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Η πραγµατική φύση αποκαλυµµένη
Σταθερά καλλιεργείστε τον Ντάφα, η θέληση ακλόνητη
Η ανύψωση των επιπέδων είναι το βασικό
Ενώπιον των δοκιµασιών η πραγµατική φύση κάποιου αποκαλύπτεται
Πετύχετε την Ολοκλήρωση γίνετε Φο, Τάο ή Θεός.
Λι Χονγκτζί
8 Μαΐου 1999.

Μερικές σκέψεις µου
Πρόσφατα αναφέρθηκε στα νέα ότι η Κίνα ζητά την έκδοσή µου ως υπόδικο πίσω
στην Κίνα µε αντάλλαγµα µια µείωση αξίας 500 εκατοµµυρίων αµερικανικών
δολαρίων του εµπορικού πλεονάσµατός τους [µε τις Ηνωµένες Πολιτείες]. Θα ήθελα
να πω µερικά λόγια για αυτό. ∆ιδάσκω µόνο τους ανθρώπους να είναι καλοί.
Ταυτόχρονα, βοηθώ τους ανθρώπους χωρίς αντάλλαγµα να ξεφορτωθούν τις
ασθένειες και τα προβλήµατα της υγείας τους και τους καθιστώ ικανούς να φτάσουν
σε υψηλότερα νοητικά επίπεδα. ∆εν ζητώ καθόλου χρήµατα ή υλικά πράγµατα ως
αντάλλαγµα. Όλα αυτά είχαν ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους
ανθρώπους της, και έχει, σε µεγάλη κλίµακα, αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων
προς την καλοσύνη και έκανε το ηθικό τους επίπεδο υψηλό. Αναρωτιέµαι αν για αυτό
θέλουν να µε εκδώσουν ως υπόδικο. Θέλουν να γυρίσω στην Κίνα έτσι ώστε
περισσότεροι άνθρωποι να λάβουν τον Φα και να καλλιεργήσουν τις καρδιές τους;
Εάν πρόκειται για αυτό, παρακαλώ µην αφήσετε την χώρα να χάσει 500
εκατοµµύρια (αµερικανικά) δολάρια για να κλείσει µια συµφωνία – µπορώ να πάω
πίσω και µόνος µου.
Έχω ακούσει, παρόλα αυτά, ότι κανονικά οι άνθρωποι που εκδίδονται ως υπόδικοι
είναι εγκληµατίες πολέµου, εχθροί του κοινού ή υπερασπιστές του εγκλήµατος. Εάν
είναι έτσι, αναρωτιέµαι σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες θα ταίριαζα.
Στην πραγµατικότητα, συνεχίζω να διδάσκω τους ανθρώπους να συµπεριφέρονται µε
την Αλήθεια, την Καλοσύνη και την Ανεκτικότητα ως τις καθοδηγητικές τους αρχές.
Όπως είναι φυσικό, εγώ επίσης έχω θέσει ένα παράδειγµα. Όταν οι µαθητές του
Φάλουν Γκονγκ και εγώ κατακριθήκαµε χωρίς κανένα λόγο και µας φέρθηκαν άδικα,
πάντα επιδείξαµε ευρύτητα νου µε µεγάλη καλοσύνη και σπουδαία ανεκτικότητα, και
σιωπηλά υποµείναµε τα πάντα µε σκοπό να δώσουµε στην κυβέρνηση αρκετό χρόνο
για να διαπιστώσει το τι είµαστε. Αλλά αυτή η ανεκτικότητα καθόλου δεν προέρχεται
επειδή οι µαθητές του Φάλουν Γκονγκ και εγώ φοβόµαστε κάτι. Πρέπει να ξέρετε ότι
µόλις ένα άτοµο µάθει την αλήθεια και το πραγµατικό νόηµα της ζωής, δεν θα
µετανιώσει να παρατήσει και την ζωή του για αυτό. Μην µπερδεύετε το έλεός µας ή
την µεγάλη ανεκτικότητά µας ως φόβο και εντείνετε έτσι τις παράτολµές σας
πράξεις. Αυτοί είναι πράγµατι άνθρωποι που έχουνε ξυπνήσει, είναι καλλιεργητές
που έχουν µάθει το πραγµατικό νόηµα της ζωής. Και ούτε να χαρακτηρίζετε τους
καλλιεργητές του Φάλουν Γκονγκ ότι ασχολούνται µε «προλήψεις». Υπάρχουν τόσα
πολλά πράγµατα που οι άνθρωποι και η επιστήµη έχουν ακόµα να καταλάβουν. ∆εν
υπάρχουν επίσης και οι θρησκείες εξαιτίας της πίστης σε ανώτερα όντα; Στην
πραγµατικότητα, οι αληθινές θρησκείες και τα αρχαία πιστεύω στους Θεούς, τα
οποία είχαν κάνει δυνατή την ηθική της ανθρώπινης κοινωνίας να αντέξει για
αρκετές χιλιάδες χρόνια, είναι αυτά που έχουν επιτρέψει την ύπαρξη της σηµερινής
ανθρωπότητας - το οποίο περιλαµβάνει εσάς, εµένα, τον άλλον και ούτω καθ’ εξής.

Αν δεν γίνονταν αυτά, η ανθρωπότητα θα είχε διαπράξει αµαρτίες καιρό πριν που θα
οδηγούσαν σε καταστροφές, το γενεαλογικό δέντρο των ανθρώπων θα είχε
ξεκληριστεί καιρό πριν και δεν θα υπήρχε αυτό που υπάρχει σήµερα. Η αλήθεια
είναι, ότι η ηθική είναι εξαιρετικά σηµαντική για την ανθρωπότητα. Αν ο άνθρωπος
δεν εκτιµά την αρετή, είναι ικανός να κάνει όλων των ειδών τα κακά πράγµατα, το
οποίο είναι τροµερά επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Τόσα µπορώ να πω στους
ανθρώπους. Στην πραγµατικότητα, η πρόθεσή µου δεν είναι να κάνω κάτι για την
κοινωνία και µε κανένα τρόπο δεν θέλω να αναµιχθώ στις συνηθισµένες ανθρώπινες
υποθέσεις, ακόµη λιγότερο να επιθυµώ την πολιτική δύναµη κάποιου. ∆εν θεωρούνε
όλοι την δύναµη τόσο σηµαντική. ∆εν έχουν οι άνθρωποι ένα ρητό: «Ο κάθε ένας
επιδιώκει κάτι διαφορετικό»; Εγώ επιθυµώ µόνο να επιτρέψω σε αυτούς που
µπορούν να κάνουν καλλιέργεια να λάβουν τον Φα και να τους διδάξω πώς να
βελτιώσουν αληθινά το σίνσινγκ τους, δηλαδή, να βελτιώσουν το ηθικό τους επίπεδο.
Εξάλλου, δεν θα έρθουν όλοι να µάθουν το Φάλουν Γκονγκ, και επιπροσθέτως, αυτό
που κάνω τείνει να µην έχει καµία σχέση µε την πολιτική. Παρόλα αυτά οι καρδιές
των καλλιεργητών που έχουν στραφεί προς την καλοσύνη και των οποίων η ηθική
έχει βελτιωθεί είναι καλοί για οποιαδήποτε χώρα ή εθνικότητα. Πώς θα µπορούσε
κάτι που βοηθάει τους ανθρώπους να γίνουν καλά και να παραµείνουν υγιείς και που
υψώνει το ηθικό επίπεδο των ανθρώπων, να στιγµατιστεί ως µια «κακή θρησκεία»; Ο
κάθε ασκούµενος του Φάλουν Γκονγκ είναι ένα µέρος της κοινωνίας και ο κάθε ένας
έχει την δική του δουλειά ή καριέρα. Απλά πηγαίνουν στο πάρκο να κάνουν τις
ασκήσεις του Φάλουν Γκονγκ για µισή ή µια ώρα κάθε πρωί και έπειτα πάνε για
δουλειά. ∆εν έχουµε κάποιες διατάξεις που πρέπει οι άνθρωποι να ακολουθήσουν,
όπως έχουν οι θρησκείες, ούτε έχουµε ναούς, εκκλησίες ή θρησκευτικές τελετές. Οι
άνθρωποι µπορούν να έρθουν όπως επιθυµούν να µάθουν ή να φύγουν και δεν
έχουµε κατάλογο εγγραφής µελών. Πώς είναι θρησκεία; Όσο για το «κακή» µπορεί,
το να διδάσκουµε τους ανθρώπους να είναι καλοί, να µην παίρνουµε χρήµατα από
τους ανθρώπους και το να κάνουµε πράγµατα για να θεραπεύουµε τους ανθρώπους
και να τους βοηθάµε να παραµένουν υγιείς, να κατηγοριοποιηθεί ως κάτι «κακό»; Ή
είναι κάτι «κακό» επειδή είναι απλά έξω από το πεδίο των θεωριών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος; Εξάλλου, γνωρίζω ότι η κακή θρησκεία είναι κακή
θρησκεία και δεν είναι κάτι που αποφασίζει η κυβέρνηση. Θα έπρεπε µια κακή
θρησκεία να χαρακτηριστεί ως «ορθόδοξη» εφόσον κρατά καλές σχέσεις µε τις ιδέες
συγκεκριµένων απόψεων της κυβέρνησης; Και θα έπρεπε µια ορθόδοξη να
χαρακτηριστεί ως «κακή» αν δεν συµµορφώνεται στις προσωπικές τους ιδέες;
Πραγµατικά, γνωρίζω εξαιρετικά καλά γιατί µερικοί άνθρωποι είναι αποφασισµένοι
στο να αντιτίθενται στο Φάλουν Γκονγκ. Όπως δηλώθηκε από τα Μ.Μ.Ε., υπάρχουν
πάρα πολλοί άνθρωποι που εξασκούν Φάλουν Γκονγκ. Εκατό εκατοµµύρια άτοµα
πράγµατι δεν είναι καθόλου µικρός αριθµός. Ωστόσο γιατί να φοβούνται που έχουµε
έναν µεγάλο αριθµό καλών ανθρώπων; ∆εν αληθεύει ότι όσο πιο πολλοί καλοί
άνθρωποι υπάρχουν, τόσο το καλύτερο και όσο λιγότεροι κακοί άνθρωποι, τόσο το
καλύτερο; Εγώ, ο Λι Χονγκτζί, άνευ όρων βοηθώ τους καλλιεργητές να βελτιώσουν
την ηθική τους και να αποκτήσουν υγεία, το οποίο προκαλεί κοινωνική σταθερότητα
και επιτρέπει στους ανθρώπους να υπηρετούν καλύτερα την κοινωνία µε τα άξια
σώµατά τους. ∆εν ωφελεί αυτό τους ανθρώπους στην εξουσία; Πράγµατι, αυτά τα
πράγµατα έχουν κατορθωθεί αληθινά. Γιατί αντί να µε ευχαριστούνε, θέλουν να
θέσουν 100 εκατοµµύρια ανθρώπους εναντίον της κυβέρνησης; Τι είδους κυβέρνηση
µπορεί να είναι τόσο ακατανόητη; Επιπρόσθετα, ποιος από αυτούς τους εκατό
εκατοµµύρια ανθρώπους δεν έχει οικογένεια, παιδιά, συγγενείς και φίλους; Μιλάµε
απλά µόνο για 100 εκατοµµύρια ανθρώπους; Έτσι ο αριθµός των ανθρώπων που
πάνε εναντίον µπορεί να είναι ακόµη µεγαλύτερος. Τι στην ευχή έχει συµβεί στους
«ηγέτες της πολυαγαπηµένης µου γης»; Εάν µε την ζωή µου, του Λι Χονγκτζί, µπορώ

να διασκορπίσω τους φόβους αυτών των καλών ανθρώπων, θα επιστρέψω αµέσως
και θα τους αφήσω να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί να «ρισκάρουν οικουµενική
καταδίκη», να σπαταλήσουν ανθρώπινο δυναµικό και κεφάλαιο και να
χρησιµοποιήσουν την πολιτική και τα χρήµατα για να επιδιώξουν µια συµφωνία που
παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωµένες Πολιτείες
έρχονται πρώτες στο να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Θα πρόδιδαν οι Η.Π.Α.
λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώµατα για να κάνουν µια τέτοια συµφωνία; Εξάλλου,
είµαι µόνιµος κάτοικος των Η.Π.Α., ένας µόνιµος κάτοικος που ζει κάτω από την
δικαιοδοσία του νόµου των Η.Π.Α..
∆εν θέλω να δείξω κάποιον συγκεκριµένα µε το δάκτυλο. Απλά αυτό που κάνουν
βγάζει πολύ λίγο νόηµα για εµένα. Γιατί να χάσουν µια καλή ευκαιρία για να
κερδίσουν την κοινή γνώµη και αντιθέτως θέτουν 100 εκατοµµύρια άτοµα εναντίον
της κυβέρνησης;
Λέγεται ότι πολύ άνθρωποι πήγαν στο Τζονγκνανχάι και ότι συγκεκριµένοι άνθρωποι
ξαφνιάστηκαν και ήταν θυµωµένοι για αυτό. Στην πραγµατικότητα, ο αριθµός των
ανθρώπων που πήγαν δεν ήταν καθόλου µεγάλος. Σκεφτείτε το: υπάρχουν 100
εκατοµµύρια άνθρωποι που εξασκούν Φάλουν Γκονγκ και µόνο λίγοι παραπάνω από
δέκα χιλιάδες πήγαν – µπορείτε να πείτε ότι αυτοί είναι πολλοί; ∆εν υπάρχει κανένας
λόγος να κινητοποιήσετε ανθρώπους: µε 100 εκατοµµύρια και κάτι ανθρώπους, αν
ήθελε ο ένας να πάει και έκανε το ίδιο και ο άλλος, σε χρόνο µηδέν θα υπήρχαν πάνω
από δέκα χιλιάδες άνθρωποι. ∆εν είχαν συνθήµατα ή πανό, δεν συµπεριφέρθηκαν
εκτός ορίου και ακόµη λιγότερο ήταν εναντίον της κυβέρνησης. Ήθελαν µόνο να
γνωστοποιήσουν την κατάστασή µας στην κυβέρνηση. Ποιο το λάθος µε το να
κάνουν αυτό; Επιτρέψτε µου να ρωτήσω αυτό: θα συµπεριφερόταν κάποιος
«διαδηλωτής» τόσο καλά; ∆εν συγκινείστε έστω και λίγο όταν το βλέπετε αυτό;
Ωστόσο επιµένετε στο να προσπαθείτε να βρείτε κάποιο λάθος µε το Φάλουν Γκονγκ.
Αλλά η προσέγγιση να προσπαθείτε να ξεριζώσετε το Φάλουν Γκονγκ ενώ αψηφάτε
τις αξίες του είναι πραγµατικά οπισθοδροµική. Το Φάλουν Γκονγκ δεν είναι τροµερό,
όπως µερικοί άνθρωποι έχουν φανταστεί. Αντίθετα, φέρνει πολυάριθµα οφέλη και
δεν κάνει κακό σε οποιαδήποτε κοινωνία. Χάνοντας την εύνοια των ανθρώπων, στο
µεταξύ, είναι αυτό που είναι τροµακτικό. Για να είµαστε ειλικρινείς, οι µαθητές του
Φάλουν Γκονγκ είναι επίσης ανθρώπινα όντα που είναι στην διαδικασία της
καλλιέργειας του εαυτού τους και έχουν ακόµα ανθρώπινο νου. Σε αυτή την
κατάσταση που τους φέρονται άδικα, δεν είµαι σίγουρος πόσο ακόµα µπορούν να το
υποµένουν, και αυτό είναι που µε αγωνιά περισσότερο.
Λι Χονγκτζί
2 Ιουνίου 1999.

Θέση
Οι δοκιµασίες που περνάει ένας καλλιεργητής είναι κάτι που ένα συνηθισµένο άτοµο
δεν µπορεί να υποµείνει. Για αυτό ανά την ιστορία τόσοι λίγοι άνθρωποι ήταν ικανοί
να πετύχουν στην καλλιέργεια και να φτάσουν στην Ολοκλήρωση. Τα ανθρώπινα
όντα είναι απλά ανθρώπινα όντα. Στις κρίσιµες στιγµές είναι δύσκολο για αυτά να
εγκαταλείψουν τις ανθρώπινες ιδέες τους αλλά πάντα ψάχνουν να βρούνε
δικαιολογίες για να πείσουν τους εαυτούς τους. Ένας µεγαλειώδης καλλιεργητής,
από την άλλη πλευρά, είναι ικανός να εγκαταλείψει το Εγώ του και ακόµη και όλες
τις συνηθισµένες ανθρώπινες σκέψεις εν µέσω κρίσιµων δοκιµασιών. Συγχαίρω
όλους τους καλλιεργητές του Ντάφα που µπορούν να ξεπεράσουν τις, καθοριστικές

για την Ολοκλήρωση, δοκιµασίες. Η αιωνιότητα στην οποία τα όντα σας ποτέ δεν θα
χαθούν και ακόµη τα µελλοντικά σας επίπεδα καθορίζονται από εσάς τους ίδιους· η
πανίσχυρη αρετή έρχεται από την δικιά σας καλλιέργεια. Να είστε φιλόπονοι! Αυτό
είναι το πιο αξιοθαύµαστο και το πιο σπουδαίο προνόµιο.
Λι Χονγκτζί
13 Ιουνίου 1999.

Σταθερότητα
Τα πράγµατα που έχουν αποκαλυφθεί πρόσφατα έχουν ήδη κάνει σοβαρή ζηµιά σε
πολλούς µαθητές του Φάλουν Ντάφα. Ταυτόχρονα, έχουν ήδη αµαυρώσει σοβαρά
την εικόνα του έθνους. Με αφορµή τις πληροφορίες που έχουν οι µαθητές στο πώς οι
αρµόδιες περιοχές ή τα αρµόδια διαµερίσµατα έχουν απευθείας ή κρυφά παρέµβει
και έχουν διαλύσει, την εξάσκηση των µαθητών του Φάλουν Γκονγκ και µε αφορµή
την κατάσταση στην οποία µερικοί άνθρωποι χρησιµοποίησαν την εξουσία τους για
να προκαλέσουν ένα «επεισόδιο» Φάλουν Γκονγκ, να βάλουν ένα µεγάλο τµήµα
ανθρώπων και κυβέρνησης σε αντιπαράθεση και µε αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν
πολιτικά, οι µαθητές µπορούν να αναφέρουν αυτές τις περιπτώσεις µέσω των
καναλιών στα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης ή στους ηγέτες του κράτους.
Αλλά εµείς είµαστε καλλιεργητές. Μην ανακατεύεστε στην πολιτική και µην αφήνετε
τα γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα να σας διαταράξουν. Ηρεµήστε τον νου σας,
συνεχίστε την κανονική σας εξάσκηση και την µελέτη του Φα, έστε σταθεροί και
καλλιεργηθείτε ακλόνητα, και συνεχώς βελτιώνετε τους εαυτούς σας.
Λι Χονγκτζί
13 Ιουνίου 1999.

Επίγραµµα για την ρωσική έκδοση του Φάλουν Ντάφα
Εκτιµήστε το!
Οι όρκοι των Θεών εκπληρώνονται
Εκτιµήστε το!
Αυτό είναι που ψάχνατε
Εκτιµήστε το!
Ο Φα είναι ακριβώς µπροστά σας.
Λι Χονγκτζί
10 Ιουλίου 1999.

Περισσότερα σχόλια πάνω στην πρόληψη
Η «Πρόληψη» (µι σιν) ήταν ένας σχετικά συνηθισµένος όρος πριν µερικοί
συγκεκριµένοι άνθρωποι στην Κίνα που παίζουν πολιτική τον προώθησαν ως έναν
όρο µε θανατηφόρα δύναµη. Στην πραγµατικότητα, η «πρόληψη» που διαδόθηκε
από εκείνους τους πολιτικούς δεν είναι πρόληψη, αλλά µία πολιτική ετικέτα, ένα
πολιτικό σύνθηµα· είναι ένας πολιτικός όρος που χρησιµοποιείται ειδικά όταν

κάποιος επιτίθεται σε άλλους. Όταν κάτι χτυπηθεί µε αυτήν την µεγάλη ετικέτα
γίνεται αντίθετο στην επιστήµη, και έτσι µπορούν να του επιτεθούν ξεδιάντροπα.
Η αλήθεια είναι, ότι αυτοί που έχουν περάσει όλων των ειδών τις πολιτικές
καµπάνιες είναι πολύ οξυδερκείς. Συνήθισαν να πιστεύουν σε κάτι, εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους, έχουν τυφλά θαυµάσει κάτι ή κάποιον, και από τις εµπειρίες τους
έµαθαν το µάθηµά τους. Κατά την διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης,
πρωτίστως, βίωσαν ένα ασυγχώρητο χτύπηµα στις ψυχές τους. Θα µπορούσατε
πιθανόν να βάλετε ανθρώπους σαν και αυτούς έτσι απερίσκεπτα να πιστεύουν σε
οτιδήποτε; Οι άνθρωποι σήµερα είναι πιο ικανοί από ποτέ στο να ξεχωρίζουν αν κάτι
είναι η αλήθεια ή «πρόληψη» όπως αποκαλείται, φτιαγµένο από ανθρώπους που
παίζουν πολιτική.
Εάν κάτι είναι επιστηµονικό ή πρόληψη δεν είναι κάτι που αποφασίζεται από
πολιτικούς. Αντιθέτως, πρέπει να εκτιµηθεί από τους επιστήµονες. Ωστόσο, οι έτσι
αποκαλούµενοι «επιστήµονες» που χρησιµοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς είναι
στην πραγµατικότητα πολιτικά πρόσωπα, επίσης. Είναι αδύνατον για τέτοιους
ανθρώπους να εξαγάγουν δίκαια και επιστηµονικά αποτελέσµατα από µια αληθινά
επιστηµονική και ουδέτερη σκοπιά. Έτσι, βασικά, δεν µπορούν να θεωρηθούν
επιστήµονες. Το πολύ πολύ µπορούν µόνο να δράσουν ως ένα ρόπαλο που κρατούν
στα χέρια τους οι πολιτικοί και το χρησιµοποιούν για να επιτίθενται στους
ανθρώπους.
Η κατανόηση της Αλήθειας του Κόσµου από τους µαθητές της καλλιέργειας του
Ντάφα είναι µια ανύψωση που προέρχεται από ορθολογική κατανόηση και εµπειρία.
Είναι µάταιο για τα ανθρώπινα όντα να αναιρούν – ασχέτως µε το ποια είναι η στάση
τους – τις αρχές του Φα του Κόσµου, που ξεπερνούν όλες τις θεωρίες στην
ανθρώπινη κοινωνία. Τη στιγµή που η ηθική της ανθρώπινης κοινωνίας είναι στο
άκρο της ολικής κατάρρευσης, ιδιαιτέρως, είναι ο µέγας Κόσµος που δείχνει για άλλη
µια φορά έλεος στα ανθρώπινα όντα και τους δίνει αυτή την τελευταία ευκαιρία.
Αυτή είναι η ελπίδα της ανθρωπότητας, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί και να
εκτιµηθεί απεριόριστα. Μέσα από τα εγωιστικά θέλω, ωστόσο, οι άνθρωποι
υπονοµεύουν αυτήν την τελευταία ελπίδα που ο Κόσµος δίνει στην ανθρωπότητα,
εξαγριώνοντας τον Ουρανό και τη Γη. Αδαείς άνθρωποι ακόµα αποκαλούν τις πολλές
καταστροφές «φυσικά φαινόµενα». Ο Κόσµος δεν υπάρχει για χάρη της
ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι είναι µοναχά µια εκδήλωση της ύπαρξης των
χαµηλότερου επιπέδου όντων. Αν η ανθρωπότητα δεν συναντά πλέον τα κριτήρια
ύπαρξης σε αυτό το επίπεδο του σύµπαντος, τότε µπορεί µόνο να εξοντωθεί από την
ιστορία του Κόσµου.
Ανθρωπότητα! Ξύπνα! Οι όρκοι των Θεών στην ιστορία εκπληρώνονται. Ο Ντάφα
κρίνει όλα τα όντα. Το τι µονοπάτι ακολουθεί κάποιος στη ζωή του είναι δική του
επιλογή. Μία σκέψη που έχει ένα άτοµο µπορεί να καθορίσει το µέλλον του.
Αξιολογήστε και εκτιµήστε το: οι αρχές του Φα του Κόσµου είναι ακριβώς µπροστά
σας.
Λι Χονγκτζί
13 Ιουλίου 1999.

Η καρδιά που γνωρίζει

Με τον ∆άσκαλο να καθοδηγεί το ταξίδι, ο Φα σώζει όλα τα όντα,
Ένα πανί υψώνεται, εκατό εκατοµµύρια πανιά ακολουθούν.
Με τις προσκολλήσεις αφηµένες πίσω, τα ελαφρωµένα πλοία πλέουν γοργά,
Με µια ανθρώπινη καρδιά χαµένη σε σκέψεις, το να περάσετε τον ωκεανό φαίνεται
δύσκολο.
Ο άνεµος και τα σύννεφα ξαφνικά αλλάζουν, και οι ουρανοί φαίνονται να
καταρρέουν,
Τα βουνά σείονται, οι θάλασσες ανταριάζουν και τα άγρια κύµατα µεγαλώνουν.
Ακολουθείστε τον ∆άσκαλο από κοντά, σταθερά καλλιεργώντας τον Ντάφα,
Με προσκολλήσεις πολύ δυνατές, η πορεία χάνεται.
Μερικοί αποµακρύνονται για τις ζωές τους, εγκαταλείποντας αναποδογυρισµένες
βάρκες και σκισµένα πανιά,
Καθώς η λάσπη και η άµµος κοσκινίζονται εντελώς, ο χρυσός λάµπει.
Τα µεγάλα λόγια δεν αξίζουν τίποτα όταν πρόκειται για ζωή και θάνατο,
Οι πράξεις αποκαλύπτουν το τι είναι αληθινό.
Όταν η µέρα της Ολοκλήρωσης φτάσει,
Η µεγάλη αποκάλυψη της αλήθειας θα αφήσει τον κόσµο άναυδο.
Λι Χονγκτζί
12 Οκτωµβρίου 1999.
(εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2000)

Προς την Ολοκλήρωση
Μελετώντας τον Φα µε προσκολλήσεις δεν είναι αληθινή καλλιέργεια. Ωστόσο κατά
την διάρκεια της καλλιέργειας ένα άτοµο µπορεί σταδιακά να συνειδητοποιήσει τις
θεµελιώδεις προσκολλήσεις του, να απαλλαγεί από αυτές και έτσι να ανταποκριθεί
στα κριτήρια ενός καλλιεργητή. Τι είναι τότε µια θεµελιώδης προσκόλληση; Τα
ανθρώπινα όντα αποκτούν πολλές αντιλήψεις σε αυτόν τον κόσµο και, ως
αποτέλεσµα, οδηγούνται από αυτές τις αντιλήψεις για να επιδιώξουν αυτό που
ποθούν. Αλλά όταν ένα άτοµο έρχεται σε αυτόν τον κόσµο, είναι οι καρµικοί
διακανονισµοί που καθορίζουν την πορεία της ζωής του και το τι θα αποκτηθεί και θα
χαθεί σε αυτήν. Πώς θα µπορούσαν οι αντιλήψεις ενός ανθρώπου να καθορίσουν την
κάθε φάση της ζωής του; Οπότε, τα έτσι αποκαλούµενα «όµορφα όνειρα και
επιθυµίες» γίνονται επιδιώξεις που δεν µπορούν ποτέ να πραγµατοποιηθούν, παρά
τις οδυνηρές προσκολλήσεις.
Ο Ντάφα έχει απεριόριστο εσωτερικό νόηµα και έχει δηµιουργήσει τα πάντα σε κάθε
επίπεδο του Κόσµου, συµπεριλαµβάνοντας, φυσικά, τα πάντα της ανθρωπότητας.
Έτσι εξαιρουµένων εκείνων των πανάθλιων ανθρώπων που έχουν χρησιµοποιηθεί
από µοχθηρές, παλαιές, κακόβουλες δυνάµεις –που οι ίδιες αλληλοεξαλείφονται– για
να διώξουν τον Φα, οι άνθρωποι είναι ικανοί να δουν µέσα στον Φα πράγµατα που τα
θεωρούν καλά. Μερικοί πραγµατικά βλέπουν τις αρχές του Φα του Ντάφα· ενώ
πολλοί άλλοι µαθητές έχουν βρει µε τις ανθρώπινες αντιλήψεις τους διάφορους
πόθους και επιθυµίες στον Ντάφα, και, εξαναγκασµένοι από αυτές τις ανθρώπινες
προσκολλήσεις έχουν έρθει να ασκήσουν καλλιέργεια στον Ντάφα.
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ντάφα συµφωνεί µε τις κατανοήσεις τους της
επιστήµης· µερικοί πιστεύουν ότι συµφωνεί µε τον κώδικα συµπεριφοράς τους ·
µερικοί πιστεύουν ότι µιλά στην δυσαρέσκειά τους της πολιτικής· µερικοί πιστεύουν
ότι ο Ντάφα µπορεί να διασώσει τις εκφυλισµένες ηθικές αξίες της ανθρωπότητας·
µερικοί πιστεύουν ότι ο Ντάφα µπορεί να θεραπεύσει τις αρρώστιες τους· µερικοί

πιστεύουν ότι ο Ντάφα και ο ∆άσκαλος είναι ορθοί, και πάει λέγοντας. ∆εν είναι
λάθος για τα ανθρώπινα όντα σε αυτόν τον κόσµο να επιζητούν αυτές τις
προσκολλήσεις για όµορφα όνειρα και επιθυµίες. Αλλά ένας καλλιεργητής σίγουρα
δεν πρέπει να είναι έτσι. Μπορεί να αρχίσετε στο µονοπάτι του Ντάφα µε αυτές τις
σκέψεις, ωστόσο κατά την πορεία της καλλιέργειας χρειάζεται να βλέπετε τον εαυτό
σας ως καλλιεργητή. Κατά την πορεία της καλλιέργειας, όπως και να έχει, µέσα από
το διάβασµα των βιβλίων, τη µελάτη του Φα και την επιµελή πρόοδο, πρέπει καθαρά
να αναγνωρίσετε ποιες ήταν οι σκέψεις σας όταν πρωτοήρθατε στον Ντάφα. Αφού
καλλιεργηθείτε για µια χρονική περίοδο, είναι ακόµη ίδιες οι σκέψεις σας; Συνεχίζετε
στο µονοπάτι λόγω εκείνων των ανθρώπινων προσκολλήσεών σας; Αν είναι έτσι, δεν
µπορείτε να θεωρηθείτε µαθητής µου. Σηµαίνει ότι δεν έχετε απαλλαγεί από τις
θεµελιώδεις προσκολλήσεις σας και ότι δεν µπορείτε να κατανοήσετε τον Φα από τον
Φα. Αυτοί που έχουν ξεριζωθεί κατά την διάρκεια των κακών δοκιµασιών που έχει
συναντήσει ο Ντάφα στην Κίνα είναι όλοι άνθρωποι που δεν είχαν απαλλαγεί από
αυτές τις προσκολλήσεις. Ταυτόχρονα, είχαν άσχηµη επίδραση στον Ντάφα.
Εκτός αυτού, και η κατάσταση κατά την οποία ένας µεγάλος αριθµός µαθητών που
είναι αληθινοί καλλιεργητές υποφέρουν σκληρές δοκιµασίες, η στιγµή του τελικού
συµπεράσµατος έχει επανειληµµένα αναβληθεί έτσι ώστε να περιµένουµε για αυτούς
τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις θεµελιώδεις προσκολλήσεις τους. Αυτό γίνεται
επειδή πολλοί από αυτούς είναι προκαθορισµένοι και έχουν τη δύναµη να φτάσουν
στην Ολοκλήρωση.
Γνωρίζετε ότι µία από τις µεγαλύτερες δικαιολογίες που χρησιµοποιούν οι παλαιές
δυνάµεις προς το παρόν για να διώξουν τον Ντάφα είναι ότι οι θεµελιώδεις
προσκολλήσεις σας παραµένουν κρυµµένες; Έτσι προκειµένου να εξακριβώσουν
αυτά τα άτοµα, οι δοκιµασίες έχουν γίνει ακόµα πιο σφοδρές. Αν είστε
προσκολληµένοι µε την αρµονική συνύπαρξη του Ντάφα µε την επιστήµη των
ανθρώπων, αυτοί µεταχειρίζονται κακόβουλα ανθρώπινα όντα για να διαδώσουν
ψέµατα ότι ο Ντάφα είναι «προληπτικός»· αν είστε προσκολληµένοι στη δύναµη του
Ντάφα να θεραπεύει αρρώστιες, µεταχειρίζονται κακόβουλα ανθρώπινα όντα για να
διαδώσουν ψέµατα ότι ο Ντάφα δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να παίρνουν
φάρµακα και ότι αυτό έχει οδηγήσει σε 1.400 θανάτους· ακόµα και αν πείτε ότι ο
Ντάφα δεν εµπλέκεται στην πολιτική, έχουν κακόβουλα ανθρώπινα όντα να
διαδίδουν ψέµατα ότι ο Ντάφα και ο Λι Χονγκτζί έχουν ξένες πολιτικές δυνάµεις από
πίσω τους και τα λοιπά· αν πείτε ότι ο Ντάφα δεν συλλέγει αµοιβές, αυτοί λένε ότι ο
∆άσκαλος επιζητά να συγκεντρώσει πλούτη µέσα από άτιµα µέσα. Σε οτιδήποτε είστε
προσκολληµένοι, έχουν κακούς ανθρώπους να επινοούν ψέµατα για αυτό. Ακόµα και
αν φοβάστε ότι ο Ντάφα παθαίνει ζηµιά, αυτοί επινοούν άρθρα προσποιούµενοι ότι
είναι γραµµένα από τον ∆άσκαλο. Σκεφτείτε το: η τεράστια δοκιµασία προς το παρόν
υπάρχει ακριβώς για να δουν πώς πορεύεται ο Ντάφα και πώς συµπεριφέρονται οι
µαθητές κατά την απουσία του ∆ασκάλου. Πώς θα µπορούσε να µιλήσει ανοιχτά ο
∆άσκαλος; Πώς θα µπορούσα και πάλι να σας πω τι να κάνετε; Επιπροσθέτως,
µεταχειρίζονται κακόβουλα ανθρώπινα όντα για να εξετάσουν τον Ντάφα και τους
µαθητές του, βάζοντάς τους σε µία εκτενή και καταστροφική δοκιµασία που στοχεύει
όλες τις ανθρώπινες σκέψεις και προσκολλήσεις. Εάν ήσασταν πραγµατικά ικανοί να
εγκαταλείψετε αυτές τις θεµελιώδεις ανθρώπινες προσκολλήσεις στην καλλιέργειά
σας, αυτή η τελευταία δοκιµασία δεν θα ήταν τόσο άγρια.
Ακόµα και τώρα µερικοί δεν µπορούν να συγκεντρωθούν όταν είναι να διαβάσουν τα
βιβλία. Ιδιαίτερα όσοι από εσάς που κάνετε δουλειά για τον Ντάφα, δεν θα έπρεπε να
χρησιµοποιείτε προσχήµατα για να κρύψετε ότι δεν διαβάζετε τα βιβλία ή ότι δεν
µελετάτε τον Φα. Ακόµα και αν κάνετε δουλειά για εµένα, τον ∆άσκαλό σας, ακόµα

πρέπει να µελετάτε τον Φα κάθε µέρα µε ήρεµο νου και να καλλιεργείστε σταθερά.
Όταν ο νους σας τριγυρνά εδώ και εκεί καθώς µελετάτε, οι αµέτρητοι Φο, Τάος και
Θεοί στο βιβλίο βλέπουν τον αξιογέλαστο και αξιοθρήνητο νου σας και βλέπουν το
κάρµα στις σκέψεις σας να σας ελέγχει, κάτι το οποίο είναι σιχαµερό. Ωστόσο
κολλάτε στην ψευδαίσθηση και αποτυγχάνετε να ξυπνήσετε. Μερικοί εθελοντές
κάνουν πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα να διαβάσουν ή να µελετήσουν τον Φα.
Πώς θα µπορούσαν να κάνουν καλά την δουλειά του Ντάφα; Έχετε επιφέρει άθελα
πολλές απώλειες που είναι δύσκολο να ανακτηθούν. Τα µαθήµατα απ’ το παρελθόν
θα έπρεπε να σας είχαν κάνει πιο ώριµους. Ο µόνος τρόπος να αποτρέψετε τις
παλαιές, κακές δυνάµεις από το να εκµεταλλευτούν τα κενά στο µυαλό σας είναι να
χρησιµοποιείτε καλά τον χρόνο σας για να µελετάτε τον Φα.
Αυτό που ξεδιπλώνεται τώρα είχε κανονιστεί πολύ παλιά στην ιστορία. Αυτοί οι
µαθητές που έχουν κάνει ένα βήµα µπροστά για να επικυρώσουν τον Φα µπροστά
στην πίεση είναι µεγαλειώδεις. Όταν ρώτησα την τελευταία οµάδα όντων υψηλού
επιπέδου που επρόκειτο να ξεριζωθούν γιατί επινοούσαν ψέµατα για εµένα και τον
Ντάφα, απάντησαν: «∆εν υπάρχει άλλος τρόπος. Το µονοπάτι που έχεις πάρει είναι
εξαιρετικά ενάρετο. Πώς αλλιώς θα µπορούσε ο Ντάφα και οι µαθητές σου να
δοκιµαστούν;» Αυτοί που προκαλούν ζηµιά στον Ντάφα είναι µόνο µια χούφτα κακές
δυνάµεις. Το µόνο που κάνουν είναι να χρησιµοποιούν εκείνα τα κακά όντα που και
εκείνοι, επίσης, πιστεύουν ότι και αυτά πρέπει να εξαλειφθούν. Οι απροσµέτρητοι
και αµέτρητοι Φο, Τάο και Θεοί στον Κόσµο και τα όντα σε ακόµα µεγαλύτερα
Κοσµικά σώµατα παρακολουθούν τα πάντα σε αυτόν τον µικροσκοπικό κόκκο
σκόνης στον Κόσµο. Ο Ντάφα έχει ήδη ολοκληρώσει τα πάντα µέσα στον Κόσµο. Η
πανίσχυρη αρετή είναι µεγαλειώδης και αιώνια. Εκείνοι οι µαθητές που έχουν
ξεπεράσει τις εκτενείς και πιο αυστηρές δοκιµασίες έχουν θέσει ακλόνητα θεµέλια
για τον Ντάφα σε αυτόν τον κόσµο, έχουν εκθέσει στον ανθρώπινο κόσµο την
πραγµατική εκδήλωση του Ντάφα και ταυτόχρονα έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους
πιο µεγαλειώδεις θέσεις. Το κακό σύντοµα θα εξαλειφθεί εντελώς, οι αχρείοι στον
ανθρώπινο κόσµο θα λάβουν την πρέπουσα ανταπόδοση και οι αµαρτίες δεν θα
µπορούν πλέον να επιτραπούν. Οι µαθητές περιµένουν να φτάσουν στην
Ολοκλήρωση και εγώ δεν µπορώ να περιµένω περισσότερο. Η συµπεριφορά του
καθένα, καλή ή κακή, αντανακλά πλήρως το αποτέλεσµα που θα αποκτήσει.
Αισθανόµενα όντα, οι µελλοντικές θέσεις σας επιλέγονται από εσάς τους ίδιους.
Λι Χονγκτζί
16 Ιουνίου 2000.

Στο συνέδριο του Φα στην Ταϊβάν
Αρχικά, θα ήθελα να απευθύνω τους χαιρετίσµατούς µου σε όλους τους µαθητές του
Ντάφα στην Ταϊβάν – γεια χαρά σε όλους!
Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ στο συνέδριο του Φα πλήρη επιτυχία!
Ελπίζω πως µέσα από αυτό το συνέδριο του Φα θα µπορέσετε να βρείτε πού
υστερείτε και να γίνετε πιο επιµελείς, και ότι θα κάνετε αυτό το συνέδριο του Φα ένα
ιερό συνέδριο στο οποίο θα παραθέσετε το πώς έχετε µελετήσει και καλλιεργηθεί και
θα δείξετε τον ορθό Φα στους ανθρώπους του κόσµου.
Λι Χονγκτζί
25 Ιουνίου 2000.

Αναφορά σε µια προφητεία
Μαθητές: Αυτό που ξεδιπλώνεται τώρα στην Κίνα κανονίστηκε από παλιά στην
ιστορία και πολλοί άνθρωποι κατά την ιστορία το προφήτευσαν αυτό. Επέλεξαν να
µην διατυπώσουν το θέµα άµεσα έτσι ώστε να συµµορφωθούν µε τον παραπλανητικό
τρόπο µε τον οποίο υπάρχει αυτός ο κόσµος και να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους
του. Εποµένως, οι καθηµερινοί άνθρωποι είναι µόνο ικανοί να καταλάβουν την
έννοια µιας προφητείας αφού αυτή εκπληρωθεί.
Για παράδειγµα, όσον αφορά αυτό που συµβαίνει στην Κίνα, ο Νοστράδαµος, ο
Γάλλος, δήλωσε το ακόλουθο στο βιβλίο του µε τις προφητείες, Αιώνες, εκατοντάδες
χρόνια πριν:
Στον χρόνο 1999, έβδοµο µήνα,
Από τον ουρανό θα έρθει ένας µέγας Βασιλιάς του Τρόµου,
Προκειµένου να φέρει πίσω στη ζωή τον µεγάλο βασιλιά του Ανγκολµουά,
Πριν και αφού βασιλέψει ο Μαρς στο όνοµα τού να φέρει ευτυχία στους ανθρώπους.
Αυτό που είπε για «τον χρόνο 1999, έβδοµο µήνα, Από τον ουρανό θα έρθει ένας…
Τρόµου, Προκειµένου να φέρει πίσω στη ζωή τον… βασιλιά…» αναφέρεται ακριβώς
σε µερικά άτοµα µε απώτερα συµφέροντα στην Κεντρική Επιτροπή του Κινεζικού
Κοµµουνιστικού Κόµµατος που χρησιµοποίησαν την εξουσία τους για να ξεκινήσουν
µια εκτενή, άγρια καταστολή του Ντάφα και των µαθητών του Ντάφα. Συνέλαβαν
ανθρώπους, χτύπησαν ανθρώπους, έστειλαν ανθρώπους σε στρατόπεδα
καταναγκαστικής εργασίας, καταδίκασαν ανθρώπους σε φυλάκιση και κατέστρεψαν
τα βιβλία· χρησιµοποίησαν τον στρατό, την αστυνοµία, µυστικούς πράκτορες και
διπλωµατικά µέσα· και έχουν χρησιµοποιήσει όλους τους ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθµούς και τον τύπο για να διαδώσουν ψέµατα και να συνεχίσουν τη
δίωξη µε εγκληµατικό τρόπο. Η υπερβολική έντασή της µοιάζει να απειλεί να φέρει
κάτω τα ουράνια, ενώ η κακία τους έχει απλωθεί σε ολόκληρο τον κόσµο. Με
εκφυλισµένες αντιλήψεις, οι παλαιές δυνάµεις το κανόνισαν αυτό για τον λόγο της
«εξέτασης» του Ντάφα µε έναν καταστρεπτικό τρόπο. Η διαδικασία της
Επανόρθωσης του Φα του ∆ασκάλου ανάµεσα στους ανθρώπους είναι, όπως το
βλέπουν οι Θεοί, ακριβώς σαν µια διαδικασία νεκρανάστασης.
Όσο για την πρόταση «πριν και αφού βασιλέψει ο Μαρς…,» εννοεί ότι ο [Καρλ]
Μαρξ κυριαρχεί στον κόσµο πριν και µετά το έτος 1999. Στην πραγµατικότητα δεν
εξασκούν τώρα µόνο οι κοµµουνιστικές κοινωνίες τον Μαρξισµό. Το σύστηµα της
κοινωνικής πρόνοιας και τα συγγενικά του που υιοθετήθηκαν από τις ανεπτυγµένες
χώρες του κόσµου είναι επίσης κοµµουνιστικά πράγµατα µέσα στον καπιταλισµό.
Αυτές φαίνεται να είναι ελεύθερες κοινωνίες, ωστόσο µοιάζει ότι ολόκληρος ο κόσµος
στην ουσία εξασκεί κοµµουνισµό. Άνθρωποι που έχουν έρθει από κοµµουνιστικές
πολιτείες στις ανεπτυγµένες χώρες στην ∆ύση µοιράζονται µια εντύπωση: «Μοιάζει
να υπάρχει κοµµουνισµός εδώ, µόνο που δεν υποστηρίζουν την βίαιη επανάσταση».
Όσον αφορά το τελευταίο κοµµάτι, «στο όνοµα τού να φέρει ευτυχία στους
ανθρώπους», αυτό αναφέρεται στην κοµµουνιστική ιδέα της απελευθέρωσης όλης
της ανθρωπότητας, όπως επίσης και τη διατήρηση της κοινωνικής πρόνοιας της
∆υτικής κοινωνίας µέσα από βαριά φορολογία.
Επειδή αυτό το θέµα είναι ακόµα στη διαδικασία περάτωσης, απλώς αποκωδικοποιώ
αυτές τις λίγες προτάσεις. Στην πραγµατικότητα, προφητείες που αφορούν αυτήν την

χρονική περίοδο έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές χώρες. Οι λίγες παραπάνω
παρατηρήσεις είναι µόνο για αναφορά.
Λι Χονγκτζί
28 Ιουνίου 2000.

Χρήση κατά βούληση
Ποτέ δεν µου άρεσαν η γραµµατική και οι λέξεις οι τυποποιηµένες από την µοντέρνα
κινέζικη γλώσσα, οι οποίες έχουν ρηχό νόηµα. Γι’ αυτό δεν χρησιµοποιώ συχνά
τυποποιηµένη γραµµατική και λέξεις όταν διδάσκω τον Φα! Μερικοί άνθρωποι δεν το
καταλαβαίνουν αυτό. Η αλήθεια είναι πως, λέξεις των οποίων το νόηµα έχει αλλαχθεί
από τους σύγχρονους ανθρώπους ήδη φέρουν τις νοοτροπίες των σύγχρονων
ανθρώπων µέσα τους. Λέξεις που περιέχουν στοιχεία αθεϊσµού και πολιτικής,
συγκεκριµένα, είναι αδύνατο να χρησιµοποιηθούν όταν διδάσκω τον Φα. Για να
επιτρέψω στους µαθητές να καταλάβουν, κάνω ό,τι µπορώ για να χρησιµοποιήσω την
γραµµατική και το λεξιλόγιο της µοντέρνας κινέζικης γλώσσας.
Πώς θα µπορούσε ο Νόµος του Κόσµου να τυποποιηθεί από την ανθρώπινη
κουλτούρα; Όσο µπορώ να εξηγήσω τις αρχές του Φα καθαρά, λύνω τα δεσµά της
ανθρώπινης κουλτούρας, σπάω αυτούς τους κανόνες και τους περιορισµούς και
χρησιµοποιώ την γλώσσα κατά βούληση. Προκειµένου να εξηγήσω τον Ντάφα
καθαρά, χειρίζοµαι την γλώσσα όπως επιθυµώ. Για παράδειγµα, µερικές φορές οι
προτάσεις µου είναι πολύ µεγάλες και επαναλαµβάνω λέξεις για να δώσω έµφαση και
να βαθύνω το νόηµα των προτάσεων. Ακόµα και έτσι, είναι πολύ δύσκολο να
χρησιµοποιήσω την ανθρώπινη γλώσσα για να εκφράσω τις υψηλού επιπέδου,
εµβριθείς αρχές του Φα. Όσον αφορά τις λέξεις, βασικά τις χρησιµοποιώ κατά
βούληση. Για παράδειγµα, συχνά γράφω «βαθµός» (程度) ως «βαθµός επίτευξης»
(成度), καθώς νιώθω ότι αυτή η λέξη πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να εκφράσω τον
βαθµό στον οποίο κάτι έχει επιτευχθεί. Μου αρέσει να γράφω «αλήθεια της
κατάστασης» (真相) ως «αληθινή κατάσταση» (真象), καθώς νιώθω ότι αυτή η λέξη
πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να εκφράσω τον τρόπο που είναι πραγµατικά τα
πράγµατα· µου αρέσει να γράφω «απόλυτο» (绝) ως «αποφασισµένο» (决), διότι
νιώθω πως αυτή η λέξη έχει περισσότερη βαρύτητα· χρησιµοποιώ «απέραντο» (洪)
αντί για «τεράστιο» (弘), καθώς είναι πιο πρέπων για να περιγράψω τον Μέγα Φα
του Κόσµου, και ούτο καθ’ εξής. Επίσης δεν µου αρέσει να τυποποιώ προτάσεις
χρησιµοποιώντας απλή στίξη. Όταν γράφω, συνήθως χρησιµοποιώ κόµµατα ως το
τέλος. Νοιάζοµαι µόνο για το εσωτερικό νόηµα του Φα και όταν πρόκειται για την
ανθρώπινη τυποποίηση δεν έχω την αίσθηση της υποχρέωσης. Η ανθρώπινη
κουλτούρα δόθηκε στους ανθρώπους από τους Θεούς αλλά η µοντέρνα Κινέζικη
κουλτούρα έχει αλλαχθεί από το διεστραµµένο σκεπτικό των σύγχρονων ανθρώπων,
µε την καταγγελία του τού θεϊσµού και τις πολιτικές του έννοιες. Ο Φα θα φέρει στην
ανθρωπότητα ό, τι νέο και ορθό και δεν θα επηρεαστεί από οτιδήποτε είναι παλιό,
στρεβλωµένο ή διεστραµµένο. Τελείωσα το λύκειο και ο λόγος που δεν πήγα στο
πανεπιστήµιο ήταν για να αποτρέψω από παντός είδους έννοιες, θεωρήµατα,
ορισµούς, επιστηµονικούς νόµους, ανθρώπινες θεωρίες και διάφορα τυποποιηµένα
πράγµατα να σχηµατιστούν στο µυαλό µου. Αυτά τα ανθρώπινα πράγµατα δεν
πρέπει καθόλου να ανακατευτούν µε τον Μέγα Φα του Κόσµου όταν Αυτός
διδάσκεται, καθώς αυτό θα προκαλούσε παρέµβαση στον Φα από ανθρώπινες
αντιλήψεις.

Ο Ντάφα είναι ο Νόµος του Κόσµου και ο Ντάφα έχει δηµιουργήσει όλα τα όντα στον
Κόσµο. Ο Ντάφα έχει εγκαθιδρύσει βιώσιµα περιβάλλοντα και πρότυπα για τα όντα
στα διαφορετικά επίπεδα του Κόσµου και έχει δηµιουργήσει για τα όντα στα
διαφορετικά επίπεδα διαφορετικές µορφές σοφίας, περιλαµβάνοντας και την
κουλτούρα της ανθρωπότητας. Ο λόγος της διάδοσης του Ντάφα παντού είναι για να
επανορθωθεί ο Φα στον Κόσµο, και, ταυτόχρονα, για να έχουµε τους µαθητές του
Ντάφα στον ανθρώπινο κόσµο να φτάσουν στην Ολοκλήρωση. Ο Ντάφα επίσης
δηµιουργεί µια νέα ανθρωπότητα και οµοίως θα φέρει στην ανθρωπότητα µια νέα
κουλτούρα.
Λι Χονγκτζί
28 Ιουνίου 2000.

∆ιώξτε την παρέµβαση
Μαθητές: Ο Ντάφα που σας έχω διδάξει είναι το µόνο πράγµα που µπορεί να
διασφαλίσει την επίτευξή σας της Ολοκλήρωσης µέσω της βελτίωσής σας στην
καλλιέργεια. Αν κάποιος, όντας ανίκανος να σπάσει τις κοινές ανθρώπινες
προσκολλήσεις του, επιφέρει στον εαυτό του κακά πράγµατα που παριστάνουν την
εικόνα µου και του λένε τι να κάνει σύµφωνα µε τις προσκολλήσεις του, ώστε να
κάνει ζηµιά στον Φα, αυτό το άτοµο είναι σε ακραίο κίνδυνο. Αν δεν ξυπνήσει, θα
γίνει δαίµονας που θα προκαλέσει ζηµιά στον Φα.
Τα Σώµατα του Νόµου µου (φάσεν) είναι η ενσάρκωση της σοφίας του νου µου και
της ενέργειάς µου, και το σκεπτικό τους δεν είναι καθόλου διαφορετικό από το δικό
µου. ∆εν είπα λέξη όταν ο Ντάφα και οι µαθητές του αντιµετώπισαν την διωκτική,
κακή δοκιµασία. Είναι ακριβώς σαν να έχετε εισαγωγικές εξετάσεις στο
πανεπιστήµιο: µήπως την ώρα της εξέτασης, θα µπορούσε και πάλι ο καθηγητής σας
να σας πει ξανά, επί τόπου, πώς να απαντήσετε στις ερωτήσεις; Τότε, εφόσον δεν
µιλούσα εν µέσω αυτής της δοκιµασίας, γιατί να χρησιµοποιούσα τη µορφή των
Σωµάτων του Νόµου µου για να σας πω άµεσα τι να κάνετε;
Πρόσφατα, µια αχρεία στο Χονγκ Κονγκ που έχασε τις αισθήσεις της έχει παρέµβει
σοβαρά µε τον Ντάφα λέγοντας ανόητα πράγµατα, έχοντας αναθρέψει δαίµονες
στον νου της, για το πώς ένα Σώµα του Νόµου µου της έλεγε τι να κάνει. Προκάλεσε
ζηµιά χρησιµοποιώντας ακόµα και ένα τηλεφώνηµα που της έκανα και συνεχώς κάνει
άσχηµα πράγµατα. Άσχετα µε το τι ανόητα πράγµατα λέει στο όνοµα του
υποτιθέµενου Σώµατος του Νόµου µου, εγώ δεν έχω τέτοιους µαθητές. Αν υπάρχουν
άνθρωποι που είναι πρόθυµοι να την ακολουθήσουν για να προκαλέσυν ανωµαλία
στον Φα, µπορούν να πάνε µαζί της – αυτό που θέλω είναι µαθητές που ασκούν
καλλιέργεια µε ορθό και αξιοπρεπή τρόπο, µεγαλειώδεις θεοί που είναι ακλόνητοι και
σταθεροί σαν διαµάντι.
Μαθητές: Πρέπει να είστε ξεκάθαροι στον νου αυτήν την ιερή παρούσα στιγµή. Εγώ
ήµουν που σας δίδαξα τον Φα. Τα Σώµατα του Νόµου µου είναι µόνο η εικόνα των
σκέψεων µου, ενώ εγώ είµαι το κύριο ον. Θα µπορούσε κάποιος ο οποίος δεν µε
αναγνωρίζει καν [σαν ∆άσκαλό] να είναι ακόµα ένας µαθητής του Ντάφα;
Επιπροσθέτως, υπάρχουν µαθητές που δεν θα έπρεπε να αναπτύξουν ικανοποίηση
για τον εαυτό τους επειδή νοµίζουν ότι έχουν κάνει πράγµατα της Επανόρθωσης του
Φα για τον Ντάφα. Προς το παρόν, όλοι αυτοί που είναι παράλογοι και µιλούν
ανόητα είναι σε κίνδυνο – αυτό είναι θανατηφόρο για αυτούς. Πιο σηµαντικά, όλοι
σας θα πρέπει να αγνοήσετε αυτό που έχει προκαλέσει η σαµποτέρ στο Χονγκ Κονγκ

και να µην της δίνετε ακρόαση. ∆εν είναι ότι ο ∆άσκαλος δεν είναι ελεήµων· στα
αρκετά χρόνια της καλλιέργειάς σας, όχι µόνο έχω υποµείνει ένα τεράστιο κοµµάτι
για εσάς, αλλά επίσης, µαζί µε αυτό, συνεχώς σας έδινα υποδείξεις για την βελτίωσή
σας, πρόσεχα για την ασφάλειά σας και κανόνισα για τα χρέη που οφείλατε σε
διάφορα επίπεδα έτσι ώστε να µπορέσετε να φτάσετε στην Ολοκλήρωση – αυτά δεν
είναι πράγµατα που µπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε και ούτε µπορούν να γίνουν για
καθηµερινούς ανθρώπους. Είναι απλά ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ παράλογοι
και δεν ξέρουν πώς να εκτιµούν τον Ντάφα και την ευκαιρία να ασκήσουν
καλλιέργεια.
Όταν δίδασκα τον Φα σας έλεγα παλιότερα για όλα τα προβλήµατα που µπορεί να
συµβούν κατά την διάρκεια αυτής της κακόβουλης και καταστροφικής δοκιµασίας.
Είναι όντως δύσκολο για αυτούς που δεν έχουν κάνει πραγµατική καλλιέργεια να το
ξεπεράσουν αυτό. Τώρα µπορείτε να δείτε γιατί σας έλεγα συχνά να διαβάζετε το
βιβλίο περισσότερο, σωστά;! Ο Φα µπορεί να σπάσει όλες τις προσκολλήσεις, ο Φα
µπορεί να καταστρέψει όλο το κακό, ο Φα µπορεί να κάνει θρύψαλα όλα τα ψέµατα
και ο Φα µπορεί να δυναµώσει τις ορθές σκέψεις.
Αυτοί οι παράλογοι αχρείοι είναι υπό την χειραγώγηση µυστικών πρακτόρων. Όσο
για αυτούς των οποίων οι προσκολλήσεις τούς έχουν οδηγήσει να πάνε µαζί µε
αυτούς τους ανθρώπους, ακόµα και αν µπορέσουν να ξυπνήσουν, θα είναι πολύ
δύσκολο για αυτούς να έχουν περαιτέρω ευκαιρίες για να ασκήσουν καλλιέργεια. Ο
Ντάφα είναι ιερός και η άσκηση καλλιέργειας είναι σοβαρό θέµα. Ένα άτοµο –
άσχετα µε το ποιος είναι – πρέπει από µόνο του να πληρώσει για όλα τα κακά
πράγµατα που έκανε στον κόσµο. ∆εν θέλω να δω ούτε έναν µαθητή να πέφτει, αλλά
σίγουρα δεν θέλω ανίκανους µαθητές.
Λι Χονγκτζί
5 Ιουλίου 2000.

Μια ανακοίνωση
Προς όλες τις Ενώσεις του Ντάφα:
Σίγουρα δεν είναι λάθος να εξηγούµε τα γεγονότα της κατάστασής µας στην
κυβέρνηση της Κίνας µε έναν ειρηνικό τρόπο. Ως καλλιεργητές, ωστόσο, δεν πρέπει
καθόλου να υιοθετήσουµε οποιαδήποτε υπερβολικά ζηλότυπη προσέγγιση ή οµιλία.
Κατά τον τελευταίο χρόνο, έχετε διευκρινίσει την αλήθεια και έχετε κάνει έκκληση
στους ανθρώπους του κόσµου και στις κυβερνήσεις µε καλή πρόθεση, και το έχετε
κάνει αυτό µε ορθό τρόπο.
Είµαι χαρούµενος για τους µαθητές (µεγαλειώδη όντα) που έχουν σφυρηλατηθεί από
την καλλιέργεια του Ντάφα. Επίσης ελπίζω ότι στο µέλλον ενώ θα διευκρινίζετε την
αλήθεια και θα κάνετε εκκλήσεις στην κυβέρνηση, αυτά µε κανένα τρόπο δεν θα
παραλείπουν την σηµασία της µελέτης του Φα, επειδή όλα τους πρέπει να
προοδεύσουν προς την Ολοκλήρωση. Προσέχω στενά όλα όσα κάνουν οι µαθητές και
την κατάσταση της καλλιέργειάς τους. Ελπίζω πως όλοι σας θα χειριστείτε τα
πράγµατα ακόµα καλύτερα.
Λι Χονγκτζί
20 Ιουλίου 2000.

Ορθολογισµός
Εν µέσω των δοκιµασιών, είναι πολύ δύσκολο για έναν µαθητή να δει την αιτία µιας
κατάστασης· αλλά δεν σηµαίνει ότι είναι αδύνατο. Όταν ηρεµήσει τον νου του και
εκτιµήσει τα πράγµατα σύµφωνα µε τον Ντάφα, θα µπορέσει να δει την φύση της
κατάστασης. Μερικοί µαθητές προτείνουν ότι η καλύτερη άσκηση καλλιέργειας είναι
να τοποθετηθεί κανείς σε ένα κέντρο κράτησης ή σε ένα στρατόπεδο
καταναγκαστικής εργασίας ή να καταδικαστεί σε φυλάκιση προκειµένου να
επικυρώσει τον Φα. Μαθητές, δεν είναι έτσι. Κάνοντας ένα βήµα µπροστά για να
επικυρώσετε τον Φα χρησιµοποιώντας πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις είναι µια
µεγαλειώδης πράξη αλλά αυτό σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι πρέπει να
συλληφθείτε από το κακό. Αν αυτή ήταν η περίπτωση, γιατί όλοι αυτοί οι µαθητές
που κάνουν ένα βήµα εµπρός για να κάνουν εκκλήσεις να ζητούσαν την
αποφυλάκιση όλων αυτών των αθώων µαθητών που συνελήφθηκαν,
προφυλακίστηκαν, στάλθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας ή
καταδικάστηκαν σε φυλάκιση; Το να συλληφθείτε δεν είναι ο σκοπός. Η επικύρωση
του Ντάφα είναι αυτό που είναι πραγµατικά µεγαλειώδες και είναι για την
επικύρωση του Ντάφα που κάνετε ένα βήµα εµπρός. Εφόσον κάνετε ένα βήµα
εµπρός, θα πρέπει να προσπαθήσετε να επιτύχετε στην ισχυροποίηση του Φα –
αυτός είναι ο πραγµατικός λόγος που κάνετε ένα βήµα εµπρός. Όταν οι κακοί σάς
ρωτούν αν εξασκείτε Φάλουν Γκονγκ µπορείτε να τους αγνοήσετε ή να
χρησιµοποιήσετε άλλους τρόπους για να εκτρέψετε τις ερωτήσεις τους. Μην αφήνετε
το κακό να σας πάρει εθελοντικά.
Προς το παρόν, υπάρχουν ακόµη µερικοί µαθητές που ισχυρίζονται ότι τα Σώµατα
του Νόµου µου τους είπαν τι να κάνουν και έτσι δρουν ακραία. Έχω πει σε πολλές
περιπτώσεις ότι µόνο ψεύτικα Σώµατα του Νόµου λένε στους µαθητές άµεσα τι να
κάνουν. Επιπλέον, ψεύτικα Σώµατα του Νόµου εµφανίζονται µόνο όταν ένας
µαθητής είναι δυνατά προσκολληµένος σε κάτι. Επειδή ο σκοπός των παλαιών
δυνάµεων είναι να προκαλέσουν ζηµιά. Όταν ένας µαθητής έχει µια ισχυρή
προσκόλληση η συµπεριφορά του είναι, µιλώντας αυστηρά, θεµελιωδώς µια
εκδήλωση της δαιµονικής του φύσης και κάτι το οποίο έχει προέλθει από το
συναίσθηµα· δεν είναι λογικό. Το κακό τότε είναι ικανό να εµφανιστεί. Από εδώ και
στο εξής, προσέχετε, αυτοί που ισχυρίζονται ότι τα Σώµατα του Νόµου µου τους
έχουν πει άµεσα τι να κάνουν στην ουσία αναφέρονται όλοι σε ψεύτικα Σώµατα του
Νόµου.
Η τωρινή σας επίδοση ως µαθητές του Ντάφα είναι µεγαλειώδης. Όλα αυτά είναι η
καλοσύνη σας (Σαν) που εκδηλώνεται και είναι αυτό που φοβάται πιο πολύ το κακό,
καθώς αυτοί που επιτίθενται στην καλοσύνη αναπόφευκτα είναι κακοί. Οι πράξεις
που υιοθετούν τώρα στην δίωξη του Ντάφα και των µαθητών του είναι εξαιρετικά
κακές και αισχρές και φοβούνται ότι αυτές θα αποκαλυφθούν. Πρέπει να επιτρέψετε
στους ανθρώπους του κόσµου να γνωρίσουν για την κακία τους – και αυτό επίσης
είναι σωτηρία ανθρώπων. Ενώ εξολοθρεύετε το κακό, ολοκληρώνετε τους εαυτούς
σας και ενδυναµώνετε την εκδήλωση του Φα στον κόσµο. Γνωρίζετε πως ότι κάνετε
τώρα έχει ήδη εγκαθιδρύσει την πιο µεγαλειώδη και αιώνια ισχυρή αρετή για τον
Ντάφα και τους καλλιεργητές του Ντάφα; Όταν γυρίσει αυτή η σελίδα στην ιστορία,
οι άνθρωποι που θα παραµείνουν θα δουν τη µεγαλειότητά σας και οι Θεοί του
µέλλοντος θα θυµούνται για πάντα αυτήν τη µεγαλειώδη εποχή στην ιστορία.
Επικυρώστε τον Φα µε λογικότητα, διευκρινίστε την αλήθεια µε σοφία, διαδώστε τον
Φα και σώστε τους ανθρώπους µε έλεος – αυτή είναι η εγκαθίδρυση της ισχυρής
αρετής ενός Φωτισµένου Όντος.

Λι Χονγκτζί
9 Αυγούστου 2000.

Εξαλείψτε τις τελευταίες σας προσκολλήσεις
Ο Ντάφα και οι µαθητές του Ντάφα έχουν βιώσει την πιο κακή, την πιο κακόβουλη,
καταστρεπτική δοκιµασία – κάτι που δεν έχει ειδωθεί ποτέ πριν στην ιστορία. Ο
Ντάφα και οι µαθητές του, οι οποίοι πραγµατικά δρούσαν ως οι πιο µεγαλειώδεις
καλλιεργητές ενός ορθού τρόπου καλλιέργειας, έχουν ξεπεράσει την δοκιµασία. Στον
ανθρώπινο κόσµο, όλα τα άτοµα, όλες οι οργανώσεις και όλες οι οµάδες κάνουν
πράγµατα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία για να επιτύχουν κάτι σε αυτόν τον
κόσµο. Οι µαθητές του Ντάφα, ωστόσο, ξεφορτώνονται όλες τις κοινές ανθρώπινες
προσκολλήσεις – συµπεριλαµβανοµένης και της προσκόλλησης στις ανθρώπινες ζωές
τους – προκειµένου να φτάσουν στα βασίλεια των ανώτερων όντων. Αυτός είναι ο
λόγος που µπορέσαµε να ξεπεράσουµε την πιο κακιά, την πιο κακόβουλη και πιο
ανήθικη δίωξη στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό είναι κάτι που εκείνοι οι κακοί αχρείοι
δεν περίµεναν.
Εφόσον είστε ικανοί, πραγµατικοί καλλιεργητές που έχουν ανταποκριθεί στα
κριτήρια, δεν µπορεί να απειλείστε από την απώλεια χρηµάτων ή υλικών
συµφερόντων· και αυτά είναι πράγµατα που ένας καλλιεργητής πρέπει να αφήσει,
έτσι και αλλιώς. Επιπλέον, αυτοί οι καλλιεργητές µπορούν να αφήσουν τη ζωή και το
θάνατο: πώς θα µπορούσαν να φοβηθούν την απειλή του θανάτου; Παρόλο που
αρκετοί αχρείοι άνθρωποι κάνουν ακόµη κακό, αυτά τα πιο κακά όντα που
βρίσκονται στα υψηλά επίπεδα του Κοσµικού σώµατος έχουν ήδη εξαλειφθεί τελείως
κατά την διαδικασία της Επανόρθωσης του Φα του Κόσµου. Οι πιο κακοί που είναι
στα πιο επιφανειακά επίπεδα, αυτά της ανθρωπότητας, σύντοµα θα πρέπει να
πληρώσουν για όλες τους τις αµαρτίες καθώς θα εξαλειφθούν τελείως κατά την
διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα του ανθρώπινου κόσµου.
Στην Κίνα αυτές τις µέρες, µερικοί µυστικοί πράκτορες που ισχυρίζονται ότι είναι
µαθητές του Ντάφα έχουν βρει τον δρόµο τους µέσα στα στρατόπεδα
καταναγκαστικής εργασίας και σε άλλα µέρη όπου κρατούνται µαθητές, για να
κάνουν ζηµιά. Παραπλανούν τους µαθητές ισχυριζόµενοι ότι αυτοί [οι µυστικοί
πράκτορες] έχουν ήδη φτάσει στην Ολοκλήρωση και µε τη χρήση άλλων µέσων. Λένε
στους µαθητές ότι οι µαθητές έχουν ήδη φτάσει στην Ολοκλήρωση και δεν χρειάζεται
πια να εξασκούνται, ότι οι µαθητές πρέπει να συµµορφώνονται όσο το δυνατόν πιο
πολύ µε τους κοινούς ανθρώπους, ότι οι µαθητές πρέπει να παραδώσουν τα βιβλία
τους, και τα λοιπά. Με αυτές τις ανοησίες, έχουν εξαπατήσει κάποιους µαθητές οι
οποίοι, εν µέσω των δοκιµασιών, δεν θέλουν να µείνουν στον ανθρώπινο κόσµο και
θέλουν να φτάσουν στην Ολοκλήρωση το συντοµότερο δυνατόν. Στον Φα, σας έχω
πει να συµµορφώνεστε µε τους κοινούς ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο ενώ
καλλιεργείστε. Ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να συµµορφωθείτε σύµφωνα µε τους
κοινούς ανθρώπους [αυτούς καθ’ αυτούς]. Αν δεν είστε διαφορετικοί από έναν κοινό
άνθρωπο, είστε ακόµη ένας καλλιεργητής; Μαθητές του Ντάφα – µελλοντικοί Φο,
Τάος και Θεοί – πώς µπορείτε να αφήνετε αυτούς τους κακούς, γελοίους παλιάτσους
να εκµεταλλεύονται τα οποιαδήποτε κενά σας;
Στην πραγµατικότητα είναι ώρα να εγκαταλείψετε τις τελευταίες προσκολλήσεις σας.
Ως καλλιεργητές, γνωρίζετε ήδη ότι πρέπει, και στις πράξεις σας το έχετε κάνει, να
αφήσετε όλες τις κοσµικές προσκολλήσεις (περιλαµβάνοντας και την προσκόλληση

στο ανθρώπινο σώµα) και έχετε καταφέρει να ξεπεράσετε τη διαδικασία τού να
αφήσετε τη ζωή και τον θάνατο. Τότε, δεν είναι το να είστε προσκολληµένοι στο να
φτάσετε την Ολοκλήρωση επίσης µια προσκόλληση; ∆εν είναι επίσης µια
προσκόλληση γεννηµένη από ανθρώπινες επιθυµίες; Θα ήταν προσκολληµένος ένας
Φο στο να φτάσει στην Ολοκλήρωση; Στην πραγµατικότητα, αυτοί οι καλλιεργητές
που πραγµατικά φτάνουν στην Ολοκλήρωση δεν έχουν αυτήν την προσκόλληση.
Όταν δίδασκα τον Φα, µίλησα για την αρχή όπου ένας µαθητής του σχολείου που
κάνει τα µαθήµατά του καλά, φυσικά θα µπει στο πανεπιστήµιο, ενώ ένας µαθητής ο
οποίος είναι προσκολληµένος στο να µπει στο πανεπιστήµιο αλλά δεν κάνει τα
µαθήµατά του καλά δεν θα µπει. ∆εν είναι λάθος για έναν καλλιεργητή να επιθυµεί
να φτάσει στην Ολοκλήρωση, αλλά ο νους σας πρέπει να είναι στον Φα. Ενώ
καλλιεργείστε συνεχώς, αθέλητα θα ανταποκριθείτε στα κριτήρια για την
Ολοκλήρωση. Εκείνοι οι µαθητές του Ντάφα που είναι ανίκανοι να υποµείνουν τα
βάσανα είναι ιδιαίτερα οι πιο πιθανοί που σκέφτονται να αφήσουν τον ανθρώπινο
κόσµο και να φτάσουν σύντοµα στην Ολοκλήρωση. Αυτό επιτρέπει στο κακό να
εκµεταλλεύεται τα κενά τους. Έχετε ήδη καταφέρει να ξεπεράσετε την πιο δύσκολη
εποχή. Όσον αφορά την τελευταία σας προσκόλληση, πρέπει σίγουρα να την
αφήσετε. Γνωρίζω όλα τα βάσανα των µαθητών µου. Η αλήθεια είναι ότι, σας εκτιµώ
περισσότερο από ότι εκτιµάτε εσείς τον εαυτό σας! Όλο το κακό στον Κόσµο
εξαλείφεται µε πρωτοφανή ταχύτητα.
Τον τελευταίο χρόνο, το κάρµα των µαθητών, η µη επαρκής κατανόηση του Φα, η
ανικανότητα να αφήσουν προσκολλήσεις εν µέσω των δοκιµασιών, η ανικανότητα να
χειριστούν τα πράγµατα µε ορθές σκέψεις εν µέσω των επώδυνων δοκιµασιών, και τα
λοιπά, είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από την αύξηση της κακής δίωξης και είναι οι
πραγµατικές θεµελιώδεις δικαιολογίες που έχει χρησιµοποιήσει το κακό για να
προκαλέσει ζηµιά στον Φα. Παρ’ όλα αυτά, όσο πολύ κόπο βάζει ένας καλλιεργητής
στην καλλιέργειά του, τόσο θα λάβει όταν φτάσει στην Ολοκλήρωση. Μήπως
θυµάστε ακόµα πώς µια φορά που δίδασκα τον Φα, ένας µαθητής ρώτησε αν ένας
καλλιεργητής µπορούσε να καλλιεργηθεί και να φτάσει σε µια Θέση Επίτευξης
υψηλότερη από αυτήν που η ζωή του είχε αρχικά δηµιουργηθεί; Αν ένας
καλλιεργητής µπορεί να αφήσει τη σκέψη της ζωής και του θανάτου κάτω από
οποιανδήποτε περίπτωση, το κακό σίγουρα θα τον φοβηθεί. Αν κάθε µαθητής είναι
ικανός να το κάνει αυτό, το κακό από µόνο του δεν θα υπάρχει πια. Όλοι σας
γνωρίζετε ήδη την αρχή της αµοιβαίας δηµιουργίας και της αµοιβαίας παρεµπόδισης.
Αν δεν φοβάστε ο παράγοντας που θα σας έκανε να φοβάστε θα πάψει να υπάρχει.
Αυτό δεν πρέπει να επιβάλλεται από εσάς τους ίδιους, αλλά επιτυγχάνεται µε το να
το εγκαταλείπετε αληθινά και ήρεµα. Όποτε σας βλέπω να υποφέρετε, ο ∆άσκαλος
νιώθει ακόµα πιο ανήσυχος από εσάς· όποτε δεν κάνετε ένα βήµα σωστά,
πραγµατικά πονά η καρδιά µου. Όλα όσα έχει κάνει το κακό στην ουσία έχουν
στοχεύσει τις προσκολλήσεις και τους φόβους που δεν έχετε εγκαταλείψει. Είστε τα
µελλοντικά Φωτισµένα Όντα που γίνονται Φο, Τάος και Θεοί και δεν ανησυχείτε για
τις απώλειες και τα κέρδη αυτού του κόσµου. Έτσι θα πρέπει να είστε ικανοί να
αφήσετε τα πάντα. Αν δεν ήσασταν προσκολληµένοι ακριβώς τώρα στο να φτάσετε
στην Ολοκλήρωση, το κακό δεν θα ήταν ικανό να εκµεταλλευτεί αυτό το τελευταίο
κενό.
Όταν αυτοί οι αχρείοι που προσποιούνται ότι είναι µαθητές του Ντάφα προσπαθούν
να σας κάνουν να ταλαντευτείτε, συνήθως σας λένε ότι είναι οι ίδιοι µαθητές, ότι
έχουν φτάσει στην Ολοκλήρωση και άλλες ανοησίες. Είναι εκπληκτικό το ότι
µπορείτε να αφήσετε τη ζωή και το θάνατο, αλλά δεν πρέπει να δηµιουργήσετε την
προσκόλληση τού να φτάσετε την Ολοκλήρωση. Αυτό θα ήταν παράλειψη! Είναι
επίσης ακριβώς το κενό που εκµεταλλεύεται το κακό. Εφόσον λένε ότι ήδη έχουν

φτάσει στην Ολοκλήρωση, ζητήστε τους να πετάξουν ψηλά στον ουρανό για να το
δείξουν σε όλους ή ζητήστε τους να απαγγείλουν απέξω µια παράγραφο από το
βιβλίο Τζούαν Φάλουν ως δοκιµασία. Ένας που έχει φτάσει στην Ολοκλήρωση είναι
ένας Φο, ένας Τάο ή ένας Θεός µε αµέτρητη λάµψη και έχει την µεγαλειώδη όψη ενός
Θεού, έχοντας όλες τις θεϊκές δυνάµεις του Νόµου του Φο – δεν θα έχει πια µια
ανθρώπινη όψη. Πώς µπορούν αυτοί οι θλιβεροί παλιάτσοι που πάνε στα
στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και δρουν µυστηριωδώς να εξαπατούν τους
µαθητές του Ντάφα; Παρόλο που έχουν βρει µια ντουζίνα απατεώνες – κατακάθια
της ανθρωπότητας – για να βάλουν σε εφαρµογή αυτήν την ατιµωτική πράξη, απλώς
κρατώντας την καρδιά σας ανεπηρέαστη θα µπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε όλες τις
καταστάσεις.
Προς το παρόν, το κακό στο Κοσµικό σώµα έχει ήδη εξαλειφθεί εντελώς και ο Φα
έχει τελειώσει µε την Επανόρθωση των Τριών Βασιλείων. Μόνο το πιο επιφανειακό
επίπεδο του κελύφους της ύλης ακόµη διαπερνιέται. Αυτό συµβαίνει µε ιλιγγιώδη
ταχύτητα και πλησιάζει τους αχρείους στον ανθρώπινο κόσµο και αυτούς τους
βίαιους δολοφόνους που έχουν χτυπήσει µέχρι θανάτου ή έχουν τραυµατίσει τους
µαθητές του Ντάφα (µελλοντικούς Φο, Τάος και Θεούς).
Εξαλείψτε την τελική (ές) σας προσκόλληση (σεις). Όλα όσα έχετε ολοκληρώσει
µέσω της άσκησης καλλιέργειας έχει ήδη εγκαθιδρύσει την άπειρα εκπληκτική και
ιερή µελλοντική σας Θέση Επίτευξης. Κάντε κάθε βήµα καλά και µην αµαυρώνετε
ό,τι έχετε ήδη αποκτήσει. Επιτρέψτε το κοµµάτι σας που έχει καλλιεργηθεί πλήρως
να ακτινοβολήσει µε µια ακόµα πιο αγνή λάµψη.
Λι Χονγκτζί
12 Αυγούστου 2000.

Σχόλιο Ι
«Η κατανόηση είναι πολύ καλή. Όσον αφορά την εκδήλωση του κάρµα της σκέψης, η
ζηµιά που οι κακές δυνάµεις έχουν δηµιουργήσει για εµάς και την διευκρίνιση µας
της αλήθειας στους ανθρώπους, ενεργά εξαλείφουµε τους δαίµονες αντί να
συγχωρούµε ή να υποµένουµε παθητικά· αλλά οι σκέψεις και οι πράξεις µας πρέπει
να είναι καλοκάγαθες.»
Λι Χονγκτζί
5 Οκτωβρίου 2000.
Σηµείωση: Αυτό είναι ένα σχόλιο στο άρθρο «Εξαλείψτε την ∆αιµονική Φύση», το
οποίο γράφτηκε από έναν µαθητή του Ντάφα και εκδόθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου
2000 στην Αγγλική Ιστοσελίδα Clearwisdom.

Πνίξτε το Κακό
Τα Κινέζικα Στρατόπεδα Αναµόρφωσης και Καταναγκαστικής Εργασίας είναι
σκοτεινά καταγώγια των κακών δυνάµεων. Οι περισσότεροι από τους
σωφρονιστικούς φύλακες εκεί είναι µετενσαρκωµένα ασήµαντα φαντάσµατα από
την κόλαση. Όσο για τους ανθρώπους που έχουν «αναµορφωθεί», ήταν κανονισµένο
από την ιστορία ότι θα εδίωκαν τον Φα κατά αυτόν τον τρόπο. Άσχετα µε το πόσο
καλά δρούσαν όταν συνελλήφθηκαν ή χτυπήθηκαν, όλα αυτά έγιναν για να

παράσχουν τη βάση για την ξαφνική µεταστροφή τους σήµερα για να διώξουν τον Φα
και να συγχύσουν τους µαθητές. Ελπίζω πως οι µαθητές δεν θα τους ακούσουν ή θα
πιστέψουν τα κακά ψέµατά τους. Αυτό έγινε επειδή επίτηδες τους άφησα να
εκτεθούν προκειµένου να επιτρέψω όλους εσάς να τους αναγνωρίσετε ξεκάθαρα και
να αφαιρέσετε αυτούς τους κρυµµένους κακοήθεις όγκους ανάµεσα στους µαθητές.
Όλοι οι µαθητές που διευκρινίζουν την αλήθεια σήµερα προκειµένου να
επικυρώσουν τον Ντάφα τα έχουν πάει πολύ καλά. Το έχω λεπτοµερώς επιβεβαιώσει
αυτό. Αυτό που έχουν κάνει είναι απολύτως σωστό – δεν υπάρχει αµφιβολία για
αυτό. Ελπίζω πως όλοι θα παραµείνουν ξεκάθαροι στον νου.
Λι Χονγκτζί
22 Οκτωβρίου 2000 στο Σαν Φρανσίσκο.

Πέρα απ’ τα όρια της ανεκτικότητας
Η Ανεκτικότητα (Ρεν) δεν είναι δειλία, πόσο µάλλον να είναι η εγκατάλειψη του
εαυτού κάποιου στην εναντιότητα. Η Ανεκτικότητα των µαθητών του Ντάφα είναι
ευγενής· είναι η εκδήλωση της µεγαλειώδης, της άφθαρτης και της σαν διαµάντι
σταθερότητας των όντων· είναι αντοχή για τον σκοπό της υπεράσπισης της αλήθειας·
και είναι έλεος προς και σωτηρία για τα όντα που έχουν ακόµη ανθρώπινη φύση και
ενάρετες σκέψεις. Η Ανεκτικότητα σίγουρα δεν είναι το χωρίς όρια δόσιµο ελεύθερου
περιορισµού, το οποίο δίνει την δυνατότητα σε εκείνα τα κακά όντα που δεν έχουν
πλέον ανθρώπινη φύση ή ενάρετες σκέψεις να κάνουν κακό χωρίς όρια. Με την
Ανεκτικότητα κάποιος µπορεί να αφήσει τα πάντα για την Αλήθεια. Αλλά η
Ανεκτικότητα δεν σηµαίνει το να υποµένουµε τα κακά όντα – που δεν έχουν πια
ανθρώπινη φύση ή ενάρετες σκέψεις – αψηφώντας και τους ανθρώπινους και τους
θεϊκούς νόµους καθώς διαφθείρουν τα αισθανόµενα όντα και την ύπαρξη του Ντάφα
σε διάφορα επίπεδα, και βεβαίως δεν είναι ή αγνόηση τροµερών εγκληµάτων. Το
Τζεν, Σαν, Ρεν είναι ο Φα! Και Αυτή είναι η εκδήλωση του Μέγα Νόµου του Κόσµου
στα διαφορετικά επίπεδα. ∆εν είναι καθόλου κάποια ανθρώπινη θεωρία ή
καθοδηγητική αρχή για κοινή ανθρώπινη ζωή, όπως το θεωρούν τα ανθρώπινα όντα.
Αν το κακό έχει ήδη φτάσει στο σηµείο όπου δεν µπορεί πια να σωθεί και να
διατηρηθεί, τότε διάφορα µέτρα σε διαφορετικά επίπεδα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να σταµατηθεί και να ξεριζωθεί.
Το «Πηγαίνοντας πέρα από τα όρια της Ανεκτικότητας» περιλαµβάνεται στις αρχές
του Φα. Είναι απλώς επειδή στην καλλιέργεια, οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να
περάσουν δοκιµασίες, το σίνσινγκ τους πρέπει να αναβαθµιστεί και πρέπει να
αφήσουν όλες τις προσκολλήσεις ανάµεσα στους κοινούς ανθρώπους, που ο
∆άσκαλος δεν έχει µιλήσει για την υπέρβαση των ορίων της Ανεκτικότητας. Μόλις
ειπωνόταν, θα δηµιουργούσε εµπόδια για τους ασκούµενους που είναι στην
διαδικασία της καλλιέργειας. Συγκεκριµένα, θα τους καθιστούσε ανίκανους να
χειριστούν τους εαυτούς τους σωστά εν µέσω της κακής δοκιµασίας του Ντάφα.
Ωστόσο, ο τρόπος που ενεργούν τώρα τα κακά όντα δείχνει ότι είναι τώρα εντελώς
χωρίς ανθρώπινη φύση και χωρίς ενάρετες σκέψεις. Μια τέτοια κακή δίωξη του Φα
δεν µπορεί εποµένως να γίνει πλέον ανεκτή.
Εξαλείφοντας εντελώς το κακό είναι για την Επανόρθωση του Φα και όχι ένα ζήτηµα
προσωπικής καλλιέργειας. Στην προσωπική καλλιέργεια, συνήθως δεν υπάρχει
«υπέρβαση των ορίων της Ανεκτικότητας».
Λι Χονγκτζί

1 Ιανουαρίου 2001.

Ένα συγχαρητήριο µήνυµα
Προς τους επικεφαλής του συνεδρίου του Φάλουν Ντάφα στο Χονγκ Κονγκ:
Ο ∆άσκαλος εύχεται πλήρη επιτυχία στο συνέδριο του Φα! Ταυτόχρονα, θα ήθελα να
ευχαριστήσω το κράτος και τους ανθρώπους του Χονγκ Κονγκ που έδωσαν την
υποστήριξή τους και παρείχαν τις συνθήκες που µας επέτρεψαν επιτυχώς να
πραγµατοποιήσουµε αυτό το συνέδριο του Φα.
Για να ανταποδώσουµε την υποστήριξη των αξιωµατούχων της κυβέρνησης του
Χονγκ Κονγκ και των ανθρώπων, σίγουρα θα περάσουµε την υπεροχή του Φάλουν
Ντάφα στους ανθρώπους του Χονγκ Κονγκ.
Ελπίζω ότι τα συνέδρια του Φα µας θα διεξάγονται όλο και καλύτερα. Κάτω από την
δίωξη, πρέπει να βοηθήσουµε τους ανθρώπους του κόσµου να δουν την αλήθεια της
κατάστασης και να βοηθήσουµε όλο και πιο πολλούς ανθρώπους να αποκτήσουν τον
Φα σώζοντας τους ανθρώπους του κόσµου.
Λι Χονγκτζί
14 Ιανουαρίου 2001.

Προς το συνέδριο του Φα στη Φλόριδα
Προς τους επικεφαλής του Συνεδρίου του Φα στη Φλόριδα:
Χαιρετίσµατα! Το συνέδριο του Φα στη Φλόριδα είναι το πρώτο µεγάλης κλίµακας
συνέδριο του Φα που διεξάγεται στα Αγγλικά. Αυτό είναι εξαιρετικό. Ελπίζω πως
αυτό το συνέδριο του Φα θα διεξαχθεί επιτυχώς. Ελπίζω πως η ανταλλαγή όλων όσων
έχετε µάθει θα σας κάνει πραγµατικά όλους ικανούς να βελτιωθείτε και ταυτόχρονα
να δείξετε την πραγµατική όψη του Ντάφα και να επιτρέψετε σε περισσότερους
ανθρώπους να µάθουν την αλήθεια για τον Ντάφα, έτσι επιτρέποντας σε
προκαθορισµένους ανθρώπους να αποκτήσουν τον Φα.
Και πάλι θα ήθελα να ευχηθώ σε αυτό το συνέδριο του Ντάφα πλήρη επιτυχία!
Λι Χονγκτζί
27 Ιανουαρίου 2001.

Επανορθώνοντας το κολοσσιαίο στερέωµα
Πόσο ακόµα µπορεί το κακό να τρέχει ανεξέλεγκτο;
Η επιλογή του κάθε όντος αποκαλύπτεται πλήρως.
Ποιος θα ήταν έξω από αυτήν την καταστροφή;
Κοιτώντας µε ένα χαµόγελο, τους Θεούς που είναι ανόητοι .
Λι Χονγκτζί

Η δέκατη όγδοη µέρα του πρώτου µήνα, του χρόνου του Σιν Σι στο σεληνιακό
ηµερολόγιο (10 Φεβρουαρίου 2001).

Ο εξαναγκασµός δεν µπορεί να αλλάξει τις καρδιές των
ανθρώπων
Οι ακλόνητες, ορθές σκέψεις ενός καλλιεργητή υπερβαίνουν τα όρια όλων των
ανθρώπινων κατανοήσεων, υπερβαίνουν όλα τα ανθρώπινα σκεπτικά και ποτέ δεν θα
µπορέσουν να κατανοηθούν από τους κοινούς ανθρώπους. Ταυτόχρονα, δεν µπορούν
να αλλαχτούν από τους κοινούς ανθρώπους, επειδή οι άνθρωποι δεν µπορούν να
αλλάξουν τα Φωτισµένα Όντα.
Το κακό έχει χρησιµοποιήσει την δύναµη στα χέρια των κακών ανθρώπων για να
δηµιουργήσει αναταραχή για περίπου δύο χρόνια, χρησιµοποιώντας τις πιο ποταπές
πράξεις στην ανθρώπινη ιστορία – είτε είναι αρχαίες ή µοντέρνες, Κινέζικες ή ξένες
– και εφαρµόζοντας όλα τα κακόβουλα µέσα για να διώξει τον Ντάφα και τους
καλλιεργητές του. Ο στόχος του είναι να χρησιµοποιήσει εξαναγκαστικά µέσα για να
αλλάξει τις καρδιές των µαθητών του Ντάφα και να τους κάνουν να εγκαταλείψουν
την άσκηση καλλιέργειάς τους. Αυτό είναι µάταιο. Ποτέ πριν στην ιστορία δεν τα
κατάφερε κάποιος που δίωκε αυτούς µε ορθή πίστη. Όλα αυτά είναι απλώς για να
χρησιµοποιηθεί η παράσταση του κακού προκειµένου να σταθεροποιηθεί ο Ντάφα
και να αφαιρεθούν οι θεµελιώδεις προσκολλήσεις των καλλιεργητών ώστε να
ελευθερωθούν οι καλλιεργητές από τα δεσµά της ανθρώπινης φύσης και του κάρµα.
Όλοι αυτοί που έχουν ξεριζωθεί δεν ήταν πραγµατικοί καλλιεργητές. Παρόλο που το
κακό µπορεί να τρέχει ανεξέλεγκτο προσωρινά αυτήν την χρονική περίοδο όταν
χρησιµοποιείται, τελικά θα καταλήξει σε απόλυτη ατίµωση καθώς κατά την διάρκεια
της Επανόρθωσης του Φα είναι όντα καταδικασµένα να ξεριζωθούν. Για πάνω από
έναν χρόνο, το κακό έχει εκµεταλλευτεί τους κακούς ανθρώπους οι οποίοι
χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία του και οι οποίοι χρησιµοποιούν όλων των ειδών τα
εργαλεία και τις µεθόδους βασανιστηρίων για να χτυπήσουν και να βασανίσουν
σκληρά τους καλλιεργητές του Ντάφα. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν
µέχρι θανάτου, χτυπήθηκαν στο σηµείο που έµειναν ανίκανοι ή στάλθηκαν σε
ψυχιατρεία αυτό και πάλι δεν έχει αλλάξει τις ακλόνητες, ορθές σκέψεις των
πραγµατικών καλλιεργητών. [Οι κακοί άνθρωποι] παράγουν ψεύτικες ιερές γραφές,
δεν επιτρέπουν στους µαθητές να κοιµηθούν, πλάθουν καταγγελίες, ενοχοποιούν
µαθητές, διαδίδουν ψέµατα και τα λοιπά. Όντας απειληµένοι σοβαρά, εξαπατηµένοι
και τροµερά πιεσµένοι από όλα αυτά τα αχρεία µέσα, µερικοί µαθητές έχουν γράψει
πράγµατα όπως οι έτσι αποκαλούµενες «εγγυήσεις για παύση εξάσκησης» ή
«δηλώσεις µετάνοιας» όταν δεν ήταν στα λογικά τους και πιέστηκαν. Καµία από
αυτές δεν ήταν γνήσια έκφραση από την καρδιά των µαθητών – έγιναν ενάντια στην
θέλησή τους. Παρόλο που είχαν προσκολλήσεις, στιγµιαία τους εκµεταλλεύτηκε το
κακό και έκαναν αυτό που δεν πρέπει να κάνει ένας καλλιεργητής, ένας
καλλιεργητής πρέπει να εξετάζεται στην ολότητά του. ∆εν αναγνωρίζω κανένα από
αυτά τα πράγµατα. Όταν επιστρέψουν στις αισθήσεις τους, αµέσως θα αρχίσουν και
πάλι να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει ένας µαθητής του Ντάφα κατά την
διάρκεια αυτής της εποχής και στο µεταξύ θα δηλώσει πως όλα όσα έγραψε και είπε
δεν ισχύουν και δεν είναι έγκυρα ενώ δεν ήταν στα καλά του λόγω έντονης δίωξης και
θα δηλώσουν ότι είναι αποφασισµένοι στην καλλιέργεια. Ένας µεγάλος αριθµός
δηλώσεων από µαθητές σε όλη την χώρα εµφανίζεται καθηµερινά. Η τελευταία
ελπίδα να αλλάξουν τις ενάρετες σκέψεις των µαθητών του Ντάφα µέσω του
εξαναγκασµού και της εξαπάτησης έχει πλήρως καταστραφεί. Το κακό δεν έχει πλέον
κανέναν τρόπο να αλλάξει την αποφασιστικότητα που οι µαθητές του Ντάφα έχουν

δηµιουργήσει από την πραγµατική τους κατανόηση του Φα µέσω της καλλιέργειας
και από την φύση του Φο τους µετά την εξύψωση του µπεν τι τους στην πραγµατική
καλλιέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση, η παράσταση του κακού έχει πλήρως
µετατραπεί σε µια έκθεση προσωπικής αγανάκτησης από τους κακόβουλους
ανθρώπους, χρησιµοποιώντας την εξουσία που έχουν στα χέρια τους και
εφαρµόζοντας τα πιο ποταπά µέσα.
Εφόσον το µόνο κακό που αποµένει στην τρέχουσα Επανόρθωση του Φα έχει δει την
ακλόνητη, σταθερή πίστη των µαθητών του Ντάφα, έχει τρελαθεί και έχει χάσει
εντελώς τα λογικά του. Παρόλο που οι µαθητές του Ντάφα δεν εµπλέκονται στα
πολιτικά και δεν εκτιµούν την κοινή ανθρώπινη εξουσία, η δίωξη του κακού στην
Κίνα – που αγνοεί όλες του τις συνέπειες – θα οδηγήσει τους ανθρώπους στο να µην
πιστεύουν καθόλου το κυβερνών κόµµα και το καθεστώς του και να παρακούν το
κράτος. Η µηχανή της προπαγάνδας που διαδίδει ψέµατα δεν θα µπορεί πλέον να
χρησιµοποιεί την δηµαγωγία. Αυτό είναι επειδή την ίδια στιγµή που το κακό διώκει
τον Ντάφα, το έχει επίσης κανονίσει έτσι ώστε, κατά την διάρκεια της καµπάνιας, ο
τρέχων επικεφαλής του κόµµατος χρησιµοποιείται για να καταστρέψει το κόµµα και
το καθεστώς του από µέσα από το κόµµα – αυτό είναι που δεν βλέπουν ξεκάθαρα οι
άνθρωποι του κόσµου και αυτοί που χρησιµοποιούνται. Τότε οι συνέπειες της
προσωπικής τους απέχθειας γίνονται µοιραίες και δεν µπορούν να αποφευχθούν. Και
σε αυτήν την δίωξη, οι άνθρωποι του κόσµου θα δουν πιο καθαρά όλα όσα έχει κάνει
το κακό· οι µαθητές του Ντάφα θα γίνονται όλο και πιο ορθολογικοί και ξεκάθαροι
στον νου, και, µε αποφασιστικότητα και ωριµότητα στην καλλιέργεια, θα προχωρούν
προς την µεγαλειώδη Ολοκλήρωση.
Λι Χονγκτζί
4 Μαρτίου 2001.

Ένα µήνυµα
Προς τους Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του Φα και όλους τους
παρευρισκόµενους:
Χαιρετισµούς!
Άσχετα µε το πόσο κακές είναι οι παλαιές δυνάµεις που έχουν χρησιµοποιήσει το
κακό και έχουν κανονίσει αυτήν την κακόβουλη έτσι αποκαλούµενη δοκιµασία, στο
τέλος, θα καθαριστούν κατά την διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Όλα όσα
κάνουν οι µαθητές του Ντάφα προς το παρόν είναι το να αντιστέκονται στη δίωξη
του Ντάφα και των µαθητών Του. ∆ιευκρινίζοντας την αλήθεια, την ίδια στιγµή που
ξεσκεπάζουν το κακό, περιορίζουν το κακό και µειώνουν τη δίωξη· και το
ξεσκέπασµα του κακού είναι ταυτόχρονα εξαγνισµός από το δηλητήριο των ψεµάτων
και της εξαπάτησης του κακού από τον νου των ανθρώπων – αυτό είναι σωτηρία
ανθρώπων. Αυτό είναι το πιο µεγάλο έλεος, επειδή στο µέλλον αρκετά
δισεκατοµµύρια άνθρωποι πρόκειται να αποκτήσουν τον Φα, και εάν ο νους των
ανθρώπων περιέχει σκέψεις που αντιστέκονται στον Ντάφα, µόλις αυτό το κακό
δράµα τελειώσει ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων θα αρχίσει να ξεριζώνεται, και
άνθρωποι που έχουν προκαθορισµένη σχέση να αποκτήσουν τον Φα ή ακόµα και
ένας µεγαλύτερος αριθµός αθώων ανθρώπων, µπορεί να ξεριζωθούν. Εποµένως, ό,τι
κάνουµε προς το παρόν είναι µεγαλειώδες, περιέχει έλεος και ολοκληρώνει το τέλος
του µονοπατιού µας. Η επικύρωση του Ντάφα και το ξεσκέπασµα του κακού στην
κοινή ανθρώπινη κοινωνία φαίνεται να µοιάζει µε δουλειά στην κοινή ανθρώπινη

κοινωνία. Αλλά δεν είναι. Οι κοινοί άνθρωποι κάνουν τα πάντα λόγω ιδιοτέλειας, ενώ
αυτό που κάνουµε εµείς είναι να περιφρουρούµε τον Ντάφα. Αυτό είναι αυτό που
ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει, και είναι δίχως εγωιστικά στοιχεία. Είναι
ιερό, είναι µεγαλειώδες και εγκαθιδρύει την µεγαλειώδη ισχυρή αρετή ενός
Φωτισµένου Όντος ενώπιον του πραγµατικού κακού – τις παλαιές δυνάµεις.
Ως µαθητής του Ντάφα, προκειµένου να κάνετε καλά τα πράγµατα της
Επανόρθωσης του Φα και να ολοκληρώσετε καλά όλα όσα είναι δικά σας, πρέπει να
µελετάτε τον Φα πολύ. Άσχετα µε το πόσο απασχοληµένοι είστε, δεν µπορείτε να
παραµελείτε την µελέτη του Φα. Αυτό είναι που µπορεί να διασφαλίσει µε τον
καλύτερο τρόπο ότι θα φτάσετε στην Ολοκλήρωση. Παρόλο που ο χρόνος σας είναι
περιορισµένος και είστε εν µέσω αυτών των πολλών δοκιµασιών, και πάλι κάνετε
αυτά που πρέπει να κάνετε. Αυτό είναι εκπληκτικό και εγκαθιδρύει την ισχυρή αρετή
σας, διότι αναδεικνύεστε από τις δυσκολίες, από τις πιέσεις και από τις δοκιµασίες.
Για άλλη µια φορά, εύχοµαι πλήρη επιτυχία σε αυτό το συνέδριο του Φα!
Λι Χονγκτζί
19 Μαρτίου 2001.

Μια υπόδειξη
Μερικοί άνθρωποι που έχουν αποκτήσει τον Φα και, σε αυτήν την ανθρώπινη
επιφάνεια, καταλαβαίνουν το νόηµα του Φα, επιµήκυναν τη ζωή τους µέσα από τον
Φα· µερικοί από αυτούς έχουν λάβει όλων των ειδών τα πλεονεκτήµατα, όπως καλή
υγεία, αρµονία στην οικογένεια, έµµεσα οφέλη τους συγγενείς και φίλους τους,
µείωση του κάρµα τους και ακόµα και τον ∆άσκαλο να υποµένει πράγµατα για
αυτούς. Στις άλλες διαστάσεις, τα φυσικά τους σώµατα µεταµορφώνονται σε σώµατα
Θεών. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Ντάφα φτάνει να σας ολοκληρώσει, εσείς δεν µπορείτε
να ξεφύγετε από την ανθρώπινη φύση και όταν το κακό διώκει τον Ντάφα
αδυνατείτε να σταθείτε όρθιοι και να επικυρώσετε τον Ντάφα. Αυτοί οι άνθρωποι
που θέλουν µόνο να πάρουν από τον Ντάφα και να µην δώσουν στον Ντάφα είναι,
στα µάτια των Θεών, τα χειρότερα όντα. Επιπλέον, αυτός ο Φα είναι αυτό που είναι
θεµελιώδες σε αυτόν τον Κόσµο, οπότε αυτοί οι άνθρωποι που ακόµα δεν µπορούν να
κάνουν ένα βήµα εµπρός σήµερα, θα ξεριζωθούν όταν αυτή η δοκιµασία τελειώσει.
Πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που έχουν ισχυρές προκαθορισµένες σχέσεις. Για
αυτό ο ∆άσκαλος περίµενε και περίµενε. Επίσης περιλαµβάνονται και εκείνοι που,
κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, εθελοντικά βοήθησαν το κακό στην δίωξη του
Φα αφού είχαν «αναµορφωθεί». Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σχετικά µεγάλη ποσότητα
κάρµα και έχουν θεµελιώδεις προσκολλήσεις [σε πράγµατα] των ανθρώπων, έτσι εν
µέσω των παράλογων ψεµάτων κατά την διάρκεια της έτσι αποκαλούµενης
«αναµόρφωσης», έχουν, λόγω των προσκολλήσεών τους και για να δικαιολογήσουν
την συµπεριφορά τους, συνεργαστεί µε τα ψέµατα και µε την θέλησή τους έχουν
αποδεχτεί κακή «φώτιση», ενώ παρίσταναν ότι δεν ήθελαν. Αν αυτού του είδους το
άτοµο πάει µετά να εξαπατήσει άλλους µαθητές, θα έχει διαπράξει την αµαρτία τού
να προκαλέσει ζηµιά στον Φα. Όλοι όσοι έχουν υποτιθέµενα «αναµορφωθεί» είναι
άνθρωποι που δεν µπορούσαν να εγκαταλείψουν τις προσκολλήσεις τους [σε
πράγµατα] των ανθρώπων και που έκαναν ένα βήµα εµπρός µε την ιδέα ότι ίσως
σταθούν τυχεροί.
Ξέρετε ότι δεν αναγνωρίζω καθόλου αυτήν την κακή δοκιµασία που οι παλαιές
δυνάµεις έχουν κανονίσει; Ο λόγος που τα κακά όντα στις χαµηλού επιπέδου

διαστάσεις τολµούν να είναι τόσο άγρια είναι ότι τα όντα στα τελικά, ανώτατα
επίπεδα του Κόσµου που δεν έχουν αντιµετωπιστεί ακόµη, έχουν δηµιουργήσει ένα
είδος φράγµατος . Μέχρι να καταστραφεί τελείως αυτό το φράγµα στην
Επανόρθωση του Φα, τα όντα στις διαστάσεις χαµηλού επιπέδου και τα κακά όντα
στον κόσµο δεν θα µπορούν να δουν την πραγµατική κατάσταση και έτσι θα τολµούν
να κάνουν µοχθηρές πράξεις από άγνοια. Εν µέσω της Επανόρθωσης του Φα, αυτά
τα υψηλού επιπέδου όντα είναι στο τελευταίο στάδιο τού να καθαριστούν. Μόλις
αυτό διαπεραστεί, όλα τα κακά όντα στον κόσµο θα ριχτούν κάτω στην κόλαση όταν
ο Φα επανορθώνει τον ανθρώπινο κόσµο και για όλη την αιωνιότητα θα πληρώνουν
για τις αµαρτίες που διέπραξαν όταν δίωκαν τον Ντάφα. Υπάρχουν επίσης µερικοί
άνθρωποι που ισχυρίζονται πως έχουν φτάσει στην Ολοκλήρωση, λέγοντας ανοησίες
όπως, «∆εν υπάρχει λόγος να ασκούµαστε πλέον» ή «∆εν υπάρχει λόγος να
διαβάζουµε πλέον». Αν έχετε φτάσει στην Ολοκλήρωση, τότε πετάξτε στον ουρανό
και δείξτε µας την ιεροπρεπή εικόνα ενός Φο. Εάν δεν χρειάζεται πλέον να ασκείστε,
είστε ακόµη µαθητής µου; Ένας καλλιεργητής δεν µπορεί να σταµατήσει να ασκείται
ακόµα και την τελευταία στιγµή πριν φτάσει στην Ολοκλήρωση. Αυτοί οι άνθρωποι
δεν είναι δαίµονες αλλά κάνουν αυτό που κάνουν οι δαίµονες. ∆εν είναι ότι ο
∆άσκαλος δεν είναι ελεήµων – στην Επανόρθωση του Φα όλα τα όντα διαλέγουν
µόνα τους το µονοπάτι τους. Αυτοί από εσάς που ισχυρίζεστε ότι έχετε φτάσει στην
Ολοκλήρωση, έχετε όλη την µεγαλειώδη δύναµη του Φα ενός Θεού ή ενός Φο;
Υπάρχουν ακόµη µερικοί άνθρωποι που κακόβουλα λένε, «Ο αληθινός ∆άσκαλος
είναι στα ουράνια», «Πρέπει να χωρίσουµε από τον ∆άσκαλο στον ανθρώπινο
κόσµο» και «Βοηθήστε τον ∆άσκαλο να λύσει» τους έτσι αποκαλούµενους «κόµπους
που είναι δεµένοι στο σώµα του». Υπάρχει µόνο ένας Λι Χονγκτζί. ∆εν έχω κανένα
Βοηθητικό Αρχέγονο Πνεύµα και ούτε έχω καµία από αυτές τις τρεις ψυχές και τα
εφτά πνεύµατα που έχουν οι καθηµερινοί άνθρωποι. Είµαι το κύριο ον. Τα σώµατα
µέσα στο µπεν τι µου, από τα µεγαλύτερα έως τα µικρότερα, που είναι φτιαγµένα
από σωµατίδια διαφόρων επιπέδων και τα οποία είναι σε διαφορετικές διαστάσεις,
όλα κατευθύνονται από το κύριο ον µου, στον ανθρώπινο κόσµο και ακολουθούν τις
σκέψεις του κύριου όντος µου στον ανθρώπινο κόσµο. Τα Σώµατα του Νόµου µου
είναι συγκεκριµένες εκδηλώσεις της σοφίας µου. Τα Σώµατα του Γκονγκ µου είναι
συνθέσεις του απεριόριστα απέραντου γκονγκ µου. Το να µην αναγνωρίζετε τον
∆άσκαλο στον ανθρώπινο κόσµο είναι το να µην αναγνωρίζετε τον εαυτό σας ως
µαθητή του Ντάφα. Τότε ένα τέτοιο άτοµο δεν είναι καν καλλιεργητής, πόσο µάλλον
έχει κάποια δουλειά να µιλάει για την Ολοκλήρωση. Οι άνθρωποι του µέλλοντος, παρ’
όλα αυτά, χρειάζεται να αποκτήσουν τον Φα· υπάρχουν αρκετά δισεκατοµµύρια
άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο που περιµένουν να αποκτήσουν τον Φα µόλις αυτό το
κακό δράµα εξαλειφθεί τελείως καθώς ο Φα θα επανορθώνει τον ανθρώπινο κόσµο
και αυτό που θα µελετούν και θα χρησιµοποιούν θα είναι αυτό το Τζούαν Φάλουν. Οι
αµαρτίες που διαπράχτηκαν και από το κακό και από τους κακούς ανθρώπους που
καταστρέφουν τα βιβλία είναι τόσο µεγάλες που ποτέ δεν θα µπορέσουν να τις
ξεπληρώσουν πλήρως. Αυτοί που στα διαφορετικά επίπεδα µεταχειρίζονται το κακό
και τους κακούς ανθρώπους για να διώξουν τον Ντάφα και τους µαθητές του τους
περιµένει όλους ατελείωτο ξεπλήρωµα για όλα όσα έχουν κάνει, υποφέροντας καθώς
θα εξαλείφονται στρώµα το στρώµα. Αυτοί που εθελοντικά υπογράφουν τη «δήλωση
αναµόρφωσης» ή που υπόσχονται να µην ασκηθούν κάτω από την πρόφαση της έτσι
αποκαλούµενης «εγκατάλειψης της προσκόλλησης στην Ολοκλήρωση» ή την
«εγκατάλειψη των ανθρώπινων νοοτροπιών» καλύπτουν τις πραγµατικές τους
προσκολλήσεις. Επίσης, δυσφηµίζουν και επιτίθενται στην Ιστοσελίδα Clearwisdom,
η οποία αναφέρεται θετικά στον Ντάφα. Οι παλαιές δυνάµεις πιστεύουν ότι ένας
µαθητής του Ντάφα ο οποίος, λόγω των προσκολλήσεών του, κατά την διάρκεια
αυτής της περιόδου δίνει µια γραπτή υπόσχεση να µην καλλιεργήσει τον Ντάφα πια

έχει αποφασίσει το µέλλον του. Αν αυτό δεν προήλθε πραγµατικά από την καρδιά
του, και ήταν αποτέλεσµα εξαναγκασµού και ξαναγυρίσει στην Επανόρθωση του Φα,
τότε θα υπάρξουν µεγαλύτερα βάσανα, ως δοκιµασίες, για αυτόν να περάσει.
Παρόλο που ο ∆άσκαλος δεν αναγνωρίζει τους διακανονισµούς των παλαιών
δυνάµεων, οι συνέπειες είναι τροµακτικές µόλις έχετε περάσει στην αντίπερα όχθη,
και η δεκάδων-χιλιάδων-χρόνων αναµονή σας θα καταστραφεί σε µια στιγµή. Αυτοί
που διαδίδουν κακιά «φώτιση» υπό το πρόσχηµα των µαθητών του Ντάφα, άσχετα
από το αν ήταν µαθητές πριν, κάνουν αυτό που κάνουν οι δαίµονες που προκαλούν
ζηµιά στον Ντάφα.
Στην πραγµατικότητα, κανείς δεν µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον Ντάφα. Αυτοί
που δεν έχουν ξεπεράσει τις δοκιµασίες είναι άνθρωποι. Όταν τα ανθρώπινα όντα
δεν είναι πλέον αρκετά καλά, τότε θα αναδηµιουργηθούν, και θα αυτή είναι η
αµείλικτη καταδικη των ανθρώπων. Θέλω να κάνω ό, τι µπορώ για να σώσω όλους
τους ανθρώπους του κόσµου και όλα τα όντα. [Ωστόσο αυτοί] οι άνθρωποι δεν
µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό και µε δική τους επιλογή «φωτίζονται» σε ένα
κακό µονοπάτι προκειµένου να καλύψουν τις προσκολλήσεις τους. Αν δεν θέλετε ένα
µέλλον, θα σας εγκαταλείψω. ∆εν είµαι προσκολληµένος σε τίποτα.
Ως µαθητές του Ντάφα, αυτό που πρέπει να κάνετε στην τωρινή κατάσταση είναι να
διευκρινίζετε την αλήθεια στους ανθρώπους του κόσµου και να ξεσκεπάζετε το κακό,
περιφρουρώντας µέσω αυτού τον Ντάφα. Η ίδια η βελτίωσή σας και η Ολοκλήρωση
είναι µέρος αυτής της διαδικασίας. Αυτοί που κάνουν την έτσι αποκαλούµενη δουλειά
«αναµόρφωσης», είναι επίσης άνθρωποι που έχουν εξαπατηθεί. Γιατί να µην
αλλάξετε τις καταστάσεις και να ξεσκεπάσετε το κακό και να διευκρινίσετε την
αλήθεια σε αυτούς; Προτείνω όλοι οι µαθητές τους οποίους προσπαθούν βίαια να
αναµορφώσουν (εξαιρούνται αυτοί που δεν έχουν παρθεί για αναµόρφωση) να
ξεσκεπάσουν το κακό και να διευκρινίσουν την αλήθεια σε αυτούς που κάνουν τη
δουλειά της αναµόρφωσης και να τους πουν για τη σχέση αιτίας και αποτελέσµατος
και ότι «το καλό και το κακό πάντα έχουν συνέπειες». Το κακό είναι που φοβάται
όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια της κατάστασης, όχι οι µαθητές του Ντάφα.
Λι Χονγκτζί
10 Απριλίου 2001.

Οι ορθές σκέψεις των µαθητών του Ντάφα είναι
αποτελεσµατικές
Τα κακά όντα καταστρέφονται σε µεγάλους αριθµούς στα Τρία Βασίλεια και στον
ανθρώπινο κόσµο. Έχουν ήδη δει ότι θα καταλήξουν σε αποτυχία, έτσι κάνουν την
τελευταία τους προσπάθεια να αποφύγουν τον όλεθρο, ακόµα πιο τρελά. Οι πιο
άγρια διωκόµενοι είναι ακριβώς εκείνοι οι µαθητές που κρατούν προσκολλήσεις. Όσο
πιο φοβισµένοι είναι µέσα τους, τόσο πιο πολύ το κακό κυνηγάει αυτούς ακριβώς
τους µαθητές. Και η γενική κατάσταση που έχει εµφανιστεί, στην οποία ο Ντάφα
διώκεται στον ανθρώπινο κόσµο, προκαλείται από την µεγάλης κλίµακας και
µεγάλου βαθµού εµφάνιση αυτών των µαθητών που διώκονται επειδή έχουν
προσκολλήσεις. Επειδή δεν µπόρεσαν να αφήσουν τις προσκολλήσεις τους,
αποκαλούνται «αυτοί που έχουν αναµορφωθεί» και αυτό τους έχει οδηγήσει στο να
κάνουν πράγµατα που βοηθούν το κακό, κάνοντας την κατάσταση ακόµα πιο
σοβαρή.

Γιατί θα πρέπει εσείς, ένας µαθητής του Ντάφα, να φοβάστε τους κακούς όταν
υποµένετε τη δίωξη; Η καρδιά του προβλήµατος είναι ότι έχετε προσκολλήσεις. Αν
όχι, τότε µην υποµένετε παθητικά και αντιµετωπίστε τους κακούς ανθρώπους µε
ορθές σκέψεις όλη την ώρα. Άσχετα µε την κατάσταση, µην συνεργαστείτε µε τις
απαιτήσεις του κακού, τις διαταγές του ή σε αυτό που παροτρύνει. Αν όλοι κάνουν
αυτό, το περιβάλλον δεν θα είναι έτσι.
Στην πραγµατικότητα, µερικοί µαθητές και όντα σε διαφορετικά βασίλεια που είναι
ικανά να χρησιµοποιούν τις υπερφυσικές τους ικανότητες σε διάφορες διαστάσεις
χρησιµοποιούσαν τις υπερφυσικές τους ικανότητες και τη δύναµη του γκονγκ τους
(γκονγκλί) για να πάρουν µέρος στην εξολόθρευση των κακών όντων που προκαλούν
ζηµιά στον Ντάφα. Όταν µερικοί µαθητές του Ντάφα βλέπουν κακά όντα, στέλνουν
Φάλουν και τις θεϊκές δυνάµεις του Ντάφα για να εξαλείψουν το κακό. Υπάρχουν
επίσης µαθητές που έχουν καθορίσει συγκεκριµένες ώρες που οι δολοφόνοι και οι
επιτιθέµενοι του κόσµου, που χτυπούν ανθρώπους θα λάβουν ανταπόδοση. Έχουν
εξαλείψει αποτελεσµατικά τους κακούς παράγοντες και έχουν περιορίσει τους
κακούς ανθρώπους. Στην πραγµατικότητα, κάθε µαθητής του Ντάφα έχει
ικανότητες. Είναι απλώς ότι οι ικανότητες δεν εκδηλώνονται στην επιφανειακή
διάσταση, έτσι νοµίζουν ότι δεν έχουν υπερφυσικές ικανότητες. Αλλά άσχετα µε το
αν µπορούν να εκδηλωθούν στην επιφανειακή διάσταση ή όχι, όταν οι Αληθινές
Σκέψεις ενός ατόµου εµφανιστούν είναι πολύ δυνατές. Επειδή καλλιεργούµαστε σε
έναν ορθό Φα, πρέπει να νοιαζόµαστε και να σώζουµε τα όντα και τους ανθρώπους
του κόσµου που είναι καλοί. Έτσι θα πρέπει να ενεργούµε µε καλοσύνη σε όλα όσα
κάνουµε. Επιπλέον η αφαίρεση των κακών όντων που χειραγωγούν τους ανθρώπους
για να κάνουν ζηµιά στην ανθρωπότητα είναι επίσης προστασία της ανθρωπότητας
και των αισθανόµενων όντων. Ο Ντάφα διαδίδεται ευρέως, σώζοντας όλα τα
αισθανόµενα όντα. Παρόλο που αυτά τα κακά όντα που είναι εντελώς ανίκανα να
διασωθούν δεν µπορούν να σωθούν, ακόµη δεν µπορεί να τους επιτραπεί να κάνουν
κακό ατελείωτα και έτσι να διώκουν τον Ντάφα και τους µαθητές του και τους
ανθρώπους του κόσµου. Εξαλείφοντας το κακό είναι, εποµένως, να κάνετε
Επανόρθωση του Φα και είναι επίσης σωτηρία των ανθρώπων του κόσµου και των
αισθανόµενων όντων.
Λι Χονγκτζί
24 Απριλίου 2001.

Η µεγαλοπρέπεια των µαθητών
Οι µαθητές του Ντάφα είναι µεγαλειώδεις, διότι αυτό που καλλιεργείτε είναι ο
απόλυτος Μέγας Φα του Κόσµου, επειδή έχετε επικυρώσει τον Ντάφα µε ορθές
σκέψεις και επειδή δεν έχετε πέσει κατά την διάρκεια της µαζικής δοκιµασίας. Η
Επανόρθωση του Φα που κάνουν οι µαθητές του Ντάφα δεν έχει προηγούµενο στην
ιστορία. Κατά τα µεγαλειώδη και σπουδαία επιτεύγµατα της επικύρωσης του Φα µε
λογικότητα, της διευκρίνησης της αλήθειας µε σοφία και της διάδοσης του Φα και της
διάσωσης των ανθρώπων µε έλεος, το µονοπάτι της Ολοκλήρωσης του κάθε µαθητή
του Ντάφα τελειοποιείται. Σε αυτήν τη µεγάλη στιγµή στην ιστορία, κάθε σταθερό
βήµα είναι µια ένδοξη ιστορική µαρτυρία και ασύγκριτα µεγαλειώδης ισχυρή αρετή.
Όλα αυτά καταγράφονται στην ιστορία του Κόσµου. Ο µεγαλειώδης Φα και η
µεγαλειώδης εποχή σφυρηλατούν τα πιο µεγαλειώδη Φωτισµένα Όντα.
Λι Χονγκτζί
13 Μαΐου 2001.

Οι όρκοι των Θεών εκπληρώνονται
Ανθρωπότητα, µην θεωρείς το Φάλουν Γκονγκ ασήµαντο απλώς επειδή έχει ένα
όνοµα τσιγκόνγκ. Στα αρχαία χρόνια, όλες οι διάφορες σχολές σκέψεων και όλες οι
τέχνες και τα επαγγέλµατα στον ανθρώπινο κόσµο αποκαλούνταν «Τάο». Ο Λάο Τζι,
ωστόσο, είπε στους ανθρώπους πως το Τάο που δίδασκε ήταν διαφορετικό, λέγοντας
ότι «Μπορείτε να αποκαλείτε το Τάο [που διδάσκω] Τάο, αλλά δεν είναι ένα
συνηθισµένο Τάο· µπορείτε να δώσετε στην έννοια που διδάσκω ένα συνηθισµένο
όνοµα, αλλά δεν είναι µια συνηθισµένη έννοια». Όταν ο Βούδας Σακιαµούνι δίδαξε
τον Φα του, δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια πριν, υπήρχαν οχτώ θρησκείες που
διαδίδονταν ταυτόχρονα. Ο Νόµος του Φο, το πραγµατικό Τάο, ήταν ανάµεσά τους.
Οι άνθρωποι πάντα νοµίζουν πως όταν ένας Θεός ή ένας Φο εµφανιστεί θα είναι
συγκλονιστικό, ότι όταν θα σώζει ανθρώπους η εικόνα του, τού Φο, θα εκδηλωθεί
µεγαλειωδώς και ότι µε µια κίνηση του χεριού του θα καταστρέψει τους κακούς που
υπονοµεύουν τη σωτηρία των ανθρώπων. Αν ήταν έτσι τα πράγµατα, δεν θα ήταν
καλύτερο αν ο Φο έπαιρνε τους ανθρώπους κατευθείαν από τα ουράνια; Θα πρέπει
να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που είναι να σωθούν πρέπει να ξεπληρώσουν, µέσα από
πολύµοχθη καλλιέργεια, όλες τις αµαρτίες και το κάρµα που είχαν δηµιουργήσει στο
παρελθόν κάνοντας άσχηµα πράγµατα, πρέπει να αφήσουν τις ανθρώπινες
προσκολλήσεις τους και όλα τα άλλα άσχηµα πράγµατα που κουβαλούν και
ταυτόχρονα πρέπει να διορθώσουν τη συµπεριφορά και το σκεπτικό τους. Μόνο τότε
µπορούν να σωθούν. Αν ένας Φο ήταν να εκδηλωθεί µεγαλειωδώς, ακόµα και οι πιο
κακοί άνθρωποι θα ακολουθούσαν αυτό που θα έλεγε ο Φο. Θα υπήρχε τότε ακόµη
ευκαιρία για καλλιέργεια; Ακόµη και αν ένας άνθρωπος καλλιεργούταν δεν θα
µετρούσε, επειδή ένας καλλιεργητής πρέπει να εξαλείψει τις αµαρτίες και το κάρµα
του κατά την διάρκεια επίµοχθης καλλιέργειας, και, αφού εξαγνιστεί, να κινηθεί προς
την Ολοκλήρωση.
Στην πραγµατικότητα, όταν όλοι οι κοινοί άνθρωποι βλέπουν την εικόνα ενός Θεού ή
ενός Φο να εκδηλώνεται µεγαλειωδώς, είναι σίγουρο πως κάτι µεγάλο εξελίσσεται
στον ανθρώπινο κόσµο και κατά πάσα πιθανότητα είναι ο χρόνος που οι αµαρτίες της
ανθρωπότητας θα πρέπει να ξεπληρωθούν. Είτε είναι ένας Φο, Τάο ή Θεός, όταν
είναι να σώσει τους ανθρώπους του κόσµου, σίγουρα πρέπει να κατέβει στον κόσµο
και να περπατήσει στην γη µε ανθρώπινη εικόνα και να χρησιµοποιήσει την
ανθρώπινη γλώσσα για να κάνει γνωστές τις αρχές του Φα. Επιπλέον, όταν ένα
Φωτισµένο Ον κατεβαίνει στον κόσµο, είναι συνήθως όταν η ηθική των ανθρώπων
χειροτερεύει µέρα µε την µέρα, όταν οι αµαρτίες και το κάρµα των ανθρώπων είναι
τεράστιο ή όταν η ηθική των ανθρώπων έχει εκφυλιστεί. Αφότου αυτοί που έχουν
σωθεί αποκτήσουν τον Φα και φύγουν, τα κατακάθια της ανθρωπότητας και ο
εκφυλισµένος κόσµος που αποµένουν θα ξεριζωθούν.
Λι Χονγκτζί
13 Μαΐου 2001.

Όχι πολιτική
Η «πολιτική» είναι ένας όρος της µοντέρνας, διεστραµµένης κοινωνίας. Οι
πραγµατικές ανθρώπινες κοινωνίες στην ιστορία δεν είχαν αυτόν τον όρο ή αυτό που
η πολιτική περιλαµβάνει. Όταν η πολιτική εµφανίστηκε στην ανθρώπινη κοινωνία, η

κοινωνία είχε ήδη αρχίσει να στρεβλώνεται και οι ηθικές αξίες είχαν επίσης
σφυροκοπηθεί από την πολιτική. Επιπλέον, ο κύριος λόγος που οι άνθρωποι
µπαίνουν στην πολιτική είναι η επιθυµία τους να κάνουν κάποιο όνοµα και για
εγωιστικά οφέλη. Είναι µόνο ότι τότε οι ηθικές αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας ήταν
ακόµη πολύ ισχυρές και οι άνθρωποι που ζούσαν τότε ήταν όλοι σε εκείνο το
περιβάλλον, έτσι οι άνθρωποι που ήταν στην πολιτική τότε, απλώς δεν φαίνονταν
τόσο αδίστακτοι όσο οι άνθρωποι στην πολιτική σήµερα. Εποµένως η πολιτική ήταν
βρώµικη από τότε που εµφανίστηκε. Αλλά είναι αλήθεια ότι στους πολιτικούς
κύκλους υπήρξαν µερικά έντιµα άτοµα τα οποία ανησυχούσαν για την χώρα και τους
ανθρώπους, παρόλο που ήταν µόνο σταγόνα στον ωκεανό.
Αλλά όσον αφορά αυτούς τους έντιµους ανθιστάµενους που είναι ενάντια στα κακά
καθεστώτα που καταστρέφουν τη χώρα και προκαλούν ζηµιά στους ανθρώπους, οι
άνθρωποι επίσης τους θεωρούν πολιτικούς, επειδή έχουν σαφείς πολιτικές θέσεις.
Παρόλο που οι άνθρωποι νοµίζουν ότι οι απόψεις αυτών των ατόµων είναι ορθές, η
πολιτική δραστηριότητα, ωστόσο, είναι το παράγωγο µιας διεφθαρµένης κοινωνίας.
Αν δεν ήταν τόσο διεφθαρµένη η σηµερινή ανθρώπινη κοινωνία, η πολιτική δεν θα
είχε εµφανιστεί.
Η καλλιέργεια των µαθητών του Ντάφα ξεπερνά αυτό που είναι ανθρώπινο, είναι
καλλιεργητές που έχουν αντιληφθεί τις αλήθειες των ανωτέρων επιπέδων και αυτό
που καταλαβαίνουν υπερβαίνει τα όρια της σφαίρας των κοινών ανθρώπων. Κάθε
κατανόηση κάτω από το επίπεδο των ανώτερων αρχών του Φα δεν είναι πλέον η
Αλήθεια του Κόσµου. Κάθε µαθητής του Ντάφα είναι ξεκάθαρος για αυτό στην
καλλιέργειά του, οπότε ακόµα πιο πολύ δεν πρέπει να αναµιγνύει την πολιτική των
κοινών ανθρώπων µε την Επανόρθωση του Φα. Οι δοκιµασίες που υποµένουν οι
µαθητές του Ντάφα είναι πράγµατα µέσα στην Επανόρθωση του Φα και την
καλλιέργεια. Εκθέτοντας το κακό και διευκρινίζοντας την αλήθεια στους ανθρώπους
αυτού του κόσµου είναι µόνο για να τους εκθέσουν τη δίωξη, που ο Ντάφα και οι
µαθητές του έχουν υποµείνει, και ο τελικός τους στόχος είναι το να σώσουν τους
ανθρώπους αυτού του κόσµου, να απαλλάξουν τον νου των αισθανόµενων όντων από
το δηλητήριο µε το οποίο το κακό τούς έχει πληµµυρίσει και να τους σώσει από τον
κίνδυνο του να ξεριζωθούν στο µέλλον λόγω της εχθρότητάς τους προς τον Ντάφα.
Αυτό είναι αντανάκλαση του µεγάλου ελέους των µαθητών του Ντάφα στη διάσωση
αισθανόµενων όντων ακόµα και όταν υποµένουν δίωξη. Από µια άλλη οπτική γωνία,
πώς θα µπορούσαν οι Θεοί και οι Φο να εµπλακούν στην πολιτική των ανθρώπων;
Ακόµα λιγότερο θα επικύρωναν οι Θεοί και οι Φο την πολιτική που εµφανίζεται στην
διεφθαρµένη ανθρώπινη κοινωνία.
Η ανθρώπινη κοινωνία είναι ένα καλό µέρος για καλλιέργεια, επειδή όλα εδώ
µπορούν να οδηγήσουν σε προσκολλήσεις. Ακριβώς λόγω αυτού, ένα άτοµο που
µπορεί να βαδίσει έξω από αυτό και να απαλλαγεί από όλες του τις προσκολλήσεις
στην ανθρώπινη κοινωνία είναι µεγαλειώδες και ικανό να φτάσει στην Ολοκλήρωση.
Λι Χονγκτζί
4 Ιουνίου 2001.

Σχόλιο ΙΙ
Αυτό το άρθρο είναι πολύ καλογραµµένο. Απευθύνεται σε συγκεκριµένα ζητήµατα,
ειδικά αυτά κάτω από τις παρούσες καταστάσεις. Ελπίζω πως όλοι θα είναι ικανοί να
χειριστούν σωστά αυτά που έχουν ειπωθεί.

Λι Χονγκτζί
5 Ιουνίου 2001.
Σηµείωση: Αυτό είναι ένα σχόλιο πάνω στο άρθρο «Μην Ξεχνάτε την Καλλιέργεια Εν
Μέσω της Επανόρθωσης του Φα Ενώ Ξεριζώνετε το Κακό», το οποίο γράφτηκε από
έναν µαθητή του Ντάφα και εκδόθηκε στις 6 Ιουνίου 2001 στην Ιστοσελίδα
Clearwisdom.

Οι δύο στάσεις των χεριών για την αποστολή ορθών σκέψεων
Κρατώντας την Μια Παλάµη Όρθια
法正乾坤
邪恶全灭
Φα τζενγκ τσιέν κουέν
σιέε έ τσουέν µίε.
(Λατινικοί χαρακτήρες, χρησιµοποιώντας το Pin Yin)
fa zheng qian kun
xie e quan mie
(φωνητικά)
fah jung chyen kwuhn
shyeh uh! Chwen myeh
Η Θέση των Χεριών του Λωτού
法正天地
现世现报
Φα τζεν τιέν ντίι
σιέν σσ σιέν µπάο
(Λατινικοί χαρακτήρες, χρησιµοποιώντας το Pin Yin)
fa zheng tian di
xian shi xian bao
(φωνητικά)
fah jung tyen dee
shyen shrr shyen baow
12 Ιουνίου 2001.
Σηµειώσεις του µεταφραστή:
1) Γενικά οι φόρµουλες πρέπει πάντα να απαγγέλλονται µε τις αρχικές τους
λέξεις/ήχους προκειµένου να έχουν το σωστό αποτέλεσµα.
2) Το γενικό νόηµα της πρώτης φόρµουλας είναι «ο Φα (Φα) επανορθώνει (τζενγκ)
τον Κόσµο (τσιέν κουέν)· το Κακό (σιέε έ) εξαλείφεται εντελώς (τσουέν µίε)». Το
δεύτερο κοµµάτι µπορεί επίσης να µεταφραστεί ως «καταστρέφοντας όλο το Κακό».

3) Το γενικό νόηµα της δεύτερης φόρµουλας είναι «ο Φα (Φα) επανορθώνει (τζενγκ)
Ουρανό (τιέν) και Γη (ντίι)· άµεση (σιέν…..σιέν) ανταπόδοση (µπάο) σε αυτή τη ζωή
(σί)».

Τι είναι οι υπερφυσικές ικανότητες
Οι υπερφυσικές ικανότητες αποκαλούνται και θεϊκές δυνάµεις. Οι σύγχρονοι
άνθρωποι τις αποκαλούν και εξαιρετικές ικανότητες. Οι υπερφυσικές ικανότητες
είναι στην ουσία εγγενείς ικανότητες των όντων. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο
ενός όντος, τόσο πιο ολοκληρωτικά µπορούν οι εγγενείς του ικανότητες του να έχουν
αποτέλεσµα· αντιστρόφως, όσο πιο χαµηλό το επίπεδο ενός όντος, τόσο πιο δύσκολο
είναι για τις εγγενείς του ικανότητες να έχουν αποτέλεσµα, ή να έχουν πλήρη
εφαρµογή. Ο βασικός λόγος είναι ότι σε αυτόν τον Κόσµο, από το ανώτερο έως το
κατώτερο επίπεδο, όσο πιο χαµηλά πάει κανείς, τόσο πιο υψηλή είναι η αναλογία της
ύλης που τα όντα και τα πάντα µέσα στα ιδιαίτερα βασίλειά τους έχουν, τόσο πιο
µεγάλοι οι κόκκοι των σωµατιδίων είναι, και τόσο πιο πολύ βάρος τα όντα κουβαλούν
– όσο πιο χαµηλά είναι, τόσο πιο πολύ οι εγγενείς ικανότητες των όντων
(υπερφυσικές ικανότητες) περιορίζονται από την ίδια την ύλη και όσο πιο βαρύς
είναι αυτός ο περιορισµός, τόσο λιγότερο αποτελεσµατικές είναι οι ικανότητες. Για
αυτό και όσο πιο χαµηλό το επίπεδο, τόσο λιγότερες οι ικανότητες. Όταν φτάνουµε
στην ανθρώπινη διάσταση, όλες οι εγγενείς ικανότητες των όντων είναι ήδη
καλυµµένες, και οι εγγενείς τους ικανότητες (υπερφυσικές ικανότητες) δεν µπορούν
να λειτουργήσουν. Έτσι αν οι άνθρωποι κάνουν κάτι ή θέλουν να αποκτήσουν κάτι,
πρέπει να βασιστούν αποκλειστικά στα αποτελούµενα από ύλη σώµατά τους
προκειµένου να αποκτήσουν αυτό που θέλουν. Ο άνθρωπος δεν µπορεί να δει την
πραγµατική κατάσταση του Κόσµου επειδή είναι πλήρως θαµµένος στην ύλη. Γι’
αυτό λέγεται ότι η ανθρώπινη διάσταση είναι µια διάσταση παραίσθησης.
Όσον αφορά έναν καλλιεργητή, όσο πιο ψηλό το επίπεδο στο οποίο καλλιεργείται,
τόσο πιο µεγάλες οι ικανότητες του. Αυτό είναι επειδή όσο πιο πολλά επίπεδα του
Κόσµου ξεπερνά, τόσο πιο λίγη και πιο ελαφριά είναι η ύλη στην ύπαρξή του, τόσο
πιο δυνατές οι εγγενείς του ικανότητες (υπερφυσικές ικανότητες) και τόσο πιο
µεγάλος ο αριθµός και πιο περιεκτικές είναι οι ικανότητές του που
απελευθερώνονται. Έχω διδάξει στον Φα ότι στην καλλιέργεια του Ντάφα οι
υπερφυσικές ικανότητες κάποιου αναπτύσσονται σε µεγαλύτερη έκταση επειδή οι
µαθητές του Ντάφα είναι να καλλιεργηθούν προς ανώτερα επίπεδα – όσο πιο υψηλό
το επίπεδο που ξεπερνά κάποιος, τόσο πιο πολύ ελευθερώνεται από την ύλη και
εποµένως θα δείξει πλήρως τις εγγενείς του ικανότητες (υπερφυσικές ικανότητες). Οι
µαθητές του Ντάφα έχουν ήδη αρχίσει να επιδεικνύουν πλήρως τις υπερφυσικές τους
ικανότητες στην Επανόρθωση του Φα. Για παράδειγµα, κατά την Επανόρθωση του
Φα, όταν οι ορθές σκέψεις είναι πολύ αγνές, οι υπερφυσικές τους ικανότητες
χρησιµοποιούνται σε µεγάλο εύρος. Επιπλέον, όσον αφορά τις ορθές σκέψεις πολλοί
µαθητές µπορούν να τις χρησιµοποιούν κατά βούληση – ό,τι θέλουν να
χρησιµοποιήσουν σχεδόν πάντα το έχουν. Για παράδειγµα, για να παγώσουν αυτούς
τους κακόβουλους κακοποιούς που διώκουν τους µαθητές του Ντάφα, απλά πρέπει
να πουν, «ακίνητος» ή «κάτσε εκεί και µην κουνιέσαι» ή να στοχεύσουν στην οµάδα
των κακοποιών και τότε σίγουρα αυτοί δεν θα µπορούν να κουνηθούν· µετά απλά
χρειάζεται να σκεφτούν «απελευθέρωση» και θα αφεθεί. Στην πραγµατικότητα,
µπορείτε να χρησιµοποιείτε τη θέλησή σας για να διατάζετε εκείνους τους κακούς
που δεν έχουν την ανθρώπινη φύση – όπως εκείνους τους κακοποιούς που είναι
χειρότεροι κι από κτήνη, που χτυπούν ανθρώπους µέχρι θανάτου ή βιάζουν γυναίκες

ασκούµενες του Ντάφα – όπως επίσης και αυτούς τους κακούς αρχηγούς. Οι
κακόβουλοι κακοποιοί θα κάνουν ότι τους πείτε να κάνουν.
Το επίπεδο ενός όντος διακρίνεται από το σίνσινγκ του. ∆ηλαδή, όταν χρησιµοποιείτε
υπερφυσικές ικανότητες οι ορθές σας σκέψεις πρέπει να είναι ισχυρές. Μια
ανεπαρκής κατάσταση του νου – όπως το να φοβάστε το κακό, να ταλαντεύεστε στις
σκέψεις σας όταν χρησιµοποιείτε τις υπερφυσικές ικανότητες σας ή το να
αµφιβάλετε αν θα λειτουργήσουν – µπορούν να επηρεάσουν ή να παρέµβουν στο
αποτέλεσµα των υπερφυσικών ικανοτήτων.
Η Ολοκλήρωση είναι το τέλος της καλλιέργειας ενός µαθητή του Ντάφα, ενώ η
Επανόρθωση του Φα είναι η αποστολή ενός µαθητή του Ντάφα. Για έναν µαθητή του
Ντάφα, η Ολοκλήρωση είναι απλά ένα θέµα του χρόνου της επιστροφής, ενώ η
Επανόρθωση του Φα είναι για να µείνει για το µέλλον. Το µέλλον του Κόσµου που τα
όντα σε διαφορετικά επίπεδα έχουν δει δεν υπάρχει και είναι ψευδαίσθηση. Προς το
παρόν, η κάθε µέρα της ανθρωπότητας οργανώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του
Ντάφα· το επίτευγµα των µαθητών του Ντάφα στον ανθρώπινο κόσµο είναι για να
µείνει στην ιστορία. Στις διάφορες ιστορικές στιγµές του µέλλοντος, εάν µέσα στον
Κόσµο γίνει ζηµιά στον Ντάφα ή όταν τα όντα ενεργούν διαφορετικά, το πώς ο
Ντάφα θα επανορθώσει τον Φα και θα κάνει τα πάντα τέλεια και άφθαρτα είναι
εξαιρετικά σηµαντικό. Όλα όσα κάνουν οι µαθητές του Ντάφα σήµερα δηµιουργεί το
µέλλον, και ακριβώς τώρα όλα εντός των Τριών Βασιλείων υπάρχουν για τον Ντάφα.
Όταν ο Ντάφα θα έχει Ολοκληρώσει τα πάντα εν µέσω της δοκιµασίας, όλο το κακό
που διώκει τον Ντάφα θα σταµατήσει.
Λι Χονγκτζί
14 Ιουνίου 2001.

Προς όλους τους µαθητές στο σκανδιναβικό συνέδριο του Φα
Όλοι οι µαθητές στο Σκανδιναβικό Συνέδριο του Φα:
Για τους µαθητές του Ντάφα, η Ολοκλήρωση είναι το τέλος της καλλιέργειας και η
Επανόρθωση του Φα είναι η µεγάλη ευθύνη που η ιστορία σάς έχει παραχωρήσει
κατά την διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Έτσι κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας διαδικασίας της διευκρίνησης της αλήθειας και της έκθεσης του
κακού, ό,τι κάνουµε εµπεριέχει τον Ντάφα. Είτε διευκρινίζουµε την αλήθεια,
εκθέτουµε το κακό είτε συµµετέχουµε σε άλλες δραστηριότητες του Ντάφα,
περιλαµβάνοντας τα συνέδρια του Φα µας, πρέπει να επιδεικνύουµε το έλεος των
µαθητών του Ντάφα όπως επίσης και την καλοσύνη που η καλλιέργεια της
Επανόρθωσης του Φα αναδεικνύει. Θα ήθελα να ευχηθώ στο συνέδριο του Φα πλήρη
επιτυχία.
Εν τω µεταξύ, ελπίζω πως οι µαθητές στην Ευρώπη να µπορούν να είναι περισσότερο
σαν τους µαθητές στην Βόρεια Αµερική – κάθε µαθητής θα πρέπει, εκτός του να
συµµετέχει σε οµαδικές δραστηριότητες, στην καθηµερινή του ζωή να παίρνει
πλήρως την πρωτοβουλία ενός µαθητή του Ντάφα, να καθιερώνει την ισχυρή του
αρετή κατά την διαδικασία της διευκρίνισης της αλήθειας και να τα πηγαίνει καλά
στο µονοπάτι του τού µαθητή του Ντάφα. Έτσι κατά την διευκρίνιση της αλήθειας,
µην περιµένετε, µη βασίζεστε σε άλλους και µην ελπίζετε απλά σε αλλαγές στους
εξωτερικούς παράγοντες. Ο κάθε ένας από εµάς δηµιουργεί µια ιστορία για το
µέλλον, για αυτό δεν συµµετέχουν όλοι µόνο σε οµαδικές δραστηριότητες, αλλά

επίσης παίρνουν την πρωτοβουλία για να κάνουν πράγµατα. Εφόσον κάτι είναι καλό
για τον Ντάφα, θα πρέπει να πάρετε την πρωτοβουλία να το κάνετε, να πάρετε την
πρωτοβουλία να το δουλέψετε. Κάθε άτοµο µε το οποίο έρχεστε σε επαφή στην
κοινωνία είναι κάποιος στον οποίο πρέπει να διευκρινίσετε την αλήθεια και αυτό που
εκδηλώνεται κατά την διευκρίνιση της αλήθειας είναι το έλεος των µαθητών του
Ντάφα και η σωτηρία των ανθρώπων του κόσµου. Ελπίζω ότι κάθε µαθητής του
Ντάφα θα πάρει πλήρως την πρωτοβουλία και θα παίξει πλήρως τον ρόλο του ως
µαθητής του Ντάφα. Για άλλη µια φορά, θα ήθελα να ευχηθώ στο συνέδριο του Φα
πλήρη επιτυχία.
∆ώστε προσοχή: άσχετα µε το πόσο απασχοληµένοι είστε, δεν µπορείτε να
παραµελείτε τη µελέτη του Φα. Είναι αυτό που θεµελιωδώς διασφαλίζει ότι κινείστε
προς την Ολοκλήρωση και κάνετε καλά τη δουλειά του Ντάφα.
Λι Χονγκτζί
17 Ιουνίου 2001.

Ο Ντάφα είναι άφθαρτος
Γιατί οι µαθητές του Ντάφα βασανίζονται ανηλεώς από το κακό; Γιατί επιµένουν
στην ορθή τους πίστη στον Ντάφα και επειδή είναι σωµατίδια του Ντάφα. Γιατί
έπρεπε να γίνει η Επανόρθωση του Φα; Επειδή τα όντα στον Κόσµο δεν
ανταποκρίνονταν πλέον στα κριτήρια. Ως µαθητής του Ντάφα, οι σταθερές, ορθές
σκέψεις σας είναι απολύτως ακλόνητες, επειδή το ανανεωµένο σας ον δηµιουργείται
ακριβώς εν µέσω της Επανόρθωσης του Φα. Αλλά προκειµένου να πετύχουν
οτιδήποτε θέλουν, οι παλαιές, κακές δυνάµεις στον Κόσµο έχουν πάρει µέρος άµεσα
στην δίωξη του Ντάφα, των µαθητών του Ντάφα και των αισθανόµενων όντων
χρησιµοποιώντας συνεχώς τους κακούς διακανονισµούς που αυτοί επινόησαν και δεν
συµµορφώνονται µε τις αληθινές αρχές του Φα του Κόσµου και έχουν εκµεταλλευτεί
τις αντιλήψεις που δεν έχουν αφαιρεθεί και υπάρχουν στην ανθρώπινη επιφάνεια
των µαθητών του Ντάφα και στο κάρµα των µαθητών του Ντάφα, για να κάνουν τις
ορθές τους σκέψεις να κλονιστούν. Ως αποτέλεσµα, µερικοί µαθητές δεν έχουν
καταφέρει να αντέξουν εν µέσω της αγωνίας της δίωξης και έχουν κάνει αυτό που
ένας µαθητής του Ντάφα δεν θα έπρεπε και δεν µπορεί καθόλου να κάνει. Αυτό είναι
µια ατίµωση προς τον Ντάφα.
Ο ∆άσκαλος θέλει να σώσει όλα τα αισθανόµενα όντα. Αλλά οι κακές δυνάµεις
διαπράττουν πραγµατικά αµαρτίες εναντίον του Ντάφα χρησιµοποιώντας όλα τα
αισθανόµενα όντα, µε τελικό σκοπό την καταστροφή τους. Μόλις ένας µαθητής του
Ντάφα κάνει αυτό που δεν θα έπρεπε να κάνει, αν δεν είναι ικανός πραγµατικά να
καταλάβει την σοβαρότητα αυτού και να ξεπληρώσει τις απώλειες που έχει επιφέρει
στον Ντάφα, όλα και αυτή η των εκατοµµύρια επί εκατοµµυρίων χρόνων αναµονή θα
εκπληρωθεί σύµφωνα µε τους όρκους που έχουν γίνει παλιά στην ιστορία. Ως
µαθητής του Ντάφα, όλα όσα είναι δικά σας σχηµατίζονται από τον Ντάφα και είναι
τα πιο ορθά και µόνο εσείς µπορείτε να επανορθώσετε ότι δεν είναι ορθό. Πώς
µπορέσατε να υποκλιθείτε στο κακό; Πώς µπορέσατε να υποσχεθείτε κάτι στο κακό;
Αν και δεν προέρχεται πραγµατικά από την καρδιά σας, και πάλι είναι υποχώρηση
στο κακό. Αυτή είναι άσχηµη συµπεριφορά ακόµα και για τους ανθρώπους, και οι
Θεοί σίγουρα δεν θα έκαναν κάτι τέτοιο. Ακόµη και αν ένας καλλιεργητής του Ντάφα
πραγµατικά χάσει το ανθρώπινο σώµα του κατά την διάρκεια της δίωξης, αυτό που
τον περιµένει είναι και πάλι η Ολοκλήρωση. Την ίδια στιγµή, καµία προσκόλληση ή
φόβος δεν θα µπορούσε κατά τρόπο εφικτό να σας δώσει τη δυνατότητα να φτάσετε

στην Ολοκλήρωση. Και οποιαδήποτε προσκόλληση στο φόβο είναι από µόνη της ένα
εµπόδιο που σας αποτρέπει από το να φτάσετε στην Ολοκλήρωση και είναι επίσης
ένας παράγοντας στο να «αναµορφωθείτε» προς την πλευρά του κακού και για την
προδοσία σας.
Μπορώ να σας πω, ότι όλες οι φυσικές και ανθρώπινες καταστροφές που γίνονται
στην Κίνα είναι ήδη προειδοποιήσεις για τις αµαρτίες που τα όντα εκεί έχουν
διαπράξει ενάντια στον Ντάφα. Αν δεν το καταλάβουν, τότε οι πραγµατικές
καταστροφές θα ξεκινήσουν. Όλοι οι κακοί άνθρωποι που έχουν αµαρτήσει ενάντια
στον Ντάφα, ειδικά αυτοί που δεν είναι πλέον χρήσιµοι για την κακόβουλη
«δοκιµασία» –όπως αποκαλείται– των µαθητών του Ντάφα, έχουν ήδη ξεκινήσει να
δέχονται ανταπόδοση για το κακό που έκαναν. Από εδώ και στο εξής αυτό θα
συµβαίνει σε ευρεία κλίµακα. Αυτοί οι πιο κακοί, ωστόσο, θα χρησιµοποιηθούν µέχρι
το τέλος, επειδή συνεχίζουν να υπάρχουν µαθητές του Ντάφα που κάνουν βήµατα
εµπρός και οι κακόβουλες παλαιές δυνάµεις τούς χρειάζονται να τους χρησιµοποιούν
για να συνεχίσουν να δοκιµάζουν τους µαθητές του Ντάφα. Αυτός είναι ο λόγος που
οι πιο αχρείοι κακοποιοί συνεχίζουν ακόµα να κάνουν κακό ανεξέλεγκτα.
Ένας µαθητής του Ντάφα αντιτίθεται πλήρως σε όλα όσα έχουν κανονιστεί από τις
κακές παλαιές δυνάµεις. ∆ιευκρινίστε την αλήθεια λεπτοµερώς, εξαλείψτε το κακό µε
ορθές σκέψεις, σώστε όλα τα όντα και περιφρουρήστε τον Φα µε αποφασιστικότητα,
επειδή είστε κοµµάτι του Ντάφα, άφθαρτο· διορθώστε ότι δεν είναι ορθό. Αυτοί που
έχουν «αναµορφωθεί» και αυτοί που σώζονται µπορούν µόνο να είναι όντα που
έχουν εξαπατηθεί από το κακό. Αυτοί που εξολοθρεύονται είναι τα κακά όντα και οι
κακές παλαιές δυνάµεις. Αυτοί που φτάνουν στην Ολοκλήρωση µέσω όλων αυτών
είναι µαθητές του Ντάφα· και µέσω όλων αυτών εγκαθιδρύεται η ισχυρή αρετή του
Ντάφα.
Λι Χονγκτζί
23 Ιουνίου 2001.

Αποκωδικοποιώντας τις τρεις τελευταίες στροφές του ποιήµατος
Plum Blossom
Η όγδοη
Οι επίγειες υποθέσεις είναι σαν ένα παιχνίδι σκάκι, του οποίου η τελική φάση
έρχεται νωρίς
∆ουλεύοντας µαζί µε κοινούς στόχους, κι όµως µεγάλη καταστροφή κατεβαίνει
Η λεοπάρδαλη έχει πεθάνει αλλά το δέρµα της έχει ακόµη µείνει
Το καλύτερο φθινοπωρινό τοπίο είναι στην Τσανγκ’αν.
Η ένατη
Ο δράκος της φωτιάς ξυπνά απ’ τον λήθαργο και η λύπη της Πύλης Γιεν εδραιώνεται
Το αρχικό πολύτιµο πετράδι συναντά δοκιµασίες και ο Τζάο αποχωρεί
Με µια αυλή γεµάτη πανέµορφα λουλούδια, η άνοιξη έχει τον δάσκαλό της
Η ανεµοθύελλα συνεχίζει µέσα στην νύχτα, µα δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία
Η δέκατη
Κουκίδες από άνθη σταφίδας προαναγγέλλουν την άφιξη της άνοιξης στον Ουρανό
και την Γη
Αν θέλετε να µάθετε τι θα συµβεί, ρωτήστε τον Μπο και τον Φου για τις αιτίες
Ειρηνικές µέρες θα έρθουν µε φυσικότητα σε αυτόν τον κόσµο
Κάνοντας σπίτι του όπου είναι, ποιος είναι ο οικοδεσπότης και ποιός ο καλεσµένος

«Οι επίγειες υποθέσεις είναι σαν ένα παιχνίδι σκάκι, του οποίου η τελική φάση
έρχεται νωρίς»
Εξήγηση: Τα πράγµατα στον κόσµο ήταν πάντα σαν ένα παιχνίδι σκάκι, µε την
διεθνή συµµαχία των κοµµουνιστικών χωρών στη µια πλευρά και τις ελεύθερες
κοινωνίες στην άλλη. ∆έκα χρόνια πριν, το παιχνίδι είχε ήδη φτάσει στο σηµείο της
ήττας για την κοµµουνιστική πλευρά.
«∆ουλεύοντας µαζί µε κοινούς στόχους, κι όµως µεγάλη καταστροφή κατεβαίνει»
Εξήγηση: Η διεθνής συµµαχία των κοµµουνιστικών χωρών έχει αποσυντεθεί
εντελώς. Το ενενήντα τοις εκατό των χωρών της έχει εγκαταλείψει τον κοµµουνισµό.
Και αυτό πραγµατικά σήµανε επικείµενη καταστροφή για το Κοµµουνιστικό κόµµα.
«Η λεοπάρδαλη έχει πεθάνει αλλά το δέρµα της έχει ακόµη µείνει»
Εξήγηση: Η Σοβιετική Ένωση ήταν σα µια λεοπάρδαλη. Το κοµµουνιστικό σύστηµα
έχει αποσυντεθεί, αλλά επιφανειακά το δέρµα του παραµένει και η Κινέζικη
κυβέρνηση το έχει κληρονοµήσει. [Μπορείτε να το πείτε αυτό] επειδή επίσης οι
σηµερινοί Κινέζοι , δεν πιστεύουν πια στον κοµµουνισµό και είναι απλώς ότι αυτοί
στην εξουσία στην Κίνα θέλουν να χρησιµοποιήσουν τη µορφή του κοµµουνισµού για
να διατηρήσουν το καθεστώς τους.
«Το καλύτερο φθινοπωρινό τοπίο είναι στην Τσανγκ ‘αν»
Εξήγηση: Ούτε οι ίδιοι οι τωρινοί αρχηγοί της Κίνας δεν πιστεύουν στο
Κοµµουνιστικό κόµµα. Ο συγκεκριµένος τους στόχος είναι να χρησιµοποιήσουν την
επιφανειακή µορφή του κοµµουνιστικού κόµµατος για να κρατηθούν στην εξουσία.
Γι’ αυτό κάνουν τα πάντα για να συγκαλύψουν την λαθεµένη, έτσι αποκαλούµενη
«µεγάλη κατάσταση». Άσχετα µε το πόσο όµορφο είναι το «καλύτερο φθινοπωρινό
τοπίο» (που είναι και η τελική στιγµή του κόµµατος), το φθινοπωρινό τοπίο εκ
φύσεως δεν κρατάει και πολύ. Η Τσανγκ’αν επίσης αναφέρεται στην πρωτεύουσα της
Κίνας και εδώ αναφέρεται στην Κίνα γενικά.
«Ο δράκος της φωτιάς ξυπνά απ’ τον λήθαργο και η λύπη της Πύλης Γιεν
εδραιώνεται»
Εξήγηση: Στην κατώτερη διάσταση των ουρανών, Το Κινεζικό Κοµµουνιστικό Κόµµα
εκδηλώνεται ως ένας κακός κόκκινος δράκος. Αυτή η γραµµή υπαινίσσεται το
περιστατικό της «4ης Ιουνίου» στο οποίο µαθητές και πολλοί άλλοι σφαγιάστηκαν
στην Πλατεία Τιενανµέν αφότου έκαναν έκκληση στην κυβέρνηση.
«Το αρχικό πολύτιµο πετράδι συναντά δοκιµασίες και ο Τζάο αποχωρεί»
Εξήγηση: «Το αρχικό πολύτιµο πετράδι» είναι µια γενική αναφορά στην Κίνα, η
οποία έχει µια ιστορία πέντε χιλιάδων ετών. Συνάντησε αυτήν την δοκιµασία. Ως
αποτέλεσµα ο Τζάο Ζιγιάνγκ δέχτηκε επίθεση και εκδιώχθηκε.
«Με µια αυλή γεµάτη πανέµορφα λουλούδια, η άνοιξη έχει τον δάσκαλό της»
Εξήγηση: Πριν τις 20 Ιουλίου 1999, οι µαθητές του Φάλουν Ντάφα ήταν παντού στην
Κίνα, είχαν διαδοθεί παντού στην χώρα, και φόραγαν καρφίτσες του Φάλουν Γκονγκ
και έβλεπε κανείς αφίσες του Φάλουν Ντάφα παντού – έµοιαζαν µε υπέροχα
λουλούδια. «Η άνοιξη έχει τον ∆άσκαλό της» σηµαίνει ότι την άνοιξη ενός
συγκεκριµένου χρόνου, οι διωκόµενοι µαθητές του Ντάφα θα συναντήσουν τον
∆άσκαλό τους µε έναν ανοιχτό και αξιοπρεπή τρόπο.
«Η ανεµοθύελλα συνεχίζει µέσα στην νύχτα, µα δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία»

Εξήγηση: Υπό το φως της ιστορίας, η δίωξη των µαθητών του Ντάφα, άσχετα µε το
πόσο βίαιο γίνεται το κακό, δεν είναι κάτι άξιο ανησυχίας, όπως µια ολονύκτια
ανεµοθύελλα – η µέρα θα έρθει µόλις τελειώσει η ανεµοθύελλα.
«Κουκίδες από άνθη σταφίδας προαναγγέλλουν την άφιξη της άνοιξης στον Ουρανό
και τη Γη»
Εξήγηση: Οι µαθητές του Ντάφα που έχουν περάσει την δοκιµασία του σκληρού
χειµώνα είναι παντού στον κόσµο και στην Κίνα, όπως τα άνθη της σταφίδας που
αντιµετωπίζουν γενναία την παγωνιά και το χιόνι, αναγγέλλοντας την άφιξη της
άνοιξης. Αυτή είναι η στιγµή που ο Φα επανορθώνει τον ανθρώπινο κόσµο.
«Αν θέλετε να µάθετε τι θα συµβεί, ρωτήστε τον Μπο και τον Φου για τις αιτίες»
Εξήγηση: Ο «Μπο» και ο «Φου» είναι δύο όροι της µαντείας. Όταν ο «Μπο» φτάσει
στο άκρο, ο «Φου» επίκειται να συµβεί· επίσης σηµαίνει ότι όταν τα πράγµατα
αντιστρέφονται όταν φτάνουν στα άκρα. Η ιστορία είναι σαν ένας περιστρεφόµενος
(τζούαν) τροχός (λουν) και σίγουρα θα υπάρξουν συνέπειες για αυτό που
διαδραµατίστηκε προηγουµένως. Όλη η ανθρώπινη ιστορία έχει κανονιστεί για
αυτήν την Επανόρθωση του Φα.
«Ειρηνικές µέρες θα έρθουν φυσικά σε αυτόν τον κόσµο»
Εξήγηση: Έχοντας περάσει όλων των ειδών τις δοκιµασίες από το κακό, οι µαθητές
του Ντάφα προχωράνε προς ένα θαυµάσιο µέλλον καθώς το κακό πεθαίνει.
«Κάνοντας σπίτι του όπου είναι, ποιος είναι ο οικοδεσπότης και ποιος ο καλεσµένος»
Εξήγηση: Από την στιγµή που ο ∆άσκαλος βγήκε στο κοινό το 1992 για να µεταδώσει
τον Φα, έχει αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο του ταξιδεύοντας παντού στον κόσµο
για να µεταδώσει τον Φα και έχει κάνει σπίτι του το οπουδήποτε είναι. Το δεύτερο
κοµµάτι αυτής της γραµµής, «ποιος είναι ο οικοδεσπότης και ποιος ο καλεσµένος»,
υπαινίσσεται την ερώτηση τού ποιος είναι [πραγµατικά] ο οικοδεσπότης και ποιος ο
καλεσµένος – στην σκηνή της ιστορίας, ποιος παίζει τον δευτερεύοντα ρόλο και ποιος
τον κύριο; Ακόµα και αυτός ο ανθρώπινος πολιτισµός είναι φτιαγµένος για τον
Ντάφα, δηµιουργηµένος για τον Ντάφα.
– Προφορικά µεταδιδόµενο από τον ∆άσκαλο αυτοσχεδίως στις 3 Ιουλίου 2001,
καταγεγραµµένο από µαθητές και δηµοσιευµένο µε την έγκριση του ∆ασκάλου.

Επανόρθωση του Φα και καλλιέργεια
Το άρθρο µιλάει µε πολύ σαφήνεια για την ερώτηση τού πώς να χειριστούµε την
Επανόρθωση του Φα και την καλλιέργεια. Κατά την διάρκεια της Επανόρθωσης του
Φα, οι µαθητές του Ντάφα έχουν µια διαφορετική κατάσταση σε σχέση µε την
προσωπική καλλιέργεια που γινόταν στο παρελθόν. Εν µέσω του αδικαιολόγητου
κακού, της δίωξης του Ντάφα και της αδικίας που µας έχει επιβληθεί, δεν µπορούµε
να χειριστούµε ή κατηγορηµατικά να αποδεχτούµε τα πράγµατα όπως πριν στην
προσωπική καλλιέργεια, επειδή τώρα οι µαθητές του Ντάφα είναι στην περίοδο της
Επανόρθωσης του Φα. Αν ένα πρόβληµα δεν προκαλείται από τις δικές µας
προσκολλήσεις ή λάθη, τότε πρέπει να είναι το κακό που παρεµβαίνει ή κάνει κακά
πράγµατα.
Ωστόσο ακόµη καλλιεργούµαστε και ακόµη έχουµε µερικές τελευταίες κοινές
ανθρώπινες προσκολλήσεις. Όταν ένα πρόβληµα εµφανίζεται, πρέπει πρώτα να
εξετάζουµε τον εαυτό µας για να δούµε αν τα πράγµατα είναι σωστά ή λάθος από

µέρους µας. Αν διαπιστώσουµε ότι είναι παρέµβαση ή ζηµιά, όταν αντιµετωπίζουµε
το συγκεκριµένο πρόβληµα πρέπει να κάνουµε ό,τι καλύτερο για να είµαστε ήρεµοι
και ευγενικοί µε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην επιφάνεια, διότι όταν το
κακό χρησιµοποιεί τους ανθρώπους, συνήθως δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι (αν και οι
άνθρωποι που χρησιµοποιούνται είναι συνήθως είτε άνθρωποι των οποίων οι σκέψεις
είναι κακές ή άνθρωποι που εκδηλώνουν κακές σκέψεις). Όσο για την παρέµβαση
από το κακό στις άλλες διαστάσεις, πρέπει σοβαρά να την εξαλείφουµε µε ορθές
σκέψεις.
Λι Χονγκτζί
8 Ιουλίου 2001.
Σηµείωση: Αυτό το άρθρο είναι Φα που διδάχτηκε από τον ∆άσκαλο υπό το φως του
άρθρου «Τι είναι Πραγµατική Καλοσύνη;» το οποίο εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου 2001
στην ιστοσελίδα Pureinsight».

Το αποτέλεσµα των ορθών σκέψεων
Ο νέος Κόσµος είναι ασύγκριτα εκπληκτικός και απείρως τεράστιος εν µέσω της
Επανόρθωσης του Φα, επειδή ολόκληρο το κολοσσιαίο στερέωµα είναι
κατασκευασµένο από δεκάδες εκατοµµύρια ασύγκριτα ογκώδη Κοσµικά συστήµατα
και η µεγαλύτερη πλειονότητα των τεράστιων Κοσµικών συστηµάτων που έχουν
επανορθωθεί από τον Φα έχουν ήδη εισέλθει στην νέα ιστορία. Προς το παρόν, τα
µέρη που το κακό µπορεί να κάνει άσχηµα πράγµατα, ωστόσο, είναι µέρη που δεν τα
έχει φτάσει η τεράστια δύναµη-αλλαγής της Επανόρθωσης του Φα. Αυτά είναι
ακριβώς τα µέρη στα οποία οι ορθές σκέψεις των ασκούµενων του Ντάφα έχουν
αποτέλεσµα, παρόλο που η κατάσταση των πραγµάτων σε εκείνα τα µέρη είναι
εξαιρετικά περίπλοκη και εκφυλισµένη.
Πριν την Επανόρθωση του Φα, οι παλαιές δυνάµεις στρίµωξαν το κατώτερου
επιπέδου τµήµα από καθένα από αυτά τα δεκάδες εκατοµµύρια µακρινά Κοσµικά
συστήµατα µέσα στα Τρία Βασίλεια του κεντρικού Κοσµικού συστήµατος που
βρισκόµαστε εµείς. Φαινοµενικά, αυτό έγινε για να αποτραπεί το να µείνουν έξω από
την Επανόρθωση του Φα και έγινε για να δείξουν ότι πήραν µέρος στην Επανόρθωση
του Φα, ενώ στην πραγµατικότητα χρησιµοποιούσαν την Επανόρθωση του Φα για να
εκπληρώσουν τους δικούς τους εγωιστικούς σκοπούς. Επειδή τα µέρη στα υψηλότερα
επίπεδα των Κοσµικών κολοσσιαίων στερεωµάτων καθαρίζονταν, καταστρέφονταν ή
εξοµοιώνονταν εξαιρετικά γοργά από την τεράστια δύναµη της Επανόρθωσης του
Φα, κάθε λεπτό αµέτρητα τεράστια σύµπαντα καθαρίζονται από τη δύναµη της
Επανόρθωσης του Φα και ταυτόχρονα γρήγορα επανορθώνονται από τον Φα.
Ωστόσο, αυτά τα αµέτρητα σύµπαντα συνθέτουν Κοσµικά σώµατα και αµέτρητα
γιγαντιαία Κοσµικά σώµατα συνθέτουν Κοσµικά συστήµατα, έτσι, επειδή τα
χαµηλότερα επίπεδα που είναι συνδεδεµένα µε αυτά τα Κοσµικά συστήµατα
πιέζονται στα δικά µας Τρία Βασίλεια, παρόλο που οι διαστάσεις τους
συρρικνώθηκαν όταν αυτά στοιβάχτηκαν µέσα, ο χρόνος και η δοµή µέσα τους δεν
άλλαξαν. Για αυτό όταν ένα ολόκληρο τεράστιο σύστηµα, που είναι απαρτισµένο από
αµέτρητα σύµπαντα και αµέτρητα Κοσµικά σώµατα, έχει πλήρως επανορθωθεί από
τον Φα εκεί πάνω, µόνο ένα από τα κοµµάτια που έχουν σχηµατιστεί από τα τµήµατα
που έχουν πιεστεί µέσα στα δικά µας Τρία Βασίλεια µπορεί να εξαλειφθεί. Αλλά η
ταχύτητα της Επανόρθωσης του Φα είναι εξαιρετικά γρήγορη, γοργά διαπερνώντας
το ένα στρώµα µετά το άλλο. Επειδή το Κοσµικό κολοσσιαίο στερέωµα είναι
εξαιρετικά γιγάντιο, άσχετα µε το πόσο γρήγορα αυτό γίνεται ή το πόσο υπερβαίνει

τα όρια όλων των χρόνων και των διαστάσεων, και πάλι απαιτεί µια διαδικασία. Είναι
ήδη όσο πιο γρήγορη γίνεται, µε εξαίρεση την ανατίναξη πραγµάτων και την
αναδόµησή τους, στην οποία περίπτωση δεν θα ήταν αναγκαία η Επανόρθωση του
Φα. Έτσι αυτά τα αµέτρητα ξένα συστήµατα σχηµάτισαν δεκάδες εκατοµµύρια
κοµµάτια διαστάσεων στα Τρία Βασίλεια, τα οποία έγιναν διαφορετικοί τοµείς
δύναµης, κρύβοντας έτσι πολλά κακά όντα. Μερικά όντα και πράγµατα έχουν ακόµα
τεµαχιστεί σε πολλά στρώµατα, σχεδόν µε σωµατίδια του κάθε στρώµατος να είναι
κατατµηµένα σε κάθε ξεχωριστό στρώµα. Εξ’ αρχής τα Τρία Βασίλεια είχαν
αµέτρητες διαστάσεις. Τώρα δεκάδες εκατοµµύρια αµέτρητων διαστάσεων σαν
αυτές έχουν προστεθεί. Αυτό έχει κάνει την Επανόρθωση του Φα πιο δύσκολη και την
κατάσταση πιο περίπλοκη. Μερικές φορές τα κακά όντα καθαρά εξαλείφονταν όταν
οι µαθητές του Ντάφα έστελναν ορθές σκέψεις αλλά τότε και πάλι τα έβρισκε κανείς
να υπάρχουν σε κάποιο (άλλο) από τα κοµµάτια και αυτά συνέχιζαν να κάνουν
άσχηµα πράγµατα. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος που ορισµένα όντα µπορούν να
εξαλειφθούν µε µια προσπάθεια όταν οι µαθητές του Ντάφα στέλνουν ορθές
σκέψεις, ενώ κάποια άλλα δεν µπορούν να εξαλειφθούν εύκολα µε τη µία και
απαιτούνται αρκετές φορές για να εξαλειφθούν. Αυτή είναι η περίπτωση για εκείνους
τους κακόβουλους επικεφαλής στην Κίνα. Αλλά άσχετα µε το πόσο δύσκολο είναι,
πρέπει σταθερά να εξαλείψετε το κακό µε ορθές σκέψεις, γιατί ενώ εξαλείφουν το
κακό, οι µαθητές του Ντάφα εγκαθιδρύουν τη µεγαλειώδη ισχυρή αρετή τους στην
Επανόρθωση του Φα. Το αποτέλεσµα που έχετε στην εξάλειψη του κακού µε ορθές
σκέψεις είναι πραγµατικά σηµαντικό. Ένας µεγάλος αριθµός κακών όντων έχουν
εξαλειφθεί και µερικά έχουν εν µέρει καταστραφεί. Αυτό τα έχει αδειάσει από ζωή,
έχει εξαλείψει το κακό σε πολλές διαστάσεις που ακόµα η Επανόρθωση του Φα δεν
έχει φτάσει και είχε το αποτέλεσµα του να εξαλείψει και να τροµάξει τους κακούς
ανθρώπους. Άσχετα µε το πόσο περίπλοκες είναι οι διαστάσεις ή το πόσο αχαλίνωτο
είναι το κακό, αυτά είναι µόνο εκδηλώσεις πριν την άφιξη της ασύγκριτα ογκώδους
δύναµης της Επανόρθωσης του Φα. Όταν η δύναµη της Επανόρθωσης του Φα
φτάσει, όλα θα τελειώσουν σε µια στιγµή.
Έχω ζητήσει από τους µαθητές να στέλνουν ορθές σκέψεις επειδή αυτά τα έτσι
αποκαλούµενα κακά όντα στην ουσία δεν είναι τίποτα. Ωστόσο επειδή οι παλαιές
δυνάµεις έχουν εκµεταλλευτεί το έλεος των µαθητών του Ντάφα, τα κακά όντα που
προστατεύονται από τις παλαιές δυνάµεις εσκεµµένα τους εδίωκαν, έτσι αυτό που οι
µαθητές του Ντάφα υποµένουν δεν είναι πλέον µόνο το κάρµα τους αλλά κάτι που
δεν θα έπρεπε να υποµένουν κάτω από τη δίωξη των κακών όντων. Ωστόσο αυτά τα
κακά όντα είναι εξαιρετικά ελεεινά και βρώµικα και δεν είναι άξια να παίξουν
κάποιον ρόλο στην Επανόρθωση του Φα. Προκειµένου να περιοριστεί η δίωξη του
Ντάφα και των µαθητών του Ντάφα, ζήτησα από τους µαθητές να στέλνουν ορθές
σκέψεις για να καθαρίζουν την ζηµιά που εσκεµµένα αυτά τα όντα προκαλούν στην
Επανόρθωση του Φα, περιορίζοντας έτσι αυτό που οι µαθητές του Ντάφα δεν θα
έπρεπε να υποµένουν κατά την διάρκεια της δίωξης και, ταυτόχρονα, σώζοντας όλα
τα αισθανόµενα όντα και ολοκληρώνοντας τους παράδεισους των µαθητών του
Ντάφα.
Λι Χονγκτζί
16 Ιουλίου 2001.

Σχετικά µε το «Η αξιοπρέπεια του Ντάφα»
Οι ιδέες σε αυτό το άρθρο του µαθητή είναι έξοχες. Έτσι είναι το πώς η Επανόρθωση
του Φα είναι διαφορετική από την προσωπική καλλιέργεια. Εν τω µεταξύ, επιδεικνύει

τα ακλόνητα θεµέλια που έχουν χτιστεί στην προσωπική καλλιέργεια των µαθητών.
Αν είστε χωρίς την Καλοσύνη (Σαν) που ένας µαθητής του Ντάφα έχει, τότε δεν είστε
καλλιεργητής. Αν ένας µαθητής του Ντάφα δεν µπορεί να επικυρώσει τον Φα τότε
δεν είναι µαθητής του Ντάφα. Ενώ εκθέτετε το κακό σώζετε επίσης όλα τα
αισθανόµενα όντα και ολοκληρώνετε τους παραδείσους σας.
Λι Χονγκτζί
17 Ιουλίου 2001.
Σηµείωση: Αυτό είναι ένα σχόλιο πάνω στο άρθρο «Η Αξιοπρέπεια του Ντάφα», το
οποίο γράφτηκε από έναν µαθητή του Ντάφα και εκδόθηκε στις 25 Ιουλίου 2001
στην Ιστοσελίδα Clearwisdom.

Ο Ντάφα περικλείει τα πάντα
Η ανθρώπινη κοινωνία είναι κι αυτή ένα επίπεδο δηµιουργηµένο από τον Ντάφα,
έτσι µέσα σε αυτό το επίπεδο είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν τα κριτήρια ύπαρξης
που ο Φα έχει σε αυτό το επίπεδο για τα αισθανόµενα όντα, όπως επίσης και αρχές
για την ανθρώπινη συµπεριφορά σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, τα Τρία Βασίλεια είναι
το αντίστροφο όλων στον Κόσµο, έτσι οι αρχές του Φα έχουν επίσης παράσχει στα
αισθανόµενα όντα σε αυτό το επίπεδο ανεστραµµένες αρχές κατάλληλες για την
ύπαρξη των κοινών ανθρώπων, όπως το «να κατακτήσει κανείς τον κόσµο µε
στρατιωτική δύναµη», «ο νικητής κυβερνά τη χώρα», το να αποκτά κανείς τροφή µε
το να σκοτώνει, οι δυνατοί να είναι ήρωες και τα λοιπά. Μαζί µε τις έννοιες του
καλού ατόµου, του κακού ατόµου, του πολέµου, κλπ, όλα αυτά τα πράγµατα έχουν
δώσει δικαιολογία στις κοινές ανθρώπινες αρχές και τις ανθρώπινες κατανοήσεις.
Όλα αυτά είναι λάθος όταν κρίνονται από τις ορθές αρχές του Φα στα υψηλά επίπεδα
στον Κόσµο. Έτσι ένας καλλιεργητής πρέπει να αφήσει όλες τις νοοτροπίες και αρχές
των κοινών ανθρώπων και µόνο τότε µπορεί να καλλιεργηθεί σε ένα ανώτερο
επίπεδο και να ξεπεράσει τα Τρία Βασίλεια, το αντίστροφο του Κόσµου. Αλλά αν οι
κοινοί άνθρωποι επίσης αντιστρέψουν αυτές τις κατανοήσεις και χρησιµοποιήσουν
τις ορθές αρχές του Φα των υψηλών επιπέδων στον Κόσµο για να καθορίσουν
απαιτήσεις και αξιολόγηση για την ανθρωπότητα ή το κάθε τι µέσα στα Τρία
Βασίλεια, τότε τα Τρία Βασίλεια θα διέπονταν από τις ορθές αρχές του Φα, η
ανθρώπινη κοινωνία θα έπαυε να υφίσταται και ούτε θα υπήρχε η ανθρώπινη
κατάσταση· θα ήταν ένας κόσµος Θεών και µαζί µε αυτό οι ανθρώπινες
ψευδαισθήσεις και η ευκαιρία για τους ανθρώπους να καλλιεργηθούν θα
εξαφανιζόταν. Αυτό δεν επιτρέπεται να συµβεί, επειδή τα σκουπίδια των όντων
υψηλού επιπέδου πρέπει να πέσουν κάτω, και η ανθρώπινη κοινωνία είναι ο
σκουπιδότοπος του Κόσµου. Για να υπάρχουν τα όντα εδώ, πρέπει να υπάρχει ένας
τρόπος ύπαρξης για αυτό το επίπεδο, κάτι το οποίο είναι επίσης απαιτήσεις και
καταστάσεις ύπαρξης που ο Ντάφα δηµιούργησε για τα αισθανόµενα όντα εδώ.
Στα υψηλού επιπέδου Κοσµικά σώµατα, οι παράδεισοι των Μεγάλων Φωτισµένων
Όντων και οι ζωές τους γεννιούνται από τις ορθές αρχές του Φα ή ολοκληρώνονται
µέσω της καλλιέργειας µε τις ορθές αρχές του Φα. Όλα όσα είναι δικά τους
συµµορφώνονται µε τις ορθές αρχές του Φα. Ένα Φωτισµένο Ον είναι επίσης ο
Βασιλιάς του παραδείσου του, αλλά δεν κυβερνά µε τον τρόπο που νοµίζουν οι
άνθρωποι ότι κάποιος κυβερνά– φροντίζει καλοκάγαθα όλα τα αισθανόµενα όντα
στον παράδεισό του µε τις ορθές αρχές του Φα του Τζεν-Σαν-Ρεν, ενώ «η κατάκτηση
του κόσµου από τους ανθρώπους µε στρατιωτική δύναµη» και «οι δυνατοί είναι
ήρωες» είναι αρχές που ο Ντάφα του Κόσµου έχει για αυτό το ανθρώπινο επίπεδο.

Επειδή τα Τρία Βασίλεια είναι ανεστραµµένα, έτσι είναι ανεστραµµένες και οι
κατανοήσεις των ανθρώπινων αρχών όταν συγκρίνονται µε τις ορθές αρχές του Φα
του Κόσµου. Έτσι, αυτού του είδους η βίαιη συµπεριφορά – «κατακτώντας τον
κόσµο µε στρατιωτική δύναµη· οι δυνατοί είναι ήρωες» - έχουν γίνει ενάρετες
ανθρώπινες αρχές. Επειδή οι θεοί ελέγχουν τα πάντα της ανθρωπότητας, και οι
πόλεµοι, οι δυνατοί, και η νίκη και η ήττα είναι στόχοι που οι Θεοί επιτάσσουν να
γίνουν, οι δυνατοί και οι ήρωες επίσης χρίζονται από τους Θεούς ως «δυνατοί» και
«ήρωες», και απολαµβάνουν ανθρώπινες τιµές, που είναι επίσης ανταµοιβές για τους
ανθρώπους. Μόνο οι καλλιεργητές που καλλιεργούν έναν ορθό Φα πρέπει να
ξεπεράσουν αυτές τις ανθρώπινες αρχές. Τότε πώς πρέπει ένας καλλιεργητής του
Ντάφα ο οποίος καλλιεργείται στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία να χειριστεί όλα τα
συγκεκριµένα πράγµατα που αντιµετωπίζει; Εφόσον ο Ντάφα καλλιεργείται στην
κοινή ανθρώπινη κοινωνία, και ο αριθµός των καλλιεργητών είναι µεγάλος, πρέπει
όσο το δυνατόν περισσότερο να συµµορφώνονται µε τους τρόπους της κοινής
ανθρώπινης κοινωνίας ενώ καλλιεργούνται· το να µην το κάνουν αυτό θα άλλαζε την
κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Ωστόσο, παρόλο που έχετε καταλάβει από τις αρχές του
Φα που σας δίδαξα, ότι πρέπει να καλλιεργείστε ενώ συµµορφώνεστε στο έπακρο µε
την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, όταν έρχεστε αντιµέτωποι µε ορισµένα συγκεκριµένα
ζητήµατα, και πάλι δεν έχετε µια ξεκάθαρη κατανόηση πολλών πραγµάτων, όπως το
θέµα τού να είναι κανείς στρατιώτης. Οι στρατιώτες πάνε στη µάχη και το να
πηγαίνει κανείς στη µάχη απαιτεί εκπαίδευση. Αυτό στο οποίο εκπαιδεύονται είναι
τρόποι να σκοτώνουν ανθρώπους και στις πραγµατικές µάχες πράγµατι σκοτώνουν
ανθρώπους. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό είναι λάθος σύµφωνα µε τις ορθές αρχές
του Φα, αλλά δεν είναι λάθος σύµφωνα µε τις αρχές των κοινών ανθρώπων,
διαφορετικά οι ανθρώπινες αρχές θα ήταν ορθές αρχές του Φα. Χωρίς βάσανα, οι
άνθρωποι δεν θα µπορούσαν να εξαλείψουν το κάρµα που έχουν δηµιουργήσει
ανάµεσα στους ανθρώπους. Εάν οι άνθρωποι δεν σκότωναν, οι άνθρωποι δεν θα
είχαν κρέας για να φάνε· και οι άνθρωποι χρειάζεται να τρώνε κρέας. Εποµένως οι
άνθρωποι παράγουν κάρµα κατά την διαδικασία απόκτησης τροφής, όµως η
κατανάλωση κρέατος είναι µόνο ένας τρόπος που παράγουν κάρµα. Και µόνο που
ζουν σε αυτόν τον κόσµο, οι άνθρωποι παράγουν κάρµα – το µόνο ερώτηµα είναι,
πόσο. Όµως στον ανθρώπινο κόσµο υπάρχουν επίσης παράγοντες που επιτρέπουν σε
κάποιον να ξεπληρώσει κάρµα, όπως η ασθένεια, οι φυσικές καταστροφές και ο
πόλεµος. Ο επώδυνος θάνατος ενός ατόµου στον πόλεµο µπορεί να εξαλείψει κάρµα
για αυτό το ον, µπορεί να εξαλείψει αµαρτίες και στην επόµενη µετενσάρκωσή του
δεν θα έχει κάρµα και θα απολαµβάνει µια καλή ζωή. Η καλοσύνη ενός καθηµερινού
ανθρώπου δεν εκδηλώνεται στην µη παραγωγή κάρµα από µέρους του όταν αποκτά
τροφή για επιβίωση, αλλά προφανώς, εκδηλώνεται στο να µην φυλάει κρατηµένα τα
λάθη των άλλων, να µην κρατά κακία, να µη ζηλεύει, να µην επιζητά επίτηδες
εκδίκηση, να µην σκοτώνει ανθρώπους, να µην παίρνει άσκοπα τις ζωές αθώων και
να µην βλάπτει τη ζωή σκόπιµα. Εάν η απόκτηση τροφής από κάποιον είναι απλώς
για επιβίωση, παράγει κάρµα αλλά δεν είναι λάθος του. Και οι πόλεµοι κανονίζονται
από τους Θεούς. Αλλά αν κάποιος πάρει µια αθώα ζωή για κάποιον άλλον λόγο, τότε
ούτε οι ορθές αρχές του Φα του Κόσµου ούτε οι ανθρώπινες αρχές το επιτρέπουν· µε
τέτοιες παραβιάσεις, οι Θεοί θα χρησιµοποιήσουν τους ανθρώπους για να
τιµωρήσουν αυτούς που παράλογα αφαιρούν ζωές. Αν ένα µεγαλόσωµο ον
δολοφονηθεί από κάποιον, τότε το κάρµα και οι αµαρτίες αυτού του ανθρώπου
γίνονται τεράστιες, ειδικά αν είναι ένα ανθρώπινο ον που έχει δολοφονηθεί. Τότε αν
κάποιος έχει παράγει τόσο µεγάλο κάρµα πρέπει να το ξεπληρώσει. Όσο για τους
καλλιεργητές, όταν επώδυνα σφυρηλατούν τους εαυτούς τους σε επίµοχθη
καλλιέργεια, και αυτοί ξεπληρώνουν το κάρµα που είχαν παράγει στο παρελθόν. Οι
αµαρτίες και το κάρµα από τον πνευµατικό πόνο του όντος µπορούν να ξεπληρωθούν
µέσω δυσκολίας και πόνου στην καλλιέργεια. Αλλά όσον αφορά την πολύ

πραγµατική, φρικτή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα όντα, τον συνεχή πόνο
τους και την σωµατική τους απώλεια αφού θανατωθούν, ο καλλιεργητής θα πρέπει,
κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης των πάντων του, να σώσει αυτά τα όντα ή να τους
ξεπληρώσει µε ευλογίες χρησιµοποιώντας τους καρπούς της καλλιέργειάς του. Τότε
από αυτήν την άποψη, η αποζηµίωση που τα σκοτωµένα όντα λαµβάνουν ξεπερνά
κατά πολύ αυτό που θα έπρεπε να λάβουν ανάµεσα στους ανθρώπους. Και αυτό,
εποµένως, έχει τακτοποιήσει κακόβουλες προκαθορισµένες σχέσεις µε καλοκάγαθες
λύσεις.
Από την άλλη µεριά, αν ο καλλιεργητής δεν µπορεί να επιτύχει την Ορθή Επίτευξη
και δεν τα καταφέρει στην καλλιέργεια, στο µέλλον θα πρέπει να πληρώσει µε την
ίδια του την ζωή, µέσω υπερβολικά µεγάλης ανταπόδοσης, για όλα τα όντα που
σκότωσε. Έτσι η πρώτη προϋπόθεση είναι ο καλλιεργητής να µπορεί να φτάσει στην
Ολοκλήρωση. Για αυτούς που δεν µπορούν να φτάσουν στην Ολοκλήρωση, εάν
πάρουν µια ζωή ισχυριζόµενοι ότι, «Τους απελευθερώνω από το καθαρτήριο», θα
είναι, στην ουσία, διπλά ένοχοι. Προς το παρόν υπάρχουν µαθητές του Ντάφα που
είναι στρατιώτες. Το να είναι κάποιος στρατιώτης είναι και αυτό ένα ανθρώπινο
επάγγελµα· οι κυβερνήσεις ορισµένων χωρών, ιδιαίτερα, απαιτούν από ενήλικους
άντρες να υπηρετήσουν στον στρατό. Επειδή καλλιεργείστε ανάµεσα στους κοινούς
ανθρώπους, µπορείτε, εκτός αν έχετε κάποιον ειδικό λόγο, σε αυτήν την κατάσταση
να πάτε µε αυτό, στο µέγιστο δυνατό που απαιτεί από εσάς η ανθρώπινη κοινωνία.
Μπορεί να µην υπάρχουν απαραίτητα πόλεµοι όταν είστε στρατιώτης. ∆εν υπάρχει
καλοσύνη στις κραυγές της µάχης που φωνάζουν οι στρατιώτες κατά την προπόνησή
τους, οπότε ένας µαθητής του Ντάφα µπορεί απλά να σκεφτεί ότι αυτές στοχεύουν το
κακό που διώκει τους µαθητές του Ντάφα. Αν όντως ξεσπάσει ένας πόλεµος, οι
µαθητές του Ντάφα µπορεί να µην χρειαστεί να πάνε στα µέτωπα, εφόσον έχουν τον
∆άσκαλο να τους προσέχει. Αν όντως πάτε στα µέτωπα, τότε ίσως να είναι όπως η
καρµική σχέση στην οποία ο ∆άσκαλος του Μιλαρέπα τον έβαζε να κάνει κακές
πράξεις για να λάβει καλοκάγαθα αποτελέσµατα. Φυσικά, µιλάω για τις αρχές του Φα
εδώ· κανονικά αυτό δεν θα συµβεί. Αλλά ο Φα είναι παντοδύναµος και µε τα πάντα
να είναι τέλεια περικλειόµενα πέρα για πέρα. Και εξάλλου, οι καλλιεργητές έχουν τον
∆άσκαλο να τους προσέχει. Όλα όσα εσείς, ένας καλλιεργητής, συναντάτε σχετίζεται
µε την καλλιέργεια και την Ολοκλήρωσή σας, διαφορετικά αυτά τα πράγµατα
σίγουρα δεν θα υπήρχαν. Το να κάνετε καλά τη δουλειά σας στην κοινή ανθρώπινη
κοινωνία δεν είναι µόνο για το καλό της καλλιέργειας ή για να επιδείξετε την
καλοσύνη των µαθητών του Ντάφα ανάµεσα στους κοινούς ανθρώπους, αλλά και για
να περιφρουρήσετε τις αρχές του Φα που ο Ντάφα έχει δηµιουργήσει για την
ανθρώπινη κοινωνία.
Μια σταθερή δουλειά επίσης αποτρέπει τον καλλιεργητή από το να εµποδίζεται,
λόγω προβληµάτων τροφής και στέγης ή επιβίωσης, στην καλλιέργειά του, στην
διάδοση του Φα χωρίς έννοιες ή στη διευκρίνιση της αλήθειας και την σωτηρία των
ανθρώπων του κόσµου. Σε καθένα από τα επαγγέλµατα της κοινωνίας ένα άτοµο
µπορεί να καλλιεργηθεί και σε καθένα από αυτά υπάρχουν επίσης άνθρωποι µε
προκαθορισµένες σχέσεις που περιµένουν να αποκτήσουν τον Φα.
Λι Χονγκτζί
30 Ιουλίου 2001.

Μαθητές του Ντάφα της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα

Ένας µαθητής του Ντάφα που αποτυγχάνει να επιτύχει το αποτέλεσµα της
περιφρούρησης και της υπεράσπισης του Ντάφα δεν έχει καµία ελπίδα να φτάσει
στην Ολοκλήρωση, επειδή η καλλιέργειά σας είναι διαφορετική από αυτήν του
παρελθόντος και του µέλλοντος. Εκεί βρίσκεται το µεγαλείο ενός µαθητή του Ντάφα.
Επειδή ο ∆άσκαλος έχει υποµείνει σχεδόν τα πάντα για εσάς στην ιστορία, κατά την
περίοδο της Επανόρθωσης του Φα, οι µαθητές δεν πρέπει να αποχωρήσουν προτού η
Επανόρθωση του Φα τελειώσει. Έτσι το να φτάσετε τα κριτήρια για την Ολοκλήρωσή
σας κατά την διάρκεια της καλλιέργειάς σας γίνεται µια σηµαντική διαδικασία. Αν
όλα στην ιστορία δεν υποµένονταν για εσάς, θα ήταν θεµελιωδώς αδύνατο για εσάς
να ασκήσετε καλλιέργεια· αν όλα δεν υποµένονταν για τα αισθανόµενα όντα στον
Κόσµο, θα αποσυνθέτονταν µε το πέρασµα της ιστορίας· αν όλα δεν υποµένονταν για
τους ανθρώπους του κόσµου, δεν θα είχαν την ευκαιρία να ζουν ακόµη σε αυτόν τον
κόσµο σήµερα. Κατά τη διάρκεια της προϊστορίας, όλα τα δικά σας πράγµατα
δηµιουργούνταν, όλο τον καιρό, σύµφωνα µε το πόσο µεγαλειώδεις θα ήταν οι
µαθητές στην περίοδο της Επανόρθωσης του Φα.
Έτσι, κανονίστηκε ότι όταν φτάσετε το κριτήριο για την συνηθισµένη Ολοκλήρωση,
να έχετε ακόµη, στον ανθρώπινο κόσµο, όλου του είδους τις κοινές ανθρώπινες
σκέψεις και το κάρµα.
Ο σκοπός είναι, ενώ κάνετε πράγµατα για την Επανόρθωση του Φα, να φέρνετε µαζί
σας, µέσω της διευκρίνησης της αλήθειας και για την ολοκλήρωση των παραδείσων
σας, όντα που µπορούν να σωθούν. Καθώς ολοκληρώνετε τους παραδείσους σας,
ταυτόχρονα, εξαλείφετε το τελευταίο σας κάρµα, σταδιακά αφαιρείτε τις ανθρώπινες
σκέψεις σας και πραγµατικά βαδίζετε µακριά από την ανθρώπινη φύση. Πιο
θεµελιωδώς, όλοι σας πρέπει να εγκαθιδρύσετε την µεγάλη ισχυρή αρετή σας κατά
την διάρκεια της συντριβής της δίωξης των παλαιών δυνάµεων και να επιστρέψετε
στις πιο υψηλές θέσεις σας. Έτσι αυτό δεν είναι ένα ζήτηµα τού να φτάσετε την
Ολοκλήρωση στα συνηθισµένα βασίλεια, και ούτε αυτό είναι κατορθωτό στην κοινή
Ολοκλήρωση. Μπορεί να φαίνεται ότι έχετε κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνετε για
τον Ντάφα, όταν στην πραγµατικότητα, το κάνετε για την πολυσήµαντη
Ολοκλήρωσή σας και την επιστροφή σας. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
δεν µπορέσετε να τα πάτε καλά µε αυτά που πρέπει να κάνετε, αυτό το στάδιο
Ολοκλήρωσης µπορεί µόνο να είναι µια διαδικασία καλλιέργειας και δεν µπορεί
θεµελιωδώς να είναι η πραγµατική και τελική Ολοκλήρωση ενός µαθητή της
Επανόρθωσης του Φα. Εάν κατά την διάρκεια της κακόβουλης δίωξης ένας µαθητής
του Ντάφα δεν τα πάει καλά ή χαλαρώνει, είναι πολύ πιθανό όλες οι προηγούµενες
προσπάθειές του να πάνε χαµένες.
Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν µερικοί µαθητές που πάντα ήταν διστακτικοί να
κάνουν πράγµατα που είναι για την καταστροφή του κακού και την διευκρίνιση της
αλήθειας – λες και αυτό θα γινόταν κάτι για τον ∆άσκαλο ή ότι αυτό θα ήταν σαν να
κάνουν κάτι επιπλέον για τον Ντάφα. Μόλις µε ακούσατε να λέω ότι έχετε φτάσει τα
κριτήρια για την Ολοκλήρωση, νιώσατε σαν να έφυγε ένα µεγάλο βάρος από πάνω
σας, αρχίσατε να χαλαρώνετε, και δεν θέλατε να κάνετε τίποτα πια, αντί να πάρετε
αυτό που σας είπε ο ∆άσκαλος – κάτι τόσο ιερό – ως κίνητρο για να γίνετε πιο
επιµελείς. Εάν δεν είστε ακόµη ξεκάθαροι για το τι είναι ένας µαθητής της
Επανόρθωσης του Φα, δεν θα µπορέσετε να κάνετε ούτε βήµα εµπρός στην τωρινή
δοκιµασία και θα οδηγηθείτε από την επιδίωξη της άνεσης του ανθρώπινου κόσµου
στο να «φωτιστείτε» σε ένα κακό µονοπάτι.
Η καρδιά του ∆ασκάλου πάντα πονούσε από αυτούς που έπεφταν και η πλειονότητα
καταστράφηκε από αυτήν την επιδίωξη. Το ξέρατε ότι οι µαθητές της Επανόρθωσης

του Φα που δεν θα µπορέσουν να τα καταφέρουν στην περίοδο της Επανόρθωσης
του Φα δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία να καλλιεργηθούν, διότι κατά τη διάρκεια της
ιστορίας σας δόθηκαν ήδη τα καλύτερα των πραγµάτων; Σήµερα δεν είχατε σχεδόν
καθόλου δυσκολίες στην προσωπική σας καλλιέργεια και δεν σας ζητήθηκε να
υποµείνετε τις τεράστιες αµαρτίες που εσείς οι ίδιοι διαπράξατε στις πολλές ζωές
σας. Εν τω µεταξύ, σας έκανα ικανούς να ανεβάσετε τα επίπεδά σας µε τον πιο
γρήγορο τρόπο, κράτησα όλα τα καλά από το παρελθόν σας, αναπλήρωσα τα
πράγµατα µε αυτό που είναι καλύτερο σε κάθε επίπεδο για εσάς, πάντα σας έδωσα
τα πιο µεγαλειώδη πράγµατα του κάθε επιπέδου στην καλλιέργειά σας και έκανα
δυνατόν για εσάς το να επιστρέψετε µετά την Ολοκλήρωσή σας στις υψηλότερες
θέσεις των βασιλείων σας. Αυτά είναι τα πράγµατα που µπορούν να σας γίνουν
γνωστά. Υπάρχουν περισσότερα, τα οποία όµως δεν µπορείτε να γνωρίζετε αυτήν τη
στιγµή. Οι µαθητές του Ντάφα είναι µεγαλειώδεις επειδή είστε εδώ την ίδια στιγµή
µε την περίοδο της Επανόρθωσης του Φα του ∆ασκάλου και µπορείτε να
περιφρουρείτε και να υπερασπίζεστε τον Ντάφα. Εάν αυτό που κάνετε δεν είναι
πλέον αντάξιο ενός µαθητή του Ντάφα, σκεφτείτε το, εάν κάτω από το µέγιστο έλεος
από την αρχή του Ουρανού και της Γης και κάτω από την άπειρη χάρη του Φο δεν
µπορείτε ακόµα να τα πάτε καλά, πώς θα µπορούσε να υπάρχει άλλη ευκαιρία;
Η καλλιέργεια και η Επανόρθωση του Φα είναι σοβαρά. Το αν µπορείτε να
αξιοποιήσετε αυτήν την περίοδο του χρόνου είναι, στην πραγµατικότητα, ένα ζήτηµα
τού αν µπορείτε να είστε υπεύθυνοι προς τους εαυτούς σας. Αυτή η χρονική περίοδος
δεν θα κρατήσει για πολύ, αλλά µπορεί να σφυρηλατήσει την ισχυρή αρετή
µεγαλειωδών Φωτισµένων Όντων, Φο, Τάος και Θεών διαφόρων επιπέδων και ακόµη
Αρχόντων διαφόρων επιπέδων. Μπορεί επίσης να καταστρέψει σε µια νύχτα έναν
καλλιεργητή που έχει φτάσει σε ένα πραγµατικά υψηλό επίπεδο αλλά που έχει γίνει
λιγότερο αυστηρός µε τον εαυτό του. Μαθητές, να είστε επιµελείς! Όλα όσα είναι τα
πιο µεγαλειώδη και τα πιο θαυµαστά αναπτύσσονται στη διαδικασία της επικύρωσής
σας του Ντάφα. Οι όρκοι σας θα γίνουν οι αψευδείς µάρτυρες του µέλλοντός σας.
Λι Χονγκτζί
15 Αυγούστου 2001.

Επίσης µε λίγα λόγια
Το άρθρο «Καλοί Άνθρωποι» δεν χρησιµοποιεί πολλές λέξεις αλλά επεξηγεί µία
θεµελιώδη αρχή. Ακατάλυτη ορθή πίστη στην Αλήθεια του Κόσµου σχηµατίζει τα
καλοκάγαθα, ακλόνητα σαν βράχο, Σώµατα σαν από ∆ιαµάντι των µαθητών του
Ντάφα, φοβίζει όλο το κακό, και το φως της Αλήθειας που εκπέµπει κάνει τα άδικα
στοιχεία στις σκέψεις όλων των όντων να αποσυντίθενται. Όσο δυνατές είναι οι
ορθές σκέψεις, τόσο ισχυρή είναι η δύναµη. Οι µαθητές του Ντάφα πραγµατικά
προχωρούν έξω από τη συνηθισµένη ανθρώπινη ιδιότητα..
Λι Χονγκτζί
8 Σεπτεµβρίου 2001.
Σηµείωση: Αυτό είναι ένα σχόλιο πάνω στο άρθρο «Με Λίγα Λόγια: Καλοί
Άνθρωποι», το οποίο γράφτηκε από έναν µαθητή του Ντάφα και εκδόθηκε στις 8
Σεπτεµβρίου 2001 στην Ιστοσελίδα Pureinsight.

Μονοπάτι

Το να µελετά κάποιος τον Φα και να ασκεί καλλιέργεια είναι δικό του ζήτηµα.
Ωστόσο, συχνά υπάρχει ένας αριθµός µαθητών που συνεχώς παίρνουν άλλους ως
πρότυπα – κοιτούν το πώς οι άλλοι κάνουν πράγµατα και µετά ακολουθούν το
παράδειγµά τους. Αυτή είναι µια φτωχή συµπεριφορά που αναπτύχθηκε ανάµεσα
στους κοινούς ανθρώπους. Ένας καλλιεργητής δεν έχει πρότυπα. Το µονοπάτι που το
κάθε άτοµο είναι να πάρει είναι διαφορετικό, επειδή τα θεµέλια του κάθε ατόµου
είναι διαφορετικά, το µέγεθος των διαφόρων προσκολλήσεών τους είναι
διαφορετικό, τα χαρακτηριστικά των όντων τους είναι διαφορετικά, οι δουλειές τους
ανάµεσα στους κοινούς ανθρώπους είναι διαφορετικές, τα οικογενειακά τους
περιβάλλοντα είναι διαφορετικά και ούτω καθ’ εξής. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν
ότι το µονοπάτι της καλλιέργειας τού κάθε ατόµου είναι διαφορετικό, ότι το πώς
ξεφορτώνονται τις προσκολλήσεις τους είναι διαφορετικό και ότι τα µεγέθη των
δοκιµασιών τους είναι διαφορετικά. Εποµένως, εν µέσω των εκδηλώσεων των
πραγµάτων είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος ένα µονοπάτι που να έχουν κάνει
άλλοι και είναι ακόµη λιγότερο δυνατό για ένα άτοµο να προχωρήσει σε αυτό. Αν
όντως υπήρχαν προκατασκευασµένα µονοπάτια και διαδροµές χωρίς δυσκολίες αυτό
σίγουρα δεν θα ήταν καλλιέργεια.
Από τότε που έγινε η παρουσίαση του Ντάφα, υπήρξαν άνθρωποι που παρατηρούσαν
τους άλλους –«ό,τι κάνουν οι άλλοι αυτό θα κάνω και εγώ»– αντί να χρησιµοποιούν
τον Φα για να µετρούν αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Όταν βλέπουν ότι οι ασθένειες
κάποιων ατόµων θεραπεύονται µέσω της καλλιέργειας του Ντάφα, ενθουσιάζονται
και αυτοί· όταν βλέπουν ότι µερικοί δεν καλλιεργούνται πια, αµφιταλαντεύονται και
αυτοί· όταν βλέπουν ότι υπάρχουν εκατό εκατοµµύρια άνθρωποι που καλλιεργούν
τον Ντάφα σε όλη την χώρα, σκέφτονται ότι πρέπει να είναι κάτι καλό και
ακολουθούν τους άλλους για να τον µάθουν· όταν βλέπουν ότι το κακό έχει αρχίσει
να επιτίθεται, να καταπιέζει και να διώκει τον Ντάφα και ότι η τηλεόραση και το
ραδιόφωνο έχουν κατασκευάσει ψέµατα για να ενοχοποιήσουν τον Ντάφα, αρχίζουν
να αµφιταλαντεύονται και να ανησυχούν. Η καλλιέργεια είναι δύσκολη. Είναι
δύσκολη στο ότι ακόµα και όταν µια τροµερή καταστροφή χτυπά, ακόµη και όταν το
κακό διώκει τρελά και, ακόµη και όταν η ζωή σας τίθεται σε κίνδυνο πρέπει και πάλι
να είστε ικανοί να συνεχίζετε σταθερά στο µονοπάτι της καλλιέργειάς σας χωρίς να
αφήνετε κάτι από την ανθρώπινη κοινωνία να παρεµβαίνει στα βήµατα που κάνετε
στο µονοπάτι της καλλιέργειάς σας.
Οι µαθητές του Ντάφα είναι τώρα ακριβώς εν µέσω της περιόδου της Επανόρθωσης
του Φα και οι πράξεις των παλαιών δυνάµεων έχουν σχηµατίσει την πιο θεµελιώδη
και πιο σοβαρή δοκιµασία των µαθητών του Ντάφα. Το αν µπορέσετε να περάσετε
την δοκιµασία είναι µια πραγµάτωση του Ντάφα και του αν ο κάθε µαθητής του
Ντάφα µπορεί να είναι υπεύθυνος προς τον εαυτό του. Και αν ένα άτοµο µπορεί,
καθώς κοµµατιάζει και εξαλείφει το κακό, να προχωρήσει εµπρός για να επικυρώσει
τον Ντάφα, γίνεται µια αψευδής µαρτυρία [για την εγκατάλειψη] της ζωής και του
θανάτου, γίνεται µια επιβεβαίωση για το αν ένας µαθητής της Επανόρθωσης του Φα
µπορεί να φτάσει στην Ολοκλήρωση και επίσης γίνεται αυτό που διαφοροποιεί έναν
Θεό από έναν άνθρωπο. Για έναν µαθητή του Ντάφα, το να περιφρουρεί και να
υπερασπίζεται τον Φα είναι το πιο φυσικό. Έτσι σε αυτήν τη στιγµή στην ιστορία,
όταν πραγµατικά έχουµε µια κατάσταση κατά την οποία το κακό διώκει τον Ντάφα,
ένας µαθητής του Ντάφα σίγουρα θα προχωρήσει εµπρός για να επικυρώσει τον Φα
ως απάντηση στη δίωξη. Σε αυτήν την κατάσταση, όταν κάποιοι µαθητές βλέπουν
κάποιους άλλους να προχωρούν εµπρός για να επικυρώσουν τον Φα, ακολουθούν·
όταν βλέπουν ότι οι άλλοι δεν προχωρούν µπροστά, ούτε αυτοί προχωρούν· όταν
αυτοί χτυπιούνται ή «αναµορφώνονται», και βλέπουν άλλους να ενδίδουν στην πίεση

του κακού και να γράφουν κάποιες όπως αποκαλούνται «υποσχέσεις να
σταµατήσουν την άσκηση καλλιέργειας», γράφουν και αυτοί µία, που είναι
αποτέλεσµα τού ότι δεν είναι ικανοί να καταλάβουν τα πράγµατα σύµφωνα µε τον
Φα. Μπορείτε να φανταστείτε τι σηµαίνει για έναν καλλιεργητή εάν αυτός ο λεκές
δεν καθαριστεί; Η παρούσα κακή δίωξη έχει επιβληθεί στον Ντάφα και στους
µαθητές από τις παλαιές δυνάµεις. ∆εν είναι όσα κάνουν για να αντισταθούν στην
δίωξη η πιο µεγαλειώδης έκθεση της υπευθυνότητας των µαθητών του Ντάφα προς
τον Ντάφα και τους εαυτούς τους; Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά στην πορεία της
εκφυλιζόµενης ιστορίας που κακές δυνάµεις έχουν διώξει καλλιεργητές. ∆εν είναι
αυτό µία επανεµφάνιση αυτών που βίωσε ο Ιησούς στις µέρες του; ∆εν βίωσε αυτό
και ο Βούδας Σακιαµούνι; Εάν όντως υπάρχουν µονοπάτια που µπορούν να
χρησιµεύσουν ως αναφορά, τότε αυτά που τα προηγούµενα Φωτισµένα Όντα βίωσαν
όσον αφορά εκείνα, και το κακό τού σήµερα, δεν συνέβησαν κατά τον ίδιο τρόπο;
Παρόλο που διαφέρουν στις συγκεκριµένες τους εκδηλώσεις, όλα στοχεύουν στο να
σπάσουν την θέληση αυτών που θέλουν να καλλιεργηθούν σε έναν ορθό Φα. Στις
κοινές καλλιέργειες της ιστορίας, αυτά τα αρνητικά όντα στην πραγµατικότητα
ενήργησαν ως κριτήριο γνησιότητας για να καθοριστεί εάν οι ξεχωριστοί
καλλιεργητές µπορούσαν να φτάσουν στην Ολοκλήρωση. Αν κάποιος αποδεικνυόταν
να είναι άµµος αντί για χρυσάφι, οπωσδήποτε θα διαχωριζόταν. Αλλά σήµερα είναι
διαφορετικό στο ότι η Επανόρθωση του Φα λαµβάνει χώρα στα Κοσµικά σώµατα και
το κολοσσιαίο στερέωµα ανοικοδοµείται. Όλες οι έτσι αποκαλούµενες «δοκιµασίες»
του Ντάφα παρεµβαίνουν στην Επανόρθωση του Φα. Επιπλέον, ο στόχος όλων
αυτών που παίρνουν µέρος στη δίωξη είναι να κάνουν ζηµιά στον Ντάφα. Αν και όλα
αυτά που έκαναν οι παλαιές δυνάµεις στην προσωπική καλλιέργεια των ανθρώπων
είχαν ένα ορισµένο αποτέλεσµα στο παρελθόν, εάν αυτή η προσέγγιση
χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, όχι µόνο αποτυγχάνει
να ανταποκριθεί στα κριτήρια του Ντάφα, αλλά επίσης παρεµβαίνει σοβαρά και
διαταράσσει την Επανόρθωση του Φα. Προς το παρόν, οι παλαιές δυνάµεις είναι να
εξαλειφθούν εντελώς, άσχετα µε το αν τα όντα που συµµετέχουν είναι θετικά ή
αρνητικά. Όλα τα κακά όντα που συµµετέχουν σε αυτό εξαλείφονται κατά την
Επανόρθωση του Φα, άσχετα µε το πόσο υψηλά είναι τα επίπεδά τους. Με την
Επανόρθωση του Φα είναι εντελώς διαφορετικά από την κοινή καλλιέργεια. Σήµερα
όταν οι µαθητές του Ντάφα διευκρινίζουν την αλήθεια ως αντίδραση στην δίωξη του
κακού, υπάρχουν µερικοί µαθητές που βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι. Όµως ένα άτοµο
πάντα πρέπει να φωτιστεί από µόνο του σε αυτό που πρέπει να κάνει µπροστά στις
δοκιµασίες. Κάθε φορά που ένα άτοµο βελτιώνεται, η Θέση Επίτευξης που έχει
επικυρώσει και φωτιστεί, ανεβαίνει.
Το µονοπάτι που ένας µαθητής του Ντάφα παίρνει είναι µια ένδοξη ιστορία και αυτή
η ιστορία πρέπει να δηµιουργηθεί από τη δική του Φώτιση.
Λι Χονγκτζί
Γράφτηκε στις 9 Ιουλίου 2001.
(Εκδόθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2001)

Προς τον δικτυακό τόπο Clearharmony της Ευρώπης
∆ικτυακός τόπος Clearharmony της Ευρώπης:

Χαιρετισµούς σε όλους τους µαθητές του Ντάφα που συµµετέχουν σε αυτήν την
ιστοσελίδα! Θα ήθελα να πω µερικά λόγια σε εσάς πάνω στο θέµα της διεύθυνσης του
ιστοχώρου ClearHarmony καλά.
Νοµίζω ότι πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να συνειδητοποιήσετε τη σηµασία της επίδρασης
ενός ιστοχώρου του Ντάφα. Αυτός ο δικτυακός τόπος δηµιουργείται για να
διευκρινίζετε την αλήθεια, να ξεσκεπάζετε τη δίωξη του κακού και για να σώσετε
τους ανθρώπους του κόσµου. Επίσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε την επίδραση
που τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν στο γενικό κοινό. Είναι εξαιρετικά
σηµαντικό όσον αφορά το να µάθουν οι άνθρωποι την αλήθεια για τον Ντάφα, την
σωτηρία των ανθρώπων του κόσµου και το ξεσκέπασµα του κακού· και η επιρροή του
είναι τεράστια. Εποµένως, τα συγκεκριµένα περιεχόµενα των αναφορών σας πρέπει
να έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου σας, θα πρέπει να αναφέρεστε
περισσότερο για την κατάσταση στην Ευρώπη, και µαζί µε αυτό, θα πρέπει να
µεταφέρετε µερικές αναφορές και σηµαντικά νέα από την Ιστοσελίδα Clearwisdom
κάθε µέρα, επειδή αυτές είναι πληροφορίες από πρώτο χέρι, για τους µαθητές του
Ντάφα στην Κίνα.
Το κύριο σώµα των µαθητών του Ντάφα είναι στην Κίνα. Όλα όσα κάνουν οι µαθητές
του Ντάφα στις άλλες περιοχές στον κόσµο είναι, εκτός του να ολοκληρώνουν όλα
όσα είναι δικά τους, να ξεσκεπάσουν τη δίωξη του Ντάφα και των µαθητών του
Ντάφα στην Κίνα. Έτσι από αυτήν την άποψη, η κατάσταση του Ντάφα στην Κίνα
δεν πρέπει να µείνει χωρίς αναφορά. Συγκεκριµένα, πρέπει να εστιάσετε στις
αναφορές σας των θανάτων που οφείλονται στη δίωξη, µαζί µε αναφορές για τα κακά
µέσα που χρησιµοποιούνται στην δίωξη και αυτό δεν θα επηρεάσει το ξεχωριστό
χαρακτηριστικό σας του να έχετε κυρίως νέα για τον Ντάφα στην Ευρώπη. Όσον
αφορά την ποσότητα, τα περισσότερα άρθρα σας πρέπει να είναι για την Ευρώπη και
µετά µπορείτε να ολοκληρώνετε τα πράγµατα µε σηµαντικές πληροφορίες από την
Ιστοσελίδα Clearwisdom για τους µαθητές του Ντάφα στην Κίνα. Με αυτόν τον
τρόπο, η Ιστοσελίδα Clearharmony δεν θα έχει µόνο τα δικά της χαρακτηριστικά,
αλλά επίσης σηµαντικά νέα για την δίωξη του Ντάφα, και το τοπικό σας κοινό και οι
αναγνώστες θα δίνουν προσοχή σε αυτό και θα µπορούν να µαθαίνουν πληροφορίες
για τη δίωξη των µαθητών του Ντάφα στην Κίνα σε καθηµερινή βάση.
Τα παραπάνω είναι απλά µερικές ιδέες µου. Αν νιώθετε ότι έχετε δικές σας ιδέες ή
καλύτερα σχέδια, δεν θα αντιταχθώ· η µόνη µου προσδοκία είναι να µπορέσετε να
διευθύνετε τον Ιστοχώρο ακόµη καλύτερα έτσι ώστε να έχει το αποτέλεσµα της
διευκρίνησης της αλήθειας.
Λι Χονγκτζί
25 Σεπτεµβρίου 2001.

Προς το δεύτερο συνέδριο του Ντάφα στη Ρωσία
Προς το ∆εύτερο Συνέδριο του Ντάφα στη Ρωσία:
Κατά την διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα όλοι οι µαθητές µας τα
έχουν πάει πολύ καλά. Οι Ρώσοι µαθητές έχουν αντέξει, αξιοπρόσεκτα, κάτω από την
περίσταση όπου οι άνθρωποι της Ρωσίας έχουν επηρεαστεί έντονα από την
προπαγάνδα της αχρείας Κινέζικης πολιτικής οµάδας, άντεξαν όλων των ειδών την
πίεση και έχουν εγκαθιδρύσει µια Ένωση Ντάφα και έχουν παίξει έναν τεράστιο
ρόλο στην διευκρίνιση της αλήθειας. Όλα αυτά είναι αξιοσηµείωτα. Ελπίζω πως µέσα

από αυτό το συνέδριο του Φα θα εκτελέσετε καλύτερα την δουλειά της διευκρίνησης
της αλήθειας, της έκθεσης του κακού και της διάσωσης αισθανόµενων όντων. Θα
πρέπει να επικοινωνείτε µε µαθητές από άλλες χώρες συχνά, να ενθαρρύνετε ο ένας
τον άλλον και να προοδεύετε µαζί µε επιµέλεια. Ο ∆άσκαλος περιµένει ακόµα πιο
καλά νέα από εσάς.
Λι Χονγκτζί
29 Σεπτεµβρίου 2001.

Η ψύχρα των ανέµων του φθινοπώρου
Οι κακοί πρέπει να το ξανασκεφτούν για την απροκάλυπτη βαρβαρότητά τους,
Όταν ο Ουρανός και η Γη είναι φωτεινά ξανά, κάτω στο καζάνι που βράζει θα πάνε·
Οι γροθιές και οι κλωτσιές λίγα κάνουν για να αλλάξουν τις καρδιές των ανθρώπων,
Βίαιοι άνεµοι προαγγέλλουν ένα φθινόπωρο µε ακόµα δριµύτερη παγωνιά.
Λι Χονγκτζί
25 Οκτωβρίου 2001.

Προλέγοντας την Επανόρθωση του Φα του ανθρώπινου κόσµου
Η Επανόρθωση του Φα κινείται δια µέσου του κόσµου, η µεγαλοπρεπής εκδήλωση
των Θεών και των Φο εκτυλίσσεται, και όλα τα άδικα κακά αυτού του χαοτικού
κόσµου και οι καρµικές σχέσεις κανονίζονται µε καλοκάγαθες λύσεις. Αυτοί που
κάνουν κακό ενάντια στον Ντάφα πάνε κάτω στην πύλη της µη ζωής. Όσο για όλους
τους άλλους, οι καρδιές των ανθρώπων επιστρέφουν στην εντιµότητα και εκτιµούν
την αρετή και κάνουν καλό, όλα τα µυριάδες πράγµατα ανανεώνονται και κάθε ένα
αισθανόµενο ον τιµά την σωτήρια χάρη του Ντάφα. Όλα τα ουράνια και η γη
γιορτάζουν µαζί, συγχαίρουν ο ένας τον άλλον και δοξάζονται µαζί. Η πιο ένδοξη
περίοδος του Ντάφα στον ανθρώπινο κόσµο ξεκινά αυτήν την στιγµή.
Λι Χονγκτζί
9 ∆εκεµβρίου 2001.
*Σηµείωση: Όλες οι υποσηµειώσεις έχουν εισαχθεί από τον µεταφραστή και δεν είναι
κοµµάτι του αρχικού κειµένου.

