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Ως δάσκαλός σας, αναγνωρίζω μόνο την κύρια ψυχή ενός μαθητή του Ντάφα. Και όλες οι 
υπέροχες και αξιέπαινες συνεισφορές που έχουν κάνει οι μαθητές του Ντάφα κατά τη 
διάρκεια της Ιστορίας έχουν γίνει από τα κύρια, επιφανειακά σώματα των μαθητών. 
Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός. Η πολυπλοκότητα που εμπεριέχεται στην 
επανόρθωση του Φα του Κόσμου είναι πέραν ανθρώπινης κατανόησης, και η παρέμβαση 
που κανονίστηκε από τις παλαιές δυνάμεις είναι αξιοπρόσεκτα σφοδρή. Έτσι ως δάσκαλός 
σας δεν θέλησα να μπερδευτείτε στις πολυδαίδαλες περιπλοκότητες της κατάστασης και 
ως εκ τούτου να επηρεαστεί η καλλιέργειά σας. Θέλω να έχετε τη μέγιστη μεγαλοψυχία και 
συμπόνια προς τα αισθανόμενα όντα. Όταν δέχεστε παρέμβαση οποιουδήποτε είδους, αν 
καταφέρετε να μην επικεντρωθείτε υπερβολικά στα συγκεκριμένα πράγματα που 
συμβαίνουν και έτσι παραμείνετε ατάραχος, τότε θα καταφέρετε να την ξεπεράσετε 
ολοκληρωτικά, και θα έχετε ακόμα μεγαλύτερη πανίσχυρη αρετή.  
 
Η αλήθεια είναι, οτιδήποτε δεν είναι σύμφωνο με τον Ντάφα ή τις ορθές σκέψεις των 
μαθητών του Ντάφα είναι αποτέλεσμα της ανάμιξης των παλαιών δυνάμεων, και αυτό 
περιλαμβάνει όλα τα μη ορθά στοιχεία που έχετε. Και γι΄ αυτό έκανα την αποστολή ορθών 
σκέψεων ένα από τα τρία κύρια πράγματα που οι μαθητές του Ντάφα έχουν να κάνουν. Η 
αποστολή ορθών σκέψεων στοχεύει πράγματα που βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά και στο 
εσωτερικό κάποιου, και τίποτα μη ορθό δεν αφήνεται να αποδράσει. Είναι μόνο ότι 
υπήρξαν διαφορές στο πως κατανοήσαμε και χειριστήκαμε την αποστολή ορθών σκέψεων.  
 
Μέσα σε έναν ταραχώδη κόσμο και καθώς οι Κοσμικοί νόμοι βρίσκονται σε αταξία, οι 
μαθητές του Ντάφα δρουν από συμπόνια για να σώσουν ζωές, το οποίο φυσικά 
περιλαμβάνει αυτές μέσα στα πεδία [των μαθητών]. Καθώς προσφέρουμε σωτηρία, 
σίγουρα θα δοθούν ευκαιρίες σε όλα τα όντα, και σε μερικά θα δοθούν παρατεταμένες 
ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κάποια όντα πραγματικά θα αλλάξουν 
και θα γίνουν καλά, όμως θα υπάρχουν και κάποια που δεν θα είναι καλά στο τέλος, και 
αυτά χρειάζεται να απομακρυνθούν. Στην πραγματικότητα, κάνετε τέτοια πράγματα καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, και ως δάσκαλός σας κάνω τέτοια πράγματα για 
εσάς επίσης. Αυτά τα είδη παρέμβασης είναι μόνο ένα μικρό κλάσμα των αμέτρητων ειδών 
που υπάρχουν, και δεν είναι κάτι το σημαντικό. Έχετε ήδη καταφέρει να περάσετε μέσα 
από την σοβαρότερη όλων των παρεμβάσεων. Κάποιοι ασκούμενοι μπορεί να έχουν δει 
μερικά πράγματα [που δημιούργησαν ανησυχία], όμως αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από το πως τα αισθανόμενα όντα δρουν, θετικά ή αρνητικά, αυτό το χρονικό διάστημα που 
τα πράγματα είναι σε τέτοια αταξία και καθώς οι μαθητές του Ντάφα προσπαθούν με 
συμπόνια να σώσουν όντα. Αν είναι να σώσουμε αισθανόμενα όντα, δεν μπορούμε να 
εξαλείφουμε όλες τις ζωές – ακόμα πρέπει να δούμε αν μπορούν να σωθούν. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι ζωές, φυσικά, πρόκειται να δράσουν με έναν θετικό ή 
αρνητικό τρόπο, και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα συμβαίνει κατά την επανόρθωση του 
Φα.  Δεν χρειάζεται να αντιδράτε με υπερβολικό τρόπο όταν βλέπετε ένα ον να δρα 
αρνητικά αυτή τη χρονική περίοδο που τα πράγματα είναι ένα χάλι. Μελετήστε τον Φα 
καλά, κάνετε τα τρία πράγματα καλά, και θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε. Στην 
πραγματικότητα, οι παλαιές δυνάμεις τώρα απομακρύνονται, αφότου έχουν κριθεί να 
είναι δαίμονες εναντίον της επανόρθωσης του Φα. Ο δάσκαλος είναι εδώ, και ο Φα είναι 
εδώ, έτσι τίποτα δεν θα βγει εκτός ελέγχου. 
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