را كه من فقط به مريدانم مي گويم انجام مي دادند             شاگردان. بـود، بـا رعـد و برقي باالي سرمان         

ابرها بسيار پايين بودند و باال و پايين در باالي ساختمان مي            . باران به هر جهت نباريد    . بـبارد قـبل از آنكـه آنهـا تمرينهايشـان را تمام كنند             
ما مي توانستيم به .  بود، يك رعد به قسمت بيروني اصابت كرد اما به هيچوجه به ما صدمه اي نزد           رعد و برق مي غريد و خيلي تاريك       . رفتند

اين نشان مي دهد كه ما وقتي تمرين تزكيه را انجام مي دهيم حمايت . وضـوح اصـابت رعـد و برق به زمين را ببينيم اما به ما صدمه اي نزد           
از صداها . هر وقت كه بخواهم تمرين مي كنم، يا هر زمان كه وقت دارم          . يتي نمي دهم  مـن معمـوال به هوا هنگام تمرين اهم        . شـده هسـتيم   

رهروان روشهاي ديگر همگي از صداها مي ترسند، زيرا وقتي آنها در سكوت كامل صداي بلندي را مي شنوند، معموال احساسي           . نمـي ترسـم   
تو گمراه نخواهي شد . اما تو نبايد نگران باشي . سمشان خارج مي شود   دارنـد كـه تمـام انـرژي آنها منفجر مي گردد و مثل يك برق نور از ج                  

 .البته، بعنوان نصيحت به شما جايي ساكت براي انجام تمرين هايتان پيشنهاد مي كنم. وقتي روش تزكيه ما را عمل مي كني
 

 آيا براي رهرو  الزم است شكل شما را تجسم كند؟

 . باز شود، فاشن من را خواهي ديد كه درست در كنار شما استوقتي چشم الهي شما . نه،  آن الزم نيست
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آيا شرايطي براي انجام پنج تمرين وجود دارد؟ آيا همه آنها يكدفعه بايد انجام شوند؟ آيا اين درست است كه موقع انجام 
 اگر تمرين ها را بيشتر از نه بار تمرين در فكر آنها را بشماريم كه آنها نه بار انجام مي شوند؟ آيا اين تاثير منفي خواهد داشت

 انجام دهم يا آنها را اشتباه عمل كنم؟

به عنوان توصيه مي تواني تمرين اول را اول انجام دهي، كه به گرم شدن . تـو مـي توانـي هر كدام از پنج سري تمرينات را انجام دهي        
برسي اگر خودت را آماده كني براي سري تمرين هاي بعدي با تو مي تواني اميدوار باشي كه به نتيجه بهتري . تمـام بـدن تـو كمك مي كند       

تو مي تواني درست يكي از تمرين ها را براي . تو مي تواني مشخص كني مقدار تمرين را بر طبق وقتي كه داري          . انجـام تمريـن اول در آغـاز       
 در كتابم نوشته شده است، مي تواني تعداد آنها را همانطور كه. هر حركتي در تمرين سوم و چهارم نه بار تكرار مي شود         . تمرين انتخاب كني  
بعد .  مي تواني امتحاني كني و از فرزند خود بخواهي كه كنار تو بايستد و تمرين هاي تو را بشمارد            وقتي به خانه مي روي،    . در ذهـن بشماري   

در انجام تمرينات روش تزكيه ما، در آغاز، تو . اشياز انجـام حركت هاي نه گانه، تو مكانيزم انرژي را پيدا نخواهي كرد اگر در جستجوي آن ب              
وقتي به آن عادت كردي، همانطور كه انتظار مي رود بطور طبيعي آن را قطع مي كني اگر تو نتواني بطور                . بـايد تعـداد حـركات را بشـماري        

 .صحيح حركات را انجام بدهي يا بيشتر از نه بار يا كمتر اجرا كني، فقط آنها را صحيح كن
 

 ور مي شود كه براي هر حركتي پاياني وجود دارد، اما پاياني براي پاكسازي نيست؟چط

انرژي آنچنان قوي است كه آن مي . مي چرخد و فورا مي داند كه كي تو تمرين را تمام كرده اي            ) خودكـار   ( فـالون بطـور اتوماتـيك       
اين . رگرداند، كه نمي توان آن را از روش مصنوعي بدست آورد         توانـد در يـك چشـم بهـم زدن تمام چيزهايي كه تو به بيرون رها كرده اي ب                   

در روش تزكيه ديگران، همه چيز تمام مي شود در لحظه اي كه تو    . پايانـي بـراي تمرين نيست، اين فقط روشي است براي برگرداندن انرژي            
مرين را تمام كرده اي به هيچ وجه پاكسازي در حتي وقتي تو ت. در روش تزكيه ما، به هر جهت، متفاوت است       . تمريـن هـا را تمـام كرده اي        

وقتي كه چرخش فالون مطرح مي شود، تو قادر به . تمام مدت متوقف نمي شود، بنابراين ما مي گوييم هيچ پاياني براي پاكسازي وجود ندارد    
اگر تو بتواني آنرا متوقف . نم بفهمي شايد نتواني آن را  وقتي كه من در مورد بعضي چيزها بطور عميق با تو صحبت مي ك                  . توقـف آن نيستي   

 آيا مي تواني فالون را در بدن من متوقف كني؟ . كني فالون درون من هم همچنين مجبور است كه از چرخش به ايستد
 

� ايستاده ـ مثل ـ يك ـ ستون � بعنوان قسمتي از   ( Jieyin and Heshi ) آيا مي توانم با وضعيت جيين و هوشي 
 تمرين كنم؟

اگر . را تمرين نمود� ايستاده ـ  مثل ـ يك ـ ستون � ، نمي شود به شكل � بودا هزاران دست را نشان مي دهد   � ين سري تمرين ها     اول
 . خودت را بيش از حد بكشي، به بدنت صدمه خواهي رساند

 

هايم مي كنم وقتي كه وقتي كه تمرين مي كنم آيا بايد فضاي خالي در زير بغل داشته باشم؟ من احساس كشش در زير بغل
 اولين سري از تمرين ها را عمل مي كنم، چرا؟

در مرحله اوليه وقتي كه جسم تو پاك مي شود، ممكن است اين يا آن عالئم را داشته باشي، اما    . شـايد تو از يك بيماري رنج مي بري        
 .آنها ربطي به تمرينات تو ندارند

 

 اشته اند مي توانند با شاگردان ديگر در پارك تمرين كنند؟آيا آنهايي كه در جلسات سخنراني شما شركت ند

اما نميتوانند آنطور كه من درس مي دهم انجام   . تمـام شاگردان من مي توانند به ديگران تمرين ها را بياموزند           . بلـه، آنهـا مـي توانـند       
هر حال، هستند كساني كه از شاگردان من   به  . وقتي كه من به شما آموزش مي دهم، بطور مستقيم جسمهاي شما را عوض مي كنم               . دهـند 

يـاد گرفـته انـد و بـه محض اينكه شروع به تمرين مي كنند فالون را مي گيرند، زيرا كه هر كدام از شاگردان من فاشن من را پشت سرشان                             
فاصله فالون را مي آنهايي كه خوش شانس هستند بال   . اين به سرنوشت فرد مربوط است     . دارنـد، و فاشـن بطـور اتوماتـيك تقسـيم مـي شود             

 .آنهايي كه شانس كمتري دارند مجبورند اين مكانيزم اسرار آميز را در حين يك دوره طوالني از تمرين رشد بدهند. گيرند
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 را دارند؟� قوي كردن توانايي هاي مافوق طبيعي � ژست هاي بودا چه معنايي در وضعيت تمرين 

من . من آماده تمرين هستم: و فكر اصلي به طريق زير است  . كتي معناي بسياري دارد   هر حر . مـا بـا زبـان قـادر به توضيح آن نيستيم           
 .من جسم خود را پاك نموده ام و وارد حالت پاكسازي شده ام. آماده تمرين قانون بودا هستم

 

 وقتي كه فرد به درجه جسم سفيد شيري رسيده است، آيا او با تمام منفذهاي باز بدنش تنفس مي كند؟ 

براي پاكسازي جسم تو به مرحله سفيد شيري، .  شخصـي تـو به تو خواهد گفت كه تو در حال حاضر اين مرحله را گذرانده اي              تجـربه 
براي رسيدن به اين مرحله، تو بايد سالهاي بسيار، سالهاي بسيار، يا حتي             . من مجبورم حداقل ده ساعت سخنراني كنم، نه كمتر از ده ساعت           

از آنجايي كه شرايط آنچناني . من اينجا درست در زماني كوتاه شما را به اين مرحله آورده ام        . يگران صرف كني  بيشـتر را در روش سيسـتم د       
شما از اين مرحله درست بعد از چندين ساعت بدون آگاهي          . براي شين شينگ وجود ندارد، اين بوسيله پير بر طبق توانايي او انجام مي شود              

اين بدين معناست كه تو وارد . آنطور احساس نخواهي كرد حسـاس خواهـي بـود، اما بعد از مدتي ديگر       يـك روز، بسـيار      . از آن گذشـته ايـد     
در حقيقت، تمام . اين موقعيت اگر روش تزكيه ديگران را تمرين كرده بودي شايد بيشتر از يكسال ادامه پيدا مي كرد           . سـطحي بـاال شده اي     

 . اين چيز ها در سطح پاييني هستند
 

 وانم به تمرين هاي فالون گونگ وقتي در اتوبوس هستم يا در صف ايستاده ام فكر كنم؟آيا من مي ت

. البته، هر چه بيشتر تمرين كني، بهتر است. در روش تزكـيه مـا فكـر بكار برده نمي شود و هيچ زماني براي تمرين تعيين نشده است          
حال، در آغاز، بهتر است كه تو تمرين بيشتري كني براي تقويت به هر . وقتـي تمريـن نمـي كنـي فالون همچنين در حال پاكسازي تو است              

مـوردي بـود كـه بعضي از شاگردان من در مسافرت كاري يك تا دو ماه حضور نداشتند كه در طول آن مدت آنقدر مشغول بودند كه        . فـالون 
فالون هرگز از . لون آنها هنوز هم مي چرخيدوقتـي كـه آنهـا برگشتند متوجه شدند كه تاثيري روي آنها نگذاشته است و فا              . تمريـن نكـردند   

به .  چـرخش بـاز نمي ايستد و به كار تا آنجايي كه خودت را مثل يك رهرو تلقي مي كني ادامه مي دهد و شين شينگ تو را حفظ مي كند              
رفتار مي كني، فالون از بين اگر تو تمرين تزكيه را انجام نمي دهي و مثل يك فرد عادي : هـر حال، مسأله اي هست كه مي خواهم ذكر كنم   

 .مي رود
 

 مي توانم فالون گونگ و تانتاريسم را همزمان تمرين كنم؟

اگر تو فالون را در حين تمرين تانتاريسم . تانتاريسـم همچنيـن فالون را تزكيه مي كند، اما آن را نمي شود با روش تزكيه مخلوط كرد          
. اما تو نبايد دو روش را همزمان تمرين كني. يرا كه اين روش هم قانون ارتدكس استرشـد داده اي مـي توانـي بـه تمرين آن ادامه بدهي، ز      

آن بصورت افقي مي چرخد و روي چرخ آن مانترا وجود     . استفاده مي شود  ) خطوط نصف النهار    ( فـالون در تانتاريسـم بـراي تزكـيه مركزي           
. دي در زير شكم قرار دارد و قسمت جلويي آن بطرف بيرون استفـالون مـا بطـور عمو   . دارد در نتـيجه روش آن از روش مـا مـتفاوت اسـت         

اگر تو فالون ديگري را آنجا جاي دهي، آنها با هم     . قسـمت زيريـن شـكم تـو آنقـدر كوچك است كه فقط يك فالون را مي تواند داشته باشد                    
 . مخلوط خواهند شد

 

 تمرين كند؟ آيا او مي تواند به نوار تكرار نام كوان يين  آيا رهرويي از فالون گونگ مي تواند روش تزكيه ديگر مكتب بودا را
 گوش كند؟ آيا بودهيست ها  مي توانند در خانه بعد از آنكه تمرين فالون  ( Kuan Yin Bodhisattva)بودهيساتوا 

 ين كند؟را تكرار كنند؟ آيا او مي تواند روش ديگر تزكيه را همزمان تمر( Sutra ) گونگ را شروع كرده اند سوترا 

اگـر مي خواهي واقعا تزكيه كني، نه فقط اينكه از  . هـر روش تزكـيه اي راه خـود را بـراي تزكـيه دارد           . مـن ايـنطور فكـر نمـي كـنم         
تو مجبوري به يك . اين موضوعي بسيار جدي است   . بيماريهايـت خالص شوي يا فرم خوبي بگيري، تو بايد خود را وقف يك روش ساده كني                

تو نمي تواني يك تمرين مختلط را داشته . اين واقعيتي حتمي است.  مـي خواهي وارد سطح بااليي از تزكيه شوي         روش سـاده بچسـبي اگـر      
آن از زمانهاي بسيار قديم عبور . روش تزكيه ما يكي از روشهاي در سطح باال است. باشـي حتـي در روش تزكـيه هاي مختلف در مكتب بودا            

درست . از ديد بعدي ديگر،  اين پروسه تغييرات بسيار اسرار انگيز و پيچيده اي دارد       . اعتماد كني تو نمي تواني به احساس خودت       . كرده است 
روش تزكيه هم همينطور است تو نمي تواني . اگر تو قسمتي از آن را عوض كني، بالفاصله اشتباه عمل خواهد كرد            . مـثل يـك وسـيله دقيق      

اگر مي  . همين قانون براي روشهاي ديگر نيز صادق است       . مه چيز اشتباه خواهد شد    چـيز ديگـري بـه آن اضـافه كنـي اگر اينكار را بكني، ه               
ياد گرفتن از . اگر فكري ساده نداشته باشي، در آخر به جايي نخواهي رسيد  . خواهي روش تزكيه اي را تمرين كني، تو بايد به آن تمركز كني            
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آن نمي . ي كه مي خواهند از بيماريها خالص شده و خود را سالم نگه دارند     نقطه نظرهاي قوي ديگران فقط گفته ايست براي بكار بردن آنهاي          
 . تواند تو را به سطح بااليي از تزكيه برساند

 

 اگر من با رهروي از روش ديگر تزكيه تمرين كنم آيا مزاحمتهاي دو طرفه بوجود خواهد آمد؟

 از مدارس تائو باشد، يا مدرسه الهي، يا مكتب بودا، تا آنجايي كه بـدون در نظـر گرفتـن اينكه چه روشي را او تزكيه مي كند،  اگر يكي       
آن حتي براي او خوب خواهد شد اگر با تو . مدرسه اي از ارتدكس باشد،  او مزاحمتي براي تو نخواهد داشت، نه حتي تو مزاحم او خواهي بود                

 . داخلي ندارد، و به او بطور خودكار كمك خواهد كردتمرين كند، زيرا كه فالون موجودي با هوش است، كه كاربردي براي االكسير
 

آيا مي توانم از يك استاد شي گونگ ديگر تقاضاي پاك كردن جسمم را بكنم؟ آيا به من صدمه خواهد زد اگر به سخنراني 
 استادان ديگر شي گونگ بروم؟

. ه اوضاع جسمي شما بعد از آن چگونه مي باشدمـن فكر مي كنم كه همه شما بعد از تمام كردن دوره سخنراني من خواهيد فهميد ك        
اگر تو دوباره بيماري اي داري، چيزي مثل سرماخوردگي يا دل درد، اين بيماري            . هـيچ بيماريـي اجازه ندارد بعد از مدتي به شما حمله كند            

جسم شما را پاك كنند، اين معني را مي اگر از استادان ديگر شي گونگ بخواهيد . اين امتحاني است كه شما الزم است آنرا بگذرانيد     . نيسـت 
در اين مورد اطالعات بد را به خود جذب كرده اي، كه     . دهد كه تو آنچه را كه گفته ام نفهميده يا معتقد نيستي و داراي دلبستگي مي باشي                

است آنها را به خود جذب      استاد شي گونگ ممكن است بوسيله نيروهاي اهريمني تسخير شده باشد، و ممكن              . مـزاحم تزكـيه تو خواهد شد      
وقتي كه به او گوش مي كني آيا دنبال چيزي نيستي؟  به اين مسأله          . اگـر در جلسه سخنراني او شركت كني همان اتفاق خواهد افتاد           . كنـي 

اد صحبت اگر آنچه كه است. خـودت فكـر كـن،  اين مسأله اي از شين شينگ است، و اين مربوط به تو است كه چگونه با آن برخورد مي كني               
. مي كند در باره قانون در سطح باال است يا موضوعي در باره شين شينگ، اين مي تواند براي تو درست باشد كه در سخنراني او شركت كني               

در اصل، اطالعاتي كه تو در حين تمرين بدست آوردي   . حـاال تو به كالس من آمده اي، من تالش سختي را براي پاكسازي جسم تو كرده ام                 
االن من جسم تو را بوسيله از بين بردن چيزهاي بد و نگاه داشتن چيزهاي خوب             .  پيچـيده بـود و جسم تو در وضعيت آشفته اي بود            بسـيار 

تو مي تواني روشهاي ديگر را اگر فكر مي كني      . البته، اگر تو بخواهي روشهاي ديگر تزكيه را ياد بگيري بتو نخواهم گفت نه             . مرتـب كـرده ام    
تو تزكيه قانون بزرگ را شروع . اما اين براي تو خوب نيست كه چندين روش را در يك زمان ياد بگيري         . نيست تمرين كني  كـه مال ما خوب      

آيا اين خنده دار نيست كه در جستجوي چيزي در سطح پايين باشي وقتي چيزي در يك سطح     . كـرده اي ياد بگيري با فاشن من در نزد تو          
 !باال را بدست آورده اي 

 

 بطور مثال، ماساژ، تمرين دفاع از خود، مديتيشن يك انگشتي، رو فالون گونگ مي تواند روشهاي ديگر را ياد بگيرد،آيا ره
 تايچيكوان و غيره؟ آيا اين مسأله اي است كه من در بارة آنها كتاب هايي بخوانم اما تمرين هايشان را انجام ندهم؟

اما بعضي مواقع قلب سنگدل مي شود و احساس ناراحتي خواهي . را ياد بگيريمسـأله اي نيسـت كـه ماسـاژ يـا تمريـن دفاع از خود              
تمرين آنها اين معنا را مي دهد كه چيزهايي را به آنچه كه من به شما داده . مديتيشن يك انگشتي و تايچي به شي گونگ تعلق دارند     . داشت

اما بعضي از مؤلفين اغلب .  آنهايي كه در بارة شين شينگ است بخواني      در بارة كتابها مي تواني    . ام اضافه كني و جسم خود را ناخالص بسازي        
  .نتايجي در مورد بعضي چيزها مي گيرند كه خودشان به آنها اطمينان ندارند، كه افكار تو را مغشوش خواهد كرد

 

آيا . س مي كنندبعضي مواقع اتفاق مي افتد كه دستان من يكديگر را لم� نگهداشتن چرخ مقابل سر � در موقع انجام 
 اشتباهي در آن است؟

 .گشت وگرنه، انرژي دستان تو به عقب بر خواهند. تو بايد آنها را از هم جدا نگهداري. بله
 

در انجام تمرينهاي دوم، وقتي دستانم خسته هستند مي توانم دستانم را براي استراحت پايين بياورم قبل از اينكه دوباره آن 
 را انجام بدهم؟

هر چه بيشتر تمرين    . فايده اي ندارد كه دستانت را در لحظه اي كه آنها درد مي گيرند پايين بياوري               . ري بسيار سخت است   تزكـيه كا  
 .البته،  تو نبايد افراط كني. كني، بهتر است
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 ، چرا يك زن بايد پاي راستش را روي پاي چپ بگذارد؟) لوتوس ( در حالت نشستن ضربدري 

يك زن مي تواند به بهترين نتيجه برسد فقط .  اساسي وجود دارد كه زن از لحاظ جسمي با مرد فرق دارد    در روش تزكـيه ما يك اصل      
نشستن با پاي چپ بصورت ضربدري     . وقتي كه او خود را با جسم فيزيكي خود در بعدهاي ديگر و برطبق شرايط فيزيولوژي خود اصالح كند                  

 .مرد بايد برعكس انجام دهد،  زيرا كه فيزيولوژي بدن او متفاوت است. نزير پاي راست سازگار است با وضعيت فيزيولوژي ز
 

 آيا من مي توانم در حين تمرين به نوار يا موزيك گوش كنم يا مانترا بگويم؟

اگر واقعا مي خواهي كار واقعي براي تزكيه انجام دهي، نبايد به هيچ             . اگـر موسـيقي بـودا خـوب است، تو مي تواني به آن گوش دهي               
گوش كردن به موزيك راهي است كه به تو كمك مي كند كه يك فكر ساده را      . وزيكـي گوش كني زيرا از تو انتظار مي رود كه تمركز كني            م

 .جايگزين هزاران فكر كني
 

فاده آيا آن را با حالتي آرام انجام بدهم يا مجبورم از خاصيت كش آمدن است� نفوذ در دو منتهي اليه كيهان �  در انجام تمرين 
 كنم؟

برخالف . اين تمرين را مثل تمرين سري اول انجام ندهيد        . در انجـام تمريـن، از شما انتظار مي رود كه در حالتي طبيعي و آرام باشيد                
 .اولين سري از تمرين ها، تمام تمرين هاي ديگر در سيستم تزكيه ما در حالتي از آرامش برگزار مي گردند

 

 تزكيه شين شينگ. 3
 

اما شب قبل خوابي ديدم كه در كنترل خود وقتي كه با . برسم ) حقيقت ـ نيكي ـ بردباري ( ه جن ـ شان ـ رن مي خواهم ب
 آيا آن كمكي بود براي باال بردن شين شينگ من؟. كسي شديدا دعوا داشتم نا موفق بودم

فاقاتي كه شين شينگ تو را بهتر مي كنند ات. سعي كن خودت بهتر آنها را بفهمي. بـتو گفـته ام كـه خوابهـا چـه هستند         . بـود � واقعـا 
براي فهميدن اينكه يك شخص خوب يا بد        . براي آنها آماده هستي ظاهر نمي شوند      � آنهـا هرگز وقتي كه ذهنا     . ناگهانـي پديـدار مـي شـوند       

 .هست فقط مي تواني او را وقتي كه آمادگي ذهني ندارد امتحان كني
 

نگ اين معنا را مي دهد كه شخص بايد همه چيز را در صورت درستي يا نادرستي در فالون گو� بردباري � � �Ren آيا رن 
 تحمل كند؟

كه من به آن اشاره مي كنم بدين معنا است كه تو شين شينگ خود را بهتر كني وقتي كه تو با مشكالتي كه با عاليق شخصي    � رن  � 
. ، چيز بدي نيست،  حتي براي فرد عادي       � رن  � قت اين است كه،     حقي. تـو يـا چيزهايـي كـه نمـي توانـي آنهـا را رها كني مواجه مي شوي                   

. ، ژنرال بزرگ سلسلة هان،  از زمان طفوليت به ورزش رزمي عالقمند بود)هان زين (   Han Xin: داستاني مشهور را برايتان تعريف مي كنم
خيابان قدم مي زد، وقتي كه ولگردي به او گفت،         هان زين در    . در آن زمـان، رهـرو ورزش رزمـي هميشه شمشيري را با خود حمل مي كرد                

با آن كلمات،  شخص . � چـرا چـنان چـيزي را بـا خـود حمل مي كني؟  آيا جرأت كشتن كسي را داري؟ اگر جرأت مي كني، اول مرا بكش                        �
هان زين همان كاري را كرد � ! اگر تو جرات نمي كني،  پس از الي دو پاي من بخز �  : ولگـرد گـردن خـود را بيرون كشيد،  سپس ادامه داد           

در حقيقت، فردي با حوصله خواستي      . بعضي افراد بردباري را با ترسويي برابر مي دانند        . مردي با بردباري زياد بود    � او واقعا . كه او خواسته بود   
 موضوع را نمي داني ممكن است تو حقيقت. اگر چه آن درست يا غلط باشد، تو بايد ببيني كه آن برطبق اصول جهاني است         . بسيار قوي دارد  

من دربارة اصلي ديگر صحبت مي كنم،  كه نمي تواند به دنياي فيزيكي ما   � . آن فقط چيزي بي ارزش است     . امـا من آن را مي دانم      � بگويـي   
ت يا غلط است؟  در چگونه مي تواني داوري كني كه آن درس . بعنوان شوخي، شايد تو در يك زندگي قبلي به آنها بدهكار بودي           . مـربوط باشد  

اگر به ديگران آزار رسانده اي، چگونه مي تواني بگويي بردباري خود را تمرين كرده اي؟ اگر واقعا كسي بتو آزار                 . نتـيجه تـو بـايد صبور باشي       
و به معلمت شكايت كرده او شايد به تو فحش داده است يا از ت        . رسانده است،  نه تنها بايد بردبار باشي اما همچنين از او بايد متشكر هم باشي               

 ؟ تو ممكن است    )آيا اين بي عقلي نيست    ( � نيست  ) بي عقل   ( آيا اين يك آكيو     � . اسـت، امـا تـو بـايد هـنوز هـم نسبت به او مديون باشي                
او . واهد كرد اگر در يك اتفاقي مثل او رفتار نكني شين شينگ تو پيشرفت خ            . اما اين برداشتي است از آنچه كه تو مي بيني         . ايـنطور بگويـي   

در ايـن دنـياي مـادي مزيتـي را بدست آورده است،  اما در بعدي ديگر آيا او مجبور نيست كه بتو در عوض چيزي را بدهد؟ و ،  با رشد شين                            
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ا چرا احساس تشكر از او ر. پس تو در يك لحظه سه چيز را بدست آورده اي     . تو بكلي تغيير شكل مي دهد     )  كارما   (شـينگ تـو، مـادة  سـياه          
 .  اما من اينجا با شما رهروان صحبت مي كنم، نه با افراد عادي. نداري؟ اين چيزي است كه يك فرد عادي ممكن است به سختي بفهمد

  

. تسخير نشده اند مي توانند با باال بردن شين شينگ خود از تسخير شدن اجتناب كنند Futi )فوتي ( آنهايي كه بوسيلة 
 ل حاضر بوسيلة فوتي تسخير شده است؟  چگونه مي شود از دست آنها رها شد؟چه بايد كرد اگر شخص در حا

از امروز ببعد، چيزي از آنها اگر منفعت هم داشته . تو فا را امروز بدست آورده اي. يـك راه ارتدكس بر صدها راه نادرست غلبه مي كند      
نگاه كن، � ندي مي كني و در نزد ديگران نشان داده و مي گويي وقتي آنها به تو پول، شهرت،   مي دهند، تو احساس خرس         . باشـد قبول نكن   

چرا از . اما وقتي كه احساس بدي داري و نمي تواني سختي ها را تحمل كني، از پيرت مي خواهي كه تو را معالجه كند                   .  �  !چقـدر من اليقم     
. تو خودت آن مزيت ها را كه آنها بتو داده اند قبول كرده ايآنهـا آن مزيت ها را قبول كردي؟ من نمي توانم در اين مسائل مداخله كنم زيرا       

در . اگر آنها را نمي خواهي برطبق آنچه كه پيرت بتو گفته است تزكيه كن           . بـه ايـن شـكل نيست كه تو فقط مي خواهي مزيت ها را بگيري               
اگر . ا را نخواهي، آنها مجبورند ترا ترك كنندوقتي تو مزيت هاي آنه. فكـرت درسـت باش، و در تصميمت جدي، و ارواح پليد خواهند ترسيد     

تكاني از دست من بطور كلي در يك لحظه     . همچنان آنها تو را تسخير كرده اند، كارهاي پليدي انجام مي دهند پس، من دخالت خواهم كرد                
 .ريافت كنياما فايده اي ندارد اگر تو مزيت هايي كه آنها بتو پيشنهاد مي كنند د. آنها را ناپديد خواهد كرد

 

 آيا اگر فرد در يك پارك تمرين كند بوسيلة فوتي تسخير مي شود؟

. مـن چندين بار به شما گفته ام آنچه را كه ما تزكيه مي كنيم قانون ارتدكس است و يك فكر درست بر صدها فكر پليد غلبه مي كند             
فالون چنان چيز .  داري، هيچ چيزي قادر به تسخير تو نيستتـا آنجايي كه تو رهرويي از قانون ارتدكس هستي و فكر خود را خالص نگه مي              

اگر تو   .فـوق العـاده اي است كه چيزهاي بد وقتي به آن نزديك مي شوند احساس ترس مي كنند، چه برسد به اينكه پهلوي آن باقي بمانند          
اگر من تعداد كساني را كه بوسيلة فوتي  . رسندبـه آن بـاور نمـي كنـي، بـرو و در جاهاي ديگر تمرين كن، خواهي فهميد كه آنها از تو مي ت                        

چه مي خواهي بدست آوري از طريق ادامة تمرين وقتي كه به . خيلي از مردم فوتي دارند   . تسـخير شـده انـد بـتو بگويـم،  تـو خواهي ترسيد              
به هر حال، آن    . ورد خواهي كرد  هدفـت در مـورد از بين بردن بيماريها و سالمتت رسيده اي؟ اگر فكر درستي نداري، با چنان مشكالتي برخ                    

يكي از هدفهاي من براي عمومي كردن اين جريان اين است كه به حل            . اشـخاص را نمـي توان مالمت كرد، زيرا آنها اين اصول را نمي دانند              
 .اين مشكل كمك كنم و تمام چيزيهاي نادرست را درست كنم

 

 ر آينده رشد بدهد؟چه توانايي هاي ما فوق طبيعي اي را يك رهرو مي تواند د

در يك . اين سخت است كه گفته شود، زيرا كه شرايط از شخص تا شخص متفاوت است. مـن نمـي خواهـم در اينـباره صـحبت كـنم          
آنچه كه به حساب مي . در سطحي ديگر،  بعضي ديگر از آنها را رشد مي دهي. سطح، تو بعضي از توانايي هاي مافوق طبيعي را رشد مي دهي      

اما آنچه را . يك توانايي بخصوص مي تواند وقتي كه از وابستگي بخصوصي رها شده اي رشد كند             . گ تو در هر سطح مي باشد      آيـد شين شين   
از جهت ديگر، چنين توانايي هايي در دسترس تو قرار . در مرحلة اوليه خودش است و بسيار باال نمي تواند باشد       � كه تو رشد داده اي مطمئنا     

به هر حال، بعضي از شاگردان در جلسات سخنراني از كيفيت . شـين شـينگ تـو بـه سـطحي باال نرسيده است           نخواهـند گرفـت وقتـي كـه         
بعضي ديگر قدرت هاي . آنها در باران خيس نخواهند شد. آنها در حال حاضر قدرت خدايي را رشد داده اند. مادرزادي خوبي برخوردار هستند  

 .اند را رشد داده (Psychokinesis)جنبش فرارواني 
 

 در � نيستي � در مكتب بودا يا � خأل � : آيا تزكيه شين شينگ،  يا از بين بردن تمام دلبستگي ها، اشاره مي كند به دستيابي
 مدرسه تائو ؟

در مدرسه تائو به آن اشاره مي � نيستي � در مكتب بودا يا �  خأل � آنچـه كـه مـا شين شينگ يا تقوا مي ناميم بيشتر از آني است كه            
 .برعكس، خأل يا نيستي درست قسمتي از آنچه كه ما شين شينگ مي ناميم است. كند

 

 آيا يك بودا تا ابد بودا باقي مي ماند؟

اما اين . وقتـي يـك رهـرو بـه مقام تائو نايل و روشن بين شده است ، او به گروه روشن بينان يا موجودات ملكوتي تعلق خواهد داشت                    
بطور كلي، او آن كارهاي بد را در آن سطح نخواهد كرد، زيرا او حقيقت را              .  انجام دادن كارهاي بد تضمين كند      نمـي توانـد او را علـيه دوباره        
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او مجبور است تمام مدت كارهاي خوب انجام بدهد براي اينكه بتواند تا ابد آنجا               . اگر او آن كار را بكند، دوباره نزول خواهد كرد         . ديـده اسـت   
 . باقي بماند

 

 يت فوق العادة مادرزادي چيست؟ شخصي با كيف

او كيفيت روشن بيني بسيار خوبي را ) 2. (او كيفيت مادرزادي خوبي را دارا است) 1: (او مجـبور اسـت شـرايط فـوق زيـر را دارا باشد           
اين . خورد مي كنداو از تعلقـات كمـتري برخوردار است و با مسائل زميني به آساني بر  ) 4. (او از بـردباري بزرگـي بـرخوردار اسـت       ) 3. (دارد

 .پيدا كردن شخصي با چنين كيفيت باال بسيار مشكل است. همان منظور ما از كيفيت فوق العادة مادرزادي است
 

 آيارهروي بدون داشتن كيفيت مادرزادي خوب مي تواند گونگ را از طريق تمرين فالون گونگ رشد بدهد؟

چنين شخصي كه   . اين غير ممكن است كه اصأل تقوا وجود نداشته باشد         .  مي باشد  بلـه، او مـي تواند، زيرا كه هر كس مادة تقوا را دارا             
اما تو . اگر تو مادة سفيد را نداري، مادة سياه را داري كه در حين تزكيه آن به مادة سفيد تبديل مي گردد. تقوايـي نداشـته باشد وجود ندارد     

بالفاصله كه زجرهايي را تحمل كرده . ينگ خودت زجرهايي را تحمل كنيتو مجبوري براي رشد شين ش: مجبوري كاري اضافي انجام بدهي     
 .تمرين شرط الزم مي باشد و سپس فاشن پير تو مادة سفيد تو را تبديل به گونگ خواهد نمود. اي، گونگ را در عوض خواهي گرفت

 

واند راه زندگيش را از طريق آيا فرد مي ت. گفته شده است كه زندگي شخص در همان زمان تولد از قبل تعيين شده است
 مبارزه تغيير بدهد؟

اما يك فرد عادي نمي . مبارزة فرد نيز از قبل تعيين شده است، در نتيجه او هيچ انتخابي غير از مبارزه ندارد          . ، او مـي توانـد     �مطمئـنا 
 .تواند حوادث بزرگ را تغيير دهد

 

 ا بد هستند وقتي چشمان الهي من باز نيست؟چگونه مي توانم بگويم كه پيغامهايي را كه گرفته ام خوب ي

فاشن من براي . در طي تمرين، مشكالت زيادي ممكن است براي امتحان شين شينگ تو ظاهر شوند             . براي تو مشكل است آنرا بگويي     
زندگي تو باقي خواهند بعضي از آنها براي تجربة . آن اسـت كـه زندگـي تو را از خطر ها حمايت كند، اما او از همه چيز مواظبت نخواهد كرد              

بعضي مواقع ممكن است تو اطالعات غلطي را بدست آوري كه بتو دربارة نمرة بخت آزمايي امروز         . مـاند، تصميم گرفتن،  و فهميدن با خودت        
ي شود و تمام اينها همگي به اين مربوط م . تو ممكن است اطالعات ديگري نيز دريافت كني       . مـي گويـد كه ممكن است درست يا غلط باشد          

هيچ چيزي براي تو اشتباه نخواهد بود  . اگر فكرت درست باشد، هيچ پليدي به تو هجوم نخواهد آورد          . كـه تـو چگونه با آنها برخورد مي كني         
 .تا آنجائيكه شين شينگ خودت را درست نگه داري

 

 آيا من مي توانم تمرين كنم وقتي كه حوصلة نامتعادلي دارم؟

پيغام ها در تزكيه . تو فقط آنجا نشسته و به چيزهاي بد فكر مي كني.  بـه ورود بـه سـكوت نيسـتي        تـو بـا حـال و حوصـلة بـد قـادر            
وقتـي كـه تـو دربـارة چيزهاي بد فكر مي كني و پيغام هاي بد را به تزكيه مي آوري،  تو در واقع راهي اهريمني را با فكر           . موجوديـت دارنـد   

  ياد گرفته اي، يا از پيري واالمقام يا از يك بوداي زنده در فرقة (Yan Zin)يان ذين شـايد تـو تمرين هاي تزكيه را از   . تمريـن مـي كنـي   
. اگر تو برطبق شرايط شين شينگ آنها بطور جدي عمل نكني آنچه كه تو عمل مي كني راه تزكيه نيست كه آنها بتو ياد داده اند     . تانتاريسـم 

چرا اين و آن اينقدر : س خستگي مي كني،  اما فكر تو پر از چنين فكرهايي استاحسا� جسما� ايستاده مثل يك ستون  � بفرض تو درتمرين    
بد هستند، چرا او عليه من شكايت كرد؟  چگونه مي توانم افزايش حقوق بدست آورم؟ قيمتها در حال حاضر دارند باال مي روند، مجبورم چيز                 

وعي يك راه اهريمني را تمرين نمي كني، بدون آنكه از آن آگاه باشي؟ به آيا تو بطور مصن . بيشـتري بخـرم قـبل از ايـنكه آنها گران تر شوند            
 .  همين جهت، بهتر است كه وقتي حال و حوصله نداري تمرين نكني
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 است؟� شين شينگ فوق العاده باال � چه معياري براي 

اگر معياري براي آن بايد . براي فهميدن آنتمام مربوط است به توانايي تو     . شين شينگ براي تزكيه مي باشد و معياري براي او نيست          
چگونه يك موجود روشن بين با آن برخورد مي كرد؟ يك : مـي بـود، تـو مـي توانستي از خودت سئوال كني وقتي كه با مشكلي روبرو بودي             

 .كارگر پيشرفته بدون شك فردي برجسته است، اما او فقط نمونه اي از فردي عادي است
 

اما چه بايد بكنم وقتي كه استادي دروغين . اك به گزارش يا صحبت استاد شي گونگ داشته باشدفرد نبايد طرز فكري شك
 سعي مي كند سر من كاله بگذارد؟

براي شناختن يك حقه باز، تو بايد از داوري خودت   . ايـن اول بـه ايـن مـربوط اسـت كه،  تو بايد ببيني او دربارة چه صحبت مي كند                     
سطح گونگ شخص مربوط است . ردن دربارة خوبي يا بدي استاد شي گونگ ، بايد به شين شينگ او نگاه كني             براي قضاوت ك  . اسـتفاده كني  

 . به سطح شين شينگ او
 

 چگونه مي توانم كارما را از بين ببرم، يا همانطور كه مذهب بودا مي گويد بدهي كارمايي را بپردازم؟

بهترين راه براي انجام آن ترقي شين شينگ تو است، كه مادة سياه فرد را به   . رماانجام دادن تمرين ها راهي است براي از بين بردن كا          
 .سفيد تبديل مي كند، آن ، مادة تقوا مي باشد، و سپس مادة تقوا به گونگ تبديل مي گردد

 

 آيا مقداري پيغام براي رهرو فالون گونگ وجود دارد؟ 

اما ما نقطه نظر مختلفي دربارة اين سئوال با آنها داريم، . نند امتناع مي كنيممـا از بيشـتر چيزهايـي كـه بوداها از آن خودداري مي ك     
توقع بيشتر از آنچه كه همه چيز را ساده بگيري از تو . زيـرا كه ما راهبه ها يا راهب ها نيستيم، و مجبوريم در ميان مردم عادي زندگي كنيم             

رسيدي با رشد پيوستة توان گونگ تو، به همين نسبت توقع شين شينگ فوق العاده         البته، وقتي تو به يك سطح فوق العاده بااليي          . نمي رود 
 .بااليي از تو مي رود

 

 چشمان آسماني. 4
 

صحبت مي كنيد، يك هالة طاليي تقريبا سه متر در باالي سر شما را مي بينم و خيلي هاله ) قانون ( وقتي كه شما دربارة فا 
 چگونه آنرا شرح مي دهيد؟. ر پشت شماهاي ديگر به اندازة بزرگي يك سر د

 .چشم آسماني تو در حال حاضر تقريبا در سطحي باال باز شده است
 

وقتي يكي از مريدان شما بيماري را معالجه مي كرد و محلولي از دهانش را با تمركز به او مي پاشيد كسي در آن نوري طاليي 
 چگونه آن را توضيح مي دهيد؟ . را مشاهده كرد

 .او توانايي هاي مافوق طبيعي را كه آزاد مي شد مي توانست ببيند. خص به خوبي تمرين كرده استاين ش
 

آيا يك كودك از طريق باز شدن چشم آسمانيش تحت تأثير قرار مي گيرد؟ آيا چشم آسماني وقتي باز است انرژي از خود رها 
 مي كند؟

اگر كودك تمرين نمي كند، باز بودن چشم . آسماني او باز شودبـراي يـك كـودك زيـر شـش سـال بسـيار آسـان مي باشد كه چشم            
بهترين راه اين است كه به او اجازه . بنابراين مي بايد كسي در خانوادة او باشد كه تمرين مي كند           . آسـماني او باعـث جـريان انرژي مي گردد         

بهتر است كه .  جريان انرژي بيش از حدي بيرون نرود داده شـود بـا چشـمان آسـماني ببيند كه در نتيجه آن دوباره بسته نگردد، و همزمان            
هر چه بيشتر چشم آسماني مورد مصرف قرار گيرد، به همان نسبت جريان انرژي بيشتري خارج مي گردد، و آنچه                . خـود كودك تمرين كند    

من دربارة .  نتايج بدي نخواهد داشتاگر او محتاط باشد،. كـه تحت تأثير قرار مي گيرد جسم فيزيكي نيست بلكه چيزهايي پايه اي مي باشد        
بعضي از اشخاص نبايد ترسي داشته باشند كه جرياني از انرژي را وقتي چشمان آسماني آنها باز است از           . كودكان صحبت كردم نه بزرگساالن    
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وقتي كه . طح پايين ببينندديگران مي توانند چيزها را در س. دسـت مـي دهـند، اما شخص نميتواند چيزهايي را در سطح بسيار بااليي ببيند    
 .آنها نگاه مي كنند، فاشن من يا استادان عالي مقام فضايي آنها را با انرژي تأمين كرده بطوريكه آنها قادر به ديدن هستند

 

 چرا؟. من حتي ساية شما را ديدم، اما در يك لحظه ناپديد شد.  من نوري طاليي در بدن شما ديده ام

در سطح من چيزها . وقتي من فا را تدريس مي كنم، ستوني از انرژي در باالي سر من ظاهر مي شود. بودآنچه كه تو ديدي فاشن من     
دليلي كه آن در يك چشم بهم زدن ناپديد شد اين است كه تو از چشمان فيزيكي بجاي چشم آسماني استفاده كردي، تو     . به اين شكل است   

 .نمي دانستي چگونه آن را بكار ببري
 

 وانيم از نيروهاي مافوق طبيعي استفاده كنيم؟چگونه مي ت

مـن فكـر مي كنم اگر نيروهاي مافوق طبيعي در دانش نظامي يا رشته هاي باالي تكنولوژي يا جمع كردن اطالعات بكار روند مشكل                
مافوق طبيعي او وقتي كسي برطبق اين خصوصيت ها عمل كند توانايي هاي . جهان ما خصوصيت هاي خودش را دارد  . بوجـود خواهـد آمـد     
حتي اگر كسي اين توانايي ها را براي چيزي خوب بكار ببرد، او قادر نخواهد بود . در غير اينصورت، آنها كار نخواهند كرد. بكـار خواهـند افتاد   

جزات نميتواند نمايش كوچكي از مع. به بيان دقيق تر او فقط مي تواند دركي از آنها داشته باشد       . چـيزي هـا را در سـطحي بـاال انجـام بدهد            
اگر كسي مي خواهد چيزي را تغيير دهد يا بخواهد چيز بسيار مهمي را انجام بدهد،  هيچ كس  . تأثـيري بـر رشـد طبيعي جامعه داشته باشد         
 .نمي تواند روند آن را بطور قطعي عوض كند

 

 چگونه ضمير خود آگاه فرد خارج يا داخل جسم او مي شود؟

آن مي تواند از هر قسمتي از جسم      . البته، آن محدود به همان مكان نيست      . ص داخل و خارج مي شود     بطور كلي،  آن از باالي سر شخ       
چيزي كه بين آنها مشترك است وقتي كه ضمير . بجاي باالي سر همان طور كه در روشهاي تزكيه ديگر تأكيد شده است داخل و خارج شود  

 .خودآگاه داخل جسم فرد مي گردد
 

سپس آن مثل بازشدن گلي است با گلبرگهايي . اف چشم آسماني با دايره اي سياه در داخل آن مي بينممن نوري قرمز در اطر
آيا اين دليل بر بازبودن چشم . بعضي مواقع نور ستاره مي بينم و درخشندگي. كه به سرعت يكي بعد از ديگري باز مي گردند

 آسماني من است؟ 

وقتي كه درخشش را مي بيني چشم آسماني تو كامال در حال باز           .  تو تقريبا باز است    وقتـي كـه نـور ستاره را مي بيني چشم آسماني           
 .شدن است

 

آيا آنها . اما وقتي چشمانم را مي بندم نمي توانم چيزي ببينم. من مي توانم هاله هاي قرمز و سبز را دور سر و جسم شما ببينم
 را با نگاهي ضعيف مي بينم؟

اغلب شخص قادر . ليل است كه تو با چشمان باز نگاه مي كني و نمي داني چگونه با چشمان بسته ببيني    اين بدين د  . نه، اينطور نيست  
بعضي مواقع او مي تواند بطور اتفاقي چيزي ببيند، اما وقتي كه مي خواهد            . نيسـت چشـم هـاي آسـمانيش را وقتي كه باز هستند بكار ببرد              

وقتي كه او توجهي به آن نكند، دوباره آن را . يرا او چشمان فيزيكي خود را بكار مي برددقيقـتر نگاهـي بـه آن بكـند، او چـيزي نمي بيند، ز            
 .خواهد ديد

 

وقتي از او خواسته شد به مظهر فالون نگاه . دختر من تعدادي دايره در هوا ديد، ولي نمي توانست توضيحي براي آنها بدهد
 يا واقعا چشمان آسماني او باز است؟ آ. كند، او گفت درست هماني است كه او در هوا ديده بود

اما بهتر است كه از او نخواهيد اين كار را . بـا يك نگاه به مظهر فالون ما كافي است كه چشمان آسماني كودكي زير شش سال باز شود        
 .يك كودك مي تواند با چشمان آسماني خود ببيند. بكند
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آيا شما مي توانيد به من بگوييد كه چگونه از آن استفاده . ن نيستمچشم آسماني من باز است، اما من قادر به استفاده از آ
 كنم؟

وقتي آن خيلي . وقتـي چشم آسماني تو كامال باز است، خواهي فهميد كه چگونه آن را بكار ببري، حتي اگر تو نتواني آن را بكار ببري               
فرد چيزها را بدون قصد با چشم آسماني مي بيند،        . ار ببريد روشن است و خوب كار مي كند، شما بطور طبيعي مي دانيد كه آن را چگونه بك                

اما اگر بخواهد نگاهي دقيق به آن بياندازد بطور ناخودآگاه از چشمان فيزيكي خود استفاده مي كند، كه از اعصاب بينايي استفاده مي شود،  و            
 .چشم آسماني او براي كار كردن متوقف مي شود

 

 از است مي تواند تمام بعدهاي كيهان را ببيند؟آيا وقتي كه چشم آسماني شخص ب

مي توان گفت، هر حقيقتي را هم كه بتواني ببيني مربوط است به سطحي كه چشم       . سـطوح مختلفـي از چشـم آسـماني وجود دارند          
مرين تو به تدريج سطح با ت. باز شدن چشم آسماني اين معنا را نمي دهد كه تو هر چيزي را در جهان ببيني   . آسماني تو در آن باز شده است      

اين، دوباره،  به اين معني . سپس، تو قادر به ديدن بعدهاي بسياري خواهي بود   . خـود را بـاال بـرده و در آخـر به روشن بيني نايل خواهي شد                
قل  را در زمان خود منت (Dharma) درما   (Sakyamuni)وقتي كه ساكيوموني    . نيسـت كـه آنچـه را تو ديده اي حقيقت همة جهان است             

تعليم داده بود دقيق �هر وقت كه او به سطح باالتري نايل مي شد،  پي مي برد كه آنچه كه قبال    . كـرد،  او بطـور مداوم در حال رشد خود بود           
به همين جهت، در آخر . وقتـي او بـاز هـم به سطح باالتري مي رسيد، پي مي برد آنچه كه تعليم داده دوباره اشتباه بوده است      . نـبوده اسـت   

اين حتي براي او غير ممكن بود كه       . مي توان گفت، هر سطحي اصل خود را دارد        . �هـيچ دارمـاي قطعـي وجود ندارد         � جه گرفـت كـه      نتـي 
بـراي افـراد عـادي، ايـن كامال غير قابل درك بنظر مي رسد كه يك رهرو از طريق تزكيه در دنيا به درجة تاتاگاتا               . واقعيـت جهـان را ببيـند      

(Tathagata)   آنها چيزي دربارة مسائل در سطح باال نمي دانند،  و آنرا قبول هم نخواهند              . يرا كه آنها فقط به سطح او آشنا هستند         برسـد، ز
 . به همين جهت مي گوييم دافا بي حد و مرز است. تاتاگاتا نشان دهندة سطح پاييني از فا ـ بودا است. كرد

 

 د؟آنچه كه ما در جسم شما مي بينيم آيا واقعا وجود دار

 .فقط ساخت آنها با ساخت ما تفاوت دارد. اينطور است،  تمام بعدها از ماده تشكيل شده اند� مطمئنا
 

 چه توضيحي معلم براي آنها دارد؟. اغلب پيش آگاهي هاي من نشان مي دهند كه درست هستند

گونگي كه ما تزكيه كرده ايم در . يين استدر حقيقت، اين قدرتي از توانايي روشن بيني در سطحي پا      . مـا به اين علم غيب مي گوييم       
 .در نتيجه هيچ اختالفي در كل در زمان و مكان وجود ندارد. بعدي ديگر موجويت دارد كه در آن زمان و مكان وجود ندارد

 

 در موقع تمرين، اشخاص، آسمان و شكل ها را رنگي مي بينم،  چرا؟

شايد يكي از آنها را . كه در بعدهاي مختلف تقسيم شده اند. عدي ديگر وجود داردآنچه كه تو ديده اي در ب    . چشم آسما ني تو باز است     
 .آن خيلي زيبا بنظر مي رسد. ديده اي

 

 در موقع تمرين با يك صداي ناگهاني، احساس كردم جسمم با انفجار باز شد و ناگهان چيزهاي زيادي را فهميدم، چرا؟

وقتي قسمتي از جسم رهرو با انفجار باز مي شود، او در بعضي حالت ها . ق مي افتدايـن بـراي بعضـي از رهـروان در حيـن تمرين اتفا            
وقتي تو در سطح مطمئني تزكيه را تمام كرده اي اين براي با انفجار باز    . اين حالت به روشن بيني تدريجي تعلق دارد       . روشن بين خواهد شد   

  .شدن قسمتي از بدن طبيعي است
 

 چرا؟. كه نمي توانم حركت كنمبعضي مواقع احساسي مي كنم 

چرا؟ . در مرحلة ابتدايي تزكيه ممكن است احساسي ناگهاني داشته باشي كه دستان تو يا قسمتي از جسم تو نمي توانند حركت كنند                 
 قدرت خيلي اين. ايـن بخاطـر ايـن است كه شما يك توانايي تثبيت انرژي را بدست آورده ايد كه اين يكي از توانايي هاي مادرزادي تو است                        

و او نمي تواند خود را   ) بي حركت باش    (  ـ  ثابت باش       ��Fix وقتي مي بينيد آدمي شرور در حال فرار است مي توانيد بگوييد             . مفـيد اسـت   
 .حركت دهد
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اال فالون كي مي توانم بيماريها را معالجه كنم؟ من چندين بيمار را قبال معالجه كرده ام و نتيجه اش تقريبا خوب بود، اما من ح
 گونگ را ياد گرفته ام،  آيا وقتي بيماري براي كمك به من رجوع مي كند مي توانم معالجه كنم؟ 

بـدون در نظـر گرفتـن ايـنكه چـه روش تزكيه اي را ياد گرفته اي، چه مدت تمرين كرده اي،  يا توانايي معالجه بيماريها را داري،  بتو                            
اگر تو قادر به معالجة بيماريها در گذشته       . جه نكني،  زيرا كه تو نمي داني االن در كجا قرار داري            نصـيحت مي كنم كه بيماري ديگران را معال        

بودي بخاطر اين بود كه در حقيقت شين شينگ تو خوب بود يا از بعضي از استادان كه اتفاقي از كنار تو گذشتند كمك گرفته اي، ديدند كه        
 به هر حال، انرژيي كه تو تزكيه كرده اي، به همان صورت كه هست قابل استفاده مي باشد،        .تو سعي مي كردي كه كارهاي خوب انجام دهي        

وقتي تو بيماريي را معالجه مي كني با بيمار ميدان شي مشتركي را . و بـه انـدازة كافـي قـوي نيسـت كه تو را از امكان نتايج بد حمايت كند             
تو از بيمار سئوال مي كني . هي بيشتر و بيشتر شي سياه را در جسم خود خواهي برد    اگر اينكار را براي مدتي طوالني انجام د       . سـهيم هستي  

مي تواني بنامي؟ بعضي از استادان شي گونگ به  �  معالجة بيماري�چطور آن را . �كمي بهتر � او مـي گويـد،     � آيـا احسـاس بهـتري داري؟      � 
همچنين يك استاد شي گونگ . �احتياج به يك دورة كامل معالجه داريتو . فـردا و پـس فـردا براي ديدن من بيا     � بيمارانشـان مـي گويـند       

آيا اين حقه بازي نيست؟ چرا نبايد صبر كنيم تا تو به درجه اي از تزكيه برسي؟ در آن زمان،       . صحبت مي كند  � يك سري معالجات    � دربارة  
 كه در وقتي كه تو انرژي تزكيه را رشد داده اي،     ! اهد بود چقدر باشكوه خو  . تـو قـادر بـه معالجة هر كسي كه تحت درمان تو است خواهي بود               

يـك سـطح پايينـي نيست و واقعا مي خواهد بيماريها را نجات دهد، من دستهاي تو را باز خواهم كرد و توانايي هاي تو را براي معالجه ظاهر            
بمنظور گسترش دافا قانون بزرگ و . ي را انجام ندهياگر تو مي خواهي به سطح بااليي از تزكيه وارد گردي بهتر است چنان كار              . خواهم كرد 

و از آنجايي كه آنها كنار من هستند و تحت راهنمايي . شـركت در فعاليـت هاي اجتماعي، بعصي از مريدان من بيماريهايي را درمان كرده اند    
 .من آن كار را انجام مي دهند، هيچ خطري براي آنها نيست

 

 عي را رشد داده ام،  مي توانم آن را به ديگران بگويم؟وقتي من توانايي هاي مافوق طبي

دليل اينكه شما ترغيب . ايـن مسئله اي نيست كه اگر تو متواضع باشي و به كساني كه با فالون گونگ همكاري مي كنند آن را بگويي                      
البته،  تو مي . چيزهايي ياد خواهيد گرفتمي شويد براي تمرين گروهي اين است كه تبادل تجربه براي شما آسان تر خواهد بود و از يكديگر               

به هر جهت، اين نمي . توانـي بـراي كسـاني كه غير رهرو هستند و داراي توانايي هاي مافوق طبيعي به شرط آنكه مغرور نشوي تعريف كني                   
هيچ . يد شدن توانايي ها استالف زني در زمان طوالني نتيجه اش ناپد. شـود،  اگـر تـو بخواهـي كه با غرور در بارة توانايي خود صحبت كني             

 .مشكلي نخواهد بود اگر تو فقط بخواهي دربارة پديدة شي گونگ صحبت كني و بحثي دربارة آنها بدون تمايل شخصي داشته باشي
 

 ما چه تعليم مي دهيم؟. را � نيستي � را تدريس مي كند،  و مكتب تائو � خال �مكتب بودا 

البته،  الزم است ما هم به محدودة چنين .  در مكتب تائو چيزي منحصر به سيستم تزكيه آنها است � نيستي  � در مكتب بودا و     � خال  � 
تزكيه شين شينگ و رها     . را كسب كنيم  � گونگ  � صحبت مي كنيم،  بدون اينكه با قصد         � گونگ  � ما با قصد در مورد تبديل       . آگاهي برسيم 

زندگي در جهان فيزيكي، اجبار به كار .  است، اما ما نگراني بخصوصي براي آنها نداريمكردن تمام دلبستگي ها همان رسيدن به خال و نيستي      
كـردن، بطوريكـه مـا محـدود بـه انجـام دادن چيزي هستيم، كه بطور اجتناب ناپذيري درگير است با مشكالت متمايز بين كارهاي خوب و                             

اين بيشترين خصوصيت مشخصه سيستم روش ما . م شين شينگ استما چه كار بايد بكنيم؟ آنچه كه ما تزكيه مي كني   . كارهـاي بـد اسـت     
 .تا آنجايي كه فكرت را درست نگهداري و برطبق شرايط ما عمل كني هيچ مشكلي با شين شينگ خود نخواهي داشت. مي باشد

 

 چگونه مي توانيم توانايي هاي مافوق طبيعي خود را در مواقع عادي تجربه كنيم؟

اگر تو حساس هستي، مي تواني آنها را . و، مي تواني توانايي هاي مافوق طبيعي را كه رشد داده اي تجربه كني           در آغاز مرحله تمرين ت    
اگر تو اين توانايي ها را بدست نياورده اي و يا جسم حساسي نداري، هيچ راهي براي تجربه آنها           . تجـربه كنـي حتـي اگـر صاحب آنها نباشي          

من مي دانم كه شصت تا هفتاد درصد از شما داراي چشمهاي آسماني باز مي باشيد و .  انجام بدهينـداري مگـر تمريـن هـا را با چشم بسته           
از شما مي خواهم كه با . قـادر بـه ديـدن هسـتيد، امـا شـما فقط به آنها خيره مي شويد و نمي خواهيد در بارة آنها به ديگران چيزي بگوييد          

اما با مسئول بودن درمقابل روش تزكيه، بايد مسلط به زبانت در مقابل        .  تجربه كنيد  مـي خواهم شما در گروه تبادل      . يكديگـر تمريـن كنـيد     
 .به هر جهت، شما به تبادل تجربه بين خودتان تشويق مي شويد كه بتوانيد به يكديگر كمك كنيد. افراد خارج باشي
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 فاشن به چه شكلي است؟ آيا من يك فاشن دارم؟

فقط وقتي كه به وراي تزكيه فاي دنيوي رسيده اي . تو در حال حاضر هيچ فاشني نداري. ستفاشـن درست شبيه خود تزكيه كننده ا     
 .و به يك تزكيه بسيار بااليي نائل شده اي، مي تواني فاشن خود را بدست آوري

 

 چه مدت بعد از اتمام سخنراني فاشان شما با ما خواهد بود؟

آنچه كه منظور من است نه تنها       . ه يكدفعه چيزي را در سطحي باال تمرين كند        ايـن تقريبا تغييري بزرگ براي رهرويي مي باشد كه ب          
وقتي فردي عادي ناگهاني چيزي را بدست مي آورد كه شخص عادي نبايد . تغيـير ذهنيـت او اسـت، بلكه تغيير تمام هويت او نيز مي باشد              

من به تو صدمه خواهم زد اگر در اينجا در بارة . راي حمايت داردداشـته باشـد زندگي او در خطر خواهد بود، در نتيجه احتياج به فاشن من ب               
اغلب استادان شي گونگ جرأت نمي كنند كار را به آساني انجام دهند . قـانون بـدون اينكه توانايي حمايت از تو را داشته باشم سخنراني كنم    

اگر در نيمه راه . تا جاييكه تو به كمال در تزكيه رسيده باشي   فاشن من از تو حمايت خواهد كرد        . زيـرا آنها قادر به پذيرش مسئوليت نيستند       
 .آن را رها كني فاشن خودش تو را رها مي كند

 

آيا اين . بلكه به رشد شين شينگ آنها بستگي دارد. شما مي گوييد تزكيه مردم عادي مربوط به عمل تمرين تزكيه نيست
 ن عمل تمرين تزكيه اگر شين شينگ او خوب باشد؟معنا مي دهد كه فرد مي تواند به حقيقت دست يابد بدو

در هر حال، تو . تا جايي كه شين شينگ خودت را تزكيه مي كني، تقواي تو تبديل به گونگ مي شود          . در اسـاس بـه ايـن شكل است        
 تقوا را مي تواني ذخيره كني، تو مقدار زيادي. اگر اين كار را نكني، تو فقط مي تواني تقوا را ذخيره كني . بـايد خودت را يك رهرو تلقي كني       

تو مجبوري به قانون فا در سطحي باال . اين كافي نيست كه تو بعنوان يك رهرو عمل كني     . كـه هنوز تو چيزي نيستي مگر يك شخص خوب         
ي اگر تو تحت نظر اين براي تو بسيار مشكل خواهد بود كه به درجة بااليي از تزكيه برس   . تو مي داني، من خيلي چيزها به تو گفته ام         . برسـي 

به همين جهت، اين به اين . حمايـت پير خود نباشي، در آن صورت، تو قادر نخواهي بود در سطحي باال تمرين كني حتي براي يك روز ساده        
 .به هر حال، تو نمي تواني بدون رشد شين شينگ خود جذب كيفيت جهاني گردي. سادگي نيست كه به حقيقت نايل شوي

 

 اه دور چيست؟اساس معالجه از ر

من اينجا ايستاده . در نتيجه مي تواند نيروهاي مافوق طبيعي را آزاد كند   . جهان مي تواند بزرگ و كوچك شود      . ايـن خيلي ساده است    
او من مي توانم يا نيروي خود را براي . ام، امـا نيرويـي را كـه مـن رها مي كنم مي تواند بيماري را در جايي بسيار دور مثل آمريكا شفا دهد                        

 .اين است اساس معالجه از راه دور. بفرستم يا اينكه بطور مستقيم روح او را به اينجا بخوانم
 

 چه مقدار از توانايي هاي مافوق طبيعي را مي توانيم رشد بدهيم؟   

آنچه كه مهم است .  يا نهمسئله اي نيست كه تعداد آنها را دقيقا بداني. بيشتر از ده ها هزار نوع توانايي هاي مافوق طبيعي وجود دارند 
احتياجي نيست كه همه چيز را بداني، زيرا كه آن براي تو خوب   . آنچه كه براي تو باقي مانده است تمرين است        . دانسـتن اصول و قانون است     

 .ذاشتوقتي استادي مريد خود را راهنمايي مي كند، به او چيزي نخواهد گفت اما همه چيز را به اختيار درك او خواهد گ. نيست
 

من ديدم كه . در طي جلسة سخنراني،  من مي توانم شما را با چشمان بسته ببينم كه پشت تريبون داريد سخنراني مي كنيد
بعضي مواقع صفحه اي از نور سبز رنگ . پردة پشت شما صورتي بود. ميز هم سياه بود. قسمت خارجي جسم شما سياه بود

 ند؟تمام اينها چه مفهومي دار. دور شما بود

وقتي . وقتي كه تو در حال حاضر چشم سومت باز شده است،  سفيد را سياه مي بيني، و سياه را سفيد  . ايـن بـه سـطح تو بستگي دارد        
 .در درجة كمي باالتر تو رنگهاي مختلف را خواهي ديد. كه تو در يك درجة باالتري هستي همه چيز را سفيد خواهي يافت

 

 سختي ها و امتحانات. 5
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 تي ها امتحاناتي هستند كه استاد براي مريد خود تدارك ديده است؟آيا سخ

چگونه مي تواني تزكية خود را رشد بدهي اگر      . سـختي هـا براي باال بردن شين شينگ تو تدارك ديده شده است             . ايـن حقيقـت دارد    
ا بجاي يك شاگرد كالج در نظر بگيري؟ من شـين شـينگ تـو بـه اندازة كافي خوب نباشد؟ بطور مثال،  آيا مي تواني يك شاگرد دبيرستاني ر        

اگر شين شينگ تو بطور واقعي رشد نكرده است و نمي تواني به مسائل به راحتي برخورد كني يا . فكـر نمـي كـنم تو بتواني اين كار را بكني           
به چنين .  بين كشمكش خواهي كرد آنهـا را رهـا كني، اگر به تو اجازة ورود به بعد باالتري را بدهند بر سر مسألة كوچك با موجودات روشن                      

 .اين به همين جهت است كه تأكيد به مهم بودن تزكية شين شينگ مي شود. چيزي اجازه نمي دهند كه اتفاق بيفتد
 

 چه فرقي است بين امتحانات بين يك رهرو و يك فرد عادي؟

رد عادي مجبور است كه بدهي كارمايي خود را         يك ف . امتحانات تو برطبق راه يك رهرو تنظيم شده است        . هـيچ اختالفـي وجود ندارد     
. اين به اين دليل نيست كه چون يك رهرو هستي پس تو سختي هايي را دارا مي باشي        . بـپردازد و همچنيـن بـا سختي ها روبرو خواهد شد           

ات فرد عادي براي    امتحان. بـه هـر حال، امتحانات تو براي رشد شين شينگ تو ترتيب داده شده است               . يـك فـرد عـادي هـم رنـج مـي بـرد             
من آنها را درست براي رشد شين . در حقيقت، امتحانات شخص از كارماي او نشأت مي گيرد. بازپرداخـت بدهي كارمايي او تنظيم شده است    

 . شينگ شاگردانم بكار مي برم
 

به بهشت غرب داشته  و مريدانش از نوشته هاي بودا در سفر (Tang)آيا امتحانات شبيه آن هشتاد امتحاني كه راهب تانگ 
 اند مي باشد؟

با تعداد امتحاناتي كه براي تو ترتيب � تو دقيقا. بعنوان يك رهرو،  زندگي تو دوباره تنظيم شده است. آن تـا حـدي شبيه آنها مي باشد     
كيفيت مادرزادي تو بستگي آن به . داده شـده است روبرو خواهي شد، نه بيشتر، نه كمتر،  اما الزم نيست هشتادمين امتحانات را داشته باشي         

يك امتحاني بزرگ است براي تو كه تمام چيزيهايي را كه � اين واقعا. آنهـا برطبق سطحي كه تو مي تواني به آنها برسي تنظيم شده اند          . دارد
و فراهم مي شود كه امتحانات به هر طريقي براي ت. يـك فرد عادي به آن وابسته است رها كني كه يك رهرو مي بايستي از آنها صرفنظر كند   

 .گذراندن امتحانات باعث مي شود كه تو شين شينگ خود را رشد بدهي. تو بتواني همة چيزيهايي را كه به آنها وابسته هستي رها كني
 

 چه كار مي توانم بكنم با كسي كه سعي مي كند مانع تمرين من بشود؟

اما اين معنا نمي .  اوليه، تو فاشان مرا داري كه از تو حمايت مي كنددر مراحل. رهـروي فالون گونگ ترسي براي مداخلة ديگران ندارد   
تو نمي تواني انتظار داشته باشي كه گونگ خود را با نشستن روي مبل و نوشيدن چاي قوي                 . دهـد كـه تو با هيچ مشكلي روبرو نخواهي شد          

مقابل خودت مي بيني، اما من بتو كمك نمي كنم،  زيرا آن بعضي مواقع كه تو با سختي مواجه مي شوي، اسم مرا مي خواني و مرا در         . كنـي 
بطور . در خطر هستي من بتو كمك خواهم كرد       � به هر حال، وقتي كه واقعا     . امتحانـي اسـت بـراي تـو كـه بـا كوشش خودت آن را بگذراني                

 .ه اي اجازه داده نمي شود كه اتفاق بيفتدعمومي، تو با خطر واقعي روبرو نخواهي شد، زيرا كه راه زندگي تو عوض شده است، و به هيچ حادث
 

 چطور مي توانم با سختي ها برخورد كنم؟

اين خوب است اگر تو فكر نمي كني آنچه را . من چندين بار تكرار كرده ام كه تو بايد از شين شينگ خودت بطور جدي مواظبت كني            
به . جاوز مي كنند دعوا مي كني ، پس تو مثل يك فرد عادي عمل كرده اياگر با ديگران وقتي آنها به عاليق تو ت  . انجام داده اي اشتباه است    

تمام  چيزهايي كه تو بعنوان مزاحم شين شينگ برخورد مي كني براي آن هستند كه . عـنوان يـك سـالك، تـو نبايد به آن شكل عمل كني       
سائل برخورد مي كني و چگونه مي تواني شين شينگ تمام آنها مربوط مي شوند به اينكه تو چگونه به آن م  . شـين شـينگ تو را رشد بدهند       

 .خود را حفظ كرده و شين شينگ خود را از طريق آنها رشد دهي
 

 و بشريت)  مكان ( بعد . 6
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 چه تعداد بعد در جهان وجود دارد؟ 

ي شمار، آنچه كه در آنچه كه مربوط است به وجود بعدهاي ب. تـا آنجايـي كـه مـن مي دانم، در جهان بعدهاي بي شماري وجود دارند               
آنجـا موجوديت دارد، و چه كساني در آنجا هستند،  با روشهاي علمي حاضر بسيار مشكل است كه جوابي براي آنها پيدا كرد، زيرا كه در حال         

 قادر به ديدن به هر حال، بعضي از استادان شي گونگ يا افرادي با تواناييهاي مافوق طبيعي   . حاضـر بـا علـم جديد نمي توان آن را ثابت كرد            
 .آنها هستند، زيرا كه آنها فقط با چشمان آسماني مي توانند ديده شوند، نه با چشمان فيزيكي

 

 است ؟�  جن ـ شان ـ رن � آيا هر بعدي داراي كيفيت كيهاني 

يفيت عمل مي آن كسي كه برطبق آن ك. مي باشد) حقيقت ـ نيكي ـ بردباري ( � جن ـ شان ـ رن � بلـه، هـر بعـدي داراي كيفيـت         
كـند شخصـي خـوب اسـت؛ آن كسي كه عليه آن رفتار مي كند شخصي بد است؛  شخصي كه به اين كيفيت ها جذب شده فرض بر آن مي                    

 .باشد كه به تائو ملحق شده است
 

 انسان هاي اوليه از كجا آمده اند؟

اين زندگي  .  زمان و حركت او زندگي خلق شد       با گذشت . يكدست بود � آن تقريبا . جهـان آغازين سطوح عمودي و افقي زيادي نداشت        
سازگار بودن با جهان اين معنا را مي دهد  . هيچ چيز بدي در آن زمان وجود نداشت       . آغازيـن آنچـه كه ما مي ناميم با جهان سازگاري داشت           

، موجودات بيشتر و �بعدا. با رشد و تحول جهان، بهشت هايي ظاهر شدند. كه شخص درست مثل جهان است و داراي تمام قدرتهاي آن است  
براي استفاده از اظهار خودمان در سطحي پايين، آنها يك جامعة اجتماعي را بوجود آوردند كه در آن روابط دو طرفه اي                . بيشتري پيدا شدند  

يشتر از كيفيت   آنها شروع كردند به منحرف شدن بيشتر و ب        . در پروسـة ايـن تحـول، بعضـي از موجودات شروع به تغيير كردند              . برقـرار شـد   
� اين به همان خاطر است كه ما رهروان تأكيد زيادي براي           . توانايي هاي خدايي آنها كاهش يافت     . آنهـا ديگـر بـه خوبي قبل نبودند        . جهانـي 

است و را داريم، مي توان گفت،  برگشت به مرحلة آغازين،  شخص هر چه از بعد باالتري بيايد،  بيشتر جذب كيهان شده                  � برگشت به حقيقت    
از آنجا كه نبايد آنها از بين بروند،  آنها به بعد . در دورة تحول جهان بعضي از اين موجودات بد شده اند   . صـاحب توانايـي هـاي بيشـتري است        

بيشتر ، تعداد � بعدا. پايين تر فرستاده شدند كه از سختي ها بگذرند كه در نتيجه بتوانند خودشان را رشد بدهند و دوباره جذب كيهان شوند           
آنهايي كه شين شينگ شان بدتر شده است بيشتر از    . و بيشـتري از انسانها به اين سطح آمده اند و جامعه دوباره شروع به تقسيم كرده است                 

اين فقط به همين شكل ادامه پيدا كرده است،        . ايـن نمي توانند در اين سطح بمانند، در نتيجه يك بعد پايين تري براي آنها خلق شده است                  
اين است پروسة .  فسـاد بشر بعدهاي پايين تر و پايين تري خلق شده است تا اينكه ما به دنياي انساني همانطور كه امروز است رسيده ايم              بـا 

 .تحول بشر
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 لغت نامه

Ah Q   - شخصيتي احمق در يكي از رومان هاي چيني از لو شون           آهو كيو 

Arhat   -سطح نايل شده در تزكيه در وراي فاي دنيويپايين ترين            آرهات 

Baihui -          نقطه طب سوزني در وسط سر        بايي هوي 

Bodhisattva  -   نايل شده به درجة تزكيه، باالتر از آرهات      بودهيستوا 

Dafa  -                     قانون بزرگ        دافا 

Dan  -                      االكسير        دان 

Dan-Jin -           نوشته اي كالسيك در مورد االكسير       دان جين 

Du-meridian -   خطوط نصف النهار در خط وسطي پشت بدن      دو مرديان 

Fa -                           قانون        فا 

Falun -                  چرخ قانون        فالون 

Fashen -    بدن قانون                   فاشن 

Futi  -                   تسخير بوسيلة موجودات ديگر        فوتي 

Gong Fu -         توانايي ـ ورزش رزمي       گونگ فو 

Gong  -                انرژي تزكيه        گونگ 

Guowei -             ي دنيوي       باربري، مرحلة كسب شده در وراي فا       گوويي 

Huiyin -          پشت ( نقطة طب سوزني رشته هاي عصبي        هويي اين( 

Nirvana  -            آزاد از درد و رنج       نيروانا 

Maoyov  -            مدار بهشتي بينابيني        مااويو 

Qi -                       انرژي        شي 

Ren  -           پايداري، مقاومت كردن، بردباري                  رن 

Ren meridian                      خطوط نصف النهار در خط وسطي جلوي بدن 

Shen  -                 خوبي، نيكخواهي، بخشودگي        شان 
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Tathagata -         يك بودا، باالتر از بوداهيستوا       تاتاگاتا 

Varja  meditation                مديتيشن مفتول فلزي 

Xinxing  -    طبيعت قلب       شين شينگ 

Xiulian  -       تزكيه       سوئي ليان 

Yang  -               بخش چپ بدن را كه نرينگي است يانگ مي نامند        يانگ 

Yin  -                  ت يين مي نامندبخش راست بدن را كه مادينگي اس         يين 

 

Yinian  -            قصد، فكر        ينيان 

Zhen  -                حقيقت         جن 

Zhengguo  -      مرحلة بااليي از تزكية ارتدكس، حقيقت كمال        ذنگوگو 

Ziwu  -              خطوط نصف النهار مدار بهشتي        زي او 

  


