Για το µυθιστόρηµα Η Καταστροφή Του Κόσµου
Αυτές οι εν λόγω λέξεις δεν είναι δικές µου, αλλά φαίνεται ότι οι περισσότεροι
θεωρούν ότι είναι. Εκείνη τη στιγµή όταν έφευγα, υπήρξαν µερικοί άνθρωποι που
ανησύχησαν πραγµατικά για τον καθέναν και έτσι πήραν ορισµένα µέτρα. Στην
πραγµατικότητα, εκείνη η χρονική περίοδος ήταν για να φανεί εάν οι µαθητές του
Ντάφα πετύχαιναν τη δοκιµασία, και ανταποκρίθηκαν µε ποικίλους τρόπους. Στο
παρελθόν, κάποιος θα µπορούσε αληθινά να δει ένα ξεδίπλωµα διάφορων
ανθρώπινων προσκολλήσεων καθώς επίσης και πώς οι µαθητές µε τις δυνατές
ορθές σκέψεις χειρίστηκαν τα πράγµατα. Αυτό που έχει συµβεί έχει τελειώσει, και
ενδιαφέροµαι µόνο για το εάν οι µαθητές του Ντάφα είναι τελικά ως το πρότυπο.
Ένα µυθιστόρηµα είναι ακριβώς ένα µυθιστόρηµα, εντούτοις, και είναι µόνο ένας
από τις πολλές µεθόδους που οι µαθητές του Ντάφα έχουν χρησιµοποιήσει για να
επικυρώσουν τον Ντάφα και να σώσουν τα αισθανόµενα όντα. Ενώ το
περιεχόµενο ενός µυθιστορήµατος µπορεί να περιλάβει τα πράγµατα που οι
µαθητές του Ντάφα έχουν έρθει να καταλάβουν µέσω της καλλιέργειας, εκείνα δεν
µπορούν να θεωρηθούν ως ιστορικό αρχείο. Εάν δεν είχα µιλήσει για τη
διαδικασία της Επανόρθωσης του Φα, ακόµη και οι Θεοί θα ήξεραν πολύ λίγα για
αυτήν.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι αυτό: Έχετε περάσει από µεγάλες δοκιµασίες και
δυσκολίες για να φθάσετε όπου είστε σήµερα. Με κάθε τρόπο, δεν πρέπει να
αφήσετε την καρδιά και το µυαλό σας περίπου όπως το φυτό (φακή του νερού),
που αναταράσσεται στο πρώτο ρεύµα του αέρα.
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Σηµείωση συντάκτη: Το ακόλουθο είναι το σχετικό απόσπασµα από το εν λόγω
µυθιστόρηµα.
Στο Λου Τσινγκ δόθηκε το φαξ και έριξε µια στενή µατιά. Στο φύλλο, κατά
προσέγγιση A4 στο µέγεθος, ήταν ακριβώς µερικές σύντοµες προτάσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη πόσος καιρός είχε περάσει, ο Λου δεν θα µπορούσε να
ανακαλέσει ακριβώς τι γράφτηκε σε αυτό, και ήξερε µόνο ότι η γενική ιδέα ήταν:
«∆εν χρειάζεται να ρωτήσετε ποιος είµαι – Οι µαθητές του Ντάφα όλοι πρέπει να
το ξέρουν αυτό. Απολύτως δεν θα επιτρέψουµε στο Μέγα Νόµο του σύµπαντος
για να δεχτεί επίθεση στον ανθρώπινο κόσµο. Αµέσως κάνετε βήµα προς τα
εµπρός για να προστατεύσετε τον Ντάφα, και πηγαίνετε αµέσως στο Πεκίνο και
στις επαρχιακές κυβερνήσεις. Όποιος ακόµα δεν κάνει ένα βήµα προς τα εµπρός
σε αυτό το σηµείο δεν είναι πλέον µαθητής µου.»
http://www.falundafa.org/book/eng/articles/20070510A.html
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