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Εξάλειψη του κακού 
 
 
Κατά τη διάρκεια, τα αποβράσματα οι μυστικοί πράκτορες του κακού ΚΚΚ έχουν 
μαζέψει συνεχώς τις αποκαλούμενες «πληροφορίες του Φάλουν Γκονγκ.» Η διάδοση 
του Ντάφα, εντούτοις, είναι απλώς χάριν της καλλιέργειας των ανθρώπων, και στη 
διάδοση του Φα, όλα γίνονται ανοιχτά και χωρίς μυστικά. Ακόμη καθώς το κακό Κόμμα 
πραγματοποιεί την παράλογη, απαίσια δίωξη των μαθητών του Ντάφα, τα πάντα που 
οι μαθητές του Ντάφα σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει για να αντιμετωπίσουν τη δίωξη 
είναι ανοικτά – μέχρι του σημείου που πολλά πράγματα τίθενται εγγράφως στον 
ιστοχώρο Clearwisdom και μοιράζονται ανοιχτά. Οι πράξεις των αποβρασμάτων 
μυστικών πρακτόρων του κακού Κόμματος γίνονται στην πραγματικότητα, κατά 
πρώτον, επειδή [το ΚΚΚ] ξέρει ότι η δίωξη είναι αβάσιμη και αισθάνεται άβολα για 
αυτήν. Έτσι αυτό μπλοφάρει και κάνει παλικαρισμούς για να δείξει δύναμη. 
Συγχρόνως, γίνονται έτσι ώστε τα μέλη του ΚΚΚ να μπορούν να εξαπατήσουν το ένα 
άλλο, να δημιουργήσουν ψεύτικες πληροφορίες, και να βρουν λόγους για τη δίωξη, και 
όλο αυτό γίνεται χάριν μιας χούφτας ατόμων που έχουν δεσμευτεί για τη δίωξη του 
Φάλουν Γκονγκ. Αλλά όταν πρόκειται για εκείνους τους ανθρώπους που δεν σκέφτονται 
για τους εαυτούς τους, και που δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό - ειδικά 
εκείνοι που, αφού ενσταλάχτηκαν με τον κακό πολιτισμό του Κόμματος, χρησιμοποιούν 
τις προοπτικές, τη λογική, και τα πρότυπα του κακού Κόμματος, τα οποία δεν είναι 
εκείνα των κανονικών ανθρώπων, για να κρίνουν τι είναι ευγενικό ή μοχθηρό, καλό ή 
κακό, και τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει - το κακό Κόμμα τους έχει χειριστεί και τους 
έχει χρησιμοποιήσει πολύ εύκολα, και έχουν γίνει πλήρως επαίσχυντα εργαλεία του 
κακού Κόμματος. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαπράξει πράγματι 
κολοσσιαίες αμαρτίες στη δίωξη των μαθητών του Ντάφα, και είναι πέρα από λύτρωση. 

 
Στη διάδοση του Φα και στη σωτηρία των αισθανόμενων όντων αυτά τα χρόνια, έχω 
συμπεριλάβει πραγματικά τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και τα 
επαγγέλματα, και δεν έχω μεταχειριστεί κανένα διαφορετικά από άλλα. Κατά τη 
σωτηρία από τον Ντάφα, όλα τα όντα είναι ίσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
είναι στα πολύ κακά επαγγέλματα, όπως οι μυστικοί πράκτορες. Όταν τα λογοτεχνικά 
ή καλλιτεχνικά έργα απεικονίζουν τους ανθρώπους σε αυτά τα επαγγέλματα ως 
ήρωες, αυτό γίνεται από πολιτική ανάγκη και για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 
εθνικισμού, γίνεται για να μείνει στην εξουσία, και είναι ανθρώπινα όντα που τους 
αποκαλούν «ήρωες.» Στα μάτια των Θεών, είναι οι χαμηλότεροι και οι πιο 
εγκληματικοί των ανθρώπων, είναι ψεύτες και πρόσωπα που βλάπτουν την 
ανθρώπινη ηθική. Οι χαρακτήρες και η συμπεριφορά τους είναι αξιοκαταφρόνητα και 
επαίσχυντα, οι πράξεις τους είναι εγκληματικές. Είναι διαφορετικοί από τους 
ιδιωτικούς αστυνομικούς που υπό κανονικές συνθήκες διαλευκάνουν τα εγκλήματα. 
Αλλά μην ξεχάστε ότι οι ανθρώπινες υποθέσεις προγραμματίζονται από τους Θεούς, 
είτε οι άνθρωποι ερμηνεύουν τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσονται ως καλό ή κακό. 
Τα ανθρώπινα όντα έχουν κάρμα, και για αυτόν τον λόγο πρέπει να περάσουν από τον 
κύκλο της καρμικής ανταπόδοσης. Εάν οι Θεοί δεν θέλουν να γίνει κάτι, κανένας δεν 
θα είναι σε θέση να το κάνει, ανεξάρτητα από εάν τα ανθρώπινα όντα πιστεύουν ότι 
αυτό είναι καλό πράγμα. Και με εκείνα τα πράγματα που οι Θεοί θέλουν πραγματικά 
να κάνουν, οι ενέργειες των ανθρώπινων όντων είναι μόνο μέρος του ξεπληρώματος 
της καρμικής ανταπόδοσης. 
 
Ενώ ο Φα διαδιδόταν κατά τη διάρκεια των ετών, υπήρξαν πράγματι μερικοί 
άνθρωποι που έκαναν αυτόν τον τύπο εργασίας και που, παρά τα αρχικά κίνητρά τους 
για να εισέλθουν, έγιναν γνήσιοι μαθητές του Ντάφα αφού κατάλαβαν τον Ντάφα. 
Κατά συνέπεια έδωσα συνεχώς ευκαιρίες σε τέτοιους ανθρώπους, γιατί μεταξύ τους 
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πραγματικά υπήρξαν μερικοί με καλές βάσεις και οι οποίοι ήταν άριστοι άνθρωποι 
στις προηγούμενες ζωές τους και μερικά ήταν όντα που ήλθαν κάτω από υψηλά 
βασίλεια. Έτσι δεν θα μπορούσα να τους αρνηθώ τη σωτηρία ακριβώς επειδή ήταν 
μυστικοί πράκτορες σε αυτήν τη διάρκεια ζωής. Η ζωή είναι πολύτιμη, και η 
διαδικασία του περάσματος από τη ζωή πολύτιμη, έτσι τους έχω πάντα περιμένει τους 
να γίνουν συνειδητοί - αυτό, ακόμα κι αν οι μαθητές του Ντάφα υφίσταντο τη δίωξη 
στα χέρια τους. Και προκειμένου να τους σώσω, είπα ακόμη και στους μαθητές του 
Ντάφα να τους διευκρινίσουν την αλήθεια ενώ εκδιώκονται. Οι εγκληματίες όχι μόνο 
δεν έχουν ακούσει, αλλά το κάρμα τους έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερο – στο σημείο που 
δεν μπορούν πλέον να σωθούν. Επιπλέον, σε αυτό το σημείο η παρέμβαση από τους 
μυστικούς πράκτορες έχει αναπτυχθεί σε μια τάση της δίωξης των μαθητών του 
Ντάφα, και αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Η χρήση των αποβρασμάτων των 
μυστικών πρακτόρων για να στοχεύσουν την καλλιέργεια των μαθητών του Ντάφα με 
τέτοιο τρόπο, όπως κανονίστηκε από τις παλαιές δυνάμεις, δεν μπορεί απολύτως να 
αναγνωριστεί. Αντιμετωπίζοντας το από την άποψη της καλλιέργειας, δεν είναι σαν 
υπάρχει κάποια αναπόφευκτη σύνδεση μεταξύ της καλλιέργειας και εκείνων των 
αποβρασμάτων μυστικών πρακτόρων, οι οποίοι είναι οι χαμηλότεροι των 
χαμηλότερων της ανθρώπινης φυλής. Κατά συνέπεια δεν θα αναγνωρίσω πλέον αυτόν 
τον τύπο πράγματος, και στο μέλλον, αυτός ο συγκεκριμένος τύπος πράκτορα δεν θα 
υπάρξει, ούτε θα υπάρξει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα έχει αυτόν τον τύπο του 
αποκρουστικού επαγγέλματος. 
 
Εφεξής, οι Θεοί και Εγώ θα αφαιρέσουμε εντελώς το μέλλον αυτού του είδους του 
ανθρώπινου επαγγέλματος, και θα αφαιρέσω την καλή τύχη στις ζωές των 
αποβρασμάτων μυστικών πρακτόρων που έχουν δημιουργηθεί από το κακό ΚΚΚ από 
τις 20 Ιουλίου του 1999, και θα τους κάνω πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουν τις ζωές 
τους, πληρώνοντας στη διαδικασία για τις αμαρτίες που δέσμευσαν. Και αυτό ισχύει 
ειδικά για όλους που συμμετείχαν και προγραμμάτισαν το γεγονός της Ατλάντας: η 
καλή τύχη στις ζωές τους θα αφαιρεθεί εντελώς. Αρχίζοντας από αυτήν την στιγμή, θα 
πληρώσουν για το αμαρτωλό κάρμα τους, [η δυστυχία του οποίου θα τους αφήσει] να 
εύχονταν να ήταν νεκροί. Στη γρήγορη διαδοχή θα πεθάνουν και θα κατεβούν στην 
κόλαση. Η ίδια μοίρα αναμένει κάθε μυστικό πράκτορα του ΚΚΚ, στην Κίνα ή στο 
εξωτερικό, που αποτυγχάνει να μετανοήσει και να αλλάξει τους τρόπους του/της. 
Σώζω όλα τα αισθανόμενα όντα, αλλά εκείνοι που δεν θέλουν να έχουν μέλλον εν 
τούτοις δεν μπορεί να τους επιτραπεί να καταστρέψουν την ευκαιρία των 
αισθανόμενων όντων για τη σωτηρία. 
 
Εκείνοι που διώκουν ακόμα τους μαθητές του Ντάφα: Ελπίζω ότι αληθινά θα 
καταλάβετε ποιο είναι το Φάλουν Γκονγκ, καθώς επίσης και γιατί το κακό Κόμμα έχει 
διώξει τους μαθητές του Ντάφα. Ελπίζω ακόμη περισσότερο ότι θα έχετε ένα καλό 
μέλλον. 
 
Λι Χονγκτζί 
9 Φεβρουαρίου 2006 
 
http://www.falundafa.org/book/eng/articles/20060209A.html 
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