
Ο εξαναγκασμός δεν μπορεί να αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων 
 
 
Οι ακλόνητες, ορθές σκέψεις ενός καλλιεργητή υπερβαίνουν τα όρια όλων των 
ανθρώπινων κατανοήσεων, υπερβαίνουν όλα τα ανθρώπινα σκεπτικά και ποτέ δεν θα 
μπορέσουν να κατανοηθούν από τους κοινούς ανθρώπους. Ταυτόχρονα, δεν μπορούν να 
αλλαχτούν από τους κοινούς ανθρώπους, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν 
τα Φωτισμένα Όντα. 
 
Το κακό έχει χρησιμοποιήσει την δύναμη στα χέρια των κακών ανθρώπων για να 
δημιουργήσει αναταραχή για περίπου δύο χρόνια, χρησιμοποιώντας τις πιο ποταπές 
πράξεις στην ανθρώπινη ιστορία – είτε είναι αρχαίες ή μοντέρνες, Κινέζικες ή ξένες – 
και εφαρμόζοντας όλα τα κακόβουλα μέσα για να διώξει τον Ντάφα και τους 
καλλιεργητές του. Ο στόχος του είναι να χρησιμοποιήσει εξαναγκαστικά μέσα για να 
αλλάξει τις καρδιές των μαθητών του Ντάφα και να τους κάνουν να εγκαταλείψουν την 
άσκηση καλλιέργειάς τους. Αυτό είναι μάταιο. Ποτέ πριν στην ιστορία δεν τα κατάφερε 
κάποιος που δίωκε αυτούς με ορθή πίστη. Όλα αυτά είναι απλώς για να χρησιμοποιηθεί 
η παράσταση του κακού προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο Ντάφα και να αφαιρεθούν οι 
θεμελιώδεις προσκολλήσεις των καλλιεργητών ώστε να ελευθερωθούν οι καλλιεργητές 
από τα δεσμά της ανθρώπινης φύσης και του κάρμα. Όλοι αυτοί που έχουν ξεριζωθεί 
δεν ήταν πραγματικοί καλλιεργητές. Παρόλο που το κακό μπορεί να τρέχει ανεξέλεγκτο 
προσωρινά αυτήν την χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιείται, τελικά θα καταλήξει σε 
απόλυτη ατίμωση καθώς κατά την διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα είναι όντα 
καταδικασμένα να ξεριζωθούν. Για πάνω από έναν χρόνο, το κακό έχει εκμεταλλευτεί 
τους κακούς ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία του και οι οποίοι 
χρησιμοποιούν όλων των ειδών τα εργαλεία και τις μεθόδους βασανιστηρίων για να 
χτυπήσουν και να βασανίσουν σκληρά τους καλλιεργητές του Ντάφα. Παρόλο που 
πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν μέχρι θανάτου, χτυπήθηκαν στο σημείο που έμειναν 
ανίκανοι ή στάλθηκαν σε ψυχιατρεία αυτό και πάλι δεν έχει αλλάξει τις ακλόνητες, 
ορθές σκέψεις των πραγματικών καλλιεργητών. [Οι κακοί άνθρωποι] παράγουν 
ψεύτικες ιερές γραφές, δεν επιτρέπουν στους μαθητές να κοιμηθούν, πλάθουν 
καταγγελίες, ενοχοποιούν μαθητές, διαδίδουν ψέματα και τα λοιπά. Όντας απειλημένοι 
σοβαρά, εξαπατημένοι και τρομερά πιεσμένοι από όλα αυτά τα αχρεία μέσα, μερικοί 
μαθητές έχουν γράψει πράγματα όπως οι έτσι αποκαλούμενες «εγγυήσεις για παύση 
εξάσκησης» ή «δηλώσεις μετάνοιας» όταν δεν ήταν στα λογικά τους και πιέστηκαν. 
Καμία από αυτές δεν ήταν γνήσια έκφραση από την καρδιά των μαθητών – έγιναν 
ενάντια στην θέλησή τους. Παρόλο που είχαν προσκολλήσεις, στιγμιαία τους 
εκμεταλλεύτηκε το κακό και έκαναν αυτό που δεν πρέπει να κάνει ένας καλλιεργητής, 
ένας καλλιεργητής πρέπει να εξετάζεται στην ολότητά του. Δεν αναγνωρίζω κανένα από 
αυτά τα πράγματα. Όταν επιστρέψουν στις αισθήσεις τους, αμέσως θα αρχίσουν και 
πάλι να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει ένας μαθητής του Ντάφα κατά την διάρκεια 
αυτής της εποχής και στο μεταξύ θα δηλώσει πως όλα όσα έγραψε και είπε δεν ισχύουν 
και δεν είναι έγκυρα ενώ δεν ήταν στα καλά του λόγω έντονης δίωξης και θα δηλώσουν 
ότι είναι αποφασισμένοι στην καλλιέργεια. Ένας μεγάλος αριθμός δηλώσεων από 
μαθητές σε όλη την χώρα εμφανίζεται καθημερινά. Η τελευταία ελπίδα να αλλάξουν τις 
ενάρετες σκέψεις των μαθητών του Ντάφα μέσω του εξαναγκασμού και της εξαπάτησης 
έχει πλήρως καταστραφεί. Το κακό δεν έχει πλέον κανέναν τρόπο να αλλάξει την 



αποφασιστικότητα που οι μαθητές του Ντάφα έχουν δημιουργήσει από την πραγματική 
τους κατανόηση του Φα μέσω της καλλιέργειας και από την φύση του Φο τους μετά την 
εξύψωση του μπεν τι τους στην πραγματική καλλιέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
παράσταση του κακού έχει πλήρως μετατραπεί σε μια έκθεση προσωπικής αγανάκτησης 
από τους κακόβουλους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας την εξουσία που έχουν στα χέρια 
τους και εφαρμόζοντας τα πιο ποταπά μέσα. 
 
Εφόσον το μόνο κακό που απομένει στην τρέχουσα Επανόρθωση του Φα έχει δει την 
ακλόνητη, σταθερή πίστη των μαθητών του Ντάφα, έχει τρελαθεί και έχει χάσει εντελώς 
τα λογικά του. Παρόλο που οι μαθητές του Ντάφα δεν εμπλέκονται στα πολιτικά και δεν 
εκτιμούν την κοινή ανθρώπινη εξουσία, η δίωξη του κακού στην Κίνα – που αγνοεί όλες 
του τις συνέπειες – θα οδηγήσει τους ανθρώπους στο να μην πιστεύουν καθόλου το 
κυβερνών κόμμα και το καθεστώς του και να παρακούν το κράτος. Η μηχανή της 
προπαγάνδας που διαδίδει ψέματα δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί την 
δημαγωγία. Αυτό είναι επειδή την ίδια στιγμή που το κακό διώκει τον Ντάφα, το έχει 
επίσης κανονίσει έτσι ώστε, κατά την διάρκεια της καμπάνιας, ο τρέχων επικεφαλής του 
κόμματος χρησιμοποιείται για να καταστρέψει το κόμμα και το καθεστώς του από μέσα 
από το κόμμα – αυτό είναι που δεν βλέπουν ξεκάθαρα οι άνθρωποι του κόσμου και 
αυτοί που χρησιμοποιούνται. Τότε οι συνέπειες της προσωπικής τους απέχθειας γίνονται 
μοιραίες και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Και σε αυτήν την δίωξη, οι άνθρωποι του 
κόσμου θα δουν πιο καθαρά όλα όσα έχει κάνει το κακό· οι μαθητές του Ντάφα θα 
γίνονται όλο και πιο ορθολογικοί και ξεκάθαροι στον νου, και, με αποφασιστικότητα και 
ωριμότητα στην καλλιέργεια, θα προχωρούν προς την μεγαλειώδη Ολοκλήρωση. 
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