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Περιστρέφοντας τον τροχό προς τον ανθρώπινο κόσμο 
  
 
Εκείνοι οι μαθητές του Ντάφα που δεν έχουν ζήσει στην ηπειρωτική Κίνα 
βρίσκουν δύσκολο να καταλάβουν τι εξελίσσεται σύμφωνα με την εξουσία 
του ΚΚΚ. Συγκεκριμένα, όταν οι μαθητές του Ντάφα από την ηπειρωτική 
Κίνα και οι μαθητές του Ντάφα στην ηπειρωτική Κίνα αποκηρύσσουν τις 
διάφορες οργανώσεις του ΚΚΚ, βλέπουν ότι πολλοί μαθητές του Ντάφα ήταν 
μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, και δεν μπορούν να το δεχτούν και 
σκέφτονται, «πώς μπόρεσαν οι μαθητές του Ντάφα να είναι μέλη του 
Κομμουνιστικού Κόμματος;» Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους μαθητές του 
Ντάφα στις μη κομμουνιστικές χώρες να καταλάβουν. Η πραγματικότητα 
είναι, στην ηπειρωτική Κίνα, προτού οι μαθητές του Ντάφα αρχίσουν και 
αυτοί την καλλιέργεια, εκπαιδεύτηκαν στον πολιτισμό του Κόμματος. Εκείνη 
τη στιγμή στην ηπειρωτική Κίνα, το ΚΚΚ ήταν η Κίνα, και η υψηλή κοινωνία 
της Κίνας έπρεπε να είναι μια τάξη μελών Κόμματος. Είχε γίνει ο τρόπος των 
πραγμάτων στην κοινωνία. Όταν κάτω από εκείνες τις περιστάσεις πολλοί 
άνθρωποι προσχώρησαν στο Κόμμα, δεν ήταν επειδή θέλησαν να γίνουν ένα 
μέρος από αυτό, ούτε ήταν επειδή πίστεψαν πραγματικά σε αυτό. Μάλλον, 
ήταν ο μόνος τρόπος για τους ανθρώπους να το κάνουν σε εκείνη την 
κοινωνία. Φάνηκε σαν να έπρεπε ο Κινεζικός λαός ακριβώς να πάει σε εκείνη 
τη πορεία αν το κάναμε διαφορετικά θα σας μάρκαρε ως αιρετικούς και θα 
σας έκανε στόχο για δημόσια καταδίκη από το ΚΚΚ. Φυσικά, οι κακοί 
μπράβοι του Κόμματος είναι πραγματικά μια διαφορετική ιστορία. Και 
μερικοί άνθρωποι δεν προσχώρησαν στο Κόμμα με τη θέληση τους - πολλοί 
πιέστηκαν για να γίνουν μέλη ή έγιναν καθώς οι μονάδες εργασίας τους 
ενώθηκαν συλλογικά. Ακόμα κι αν οι μαθητές του Ντάφα έχουν δημοσιεύσει 
δηλώσεις αποσυρόμενοι δημόσια από το ΚΚΚ, σταμάτησαν στην 
πραγματικότητα να είναι μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος ή της 
Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας πολύ καιρό πριν, επειδή σύμφωνα με 
τους κανονισμούς του ΚΚΚ, εκείνοι που δεν πληρώνουν τη συνδρομή των 
συμβαλλόμενων μελών για έξι μήνες θεωρούνται αυτόματα ότι έχουν 
αποσυρθεί από το Κόμμα. Όταν το 1999 το ΚΚΚ άρχισε να εκδιώκει το 
Φάλουν Γκονγκ, δεν είπαν ότι εγώ είχα προσχωρήσει στην Κομμουνιστική 
Ένωση Νεολαίας στο παρελθόν; Η αλήθεια είναι, ότι τότε υπήρχαν μόνο δύο 
άνθρωποι σε ολόκληρη την μονάδα εργασίας μου που δεν ήταν ακόμα μέλη 
του Κομμουνιστικού Κόμματος ή της Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας, και 
εγώ ήμουν ένας από τους. Εκείνη τη στιγμή η μονάδα εργασίας μου όρισε ότι 
κάθε μεμονωμένο άτομο έπρεπε να προσχωρήσει είτε στο Κόμμα είτε στην 
Ένωση. Εάν ακόμα δεν γινόμασταν μέλη θα είχαμε θεωρηθεί από το ΚΚΚ ως 
αιρετικοί, έτσι ήταν πιο πολύ τυπικό. 
 
Στην επανόρθωση του Φα, ο Δάσκαλος σώζει πραγματικά όλα τα όντα, όχι 
μόνο τους καλούς φυσικά και οι κακοί επίσης συμπεριλαμβάνονται. Συχνά 
έχω πει ότι κατά τη διάρκεια της επανόρθωσης του Φα δεν κρατώ τα λάθη 
του παρελθόντος οποιουδήποτε αισθανόμενου όντος εναντίον του, και ότι 
εξετάζω μόνο τη στάση ενός αισθανόμενου όντος απέναντι στον Ντάφα κατά 
τη διάρκεια της επανόρθωσης του Φα. Με άλλα λόγια, ασχέτως με το ποιά 
όντα είναι ή πόσο τεράστια είναι τα λάθη και οι αμαρτίες που διέπραξαν 
στην ιστορία, εφόσον δεν διαδραματίζουν κάποιον αρνητικό ρόλο όσον 
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αφορά την επανόρθωση του Φα, μπορώ να τους δώσω καλοκάγαθες λύσεις 
και να εξαλείψω τις αμαρτίες και το κάρμα τους. Αυτό είναι το μέγιστο έλεος 
και η αληθινή σωτηρία. Αυτό είναι επειδή στον κόσμο τα θετικά και αρνητικά 
όντα συνυπάρχουν, και αυτή είναι η αρχή του γιν και του γιανγκ και της 
αμοιβαίας δημιουργίας τους. Είναι το ίδιο το ΚΚΚ που επέλεξε να κάνει τον 
Ντάφα εχθρό του. Από τη στιγμή που ανακοίνωσε ότι πρέπει να νικήσει το 
Φάλουν Γκονγκ, το κακό πνεύμα του ΚΚΚ και η αισχρή βασική ομάδα του 
ΚΚΚ, που έχει εκδιώξει τους μαθητές του Ντάφα στον ανθρώπινο κόσμο 
καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Θεούς όλου του κόσμου. Πραγματικά, 
όταν διέδωσα τον Ντάφα, αυτό έγινε στην κοινωνία του ΚΚΚ. Αν δεν είχε 
εκδιώξει τους μαθητές του Ντάφα, θα είχε καταλήξει να σηματοδοτήσει την 
μέγιστη συμβολή σε όλο τον Κόσμο. Εκτός αυτού, η διδασκαλία μου του Φα 
σε εκείνη την κοινωνία ωφέλησε την κοινωνία με πολλούς, πολλούς τρόπους 
και χωρίς καθόλου ζημιά. Όταν η υγεία των ανθρώπων βελτιώθηκε, από 
ποιόν μειώθηκαν οι ιατρικές δαπάνες; Όταν οι άνθρωποι είχαν υγιείς 
οργανισμούς, σε ποιών την κοινωνία συνέβαλαν εκείνοι οι άνθρωποι; Εκείνο 
το Κόμμα έχει κάνει τόσα πολλά κακά πράγματα που φοβάται ότι θα χάσει 
δύναμη και έτσι πάντα τονίζει «την κοινωνική σταθερότητα.» Όταν ο Ντάφα 
διαδόθηκε ευρέως η ηθική των ανθρώπων που βελτιώθηκε, και λόγω της 
γενικής κατάστασης του Ντάφα η κοινωνία άρχισε να σταθεροποιείται 
αληθινά. Φυσικά, ο Ντάφα δεν διαδόθηκε με σκοπό τη σταθεροποίηση της 
ανθρώπινης κοινωνίας αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της βελτίωσης της ηθικής. 
Πολλοί άνθρωποι, που κυμαίνονται από την κεντρική ηγεσία του ΚΚΚ ως τις 
διαφορετικές τάξεις στην κοινωνία, είχαν αναγνωρίσει εκείνο το γεγονός. 
Όμως, η αληθινή φύση του ΚΚΚ είναι, σε τελευταία ανάλυση, αυτή ενός 
δόγματος που περιέχει όλη την κακία που υπάρχει. Δεν θα μπορούσε να 
αντέξει τον Ντάφα [παρά τα οφέλη που αυτός έφερε]. Η εξαιρετικά 
αλαζονική και διαστρεβλωμένη νοοτροπία του που επιθυμεί να ελέγξει τον 
ουρανό, να ελέγξει τη γη, να ελέγξει τους ανθρώπους, και να ελέγξει τα 
μυαλά των ανθρώπων, δεν θα μπορούσε να χειριστεί ακόμη και αυτό το λίγο 
κομμάτι της ενόχλησης. Και ακόμα κι αν είχε ωφεληθεί από τη διάδοση του 
Ντάφα, αυτό δεν έκανε καμία διαφορά, και είχε βάλει στο μάτι στην 
εξάλειψη του Φάλουν Γκονγκ προτού να μπορέσει να ικανοποιηθεί. 
Επιπλέον, εκείνος ο δυστυχής στον ανθρώπινο κόσμο φυσικά παρανόησε 
από τη ζηλοτυπία, και προχώρησε επίμονα με τις επιθυμίες του, αρνούμενος 
να ακούσει άλλες. Αποτέλεσε έναν τέλειο συνεργάτη για το κακό πνεύμα του 
Κομμουνιστικού Κόμματος. Όχι μόνο έκαναν τον Ντάφα εχθρό τους, αλλά 
κατά τη διάρκεια της δίωξης έχουν εξαντλήσει επίσης όλα τα μέσα της 
δίωξης και έχουν εκδιώξει ως το θάνατο ή τραυμάτισαν σοβαρά 
πολυάριθμους μαθητές του Ντάφα που ήταν ή είναι στην πορεία προς τη 
θέωση και που είχαν επιλεγεί χιλιάδες χρόνια πριν. Δεκάδες εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν διωχτεί μέσω ποικίλων τρόπων, και η ορθή πίστη 100 
εκατομμύριων ανθρώπων έχει κατασταλεί. Αυτή η τεράστια αμαρτία των 
εποχών, αυτή η τεράστια αμαρτία με την οποία [οι δράστες] ξεχειλίζουν από 
το κακό και είναι ένοχοι αμέτρητων εγκλημάτων σε όλο το στερέωμα, έχει 
εξοργίσει όλους τους Θεούς στο κολοσσιαίο στερέωμα! Τώρα ακόμη και τα 
στοιχεία των παλαιών δυνάμεων που το είχαν ελέγξει και το είχαν χειριστεί 
το διαλύουν αυτό βιαστικά και το κακό πνεύμα του. Ο κακός σάλος έφυγε. 
Δεν είναι όμως, ότι εκείνοι οι κακοί άνθρωποι έχουν αλλάξει, αλλά ότι το 
κακό πνεύμα που τους έλεγχε έχει αποδεκατιστεί. Με άλλα λόγια, η διάλυση 
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του ΚΚΚ δεν είναι το αποτέλεσμα μιας απόφασης που ελήφθη στην αρχή της 
επανόρθωσης του Φα ότι θα εξαλειφόταν. Η επανόρθωση του Φα είναι για 
να αποκαταστήσει όλα τα κακά όντα, σώζοντας όλες τις ζωές με αυτόν τον 
τρόπο. Είναι το ΚΚΚ που επέλεξε να κάνει τον Ντάφα εχθρό του. Φυσικά, οι 
καλλιεργητές δεν έχουν κανέναν εχθρό, και κανένας δεν είναι άξιος να γίνει 
εχθρός του Ντάφα. Ο σκοπός της έκθεσης του κακού είναι να εμποδιστεί να 
κάνει το κακό. Στο παρελθόν όταν διευκρινίζαμε την αλήθεια πάντα λέγαμε 
ότι δεν ήμαστε ενάντια στο Κόμμα, αλλά αυτό απολύτως δεν σήμαινε [ότι 
εμείς] το αγαπήσαμε ή το αναγνωρίσαμε, και ούτε σήμαινε ότι το 
αποκηρύξαμε. Σήμαινε ότι οι καλλιεργητές δεν έχουν καμία σχέση με 
οποιαδήποτε οργάνωση, πολιτικό κόμμα, ή ουσιαστική μορφή στην 
ανθρώπινη κοινωνία. Με άλλα λόγια, εάν το ΚΚΚ δεν είχε κάνει το κακό 
ενάντια στο Ντάφα, εάν ένα άτομο είναι μέλος Κόμματος ή όχι δεν θα ήταν 
ζήτημα. Και εάν το εξετάσουμε από αυτήν την προοπτική, δεν ήταν η 
συμμετοχή μου στην Ένωση όταν ήμουν νέος το να του δώσω μια ευκαιρία; 
Τώρα, όμως, όχι μόνο το Κόμμα έχει διαπράξει πράξεις του κακού, αλλά οι 
αμαρτίες του είναι ασυγχώρητες και η φύση του δεν είναι πλέον η ίδια. Και 
αυτό θέτει φυσικά τα μέλη του ΚΚΚ σε κίνδυνο. Εάν ένα άτομο δεν 
αποσυρθεί από αυτό, είναι ένα κομμάτι από αυτό, ένα από τα μόριά του, και 
ένα μέρος της σύνθεσής του, και θα γίνει στόχος για εξάλειψη από όλους 
τους Θεούς. Όταν εκείνο το κεφάλαιο της ιστορίας της ανθρωπότητας 
αρχίσει, δεν θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες για τα ανθρώπινα όντα. Μέσω της 
διευκρίνισης της αλήθειας, οι μαθητές του Ντάφα έχουν δώσει άφθονες 
ευκαιρίες στα ανθρώπινα όντα. Στο σημερινό ιστορικό χρόνο, τα ανθρώπινα 
όντα πρέπει να επιλέξουν μια πορεία για το μέλλον της ύπαρξής τους. Εάν 
κάποιος ακούει [σε μας] ή όχι είναι ένας τρόπος με τον οποίο επιλέγει το 
μέλλον του. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω καταστάσεις, [θα δείτε ότι] αν 
και μερικοί μαθητές του Ντάφα ήταν μέλη του Κόμματος ή της Ένωσης σε 
κάποιο βαθμό, αυτό δεν ήταν το ελάττωμά τους, και το ελάττωμα 
εναπόκειται στον επικεφαλή του Κόμματος και στο κακό πνεύμα του 
Κόμματος που επέλεξαν να κάνουν το κακό. Οι μαθητές του Ντάφα δεν 
θέλουν να αφήσουν πίσω οποιαδήποτε ατέλεια∙ το να κάνουν την αποκήρυξη 
«δεν [σημαίνει ότι] αναμειγνύονται με την πολιτική» και ακόμα λιγότερο 
είναι μια τυπικότητα. Αντίθετα, είναι μια προσκόλληση που πρέπει να 
αφαιρεθεί στην καλλιέργεια. Κανένας δεν μπορεί να φθάσει στην 
ολοκλήρωση εάν παραμένει σημαδεμένος από αυτό, ή εάν αναγνωρίζει, το 
χειρότερο πράγμα σε ολόκληρο κόσμο. Επιπλέον, μόνο όταν οι μαθητές του 
Ντάφα είναι σε θέση να το αναγνωρίσουν σαφώς για αυτό που είναι, να το 
εξαλείψουν από τα μυαλά τους και μην το αφήσουν πλέον να παρέμβει με τη 
σκέψη τους, μπορούν να έχουν ισχυρότερες ορθές σκέψεις και να κάνουν 
καλά αυτά που οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν, είναι ένα βήμα στην 
καλλιέργεια που πρέπει να κάνετε. 
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