
Εγκαταλείψτε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις και σώστε 
τους ανθρώπους του κόσμου 
 
 
Οι μαθητές του Ντάφα ως σύνολο έχουν περάσει το στάδιο της προσωπικής 
καλλιέργειας. Τώρα επειδή το τεράστιο ρεύμα της επανόρθωσης του Φα 
προχωρεί μπροστά, το στάδιο της επικύρωσης του Φα από τους μαθητές του 
Ντάφα πλησιάζει στην ολοκλήρωση και η ιστορία πρόκειται να εισέλθει σε 
ένα νέο στάδιο. Από δω και στο εξής οι μαθητές του Ντάφα στην Κίνα όσο 
και ο καθένας, τόσο οι νέοι μαθητές όσο και οι βετεράνοι παρομοίως, θα 
πρέπει να εγκαταλείψουν τις μακροχρόνιες ανθρώπινες προσκολλήσεις και 
να αρχίζουν να δράττουν την ημέρα και να σώσουν εκτενώς τους ανθρώπους 
του κόσμου. Μόλις τελειώσει η τρέχουσα χρονική περίοδος, θα αρχίσει η 
πρώτη μεγάλης κλίμακας διαδικασία ξεριζώματος των αισθανόμενων όντων. 
Για έναν μαθητή του Ντάφα της περιόδου της επανόρθωσης του Φα, η 
προσωπική απελευθέρωση δεν είναι ο στόχος στην καλλιέργεια: όταν 
ήρθατε η σωτηρία των αισθανόμενων όντων ήταν η μεγάλη σας φιλοδοξία 
και αυτή είναι η ευθύνη και αποστολή που η ιστορία σας έχει εναποθέσει 
στην επανόρθωση του Φα και ακόμη λιγότερο θα πρέπει να απογοητεύσετε 
εκείνα τα όντα, καθώς τώρα είστε η μοναδική τους ελπίδα για να εισέλθουν 
στο μέλλον. Για αυτόν το λόγο, όλοι οι μαθητές του Ντάφα, νέοι και 
βετεράνοι, πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν και να αρχίσουν εκτενώς να 
διευκρινίζουν την αλήθεια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους μαθητές του 
Ντάφα στην Ηπειρωτική Κίνα: ο καθένας πρέπει να βγει έξω και να 
διευκρινίσει την αλήθεια, να τη διαδώσει σε κάθε λιβάδι και κοιλάδα, σε 
βουνό και λόφο, να μην παραλείψει ούτε μια περιοχή όπου υπάρχουν 
άνθρωποι. Και όσο για τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν την εξάσκηση 
μόλις διευκρινίσετε την αλήθεια, θα πρέπει να κανονίσετε για αυτούς να 
μελετήσουν τον Φα και να μάθουν τις ασκήσεις το συντομότερο δυνατό. 
Είναι η επόμενη ομάδα μαθητών που θα καλλιεργηθούν. 
 
Όταν διευκρινίζετε την αλήθεια, πρέπει να έχετε ως προτεραιότητα την 
μελέτη του Φα. Και να σταματήσετε να διαβάζετε και να διαδίδετε εκείνες 
τις ψεύτικες γραφές που έχουν δημιουργηθεί από τους σάπιους δαίμονες 
που παρεμβαίνουν στον Φα και διαδίδονται από το κακό εκμεταλλευόμενο 
τους μαθητές που δεν έχουν μελετήσει τον Φα καλά και διατηρούν δυνατές 
ανθρώπινες προσκολλήσεις. Διατηρήστε τις ορθές σας σκέψεις και ορθές 
πράξεις, διατηρήστε ένα ξεκάθαρο νου και λογικά και διεξοδικά σώστε τους 
ανθρώπους του κόσμου. 
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