
Κοσκινίζοντας την άμμο 
 
 
Η Επανόρθωση του Φα είναι στη τελική φάση της, και οι αποδιοργανωτικοί παράγοντες 
στον Κόσμο αργοσέρνουν εκείνους που έχουν αποτύχει να είναι επιμελείς έξω από τις 
τάξεις των ασκούμενων, όπως εκείνους που 1) έχουν έλλειψη λογικής· 2) ενεργούν και 
συζητούν παράλογα· και 3) δεν έχουν αφαιρέσει τις προσκολλήσεις τους, οι οποίες έχουν 
επεκταθεί όλο και περισσότερο, οδηγώντας αυτούς τους ασκούμενους να έχουν μια 
ισχυρή τάση να κοιτούν εξωτερικά και να επιδιώκουν εξωτερικά, χάνοντας την αίσθηση 
της λογικής τους. Τα μέσα της παρέμβασης [των παραγόντων] είναι να αναγκάσουν τα 
μυαλά των ανθρώπων να γίνουν συγκλονισμένα και μπερδεμένα στη μέση των 
παράλογων προσκολλήσεων, οδηγώντας τους να κάνουν κακά πράγματα που βλάπτουν 
τους ασκούμενους και κάνουν ζημιά στην Επανόρθωση του Φα, έτσι κάνοντάς το πολύ 
δύσκολο να γυρίσουν πίσω και να τα πάνε καλά πάλι ακόμα κι αν το επιθυμούν. Αυτό 
είναι επειδή μόλις κάνει κάποιος σοβαρή ζημιά στους ασκούμενους, και έχει προκαλέσει 
μερικούς ασκούμενους να πέσουν - ή ακόμα να τοποθετηθούν ανάμεσα των τάξεων 
εκείνων που θα εξαλειφθούν - πώς μπορεί ένα τέτοιο τεράστιο καρμικό χρέος να 
ξεπληρωθεί; Και εφόσον εκείνο το άτομο που κατέστρεψε ήταν ασκούμενος του Ντάφα, 
μολοταύτα, υπάρχει καμιά διαφορά ουσιαστικά μεταξύ του αυτού και της δίωξης κατά 
τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα; Η αμαρτία είναι η ίδια με αυτήν του κακού. 
 
 Προς το παρόν μια συμμορία ειδικών πρακτόρων έχει κάνει ακριβώς ένα τέτοιο πράγμα, 
στήνοντας έναν κακό ιστοχώρο στο όνομα μίας ασκούμενης και προχωρώντας τόσο πολύ 
ώστε να εξαπατήσει και να παραπλανήσει τους ανθρώπους στο όνομα της Μέι Γκε. Η 
Μέι Γκε είναι ακριβώς στο πλευρό μου, ωστόσο – πώς θα μπορούσε αυτό που 
ισχυρίζονται να είναι αληθινό; Αυτό τώρα μάλλον γίνεται σημαντική παρέμβαση για τους 
ασκούμενους της Ταϊβάν, και υπάρχουν μερικά παράλογα άτομα που βοηθούν το κακό 
να κυκλοφορήσει εκείνο τον ιστοχώρο ανάμεσα στους ασκούμενους. Κάνοντάς το αυτό, 
στέκεστε στην πλευρά του κακού, συμμετέχοντας στη δίωξη των ασκουμένων, και 
καταστρέφοντάς τους. Έτσι, δεδομένου ότι καταστρέφετε οποιοδήποτε ασκούμενο με 
την κυκλοφορία αυτών των πραγμάτων ισοδυναμεί με ένα τεράστιο ποσό αμαρτωλού 
κάρμα που είναι αδύνατο να μπορέσετε να το ξεχρεώσετε, τί θα κάνετε; 
 
Όποια και να είναι η περίπτωση, η Επανόρθωση του Φα ακόμα εξελίσσεται. Θα πρότεινα 
σε όποιον έχει κυκλοφορήσει τον ιστοχώρο των ειδικών πρακτόρων: ανατρέψτε 
οποιαδήποτε ζημιά που έχετε προκαλέσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα· βρείτε και 
ξεκαθαρίστε τα πράγματα με εκείνους στους οποίους κυκλοφορήσατε εκείνο τον 
ιστοχώρο. Εάν χάσετε ακόμη και ένα μόνο άτομο, θα εξαλειφθείτε μαζί με αυτόν ή αυτήν. 
Διότι ο Νόμος του Κόσμου είναι αυτός: οτιδήποτε κάνει ένα ον, πρέπει να κριθεί 
υπεύθυνος για αυτό. Ο Δάσκαλος είναι συμπονετικός και οι μαθητές του Ντάφα σώζουν 
τους ανθρώπους, αλλά η Επανόρθωση του Φα είναι σοβαρή. Ελπίζω ότι εκείνοι που 
έχασαν προς στιγμήν τις αισθήσεις τους και ενέργησαν ως συνεργός του κακού θα 
συμπεριφερθούν καλά από εδώ και στο εξής. 
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