
 

ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΛΟΥΝ ΝΤΑΦΑ 
 

Λι Χονγκτζί 
 

 

 

Μελετήστε τον Φα, λάβετε τον Φα. 

Συγκρίνετε πώς µελετάτε, συγκρίνετε πώς καλλιεργείστε. 

Μετρηθείτε µε µέτρο τον Φα σε όλα. 

Βάζοντας τον εαυτό σας στη δράση, αυτό είναι καλλιέργεια. 

 

Λι Χονγκτζί 

8 Οκτωβρίου 1994 

Επίγραµµα του συγγραφέα για τους µαθητές του Φάλουν Ντάφα στην Τσανγκτσούν. 

 

 

 

Ένα συνηθισµένο άτοµο µόλις και µετά βίας γνωρίζει τη δυσκολία της καλλιέργειας. 

Λαθεύει παίρνοντας τον αγώνα και τον ανταγωνισµό ως ευτυχία. 

Καλλιεργηθείτε µέχρι καµία προσκόλληση να µην παραλειφθεί, 

Όταν η δυσκολία τελειώνει και η γλυκύτητα φθάνει, αυτή είναι αληθινή ευτυχία. 

 

Λι Χονγκτζί 

15 Σεπτεµβρίου 1994 

Επίγραµµα του συγγραφέα για τους µαθητές του Φάλουν Ντάφα στην Τσανγκτσούν. 

 

 

 

∆εν είναι ότι η πορεία της καλλιέργειας είναι αγωνιώδης, 

Είναι το κάρµα από ζωή σε ζωή που σας εµποδίζει· 

Χαλυβδώνοντας τη θέλησή σας, εξαλείψτε το κάρµα και καλλιεργείστε το σίνσινγκ, 

Αποκτώντας ένα αθάνατο ανθρώπινο σώµα, ένας Φο. 

 

Λι Χονγκτζί 

15 Σεπτεµβρίου 1994 

Επίγραµµα του συγγραφέα για τους µαθητές του Φάλουν Ντάφα στην Τσανγκτσούν. 
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Σχόλια για την αναδηµοσίευση 
 

 

Όταν το “Εξηγώντας το Περιεχόµενο του Φάλουν Ντάφα" δηµοσιεύθηκε αρχικά, ήταν κυρίως µε 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των βοηθών και των ικανοτήτων τους να βοηθούν. Εάν οι νέοι, 

µέσοι µαθητές δεν είναι ικανοί να το δεχτούν, ζηµιά και παρέµβαση µπορεί να παρουσιαστούν στον 

Ντάφα. Για αυτόν τον λόγο η δηµοσίευσή του ήταν περιορισµένη. 

 

Από τότε που οι µαθητές σε ολόκληρη τη χώρα άρχισαν να µελετούν τον Φα και να κάνουν 

πραγµατική καλλιέργεια, έχετε εµβαθύνει την κατανόησή σας του Φα. Μέσα από την πραγµατική 

καλλιέργεια έχετε φτάσει αληθινά στην εµπειρία της απεραντοσύνης του Ντάφα και στο πόσο στενά 

σχετίζεται µε τη βελτίωση των επιπέδων σας, και η κατανόησή σας έχει βελτιωθεί ολοφάνερα. Λόγω 

της κατάστασης αυτής, έχω αποφασίσει να αναδηµοσιεύσω το “Εξηγώντας το περιεχόµενο του 

Φάλουν Ντάφα”. Ωστόσο, υπάρχει µία τάση την οποία πρέπει να προσέξετε: µην πάτε να βρείτε 

πράγµατα καινούργια και που δεν έχουν ακουστεί στον Ντάφα. Μερικοί, στην πραγµατικότητα, 

συνεχώς προσπαθούν να βρουν τι καινούργια πράγµατα έχω πει, τι καινούργια βιβλία έχουν βγει, ποια 

είναι η νέα κατεύθυνση, άλλα τέτοια πράγµατα, κλπ. Χρειάζεται να ηρεµήσετε το νου σας και να 

συνεχίζετε σταθερά την καλλιέργεια. Η αλήθεια είναι [πως] όσα περισσότερα κείµενα [κι αν] 

δηµοσιεύουµε, είναι µόνο συµπληρωµατικά του Τζούαν Φάλουν. Μόνο το Τζούαν Φάλουν µπορεί 

αληθινά να καθοδηγήσει την καλλιέργειά σας. Περιέχει εσωτερικές έννοιες που ξεκινώντας από το 

επίπεδο των απλών ανθρώπων φτάνουν σε ασύγκριτα ύψη. Όσο θα συνεχίζετε να καλλιεργείστε, το 

Τζούαν Φάλουν πάντα θα καθοδηγεί την ανύψωσή σας στην καλλιέργεια για πάντα. 

 

Αν και η επιφανειακή γλώσσα του Τζούαν Φάλουν δεν είναι φανταχτερή και δεν προσαρµόζεται 

ακόµη και στη σύγχρονη γραµµατική, εάν χρησιµοποιούσα τη σύγχρονη γραµµατική για να 

οργανώσω αυτό το βιβλίο του Ντάφα, ένα σοβαρό πρόβληµα θα προέκυπτε: η γλώσσα και η δοµή θα 

ήταν σύµφωνα µε τους κανόνες και θα ήταν όµορφες, αλλά θα στερούνταν βαθύτερες και υψηλότερες 

έννοιες. Αυτό είναι επειδή µε το σύγχρονο, τυποποιηµένο λεξιλόγιο είναι απολύτως αδύνατο να 

εκφραστεί η καθοδήγηση του Ντάφα σε διαφορετικά υψηλά επίπεδα και η εκδήλωση του Φα στο κάθε 

επίπεδο ώστε να οδηγηθούν οι πραγµατικές αλλαγές, όπως ο µετασχηµατισµός και η βελτίωση του 

µπέντι και του γκονγκ των µαθητών. 

 

Η δηµοσίευση αυτού του βιβλίου, του “Εξηγώντας το Περιεχόµενο του Φάλουν Ντάφα”, έγινε επίσης 

µε σκοπό να σας καθοδηγήσει να µάθετε το Τζούαν Φάλουν καλά. Ελπίζω ότι οι µαθητές του Ντάφα 

µπορούν να πάρουν τον Φα ως δάσκαλό τους, να αποτρέψουν την παρέµβαση, και να καλλιεργηθούν 

στερεά – µε αυτόν τον τρόπο ένα άτοµο επιτυχαίνει σταθερή πρόοδο. 

 

Λι Χονγκτζί 
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Πρόλογος 

 

Για να κάνουµε καλύτερη την εργασία από µεριάς των βοηθών για το Φάλουν Ντάφα, και κατά 

παράκληση της Κοινωνίας Έρευνας και των κέντρων βοήθειας στις διάφορες περιοχές, η διδασκαλία 

µου του Φα και η εξήγηση του Φα στις συναντήσεις των βοηθών, µετά από την αναθεώρηση και την 

έγκρισή µου, τώρα δηµοσιεύεται επίσηµα. 

 

Εκείνο τον καιρό οι συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις περιλάµβαναν και έναν µικρό αριθµό βοηθών 

από άλλες επαρχίες και πόλεις. Αφότου δίδαξα τον Φα και εξήγησα τον Φα, µερικοί έβαλαν τις λέξεις 

µου σε γραπτή µορφή σύµφωνα µε τις ηχογραφήσεις, και σε κάποιες περιοχές τα αντέγραψαν και τα 

κυκλοφόρησαν κιόλας. Επειδή πάντα διδάσκω τον Φα και εξηγώ τον Φα σε συγκεκριµένες 

περιστάσεις, σε συγκεκριµένες καταστάσεις και για συγκεκριµένα ακροατήρια, χωρίς αυτούς τους 

παράγοντες τα αντιγραµµένα και κυκλοφορηµένα αντίγραφα θα οδηγήσουν σε διαφορετικές 

κατανοήσεις από τον Ντάφα που διδάσκω και είναι πιθανό να παρανοηθούν. Αυτό δεν είναι καλό για 

τη διάδοση του Ντάφα. 

 

Το “Εξηγώντας το Περιεχόµενο του Φάλουν Ντάφα” δηµοσιεύεται ως εσωτερικό υλικό ανάγνωσης 

για τους βοηθούς. Όταν ο κάθε βοηθός διαδίδει το Φάλουν Ντάφα, πρέπει να είναι υπεύθυνος µε τον 

εαυτό του, να είναι υπεύθυνος µε τους µαθητές, να είναι υπεύθυνος µε την κοινωνία, και να είναι 

υπεύθυνος µε τον Ντάφα. Κατά την προώθηση του [Ντάφα] και στην απάντηση ερωτήσεων, πρέπει να 

προωθεί κατάλληλα το Ντάφα, ώστε να αναλογεί στο βαθµό κατανόησης του παραλήπτη πάνω στον 

Ντάφα και στην ικανότητά του να τον αποδεχτεί. 

 

Λι Χονγκτζί 
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Περιεχόµενα 

 

1. Εξηγώντας τον Φα για τους Βοηθούς του Φάλουν Ντάφα στην Τσανγκτσούν. 

(18 Σεπτεµβρίου 1994) 

 

2. Προτάσεις που δόθηκαν στη Συνάντηση Βοηθών του Φάλουν Ντάφα στο Πεκίνο.  

(17 ∆εκεµβρίου 1994) 

 

3. Συζήτηση που έγινε µε ορισµένους Επικεφαλείς Κέντρων Βοηθειών από όλη τη χώρα στην 

Γκουανγκτζού. 

(27 ∆εκεµβρίου 1994) 

 

4. Σχόλια σχετικά µε την Επανόρθωση του Φα που έγιναν στη Συνάντηση Βοηθών του Φάλουν Ντάφα 

στο Πεκίνο. 

(2 Ιανουαρίου 1995) 
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Εξηγώντας τον Φα για τους Βοηθούς του Φάλουν Ντάφα στην Τσανγκτσούν 
(18 Σεπτεµβρίου 1994) 

 

 

Όλοι σας στο ακροατήριο είστε βοηθοί και συντονιστές, και έχετε παίξει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του Φάλουν Ντάφα – ειδικά στην ανάπτυξη του Φάλουν Ντάφα στην Τσανγκτσούν. Οι 

µαθητές σε πολλούς τόπους εξάσκησης έχουν προβάλει πολλά ερωτήµατα, και οι βοηθοί µας ή οι 

συντονιστές µας δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν σε ορισµένα από αυτά ή δεν ήταν σε θέση να 

απαντήσουν σε αυτά εύκολα. Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό. Ο ένας είναι ότι δεν έχετε καταλάβει τον 

Φα λεπτοµερώς. Τα έχουµε ήδη διδάξει πραγµατικά όλα κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων. Εφόσον 

καταλαβαίνετε τον Φα καλά, όλες οι ερωτήσεις σας µπορούν να απαντηθούν. Αυτό είναι ο ένας λόγος, 

και είναι ο σηµαντικότερος. Ο άλλος λόγος είναι ότι µερικές συγκεκριµένες ερωτήσεις που οι µαθητές 

έχουν προβάλει δεν είναι εύκολες να απαντηθούν. Στους βοηθούς τίθενται πολλές συγκεκριµένες 

ερωτήσεις αφού είναι σε άµεση επαφή µε τους µαθητές, και πολλές από αυτές δεν είναι τόσο εύκολο 

να απαντηθούν. 

 

Πάντα το έβλεπα µε αυτόν τον τρόπο: Έχω ήδη διδάξει τον Φα ευρέως και γενικά, και όταν πρόκειται 

για την καλλιέργειά σας, πρέπει να ενεργείτε σύµφωνα µε αυτόν τον Φα. Εάν τα είχα ξεστοµίσει όλα, 

δεν θα είχε µείνει τίποτα για σας για να καλλιεργηθείτε. Έτσι δεν µπορώ να τον εξηγήσω περαιτέρω, 

αλλιώς θα ήταν το ίδιο µε το να σας ανυψώνω εγώ. Αυτό που έµεινε είναι µόνο µερικές συγκεκριµένες 

ερωτήσεις, όµως µερικοί µαθητές θέλουν ακόµα να τις ρωτήσουν και δεν µπορούν να είναι σίγουροι. 

Όταν δεν µπορούν να µε ρωτήσουν, ακόµα πηγαίνουν και ρωτούν τους βοηθούς ή τους βετεράνους 

µαθητές µας που έχουν ασκηθεί περισσότερο καιρό. Αλλά δεν είναι εύκολο για τους βοηθούς ή τους 

βετεράνους µαθητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις που δεν έχουν οι ίδιοι αντιµετωπίσει. 

 

Γιατί σας ζητώ να ασκείστε µαζί; Όταν συναντάτε ερωτήσεις, µπορείτε να συζητάτε µεταξύ σας και 

να ανταλλάσσετε απόψεις. Αυτές οι ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν µε αυτόν τον τρόπο. Όταν ένα 

άτοµο ασκεί µόνος του και έχει µια ερώτηση, µπορεί να µπερδευτεί και να προβληµατιστεί. Αλλά σε 

έναν τόπο εξάσκησης µπορείτε να συζητήσετε ο ένας µε τον άλλον, και [έτσι] πολλά ερωτήµατα 

µπορούν να απαντηθούν. Πραγµατικά, για να αντιµετωπίσετε µια ερώτηση, εξετάστε απλά το σίνσινγκ 

σας για την απάντηση και οποιαδήποτε ερώτηση µπορεί να απαντηθεί. Αλλά υπάρχουν ακόµα µερικές 

συγκεκριµένες ερωτήσεις που είναι δύσκολο για τους βοηθούς να αντιµετωπίσουν, αυτό είναι 

σίγουρο. Αυτή η συνάντηση που πραγµατοποιώ µε σας είναι για να καταπιαστούµε µε αυτές τις 

ερωτήσεις. Αυτό είναι µια ιδιαίτερη αντιµετώπιση για τους βοηθούς στην Τσανγκτσούν, διότι σε 

άλλες περιοχές δεν έχουν ευκαιρίες σαν κι αυτή. Πρέπει να φροντίσω πολλά πράγµατα αυτή τη φορά 

ενώ είµαι πίσω στην πόλη. Οι µαθητές όλοι το γνωρίζουν αυτό, έτσι κάνουν ότι καλύτερο για να µην 

µε ενοχλήσουν. Ένα χτύπηµα του τηλεφώνου πραγµατικά µπορεί να αναστατώσει αυτό που κάνω , και 

έτσι πολλοί µαθητές δεν µε παίρνουν καν τηλέφωνο – το γνωρίζω αυτό. Σας έχω συγκεντρώσει µαζί 

για να απαντήσω σε µερικές ερωτήσεις για σας. Το γενικό κέντρο µου έστειλε µερικά άρθρα που 

γράφτηκαν από τους µαθητές για αυτά που έχουν βιώσει και έχουν µάθει, µαζί µε µερικές περιλήψεις 

ζητηµάτων. Αλλά δεν είχα την ευκαιρία να τα διαβάσω επειδή αναθεωρώ ένα τρίτο βιβλίο, το Τζούαν 

Φάλουν, και έχω πολλά άλλα πράγµατα να χειριστώ. 

 

Σήµερα θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας, κυρίως για να σας βοηθήσω να κάνετε τις εργασίες σας πιο 

εύκολα στο µέλλον. Έτσι ενώ είµαστε σε αυτό θέµα, θα επιθυµούσα να θέσω ένα άλλο ζήτηµα: οι 

βοηθοί που είναι παρόντες εδώ πρέπει πραγµατικά να πάρουν την ευθύνη. ∆εν είναι αρκετό να είστε 

µόνο υπεύθυνοι για να βοηθάτε µε τις κινήσεις των ασκήσεων. Πρέπει να καταλάβετε λεπτοµερώς τον 

Φα, πρέπει αληθινά να τον συλλάβετε. Πρέπει να διαβάζετε το βιβλίο πολύ και να ακούτε τις κασέτες 

πολύ. Στο ελάχιστο πρέπει να έχετε καλύτερη κατανόηση από το µέσο µαθητή. Μόνο µε αυτόν τον 

τρόπο θα µπορέσετε αληθινά να είστε ένας καλός βοηθός. Πρέπει να έχετε µια ξεκάθαρη κατανόηση 

του Φα. Όταν οι µαθητές έχουν ερωτήσεις πρέπει τουλάχιστον να είστε σε θέση να τις απαντήσετε µε 

γενικούς όρους. Αν και δεν θα λέγαµε ότι παίζετε τον ρόλο του καθοδηγητή, πρέπει να είστε σε θέση 

να δίνετε µια γενική εξήγηση. Η αληθινή διδασκαλία µιας εξάσκησης προς τα υψηλά επίπεδα είναι για 

να σώσει τους ανθρώπους – αυτό είναι αληθινή καλλιέργεια. Από αυτή την οπτική, [η εργασία του 
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βοηθού] δεν είναι καθόλου διαφορετική από την πλήρη απασχόληση καλλιέργειας στους ναούς ή στα 

µακρινά βουνά και δάση. 

 

Αυτός ο Φα ο δικός µας γίνεται κυρίως διαθέσιµος στην κοινωνία των καθηµερινών ανθρώπων· εµείς 

καλλιεργούµαστε συνήθως µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. Έτσι απαιτούµε η συµπεριφορά του 

καλλιεργητή να συµµορφώνεται βασικά µε αυτήν των καθηµερινών ανθρώπων, εφόσον καλλιεργείται 

µεταξύ καθηµερινών ανθρώπων. Ειλικρινά, το άτοµο που είναι επικεφαλής για έναν τόπο εξάσκησης 

δεν είναι καθόλου διαφορετικός από έναν ηγούµενο ή ανώτερο µοναχό που καλλιεργείται σε 

µοναστήρι. Σας δίνω απλά µια αναλογία – κανένας δεν πρόκειται να µας δώσει τίτλους ή να µας 

υποσχεθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι απλώς η µορφή της καλλιέργειάς µας. Έτσι σκεφτείτε το, δεν είναι το 

ίδιο πράγµα; Η καλή καθοδήγηση µιας οµάδας καλλιεργητών συσσωρεύει απεριόριστη αξία και 

αρετή. Αλλά εάν δεν καθοδηγείτε τους ανθρώπους καλά, θα έλεγα ότι δεν έχετε εκπληρώσει το 

καθήκον σας. Γι αυτό σας έχω καλέσει µαζί. Όλα τα άτοµα τα υπεύθυνα για το Γενικό Κέντρο µε 

έχουν ρωτήσει: "Θα πρέπει να οργανώσουµε κι άλλο σεµινάριο;" Αισθάνοµαι ότι διδάσκοντας τον Φα 

µε υπερβολική λεπτοµέρεια δεν βοηθά την καλλιέργειά σας, και κάνοντάς το έτσι θα την έκανε απλά 

ένα σύνολο οδηγιών για καθηµερινούς ανθρώπους. ∆εν χρειάζεται να συζητήσουµε τις λεπτοµέρειες 

για το πώς να καλλιεργηθούµε µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. Σύντοµα θα απαντήσω τις 

ερωτήσεις σας που είναι σε αυτά τα κοµµατάκια χαρτιού. Μπορείτε να κάνετε περισσότερες 

ερωτήσεις στο χρόνο που θα αποµένει. Μην κάνετε ερωτήσεις που αναζητούν κάποιο είδος γνώσης ή 

που περιλαµβάνουν κυβερνητικές πολιτικές. Θα απαντήσω κυρίως στις ερωτήσεις που τυπικά 

συναντιούνται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς µας – µπορείτε να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. 

 

Προσκαλέσαµε µόνο βοηθούς και προσωπικό να συµµετέχουν σε αυτή τη συνάντηση. Για µελλοντική 

αναφορά, παρακαλώ βεβαιωθείτε να µην φέρετε άτοµα που δεν έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν. 

Ορισµένα πράγµατα είναι δύσκολο να τα χειριστούµε εάν έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είστε όλοι 

βοηθοί, έτσι είχα προγραµµατίσει αρχικά να συζητήσω πράγµατα πιο υψηλού επιπέδου επιπέδου και 

να συζητήσω πράγµατα µε περισσότερη λεπτοµέρεια ώστε να σας βοηθήσω µε την εργασία σας ως 

βοηθού αργότερα. Αλλά µερικοί είναι νέοι µαθητές που έχουν παρακολουθήσει µόνο ένα σεµινάριο 

και µερικοί δεν έχουν ακόµη παρακολουθήσει κανένα. Εάν ξαφνικά ακούσουν πράγµατα τέτοιου 

υψηλού επιπέδου και εµβρίθειας, θα τους είναι δύσκολο να τα δεχτούν, και αυτό θα έχει αρνητική 

επίπτωση σε αυτούς. Συν τοις άλλοις, είναι εύκολο για τα µυαλά τους να αναπτύξουν αντίσταση, και 

αυτό θα τους κατέστρεφε. 

 

Οι βοηθοί πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Όταν οι κινήσεις των ασκήσεων των νέων µαθητών δεν είναι 

ακριβείς πρέπει να τις διορθώνετε. Στην περίπτωση µερικών βετεράνων µαθητών των οποίων οι 

κινήσεις είναι καλές αλλά απλά ξεφεύγουν λίγο, µπορείτε να τους το πείτε αφότου έχουν κάνει τις 

ασκήσεις, και µε αυτόν τον τρόπο δεν θα τους αποσπάσετε από το να µπουν στην ηρεµία 

διαταράσσοντάς τους· µην τους ενοχλείτε κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Πρέπει να βοηθάτε τους 

νέους µαθητές και να απαντάτε υποµονετικά στις ερωτήσεις τους. Όλοι οι µαθητές στους τόπους 

εξάσκησης έχουν αυτήν την ευθύνη: πρέπει να σώσετε όλα τα αισθανόµενα όντα. Τι σηµαίνει "να 

σώσετε όλα τα αισθανόµενα όντα"; Το να έχετε όλα τα αισθανόµενα όντα να αποκτήσουν τον Φα 

είναι το να σώσετε αληθινά όλα τα αισθανόµενα όντα. Πώς µπορείτε να µη δώσετε µια απάντηση όταν 

έρχονται οι άλλοι σε σας µε ερωτήσεις; 

 

Οι βοηθοί πρέπει να ασκούν µόνο έναν τρόπο καλλιέργειας, και πρέπει να µιλήσουν και να 

βοηθήσουν εκείνους τους µαθητές που δεν είναι ικανοί να κάνουν µόνο µία εξάσκηση. Εάν δεν 

µπορούν πραγµατικά να κάνουν µόνο µία εξάσκηση και δεν µπορούν να αφήσουν εκείνα τα πράγµατά 

τους, ζητήστε τους να φύγουν και να ασκήσουν κάποιο άλλο τσιγκόνγκ έτσι ώστε να µην 

παρεµποδίζουν τους µαθητές µας. ∆εν υπάρχει τίποτα περισσότερο που µπορείτε να κάνετε εάν 

πραγµατικά δεν φύγουν. ∆εν θα πάρουν τίποτα ακόµα κι αν το ασκούν αυτό. Η ποιότητα φώτισης 

αυτών των ανθρώπων είναι φτωχή. Στη Σχολή του Φο αρχίζουµε από το έλεος (σι-µπέι), έτσι δεν θα 

λειτουργήσει εάν θέλετε να τους τιµωρήσετε. ∆εν τιµωρούµε κάποιον εκ προθέσεως – πρέπει να 

βλάψει σοβαρά τον ορθό Φα. 
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Μερικοί άνθρωποι θεραπεύουν ασθένειες για άλλους ή λένε σε άλλους να έρθουν στον τόπο 

εξάσκησής µας για να θεραπευτούν οι ασθένειές τους. Και τα δύο αυτά τα πράγµατα βλάπτουν τον 

Ντάφα. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβληµα, και είναι κάτι που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να το κάνει. 

Όποιος το κάνει αυτό δεν είναι µαθητής µου. Εάν ένας βοηθός το κάνει αυτό να τον αντικαταστήσετε 

αµέσως. Πρέπει αποφασιστικά να βάλουµε ένα τέλος σε αυτά τα δύο φαινόµενα. 

 

Οι βοηθοί πρέπει να προσπαθήσουν όσο καλύτερα µπορούν να είναι υπεύθυνοι στη βοηθητική 

εργασία τους και να πάρουν ακόµη και την πρωτοβουλία να κάνουν την απαιτητική δουλειά. Μερικοί 

βοηθοί που ίσως είναι πιο ηλικιωµένοι και των οποίων η κατανόηση του Φα δεν είναι τόσο καλή 

αισθάνονται ότι ο Φα είναι καλός αλλά δεν είναι ικανοί να εξηγήσουν τα πράγµατα καλά. Μπορούν να 

βρουν µερικά άτοµα να τους βοηθήσουν µε τη βοηθητική εργασία τους – αυτό πρέπει να το κάνετε 

από ευθύνη προς τον Φα, κι όχι να υπολογίζετε τι θα κερδίσετε ή τι θα χάσετε. Τα κέρδη και οι 

απώλειές σας συνδέονται επίσης στενά µε τον Φα. Όταν κάνετε την εργασία ενός βοηθού, µην 

ανακατεύετε όλων των ειδών τις ιδιοτελείς σκέψεις, ειδάλλως η καλλιέργειά σας και η καλλιέργεια 

της οµάδας θα επηρεαστεί. Οι κινήσεις των ασκήσεων των βοηθών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

ακριβέστερες, και πρέπει να κάνει ότι καλύτερο µπορεί ώστε να σιγουρευτεί ότι είναι ίδιες µε αυτές 

στη βιντεοταινία – πρέπει να είναι λίγο πολύ οι ίδιες. Είναι δύσκολο να αποφευχθούν κάποιες 

µικροδιαφορές, επειδή είναι αδύνατο να γίνουν οι κινήσεις τέλεια ίδιες σαν να έγιναν από την ίδια 

φόρµα. Είναι µια χαρά εφόσον είναι βασικά οι ίδιες. Αλλά εάν είναι πολύ διαφορετικές δεν είναι 

εντάξει – αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους βοηθούς – επειδή οι οδηγίες σας θα οδηγήσουν τους άλλους 

σε λάθος δρόµο. 

 

Στη συνέχεια θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. 

 

Ερώτηση: Πώς είναι η "εξάλειψη του σώµατος και της ψυχής (σινγκ σεν τζου µίε)"; 

 

∆άσκαλος: Η "εξάλειψη του σώµατος και της ψυχής (σινγκ σεν τζου µίε)" είναι µια αρχαία φράση. 

Εµείς το αποκαλούµε "σινγκ σεν τσουάν µίε." Ο ήχος του "τζου" δεν είναι καλός· το "µίε" σηµαίνει 

διάλυση, αποσύνθεση. Η προφορά τού "τζου (όλο)" και "τζου (συνδυασµός)" είναι η ίδια. Αυτό το 

τελευταίο "τζου" σηµαίνει συνδυασµός. Έτσι ας χρησιµοποιήσουµε το σινγκ σεν τσουάν µίε από δω 

και στο εξής. Φυσικά, στο βιβλίο γράφεται ακόµα ως σινγκ σεν τζου µίε. Εκείνο το βιβλίο ήταν 

αναγνωστικό υλικό για τη µεταβατική περίοδο. Όταν το πρώτο βιβλίο µας, το Τσάινα Φάλουν Γκονγκ 

(Φάλουν Γκονγκ της Κίνας), γράφτηκε, το περιεχόµενό του ήταν κατά κάποιον τρόπο παρόµοιο µε το 

χαµηλού επιπέδου τσιγκόνγκ. Το δεύτερο βιβλίο, το Τσάινα Φάλουν Γκονγκ (αναθεωρηµένη έκδοση), 

είναι πολύ ανώτερο από το τσιγκόνγκ. Τώρα οργανώνω ολόκληρο τον Φα που έχω διδάξει. Όταν 

τυπωθεί αργότερα, θα είναι ο Ντάφα (ο Μεγάλος Νόµος) που θα καθοδηγεί την αληθινή µας 

καλλιέργειά. Πολλοί όροι θα διορθωθούν στο νέο βιβλίο. 

 

Η λέξη "Σινγκ" αναφέρεται σε ένα σώµα που έχει µορφή και σχήµα, και δεν αναφέρεται µόνο στο 

σώµα σε αυτήν την υλική διάσταση, το σώµα που είναι ορατό στα σαρκικά µάτια µας. Τα σώµατά σας 

υπάρχουν σε κάθε διάσταση, και όλα τους έχουν µορφή και σχήµα, και έχουν υλική ύπαρξη. Τα 

σώµατά σας υπάρχουν µέχρι τα εξαιρετικά µικροσκοπικά επίπεδα· µε άλλα λόγια, όσες πολλές 

διαστάσεις κι αν υπάρχουν, τόσα πολλά είναι και τα σώµατα που έχει ένα άτοµο. Η "πλήρης εξάλειψη 

σώµατος και ψυχής (σινγκ σεν τσουάν µίε)" σηµαίνει ότι όλα αυτά τα σώµατα παύουν να υπάρχουν. 

 

Η λέξη "Σεν (ψυχή)" αναφέρεται στο Αρχέγονο Πνεύµα (Γιουάνσεν) ενός ατόµου. Είναι εξαιρετικά 

τροµακτικό την ώρα της "πλήρους εξάλειψης σώµατος και ψυχής" – είτε είναι το Κύριο Αρχέγονο 

Πνεύµα (Τζου Γιουανσέν), είτε το Βοηθητικό Αρχέγονο Πνεύµα (Φου Γιουανσέν), είτε τα διάφορα 

είδη όντων που περνούν από αυτό. Τίποτα σε ολόκληρο τον Κόσµο δεν είναι πιο τροµακτικό. Με 

άλλα λόγια, όλα εκµηδενίζονται και τίποτα δεν παραµένει. Φυσικά, οι απείρως µικροσκοπικές ουσίες 

υπάρχουν ακόµα – έχω πει ότι ύλη υπάρχει και στο κενό επίσης. Η τρέχουσα έρευνα της φυσικής µας 

έχει φθάσει µόνο στο επίπεδο των νετρίνος – η µικρότερη ύλη [που έχουν βρει] είναι τα νετρίνος. Κι 

όµως είναι πολύ, πάρα πολύ µακριά από την αρχική ύλη της ύλης και από την µικρότερη αρχική ύλη 

της ύπαρξης των όντων. Όταν ύλη στα εξαιρετικά µικροσκοπικά επίπεδα καταστρέφεται µέχρι σε 

σηµείο [να φτάσει] την πιο αρχική κατάστασή της, αυτό το αποκαλούµε "πλήρη εξάλειψη σώµατος 
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και ψυχής". Επειδή έχει επιστρέψει στην εντελώς αρχική της κατάσταση, δεν υπάρχει πλέον – και 

ακόµα και τα Μεγάλα Φωτισµένα Όντα σε πολύ υψηλά επίπεδα δεν µπορούν να την δουν. Εν τω 

µεταξύ, δεν έχει καµία σκέψη, και υφίσταται στην πιο µικροσκοπική µορφή που είναι απολύτως 

ασύνδετη και χωρίς τάξη. Στο παρελθόν µόνο εκείνοι που παραβίαζαν τον Ντάφα σε υψηλά επίπεδα 

κανονίζονταν µε αυτόν τον τρόπο. Είναι το ίδιο µε την καταστροφή της ανθρωπότητας – αφού έχει 

ήδη πέσει στο χαµηλότερο επίπεδο, και είναι αυτό που αντιµετωπίζει µετά τη διάπραξη κακών 

πραγµάτων. ∆ηλαδή, θα εξαλειφθεί πλήρως από τον Κόσµο· δεν θα έχει καµία σκέψη και σχεδόν 

καθόλου ύλη· θα καταστραφεί στο σηµείο τής απόλυτα αρχικής της κατάστασης. 

 

Ερώτηση: Είναι το φύλο ενός Φο –αρσενικό ή θηλυκό– όπως αυτό του σαρκικού σώµατος του 

καλλιεργητή ή αυτό του Κύριου Αρχέγονου Πνεύµατος; 

 

∆άσκαλος: Όταν κάποιος φθάσει στην Πέραν του Νόµου του Τριπλού Κόσµου καλλιέργεια έχει µπει 

στην καλλιέργεια της Θέσης Επίτευξης ενός Άρχατ – δηλαδή την Πρώτη Επίτευξη του Άρχατ. Εκείνη 

την ώρα µπορείτε ήδη να αποκαλέσετε αυτό το άτοµο Φο, και στην πραγµατικότητα θα καλλιεργεί το 

σώµα ενός Φο. Οι Άρχατ είναι ταξινοµηµένοι ως Πρώτης Επίτευξης Άρχατ, Ορθής επίτευξης Άρχατ, 

και Μεγάλοι Άρχατ, µε µια τεράστια απόσταση να χωρίζει το κάθε επίπεδο. Μια Μεγάλη 

Μποντισάτβα µπορεί να θεωρηθεί Βούδας. Όταν ένα άτοµο φθάσει στη Φώτιση στη θέση Άρχατ, 

αυτός ή αυτή εκδηλώνεται µε αρσενικό σώµα και εµφάνιση, ανεξάρτητα από το ποιο ήταν το φύλο 

του/της. Αλλά το φύλο του σαρκικού σας σώµατος δεν αλλάζει, επειδή κάνετε άσκηση καλλιέργειας 

µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. Εάν το σαρκικό σας σώµα ήταν αρσενικό τη µία στιγµή και 

θηλυκό την άλλη, πώς θα λειτουργούσε αυτό; Στο παρελθόν, µερικοί άνθρωποι καλλιεργήθηκαν στην 

Ολοκλήρωση στη θέση του Άρχατ – το να φθάσετε στην Ολοκλήρωση και το να φθάσετε στο επίπεδό 

σας είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Εάν ένα άτοµο µπορεί µόνο να φθάσει στην Ολοκλήρωση στη 

θέση Άρχατ, δεν µπορεί να προχωρήσει πιο πάνω στην καλλιέργεια εφόσον αυτό ήταν 

προκαθορισµένο από την αρχή. Όταν επιτύχει το Ξεκλείδωµα του Γκονγκ θα εκδηλωθεί µε αρσενικό 

σώµα και εµφάνιση, ανεξάρτητα από το αρχικό του φύλο. Αυτό είναι επειδή το σώµα του είναι ένα 

καλλιεργηµένο Σώµα του Φο, και στη θέση Άρχατ όλοι εκδηλώνονται µε αρσενικό σώµα και 

εµφάνιση. 

 

Το αληθινό Κύριο Αρχέγονο Πνεύµα σας µπορεί να είναι είτε αρσενικό είτε θηλυκό. Τα σώµατά σας – 

είτε είναι µετασχηµατισµένα σε ύλη υψηλής ενέργειας, είναι σαν διαµάντι, µη εκφυλιζόµενα πλέον 

σώµατα, που έχετε καλλιεργήσει, είτε είναι Σώµατα του Φο που δίνονται από Φο κατά την διάρκεια 

της Νιρβάνα – θα εκδηλωθούν µε αρσενικό σώµα και εµφάνιση στη Θέση Άρχατ, και θα εκδηλωθούν 

µε θηλυκό σώµα και εµφάνιση όταν φθάσετε στο επίπεδο Μποντισάτβα. Αλλά το φύλο του 

Αρχέγονου Πνεύµατος δεν αλλάζει. Όταν κάποιος φθάσει στο επίπεδο ενός Βούδα, αυτός ή αυτή έχει 

ακόµα ένα σώµα, µόνο που αυτό το είδος σώµατος αποτελείται από ύλη υψηλής ενέργειας. Τα όντα σε 

ακόµα υψηλότερα επίπεδα έχουν επίσης σώµατα, και αυτά είναι σώµατα σε διαφορετικές διαστάσεις 

(Σώµατα του Φο). Όταν επιτευχθεί το επίπεδο του Βούδα, το φύλο επιστρέφει σε αυτό του Κύριου 

Αρχέγονου Πνεύµατος – ο αρσενικός Φο θα είναι αρσενικός Φο και ο θηλυκός Φο θα είναι θηλυκός 

Φο. 

 

Ερώτηση: Τι σηµαίνει η έννοια της καλλιέργειας του Μπέντι και του Σώµατος του Φο; 

 

∆άσκαλος: Το "Μπέντι" που συζητάµε εδώ είναι ένας γενικός όρος στη χαµηλού επιπέδου 

καλλιέργεια, και αναφέρεται στα σώµατά σας σε κάθε διάσταση, συµπεριλαµβανοµένου του σαρκικού 

σώµατός σας. 

 

Ερώτηση: Εάν µε την επίτευξη του ορθού Φα και την πραγµάτωση της Ορθής Επίτευξης [Καρπού] 

θεωρείται ότι φθάσαµε στην Ολοκλήρωση, σε ποιο σηµείο πρέπει να φθάσουµε στην καλλιέργεια για 

να θεωρηθεί ότι έχουµε επιτύχει την Ολοκλήρωση; 

 

∆άσκαλος: Η Ολοκλήρωση και το επίπεδο Θέσης Επίτευξής µας είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. 

Όταν καλλιεργηθείτε ως τη Θέση Άρχατ ήδη θα κάνετε την καλλιέργεια του Σώµατος ενός Φο. 

Κάποτε συνηθιζόταν µόνο οι Ταθαγκάτα να αποκαλούνται "Βούδες", αλλά τώρα περισσότεροι 
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αποκαλούνται Βούδες. Εάν είναι να τους ταξινοµήσουµε, οι Ταθαγκάτα είναι επίσης επικεφαλείς 

κάποιων Φο που δεν έχουν φθάσει στο επίπεδο Ταθαγκάτα. Εκείνοι που ξεπερνούν τις Μποντισάτβες 

αποκαλούνται "Βούδες". Οι Μεγάλες Μποντισάτβες αποκαλούνται και αυτές "Βούδες". Ακόµη και οι 

Άρχατ και οι Μποντισάτβες αποκαλούνται "Βούδες", επίσης, εφόσον είναι όλοι της Σχολής του Φο. 

Έτσι επιτρέψτε µου να σας πω αυτό: κάνετε καλλιέργεια του Σώµατος ενός Φο όταν έχετε 

καλλιεργηθεί στη θέση Άρχατ – αυτό εννοώ. Αλλά ακόµα και όταν καλλιεργείστε µε το Σώµα ενός 

Φο, µπορεί να µην φθάσετε απαραιτήτως στην Ολοκλήρωση. Η εγγενής ποιότητα των ανθρώπων είναι 

διαφορετική και έχουν διαφορετικές ικανότητες να υποµείνουν δυσκολίες. Μερικοί άνθρωποι 

µπορούν να καλλιεργηθούν στη Θέση Μποντισάτβα, µερικοί άνθρωποι µπορούν να καλλιεργηθούν 

στη Θέση του Βούδα, και µερικοί άνθρωποι µπορούν να καλλιεργηθούν σε ακόµα πιο υψηλά επίπεδα 

– ακόµη και σε µία Θέση Επίτευξης που ξεπερνά το Ταθαγκάτα – ενώ µερικοί άνθρωποι µπορούν 

µόνο να φθάσουν στη Θέση Άρχατ. Αλλά όποιο επίπεδο και να έχετε φθάσει, θα έχετε πηδήσει έξω 

από τα Τρία Βασίλεια και θα ειπωθεί ότι έχετε λάβει Θέση Επίτευξης, µε άλλα λόγια, θα έχετε ήδη 

επιτύχει µια Ορθή Θέση Επίτευξης (Ορθό Καρπό), αλλά δεν θα έχετε απαραιτήτως επιτύχει την 

Ολοκλήρωση. Ας πούµε ότι είναι κανονισµένο για σας να φθάσετε στη Φώτιση και την Ολοκλήρωση 

στη Θέση Μποντισάτβα. Εάν έχετε φθάσει στη Θέση Άρχατ αλλά δεν έχετε επιτύχει ακόµα τον τελικό 

στόχο της καλλιέργειάς σας, δεν έχετε επιτύχει την Ολοκλήρωση. Αυτή είναι η σχέση. Θα λάβετε 

τόσο πολύ, όσο πολύ βάλετε, όσο πολύ καλλιεργηθείτε. Ακόµα κι αν η καλλιέργειά σας δεν έχει 

φθάσει στην Ολοκλήρωση, έχετε ήδη κερδίσει µια Θέση Επίτευξης, αλλά παρ' όλα αυτά, η 

καλλιέργειά σας δεν έχει επιτύχει την Ολοκλήρωση, έτσι ακόµα υπάρχει ένα ζήτηµα επιπέδων – δεν 

έχετε επιτύχει τον τελικό στόχο της καλλιέργειάς σας. 

 

Ερώτηση: Ποια είναι η σχέση µεταξύ της "επιστροφής στον αρχικό, αληθινό εαυτό µας (φαν µπεν 

γκουί τζεν)" και της επιτυχίας της Ορθής Επίτευξης; Τι σηµαίνει "µπεν" και τι "τζεν"; 

 

∆άσκαλος: Η "επιστροφή στον αρχικό, αληθινό εαυτό (φαν µπεν γκουί τζεν)" είναι διαφορετική από 

την "επιστροφή στην απλότητα και την αρχική αγνότητα (φαν που γκουί τζεν)" για τις οποίες µιλούν 

οι καθηµερινοί άνθρωποι. Η "επιστροφή στον αρχικό, αληθινό εαυτό" που λέµε εµείς σηµαίνει 

επιστροφή στην εγγενή σας φύση – να επιστρέψετε στη φύση σας, στην αρχική ποιότητά σας και στο 

πώς ήσασταν αρχικά. Έχετε πέσει µέσα στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία και το πώς ήσασταν 

αρχικά έχει ήδη κρυφτεί. Στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία το µαύρο και το άσπρο είναι 

ανεστραµµένα, και, το σωστό και το λάθος είναι αναποδογυρισµένα, έτσι πρέπει να επιστρέψετε. Η 

"επιστροφή στον αληθινό εαυτό (γκουί τζεν)" είναι ένας όρος στη Σχολή του Τάο. Επειδή αυτό που 

καλλιεργούµε είναι αληθινά τεράστιο, ξεπερνά το πεδίο της Σχολής του Φο, έτσι υπάρχουν επίσης 

ορισµένα πράγµατα που συζητούνται στη Σχολή του Τάο. Στη Σχολή του Τάο κάποιος που πετυχαίνει 

στην καλλιέργεια είναι ένα "Αληθινό Ον", που σηµαίνει ότι έχει καλλιεργηθεί σε Φο. Χρησιµοποιούν 

τον όρο "Αληθινό Ον" – µία αληθινή ύπαρξη. 

 

Ερώτηση: Ορκίζοµαι να συνεχίσω την καλλιέργεια για πάντα. Πώς σχετίζεται αυτό µε την πορεία που 

ο ∆άσκαλος έχει κανονίσει για µας; 

 

∆άσκαλος: Έχεις ορκιστεί να συνεχίσεις την καλλιέργεια για πάντα, αλλά αυτό το "για πάντα" δεν 

είναι απόλυτο, έτσι δεν είναι; Θες να πεις ότι δεν πρόκειται να φθάσεις σε µια Ορθή Επίτευξη, ή να 

επιτύχεις την Ολοκλήρωση, και απλά θα καλλιεργείσαι για πάντα; Η καλλιέργεια χρειάζεται να έχει 

έναν στόχο. Η καλλιέργεια σε ένα υψηλό επίπεδο εξαρτάται από τον όρκο που κάνατε µαζί µε το 

επίπεδο ως το οποίο είστε ικανοί να καλλιεργήσετε. Ο ∆άσκαλος το τακτοποιεί για σας αναλόγως. 

Είναι όλο συστηµατοποιηµένο επιστηµονικά. Εάν είστε ένα κοµµάτι ατσάλι, δεν θα λειτουργήσει να 

τακτοποιηθούν τα πράγµατα για σας ως [να είστε] ένα κοµµάτι σιδήρου. Εάν είστε σε θέση να 

καλλιεργηθείτε στη Θέση Επίτευξης Μποντισάτβα, κανονίζοντας για σας να φθάσετε στη Θέση 

Επίτευξης Άρχατ δεν είναι ούτε αυτό σωστό. Όλα, τα πάντα µετριούνται µε ακρίβεια – όταν 

µετριούνται από εκεί επάνω, δεν υπάρχουν καθόλου λάθη. 

 

Ερώτηση: Υπάρχει κάτι στον Κόσµο που να είναι εντελώς το ίδιο µε κάτι άλλο; 
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∆άσκαλος: Ένας τρόπος καλλιέργειας είναι ένα σύστηµα καλλιέργειας κάτω από την επίβλεψη ενός 

Μεγάλου Φο – το ίδιο πράγµα ισχύει παντού. Αλλά οι τρόποι καλλιέργειας είναι διαφορετικοί, και δεν 

υπάρχει τίποτα ίδιο µε αυτό το Φάλουν που έχουµε σήµερα. Υπάρχουν παρ' όλα αυτά µερικά 

πράγµατα που περιστρέφονται – η Γη περιστρέφεται, και οι άνθρωποι στον Ταντρισµό χρησιµοποιούν 

το µυαλό τους για να ωθήσουν σε περιστροφή ένα είδος τροχού. Αυτοί οι τύποι πραγµάτων υπάρχουν 

εκεί έξω. Υπάρχει ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ στην Τσανγκτσούν που ασκείται περιστρέφοντας ένα 

Τάιτζι, επίσης, αλλά αυτό δεν είναι όπως το δικό µας, επειδή το δικό του συλλέγει προς τα µέσα και 

δεν εκπέµπει προς τα έξω – είναι διαφορετικό από το δικό µας. Πλανήτες περιστρέφονται γύρω από 

αστέρια, και ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από ατοµικούς πυρήνες – όλα έχουν έναν 

περιστρεφόµενο µηχανισµό, αλλά η εσωτερική έννοια είναι τελείως διαφορετική. Ίσως να υπάρχουν 

δύο πράγµατα που να είναι ίδια, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. ∆εν τα έχω δει. 

 

Μπορώ να σας πω ότι επειδή τα Μεγάλα Φωτισµένα Όντα κανόνισαν αυτό το γεγονός σήµερα, όλα 

στη διαδικασία εξέλιξης του Κόσµου είναι για να προετοιµάσουν το δρόµο για αυτό το γεγονός. Κατά 

τη διάρκεια της πρώιµης περιόδου, όταν σχηµατίστηκε ο Κόσµος, το τελικό, µεγάλο γεγονός είχε ήδη 

κανονιστεί. Έτσι, πολλά πράγµατα είναι πιθανώς µέρος της ρύθµισης για τη σηµερινή περίοδο της 

Τελευταίας Καταστροφής και για την τελευταία µετάδοση του Ορθού Φα. Έχω πει ότι ο λόγος που η 

πρωτοφανής τρέλα για το τσιγκόνγκ που προέκυψε αυτά τα χρόνια αυτού του αιώνα δεν είναι τυχαίος. 

Ούτε είναι τυχαίο που διάφορα είδη µεθόδων τσιγκόνγκ έχουν εµφανιστεί. ∆εν είναι τόσο απλό όσο οι 

καθηµερινοί άνθρωποι νοµίζουν ότι είναι. 

 

Ερώτηση: Ποια είναι η σχέση µεταξύ του “Παράδεισου του Φάλουν” και του Φάλουν; 

 

∆άσκαλος: Ο Παράδεισος του Φάλουν είναι ένας εξαιρετικά απέραντος και θαυµάσιος παράδεισος 

κάτω από την επίβλεψη του Ταθαγκάτα του Παραδείσου του Φάλουν. Το Φάλουν είναι µόνο µία 

εκδήλωση του Φα από την πλευρά του γκονγκ. Έχει επίσης µια εκδήλωση από την πλευρά του Φα. 

Όσον αφορά την εκδήλωσή του από την πλευρά του Φα, δεν έχουµε δηµοσιοποιήσει υψηλότερους Φα, 

εκτός από τις µορφές του Φα που διδάσκω, ούτε µπορούν αυτοί να δηµοσιοποιηθούν. Όσον αφορά την 

πλευρά του γκονγκ, έχω σχεδιάσει ακόµη και το σχέδιο για σας. Αλλά έχει επίσης και µια πλευρά του 

Φα. Αυτή είναι η µορφή από την πλευρά του γκονγκ. Αφότου οι µαθητές µας επιτύχουν την Ορθή 

Επίτευξη ή µια Θέση Επίτευξης θα είναι σε θέση να αναπτύξουν Φάλουν µέσω καλλιέργειας – µόνο 

ένα Φάλουν. Ακόµα και όταν φτάσετε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο µπορείτε να έχετε µόνο ένα 

Φάλουν, που είναι η εκδήλωσή σας, [η εκδήλωση] του ίδιου του εαυτού σας, και θα αντικαταστήσει 

αυτό που σας έχω δώσει στη θέση της κάτω κοιλιακής χώρας. Αυτό είναι η αληθινή επίτευξή σας. 

Αλλά το Φάλουν είναι επίσης µια εκδήλωση του Φα. Μπορεί να πολλαπλασιάσει τον εαυτό του· όταν 

χρησιµοποιείτε λίγη θεία δύναµη µπορεί να πολλαπλασιαστεί. Μπορείτε επίσης να εκπέµπετε κάποια 

Φάλουν, αλλά δεν θα έχετε τόσα πολλά ούτε τις ίδιες µορφές των ανεξάρτητων που έχω καλλιεργήσει 

σήµερα. 

 

Όπως γνωρίζετε, αυτό το πράγµα είναι τόσο τεράστιο, τόσο πολύτιµο, και δηµιουργήθηκε από πολλές 

γενεές ανθρώπων. Εάν θέλετε κι εσείς να αναπτύξετε κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας κάτι 

τόσο τεράστιο όπως αυτό που έχω, είναι αδύνατο – απολύτως αδύνατο. Μπορείτε να αναπτύξετε ένα 

Φάλουν µέσω καλλιέργειας, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το Φάλουν έχει τεράστια δύναµη, εάν 

πραγµατικά παρουσιαζόταν σε αυτή τη διάσταση και έκανε µια κίνηση, θα ήταν µια τεράστια 

υπόθεση, επειδή είναι κάτι αληθινά πανίσχυρο. Ακόµα κι αν το Φάλουν που θα αναπτύξετε µέσω 

καλλιέργειας στο µέλλον περιστραφεί µια φορά σε αυτήν τη διάσταση, θα έλεγα ότι θα σηκωνόταν 

ένας τεράστιος ανεµοστρόβιλος. Είναι κάτι εξαιρετικά ισχυρό. Γιατί δεν επιτρέπεται να φανερωθεί 

στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία; Και γιατί δεν επιτρέπεται να έρθει κατευθείαν σε αυτή τη 

διάσταση να παίξει έναν ρόλο; Είναι ακριβώς επειδή η δύναµή Του είναι απλά εξαιρετικά θεόρατη. 

Ακόµα και όταν παίζει έναν ρόλο στις άλλες διαστάσεις, είναι αρκετό για να σας προστατεύει και να 

παίζει έναν σπουδαίο ρόλο. 

 

Ερώτηση: Το Φάλουν είναι µια µικρογραφία του Κόσµου. Είναι ο παράδεισος του Φάλουν τόσο 

µεγάλος όσο ο Κόσµος; 
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∆άσκαλος: Όχι. Ο παράδεισος Φάλουν είναι ένας ξεχωριστός παράδεισος σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο 

στο σύµπαν µας. Ο Κόσµος είναι τεράστιος. Μερικοί από εσάς είστε νέοι µαθητές, έτσι δεν µπορώ 

πραγµατικά να µιλήσω για ορισµένα πράγµατα επειδή δεν θα ήσαστε σε θέση να τα δεχτείτε. 

Υπάρχουν αµέτρητα µικρά σύµπαντα σε αυτόν τον αχανή Κόσµο µας. Η ανθρωπότητα υπάρχει σε 

έναν µικρό σύµπαν, αλλά υπάρχουν αµέτρητοι γαλαξίες σε αυτά τα µικρά σύµπαντα. Ένας Φο στο 

επίπεδο του Ταθαγκάτα δεν µπορεί να δει τα όρια ενός µικρού σύµπαντος. Όσον αφορά στο πόσο 

µεγάλος είναι ο µεγάλος Κόσµος, η ανθρωπότητα δεν επιτρεπόταν να το γνωρίζει αυτό στο παρελθόν 

– είναι ακριβώς τόσο τεράστιος. Το σώµα ενός ατόµου επεκτείνεται προς τα έξω κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας της καλλιέργειάς του – δηλαδή ο όγκος του σώµατός του αυξάνεται. Ο όγκος του 

σώµατός του γίνεται βαθµιαία µεγαλύτερος, ο νους του γίνεται επίσης µεγαλύτερος, οι σκέψεις του 

ανυψώνονται, και το επίπεδό του ανεβαίνει. Αλλά καµία αλλαγή δεν είναι αισθητή στο σώµα σε αυτήν 

την συνηθισµένη ανθρώπινη πλευρά – είναι το ίδιο µε ένα συνηθισµένο άτοµο, εκτός του ότι την ώρα 

της Ολοκλήρωσης [τα σώµατα] θα συνδυαστούν µαζί. Σε αυτό το κλάσµα του δευτερολέπτου όταν 

συνδυαστούν µαζί, ακόµη και πριν βιώσετε τη δύναµη του Φα ανάµεσα στους συνηθισµένους 

ανθρώπους, θα οδηγηθείτε µακριά. Αυτό γιατί η παρέµβασή του στους συνηθισµένους ανθρώπους θα 

ήταν πάρα πολύ µεγάλη. Έτσι συµβαίνει πάντα. Πάντα έλεγα: κάποιοι παλαιοί Ταοϊστές έχουν 

καλλιεργηθεί σε απόµακρα βουνά για πολλά χρόνια, και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ικανότητές τους 

είναι πολύ σπουδαίες· αλλά οι ικανότητές τους είναι πραγµατικά πολύ µικρές, και γι αυτό τους 

επιτρέπεται να επιδείξουν τις υπερφυσικές ικανότητές τους σε αυτόν τον κόσµο. Αλλά τώρα υπάρχουν 

λίγοι που επιδεικνύουν [τις υπερφυσικές ικανότητές τους] στους ανθρώπους. Επίσης γνωρίζουν ότι 

δεν µπορούν να κάνουν ζηµιά στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία· εάν το έκαναν θα ήταν 

τελειωµένοι. 

 

Ερώτηση: Μπορούν άνθρωποι που δεν έχουν παρακολουθήσει οποιαδήποτε σεµινάρια να αναπτύξουν 

Φάλουν µέσω της καλλιέργειας; 

 

∆άσκαλος: Αυτό το έχω συζητήσει πολλές φορές. Η ανάγνωση του βιβλίου είναι το ίδιο. Εφόσον 

καλλιεργείστε αληθινά σύµφωνα µε τον Ντάφα, δεν είναι πρόβληµα ακόµα κι αν ζείτε στο πιο 

µακρινό µέρος ολοµόναχοι. Τα Σώµατα του Νόµου µου βρίσκονται στα βιβλία µου. Ακόµη και στα 

χαµηλά επίπεδα, κάθε λέξη εµφανίζεται τόσο µεγάλη όπως ένα Φάλουν. Μόλις προκύψει µια σκέψη 

σας την γνωρίζουν εντελώς. Έτσι είναι το ίδιο. Εφόσον µπορείτε αληθινά να καλλιεργηθείτε, µπορείτε 

να Το αποκτήσετε. Είτε διαβάζετε το βιβλίο και κάνετε τις ασκήσεις από µόνοι σας, είτε πηγαίνετε σε 

τοποθεσία εξάσκησης και κάνετε τις ασκήσεις µε παλαιότερους µαθητές, είναι εντάξει. Εφόσον 

καλλιεργείστε αληθινά µπορείτε να Το αποκτήσετε. Ξέρετε, ο Σακιαµούνι δεν ήταν εδώ για πάνω από 

δύο χιλιάδες χρόνια, αλλά πολλοί µοναχοί πέτυχαν στην καλλιέργεια πριν από την Τελική Περίοδο 

του Ντάρµα και µερικοί καλλιεργήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. ∆εν είναι ότι µπορείτε να 

καλλιεργηθείτε µόνο εάν είστε ακριβώς µπροστά στον ∆άσκαλο, που σας διδάσκει προσωπικά. 

 

Ερώτηση: Εάν ο «εαυτός µου» σε αυτή τη διάσταση καλλιεργηθεί στον Παράδεισο του Φάλουν, 

µπορούν οι υπόλοιποι εαυτοί µου στις άλλες διαστάσεις επίσης να καλλιεργηθούν στον Παράδεισο 

του Φάλουν; 

 

∆άσκαλος: Όχι απαραιτήτως. Εάν τελειώσουν την καλλιέργεια και σχηµατίσουν ένα ολοκληρωµένο 

ενιαίο σώµα µε σας, µπορούν να υπάρχουν ως δικοί σας «φύλακες του Φα». Αλλά εσείς θα έχετε το 

πρόσταγµα και αυτοί θα θεωρηθούν φύλακες του Φα, που είναι κάτι παρόµοιο µε τα Βοηθητικά 

Αρχέγονα Πνεύµατα. Εάν δεν τελειώσουν την καλλιέργεια θα παραµείνουν ως ανεξάρτητα όντα και 

δεν θα πετύχουν. Εσείς καλλιεργηθήκατε, έτσι εσείς µονάχα αποκτάτε – όποιος καλλιεργείται αυτός 

αποκτά. 

 

Ερώτηση: Το Φάλουν Ντάφα ακολουθά το µονοπάτι της βαθµιαίας Φώτισης. Πότε θα µπούµε στην 

κατάσταση της βαθµιαίας Φώτισης; 

 

∆άσκαλος: Πολλοί µαθητές µας έχουν ήδη µπει στην κατάσταση της βαθµιαίας Φώτισης. Πολλοί 

µαθητές έχουν καλλιεργηθεί καλά και δεν λένε ούτε λέξη – απλά δεν λένε τίποτα, αυτό είναι όλο. Σε 

ένα σεµινάριο στο Χάρµπιν είπα: "Υπάρχουν πάνω από τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι εδώ, αλλά για το 
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πόσοι µπορούν επιτυχώς να ολοκληρώσουν την καλλιέργεια ή το πόσοι θα επιτύχουν το Τάο στο 

µέλλον, δεν είµαι αισιόδοξος. Όλα εξαρτούνται από το πώς καλλιεργείστε. Πώς θα µπορούσαν όλοι 

αυτοί οι τέσσερις χιλιάδες και, άνθρωποι να γίνουν εύκολα Φο; Πώς θα µπορούσαν όλοι οι τέσσερις 

χιλιάδες και, άνθρωποι να µπουν στην κατάσταση της βαθµιαίας Φώτισης; Είναι αδύνατο.". Ακόµη 

και στους διάφορους τόπους εξάσκησης, πόσοι ασκούµενοι του Φάλουν Ντάφα έχουν µπει στην 

κατάσταση της βαθµιαίας Φώτισης; Πόσοι από αυτούς έχουν αληθινά, πραγµατικά καλλιεργηθεί; 

Υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις βαθµιαίας Φώτισης που ένα άτοµο µπορεί να εισέλθει. ∆εν είναι 

ότι µόλις µπείτε στη βαθµιαία Φώτιση οι υπερφυσικές σας ικανότητες θα βγουν. 

 

Έτσι ενώ είµαστε σε αυτό το θέµα, επιτρέψτε µου ένα λεπτό να αναφέρω κάτι. Πολλοί από εµάς έχουν 

ήδη µπει στην κατάσταση της βαθµιαίας Φώτισης, αλλά είναι συνεχώς φοβισµένοι. Τι φοβούνται; 

Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προσκολλήσεις στην ανθρώπινη κοινωνία τώρα... Το έχω τονίσει αυτό 

πολλές φορές – σας έχω πει να αγνοήσετε τις υπερφυσικές ικανότητες που αναπτύσσεστε, και να µην 

έχετε επιδιώξεις εάν το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοικτό. Αλλά επιτρέψτε µου να σας πω, εάν το Τρίτο 

Μάτι σας είναι πραγµατικά ανοιχτό και δεν είστε προσκολληµένοι µε το να επιδιώκετε κάτι, δεν 

πειράζει εάν το χρησιµοποιήσετε για να δείτε πράγµατα. Επίσης δεν είναι πρόβληµα να 

χρησιµοποιήσετε τις υπερφυσικές ικανότητες που έχετε αναπτύξει εάν είστε κάπου χωρίς κανέναν 

τριγύρω. Ξεκαθαρίζω αυτό το θέµα για σας: µην το βλέπετε ως προσκόλληση. Αυτός είναι ο δικός σας 

Φα, και το να χρησιµοποιήσετε τον δικό σας Φα είναι διαφορετικό από το να έχετε προσκολλήσεις. 

Τώρα υπάρχουν ήδη άνθρωποι που έχουν µπει στην κατάσταση της βαθµιαίας Φώτισης, αλλά είναι 

πρόβληµα ότι φοβούνται και πάντα πιέζουν τον εαυτό τους να το κρατήσουν µέσα και να µην το 

χρησιµοποιήσουν. Πολλών ανθρώπων το Τρίτο Μάτι έχει ανοίξει, αλλά συνεχώς σκέφτονται ότι είναι 

παραίσθηση. Αυτό δεν είναι καλό. Όταν είναι ανοικτό και είστε σε θέση να δείτε πράγµατα µε αυτό, 

εµπρός κοιτάξτε – δεν πειράζει. Το να είστε προσκολληµένοι [σε κάτι] και το να έχετε την εµπειρία 

από κάτι είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. 

 

Ερώτηση: Υπάρχουν καθόλου άνθρωποι που έχουν φθάσει στα "Τρία Λουλούδια Επί της Κεφαλής"; 

Υπάρχουν καθόλου άνθρωποι που έχουν επιτύχει την Ορθή Θέση Επίτευξης; 

 

∆άσκαλος: Πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη ξεπεράσει τα "Τρία Λουλούδια Επί της Κεφαλής". Κανένας 

δεν έχει φθάσει στην Ολοκλήρωση. Όλοι καλλιεργούνται προς µια Θέση Επίτευξης – προς Θέσεις 

Επίτευξης διαφορετικών επιπέδων. 

 

Εάν αρχίσουµε να κάνουµε τις ασκήσεις και να καλλιεργούµε το σίνσινγκ µας επιµελώς από τώρα, 

µπορούµε να φθάσουµε στην Πέραν του Νόµου του Τριπλού Κόσµου καλλιέργεια σε ενάµιση χρόνο; 

 

∆άσκαλος: ∆εν υπάρχει κανένα χρονικό όριο, και είτε καλλιεργηθείτε είτε όχι είναι δικό σας θέµα. Το 

πόσο ψηλά θα καλλιεργηθείτε, το πόσο µεγάλη είναι η ικανότητά σας να υποµένετε, και το πόσο 

µεγάλη είναι η ικανότητά σας να αντέχετε, κι αυτά επίσης είναι δικά σας ζητήµατα. Εάν ο ∆άσκαλος 

ήταν να θέσει κάποιο χρονικό όριο για να καλλιεργηθείτε έξω από εδώ, θα ήταν ο νους σας σε θέση να 

φθάσει εκεί; Θα ήταν το σίνσινγκ σας ικανό να υψωθεί ως εκεί πάνω; Θα έφθανε η κατανόησή σας 

πάνω στον Φα τόσο ψηλά; Θα ήσασταν σε θέση να αφήσετε όλες τις προσκολλήσεις που έχετε µεταξύ 

των συνηθισµένων ανθρώπων; Θα ήσασταν σε θέση να εγκαταλείψετε ότι έχει να κάνει µε τα 

συµφέροντά σας και τα πράγµατα για τα οποία ανταγωνίζεστε µε άλλους; Όλα αυτά είναι ζητήµατα 

της ίδιας της καλλιέργειας ενός ατόµου. Κανείς δεν θέτει κανόνες για σας, και δεν υπάρχει κανένα 

χρονικό όριο. Μερικοί άνθρωποι µπορεί να είναι σε θέση να καλλιεργηθούν ως τη Θέση Άρχατ 

πραγµατικά γρήγορα, ενώ µερικοί µπορεί να χρειαστούν µια ολόκληρη ζωή για να το κάνουν. 

Εξαρτάται από την ικανότητά σας να υποµείνετε και το εάν είστε αυστηροί µε τον εαυτό σας – όλα 

εξαρτώνται από εσάς. 

 

Ερώτηση: Όταν έχουµε καλλιεργηθεί ως ένα σηµείο όπου µπορούµε οι ίδιοι να προστατέψουµε τον 

εαυτό µας αλλά ακόµα θέλουµε να καλλιεργηθούµε περαιτέρω, τι πρέπει να κάνουµε τότε; 

 

∆άσκαλος: Όπως µόλις είπα, οι µαθητές του Σακιαµούνι ήταν ακόµα ικανοί να καλλιεργηθούν προς 

τα πάνω αφότου αυτός είχε αφήσει τον κόσµο. Εάν ο ∆άσκαλος πραγµατικά επρόκειτο να αφήσει τον 
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κόσµο, τα Σώµατα του Νόµου µου θα ήταν ακόµα εδώ και δεν θα εξαφανιζόµουν πραγµατικά – δεν 

είναι ότι θα περνούσα στην "πλήρη εξάλειψη του σώµατος και της ψυχής." 

 

Ερώτηση: Κάποιοι άνθρωποι ασκούνται µε σκοπό να αποφύγουν συµφορές. Πώς θα τα καταφέρουν;  

 

∆άσκαλος: O καθένας που έρχεται να ασκηθεί µε µια προσκόλληση επιδίωξης δεν θα επιτύχει την 

Ορθή Επίτευξη. Αλλά πρέπει να αφήνετε τους ανθρώπους να έχουν µια µεταβατική διαδικασία 

κατανόησης του Φα. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν στην εξάσκηση για τη θεραπεία των ασθενειών τους, 

και µέσω βαθµιαίας κατανόησης έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν υψηλού επιπέδου πράγµατα. 

Σήµερα διδάσκουµε τον Φα σε υψηλά επίπεδα. Όταν οι άνθρωποι παρακολουθήσουν για πρώτη φορά 

τα σεµινάριά µας δεν έχουν καµιά ιδέα για το τι ακριβώς είναι, και µετά ξαφνικά ακούνε ότι 

διδάσκουµε µια εξάσκηση τσιγκόνγκ προς τα υψηλά επίπεδα. Μέσω της διδασκαλίας µας του Φα 

έχουν φτάσει στο σηµείο να τον καταλάβουν. Πρέπει να τους επιτρέψετε µια διαδικασία, σίγουρα έτσι 

πρέπει. Όποιες και αν είναι οι προθέσεις που έχουν όταν έρθουν, είτε πρόκειται για τη θεραπεία της 

ασθένειάς τους, είτε να αποφύγουν συµφορές, ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να εγκαταλείψουν τις 

προσκολλήσεις τους. Μόνο τότε µπορούν να επιτύχουν τον στόχο της καλλιέργειας. Ακόµα κι αν 

έρθουν µε σκοπό τη θεραπεία της ασθένειάς τους και την διατήρηση υγείας τους, ή για τον σκοπό της 

αποφυγής συµφορών, αυτό ακόµα δεν είναι σωστό. 

 

Οι δοκιµασίες είναι κάτι που οι άνθρωποι φέρνουν στον εαυτό τους. Οι άνθρωποι οφείλουν χρέη για 

τα κακά πράγµατα που έχουν κάνει ζωή µετά τη ζωή, έτσι πρέπει να τα ξεπληρώσουν. Κοιτάξτε τις 

δυσκολίες που έχετε υποφέρει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της καλλιέργειάς σας – όλα αυτά 

είναι εµπόδια για σας που προκαλούνται από το κάρµα που έχετε συσσωρεύσει εσείς οι ίδιοι. Αλλά 

είναι επίσης και καλό πράγµα: το χρησιµοποιούµε για να βελτιώσουµε το σίνσινγκ σας, έτσι δεν είναι 

καλό πράγµα; Γι’ αυτό ένας άνθρωπος µπορεί να καλλιεργηθεί σε έναν Φο ή σε δαίµονα. Είναι 

ακριβώς επειδή υπάρχει κάρµα και επειδή είστε σε λαβύρινθο που µπορείτε να καλλιεργηθείτε. 

 

Ερώτηση: Είναι οι πολλοί εαυτοί µου στις άλλες διαστάσεις στις διαστάσεις των επιπέδων του 

σαρκικού σώµατος;  

 

∆άσκαλος: Όχι. Είναι σε άλλες διαστάσεις που δεν µπορούµε να δούµε. Εκτός από τα σώµατα που η 

ανθρωπότητά µας έχει, υπάρχουν άλλα ανθρώπινα σώµατα σε µια άλλη διάσταση εντός των 

διαστάσεων του ιδίου επιπέδου. Οι άνθρωποι σε εκείνη τη διάσταση είναι πολύ καλύτεροι από τους 

ανθρώπους εδώ. ∆εν έχουν την έννοια της φήµης ή του συµφέροντος, αλλά έχουν συναισθηµατισµούς 

(τσινγκ), έτσι έχουν επίσης σαρκικά σώµατα. Η εµφάνισή τους δεν είναι πολύ διαφορετική από το πώς 

µοιάζουµε εµείς οι άνθρωποι, αν και έχουν καλύτερη εµφάνιση από εµάς. Αλλά τα σώµατά τους 

µπορούν να µετεωρίζονται. ∆εν περπατούν, έτσι τα πόδια τους είναι σχεδόν αόρατα, επιπλέουν πέρα 

δώθε στον αέρα. Υπάρχει µια διάσταση όπως αυτή, και είναι µια διάσταση στο ίδιο επίπεδο. 

 

Θα σας εξηγήσω πάλι τις διαστάσεις. Οι επιστήµονές µας έχουν βρει τώρα στην έρευνά τους ότι 

ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από ατοµικούς πυρήνες. Η περιστροφή τους δεν µοιάζει µε την 

περιστροφή της Γης µας γύρω από τον ήλιο; ∆εν είναι το ίδιο πράγµα; Ακριβώς τώρα δεν έχουµε ένα 

µικροσκόπιο που να µας επέτρεπε να δούµε τι υπάρχει πάνω στα ηλεκτρόνια. Εάν ήσασταν σε θέση να 

το δείτε αυτό, θα ήσασταν σε θέση να βρείτε ζωντανά όντα πάνω σε αυτά. Έχω πει ότι όλα αυτά τα 

πράγµατα είναι σύµφωνα µε αυτό που κατανοεί η σηµερινή φυσική, αλλά τα επιστηµονικά µέσα που 

διαθέτουµε σήµερα είναι ακόµα εξαιρετικά περιορισµένα. 

 

Ερώτηση: Γιατί συµβαίνει και πολλοί µαθητές είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στο περιβάλλον γύρω τους, 

το παθογόνο τσι, και το µαύρο τσι;  

 

∆άσκαλος: Αυτοί οι τύποι µαθητών είναι έτοιµοι να αναπτύξουν γκονγκ· δεν έχουν υπερβεί το 

χαµηλό επίπεδο της επεξεργασίας τσι. Αυτό εµφανίζεται στην υψηλότερη µορφή της εξάσκησης του 

τσι, όταν κάποιος µπαίνει στην κατάσταση του Γαλακτώδους-Λευκού-Σώµατος. Αλλά αυτή είναι µια 

πολύ µικρή χρονική περίοδος. Μη δίνετε σηµασία σε αυτό και µην φοβάστε, αφήστε το να είναι. Το 

να είστε υπερβολικά φοβισµένοι είναι επίσης ένα είδος προσκόλλησης. Μην του δίνετε προσοχή, 
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πάρτε τα όλα όπως είναι προορισµένα να είναι, και αφήστε τα πράγµατα να συµβούν φυσικά. ∆εν θα 

αισθανθείτε αυτά τα πράγµατα ξανά αφότου υπερβείτε αυτό το επίπεδο. Αφότου αναπτύξετε γκονγκ 

το σώµα σας θα καλυφθεί µε γκονγκ, και αυτά τα µαύρα τσι και τα παθογόνα τσι δεν θα είναι σε θέση 

να µπουν στο σώµα σας άλλο, έτσι δεν θα τα αισθανθείτε ξανά. 

 

Ερώτηση: Μερικοί µαθητές βελτιώνουν συνεχώς το σίνσινγκ τους, αλλά είναι ανίκανοι να 

σταυρώσουν και τα δύο πόδια στον διαλογισµό. Μπορούν να πιέσουν δυνατά τα πόδια τους κάτω µε 

βαριά πράγµατα ή να τα δέσουν; 

 

∆άσκαλος: Γνωρίζω ότι στο παρελθόν όταν µερικοί µοναχοί κάθονταν σε διαλογισµό 

χρησιµοποιούσαν πέτρινους κυλίνδρους ή βαριές µυλόπετρες για να πιέσουν τα πόδια τους κάτω. 

Αλλά είτε επρόκειτο για πέτρινους κυλίνδρους είτε για µυλόπετρες, τα έκαναν όλα αυτά µε τη δική 

τους θέληση – ζητούσαν από άλλους ανθρώπους να τους τα κάνουν. Οι Ταοϊστές όµως δεν το κάνουν 

µε αυτόν τον τρόπο. Στη Σχολή του Τάο, µόνο ένας ή δύο µαθητές τα καταφέρνουν, και µόνο ένας 

από αυτούς λαµβάνει την αληθινή διδασκαλία. Είναι πραγµατικά αυστηροί µε τους µαθητές τους, και 

χτυπούν τους µαθητές για σχεδόν οτιδήποτε. ∆εν τους νοιάζει εάν µπορείτε να το αντέξετε ή όχι, 

επειδή πρέπει να σας κάνουν να τα καταφέρετε. Έτσι υιοθετούν συνήθως δυναµικές µεθόδους, όπως 

να δένουν τα πόδια των µαθητών και να δένουν τα χέρια πίσω από την πλάτη· δεν θα µπορούσατε να 

λυθείτε, ακόµα κι αν ξαπλώνατε κάτω. Έτσι µερικοί άνθρωποι αισθάνονταν τόσο πολύ πόνο που 

λιποθυµούσαν. Έτσι το έκαναν κάποιοι στο παρελθόν, η καλλιέργεια ήταν πραγµατικά πολύ σκληρή 

τότε. 

 

Σήµερα δεν απαιτούµε αυτά τα είδη πραγµάτων, επειδή το σύστηµα καλλιέργειάς µας στοχεύει άµεσα 

στην καλλιέργεια του νου ενός ανθρώπου. Γι αυτό θεωρούµε τη βελτίωση του σίνσινγκ ως το πιο 

κρίσιµο και την καλλιέργεια του σώµατος δευτερεύον. Πρέπει να κάνετε ότι καλύτερο µπορείτε να το 

υποµείνετε και να αυξήσετε το χρόνο µε τα πόδια σας σταυρωµένα ενώ κάθεστε. Αλλά δεν µπορεί να 

υπάρξει κάποιος άκαµπτος κανόνας. Γιατί όχι; Όπως ξέρετε, τον καιρό του Σακιαµούνι υπήρχαν 

κανόνες, και αυτό γιατί δεν υπήρχαν καθόλου βιβλία ιερών κειµένων – δεν άφησε κανένα γραπτό 

πίσω. Αφότου πέθανε ο Σακιαµούνι, οι άνθρωποι στους κατοπινούς καιρούς θυµήθηκαν τις λέξεις του 

Σακιαµούνι και τις οργάνωσαν σε βιβλία ιερών κειµένων. Όταν ο Σακιαµούνι ήταν στον κόσµο έθεσε 

πολλούς κανόνες για την καλλιέργεια, τα οποία χρησίµευσαν ως αρχές, και αυτά έχουν παραµείνει µε 

µας σε γραπτή µορφή. Αλλά σήµερα έχουµε τον Φα, έτσι δεν έχουµε οποιουσδήποτε κανόνες. Το εάν 

ένας άνθρωπος καλλιεργείται, το εάν ένας άνθρωπος είναι σε θέση να καλλιεργηθεί, και το εάν ένας 

άνθρωπος είναι κατάλληλος, όλα αυτά αξιολογούνται από τον Φα. Έτσι στην καλλιέργειά µας δεν 

µπορούµε να θέσουµε απόλυτους κανόνες. Σκεφτείτε το, όλοι, µέχρι να φθάσει η ώρα της Τελευταίας 

Καταστροφής, µερικοί άνθρωποι απλώς δεν είναι καθόλου καλοί· δεν είναι µεταξύ αυτών που 

µπορούν να σωθούν, αλλά αντίθετα µεταξύ εκείνων που θα καταστραφούν. Μερικοί από αυτούς τους 

ανθρώπους µπορεί να έχουν έρθει στα σεµινάρια που οργανώσαµε· είναι πιθανό κάποιος να τους 

έσυρε ως εδώ. Όταν ζητάτε από αυτούς τους ανθρώπους να [πιέσουν τα πόδια τους στη σωστή θέση], 

τα κόκαλά τους µπορεί να σπάσουν. Γι αυτό δεν καταρτίζουµε αναγκαστικούς κανόνες, και 

χρησιµοποιούµε εθελοντικά µέσα αντ’ αυτού. Εάν είστε σε θέση να το αντέξετε (Ρεν-Ανεκτικότητα), 

κάντε το καλύτερό σας να αντέξετε. Αλλά επιτρέψτε µου να σας πω ότι ο καθένας που θέλει αληθινά 

να καλλιεργηθεί ή αισθάνεται αληθινά τη δύναµη του Φα, είναι σε θέση να καλλιεργηθεί. Γιατί δεν 

βάζετε λίγη προσπάθεια και να κάνετε µια δοκιµή; ∆εν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα. 

 

Ερώτηση: Έχει το σύµπαν όρια;  

 

∆άσκαλος: Το σύµπαν έχει όρια, αλλά δεν χρειάζεται να πολυψάχνετε αυτά τα πράγµατα. Τα όρια 

είναι απλά απίστευτα µακριά. Ακόµη και στο επίπεδο του Ταθαγκάτα το "όριο του σύµπαντος" 

αναφέρεται στο όριο ενός µικρού σύµπαντος. Όσον αφορά αυτό το µικρό σύµπαν, ακόµη και σε έναν 

Ταθαγκάτα – πόσω µάλλον στην ανθρωπότητα – φαίνεται απεριόριστο και άπειρο, και αδύνατο να 

εξερευνηθεί. Είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά τεράστιο. 

 

Ερώτηση: Ένα άρθρο στο περιοδικό Παράθυρο στη Λογοτεχνία και την Τέχνη ανέφερε ότι ένας 

πύθωνας άνοιξε το δρόµο για τον ∆άσκαλο Λι Χονγκτζί. Είναι αληθινό;  
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∆άσκαλος: Αυτό ήταν ένα κοµµάτι φανταστικής µυθιστοριογραφίας που γράφτηκε από τη γωνία της 

ψυχαγωγίας από το Παράθυρο στη Λογοτεχνία και την Τέχνη. Αυτός ο µαθητής παρακολούθησε δύο 

διαλέξεις και δεν είχε µια βαθιά κατανόηση. Άρχισε να το γράφει αυτό µετά την πρώτη διάλεξη. Ήταν 

πολύ ενθουσιασµένος και πίστευε ότι αυτός ο Φα είναι σπουδαίος. Όταν παρακολούθησε τη δεύτερη 

διάλεξη, άκουγε µε την πρόθεση να γράψει κάτι. Όπως ξέρετε, ένας άνθρωπος µπορεί µόνο να 

καταλάβει τα πράγµατα όταν ακούει ήρεµα. Έτσι δεν τα κατάλαβε καλά και έγραψε αυτό το άρθρο 

στη δηµοφιλή µυθιστοριογραφική µορφή που διαβάσατε. Σε µερικά από τα πράγµατα δόθηκε µια 

καλλιτεχνική υφή. Η ιστορία για τον πύθωνα δεν έχει καµία βάση στην πραγµατικότητα. Λέχθηκε ότι 

η Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα ήταν ο δάσκαλός µου, το οποίο δεν είναι επίσης αληθινό και είναι 

µια καλλιτεχνική περιστροφή. Αλλά ο σκοπός του ήταν καλός και ήθελε να κοινοποιήσει και να 

προωθήσει αυτόν τον Φα – το κίνητρό του ήταν καλό, αυτό είναι σίγουρο. Κατέληξε να γράψει κάτι 

σαν κι αυτό επειδή η κατανόησή του ήταν περιορισµένη. Είναι µια µυθιστοριογραφική εργασία – το 

έγραψε από τη γωνία της διασκέδασης εξαρχής. Επειδή η µυθιστοριογραφία µπορεί να µεγαλοποιηθεί 

µπορεί να έχει πολλή ευελιξία. Απλά µην το δείτε ως κάτι που µελετάµε ή κοιτάζουµε για 

καθοδήγηση. Όσο για τους "Πέντε Κανόνες" και τα "∆έκα Κακά και ∆έκα Καλά" που το άρθρο 

ανέφερε, είναι όλα πράγµατα από τον αρχικό Βουδισµό. Εµείς δεν έχουµε καθόλου κανόνες – σας 

έχουµε πει στον Φα το πρότυπο για την καλλιέργεια. 

 

Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του "Σουάν Φα Τζι Τζι (ο εµβριθύς Φα φθάνει εις το 

Έπακρον)" και του "Σουάν Φα Τζι Σου (ο περιστρεφόµενος Φα φθάνει στο Κενό)"; 

 

∆άσκαλος: Το "Σουάν Φα Τζι Τζι (ο εµβριθής Φα φθάνει εις το Έπακρον)" που αναφέρουµε είναι µια 

γενική φράση. Αυτό είναι ένα ζήτηµα κατανόησης του Φα όταν πρωτοδιδάσκεται. ∆εν θα έπρεπε αυτό 

το σουάν (εµβριθές), πρέπει να είναι το σουάν (περιστρεφόµενος) που είναι στο 

σουάντζουάν(περιστρεφόµενος). Ο Φα µας είναι ένας εντελώς εναρµονιστικός Φα εξ αρχής, έτσι 

περιστρέφεται, και η µορφή στην οποία εκδηλώνεται το Φάλουν είναι σαν ένας τροχός. Το "Σουάν Φα 

Τζι Τζι (ο εµβριθής Φα φθάνει εις το Έπακρον)" δεν είναι λάθος· [ο Φα] µπορεί να φθάσει στα πολύ 

υψηλά επίπεδα και να φθάσει στα Άκρα – αυτό σηµαίνει. Το "Σουάν Φα Τζι Σου (ο περιστρεφόµενος 

Φα φθάνει στο Κενό)" είναι µία φράση που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς µας, 

και είναι επίσης ένας στίχος στην εξάσκησή µας. 

 

Ξέρετε, ο στίχος µπορεί να καλέσει τα Φωτισµένα όντα, τα Φωτισµένα όντα που καλλιεργούνται σε 

εκείνο το σύστηµα, ή τα ολοκληρωµένα, Φωτισµένα όντα σε εκείνο το σύστηµα να έρθουν να 

προστατεύσουν τον Φα και να σας ενισχύσουν – αυτή είναι η επίδραση που µπορεί να έχει. Οι στίχοι 

στις θρησκείες εξυπηρετούν επίσης αυτόν τον σκοπό. Όσο για την απαγγελία στίχων για να αυξηθεί το 

γκονγκ, αυτό είναι αδύνατον. Απλά παίζουν µόνο το ρόλο που περιέγραψα. Το "Τζι Σου (φθάνει στο 

Κενό)" επίσης αναφέρεται στο ότι φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα επίπεδα που οι άνθρωποι δεν 

µπορούν να δουν αποκαλούνται "Επίπεδα του Κενού.". Αυτό είναι λίγο πολύ η έννοια. Αυτός ο όρος 

συχνά εµφανίζεται στην Ταοϊστική θρησκεία· αποκαλείται "Τάι Σου (Μεγάλο Κενό)" πριν 

σχηµατιστεί το Ταϊτζί, το οποίο λέει (σηµαίνει) ότι είναι πολύ υψηλό και πολύ αρχέγονο. 

 

Ερώτηση: Όταν κάνουµε διαλογισµό, εάν απαγγέλλουµε σιωπηλά τον στίχο άσκησης επανειληµµένα, 

για παράδειγµα, µέχρι και χίλιες φορές, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος του διαλογισµού µας, αυτό θα κάνει 

το Φάλουν να παραµορφωθεί;  

 

∆άσκαλος: Το να απαγγέλλεται τον στίχο είναι καλό για σας, και απαγγέλλοντάς το για τόσες πολλές, 

όπως χίλιες, φορές δεν θα κάνει το Φάλουν να παραµορφωθεί. Φυσικά, αφότου επιτύχετε το 

Ξεκλείδωµα του Γκονγκ και τη Φώτιση θα καταλάβετε ότι δεν µπορείτε να απαγγέλλεται στίχους όταν 

φθάσετε στα πραγµατικά υψηλά επίπεδα. Τα ωστικά κύµατα από την απαγγελία σας θα είναι απλά 

τεράστια, έτσι το να απαγγέλλεται όλη την ώρα θα έκανε τους άλλους να αισθάνονται ανήσυχα µε 

αυτό τον βουερό ήχο. 

 

Ερώτηση: Γιατί συµβαίνει και κάποιοι µαθητές αισθάνονται σαν να χωρίζεται το κεφάλι τους αφότου 

έχουν κάνει τις ασκήσεις;  
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∆άσκαλος: Αυτός ο "διαχωρισµός" είναι το πώς πρέπει να είναι. Μιλάµε για "το άνοιγµα της κορυφής 

του κεφαλιού", έτσι το "να χωρίσει" είναι το πώς πρέπει να είναι. Για µερικούς ανθρώπους χωρίζει σε 

µια στιγµή, "σναπ!" και δεν αισθάνονται πολλά. Για άλλους χωρίζει βαθµιαία και αισθάνονται άβολα. 

Αλλά τα πράγµατα χρειάζεται να εξεταστούν και από τις δύο πλευρές. Μερικοί άνθρωποι δεν 

εγκαταλείπουν τις προσκολλήσεις τους και δεν είναι πρόθυµοι να ξεφορτωθούν τα κακά πράγµατα 

που έφεραν στον εαυτό τους, έτσι τα κακά πράγµατα πρέπει να καθαριστούν. Τότε αυτά κάνουν το 

κεφάλι σας να πονά και δεν σας αφήνουν να καλλιεργήσετε τον ορθό Φα – µπορεί να εµφανιστεί και 

αυτή η κατάσταση. Αυτό που είναι κρίσιµο είναι το εάν µπορείτε ή δεν µπορείτε να καλλιεργηθείτε, 

και εάν µπορείτε ή όχι να το αξιολογήσετε µε τον Φα και να ξεφορτωθείτε αυτά τα κακά πράγµατα. 

 

Ερώτηση: Τι θα έπρεπε να γίνει εάν το κεφάλι κάποιου έχει κρύο ιδρώτα και το άτοµο είναι έτοιµο να 

λιποθυµήσει όταν κάνει τις ασκήσεις;  

 

∆άσκαλος: Αυτό το φαινόµενο είναι πιθανό, και υπάρχουν τέτοια άτοµα και στα σεµινάριά µας, 

υπάρχουν σε κάθε σεµινάριο. Γιατί συµβαίνει αυτό; Είναι επειδή η αντίδραση είναι ισχυρή καθώς το 

σώµα καθαρίζεται και οι ασθένειες αποβάλλονται. Αλλά συνήθως δεν θα είναι τόσο έντονο στον τόπο 

εξάσκησης, επειδή η ασθένεια αποβάλλεται βαθµιαία. Εάν το άτοµο είναι καλό, νοµίζω ότι αυτό είναι 

φυσιολογικό. Εάν το άτοµο δεν είναι αυστηρό µε τον εαυτό του, ενεργεί απερίσκεπτα, παλινδροµεί 

µεταξύ διαφορετικών πρακτικών τσιγκόνγκ, δεν είναι σταθερός, και έχει φτωχό σίνσινγκ, τότε αυτό 

µπορεί να είναι πρόβληµα. Μπορείτε να του προτείνετε να σταµατήσει για ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα, και ρωτήστε τον τι άλλο τσιγκόνγκ έχει ασκήσει ή εάν έχει κάνει κάτι κακό. Μπορεί να 

προσπαθήσει να ασκήσει Ντάφα πάλι αφότου ξεπεράσει αυτή την περίοδο. Αυτό είναι επειδή δεν 

είναι εγγυηµένο πως ο καθένας που έρχεται στην εξάσκηση είναι αληθινός καλλιεργητής. 

 

Ερώτηση: Είναι το µασάζ σιάτσου εντάξει;  

 

∆άσκαλος: Εµείς δεν κάνουµε σιάτσου· η θεραπεία ασθενειών δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειας Εντός του Νόµου του Τριπλού Κόσµου – δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πράγµα. Οι 

αληθινοί καλλιεργητές δεν έχουν καµία ασθένεια, εφόσον τα Σώµατα του Νόµου µου τις έχουν 

εξαλείψει. Όλα τα πράγµατα που είναι απαραίτητο να φροντιστούν φροντίζονται. ∆εν υπάρχει κανένα 

τέτοιο πράγµα όπως το σιάτσου σε αυτό. Είναι δυνατόν το µασάζ να εξαλείψει το κάρµα ενός 

καλλιεργητή; Φέρετε το γκονγκ σας όταν κάνετε µασάζ σε άλλους ανθρώπους, έτσι συµβουλεύουµε 

ενάντια σε αυτό. ∆εν υπάρχει πρόβληµα εάν είστε γιατρός, επειδή αυτό είναι το επάγγελµά σας 

ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους. 

 

Ερώτηση: Η Βοηθητική Συνείδηση ενός ανθρώπου (Φου Γίσι) τον συνοδεύει σε ολόκληρη τη ζωή 

του. Ποιο ρόλο παίζει;  

 

∆άσκαλος: Η Βοηθητική Συνείδηση ενός ανθρώπου κυρίως τον αποτρέπει από το να κάνει κακά 

πράγµατα όταν δεν είναι συνειδητός. Όταν η Κύρια Συνείδηση του ανθρώπου (Τζου Γισί) είναι 

πραγµατικά ισχυρή, η Βοηθητική Συνείδηση δεν είναι ικανή να τον ελέγξει. 

 

Ερώτηση: Γιατί είναι ότι µερικές φορές µπορώ να σταυρώσω τα πόδια µου στον διαλογισµό για 

αρκετό χρονικό διάστηµα, αλλά κάποιες άλλες µπορώ να τα σταυρώσω µόνο για δέκα λεπτά;  

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι φυσιολογικό. Το να κάθεστε µε τα πόδια σταυρωµένα επίσης διαλύει κάρµα. 

"Ατσαλώστε το νου και τη θέληση," "κοπιάστε το σώµα" – πώς κοπιάζουµε το σώµα; Αυξάνουµε το 

χρόνο άσκησης και υποµένουµε τον πόνο όταν καθόµαστε µε τα πόδια µας σταυρωµένα – 

εκδηλώνεται κυρίως µε αυτούς τους δύο τρόπους. Το "Κοπιάζοντας το σώµα" είναι από µόνο του µια 

διαδικασία εξάλειψης κάρµα και βελτίωσης. ∆εν διαλύει κάρµα το να καθόµαστε µε τα πόδια 

σταυρωµένα; Αλλά δεν είναι ότι το κάρµα ωθείται στα πόδια όλο µε τη µια – είναι σε συστάδες. Όταν 

µια συστάδα εµφανίζεται, αισθάνεστε πολύ πόνο και όταν διαλύεται, αισθάνεστε άνετα. Στο κάθισµα 

µε τα πόδια σταυρωµένα συνήθως κάποιος αισθάνεται πόνο για λίγο διάστηµα, κατόπιν άνετα για 

λίγο, και έπειτα πάλι πόνο – έτσι είναι. Όταν διαλύετε ένα µεγάλο κοµµάτι κάρµα, το κάθισµα µε τα 
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πόδια σας σταυρωµένα θα διαρκέσει για πολύ χρόνο εκείνη τη σύνοδο. Αλλά όταν κάποια στιγµή 

εµφανίζεται το κάρµα, µπορεί να νιώσετε πόνο εξ αρχής τη στιγµή που ανεβάζετε τα πόδια σας. Όµως 

όταν είστε σε θέση να το αντέξετε, ο χρόνος µε τα πόδια σας σταυρωµένα θα είναι ο ίδιος – µπορείτε 

να καθίσετε µε τα πόδια σας σταυρωµένα για όσο µπορούσατε και πριν – µόνο που θα νιώσετε 

δυσφορία από τον πόνο. 

 

Ερώτηση: Μπορεί η κατανάλωση αλκοόλ να αναγκάσει τα όντα που αναπτύχθηκαν από έναν 

ασκούµενο µέσω καλλιέργειας να αφήσουν το σώµα του;  

 

∆άσκαλος: Ναι, µπορεί, όπως µπορεί και το κάπνισµα. Μόλις αυτό το πράγµα τους καπνίσει, δεν θα 

µείνουν µε το σώµα σας και δεν θα έχετε τίποτα – οι άλλοι δεν θα δουν καθόλου γκονγκ πάνω σας. 

Όπως έχουµε πει, εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε αληθινά, δεν µπορείτε ακόµη να εγκαταλείψετε αυτό 

το µικρό κοµµατάκι προσκόλλησης; ∆εν µπορείτε να θεωρείτε την καλλιέργεια παιχνίδι για παιδιά – 

είναι κάτι πολύ σοβαρό. ∆εν λέµε ότι η ανθρωπότητα θα αντιµετωπίσει κάποιου ιδιαίτερου είδους 

µεγάλα προβλήµατα και ότι καλλιεργείστε για να σώσετε τη ζωή σας – δεν λέµε αυτά τα πράγµατα, 

ούτε το χρησιµοποιούµε ως κίνητρο για να ωθήσουµε την καλλιέργειά σας. Λέµε: Η αληθινή 

καλλιέργεια δεν θα σας φροντίζει αιώνια; 

 

Το εξάπτυχο µονοπάτι της µετεµψύχωσης συζητείται στον Βουδισµό. Λέγεται ότι ένας άνθρωπος στη 

συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία αισθάνεται ότι ο χρόνος είναι µακρύς, αλλά αυτός ο χρόνος της 

ανθρωπότητας περνά πολύ γρήγορα όταν εξετάζεται από µια διάσταση µε έναν πιο µακρύ χρόνο. Όταν 

δύο άτοµα µιλούν, γυρίζουν και βλέπουν ότι γεννιέστε· αφότου µιλήσουν για λίγο· γυρίζουν και 

βλέπουν ότι έχετε ήδη θαφτεί εκατό χρόνια αργότερα. Γιατί οι άνθρωποι δεν “εκµεταλλεύονται” τον 

χρόνο που έχουν µε ένα ανθρώπινο σώµα να καλλιεργηθούν και να σώσουν το ανθρώπινο σώµα; Στον 

Βουδισµό λέγεται ότι µόλις µπει κάποιος στο εξάπτυχο µονοπάτι της µετεµψύχωσης, είναι δύσκολο να 

ειπωθεί σε τι θα µετενσαρκωθεί. Εάν µετενσαρκωθείτε ως ζώο, µπορεί να πάρει εκατοντάδες ή και 

χιλιάδες χρόνια προτού να λάβετε πάλι ένα ανθρώπινο σώµα. Εάν µετενσαρκωθείτε ως βράχος, δεν θα 

βγείτε από αυτό έως ότου φαγωθεί, και µπορεί να µην βγείτε από αυτό ακόµα και µετά από δεκάδες 

χιλιάδες χρόνια. Στα ζώα δεν τους επιτρέπεται να καλλιεργηθούν, αλλά έχουν τις εγγενείς συνθήκες 

που τα επιτρέπει να καλλιεργηθούν. Αυτό είναι το αποτέλεσµα των φυσικών περιστάσεων. Αλλά δεν 

τους επιτρέπεται να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γκονγκ· όταν αναπτύσσουν υψηλού επιπέδου 

γκονγκ γίνονται δαίµονες γιατί δεν έχουν την ανθρώπινη φύση. Έτσι πρέπει να σκοτωθούν – όταν ζώα 

καλλιεργούνται στα υψηλά επίπεδα, πρέπει να σκοτωθούν, και θα χτυπηθούν από κεραυνό. Γιατί 

κατέχουν σώµατα ανθρώπων; Θέλουν να αποκτήσουν ανθρώπινο σώµα, επειδή µε ένα ανθρώπινο 

σώµα έχουν πλήρως το δικαίωµα να καλλιεργηθούν. Έτσι ήταν στο παρελθόν, επιτρεπόταν να 

καλλιεργηθούν όταν είχαν ανθρώπινο σώµα. Τώρα δεν µπορούν – ακόµη και µε ανθρώπινο σώµα. Εάν 

θέλετε να καλλιεργηθείτε, εάν θέλετε να λάβετε τον Φα, πρέπει ο εγκέφαλός σας να καθαριστεί (να 

σβηστεί) και να έρθετε να τον λάβετε ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους. Αυτό είναι τώρα ένας 

αυστηρός κανόνας. ∆εν θα µετρήσει ακόµη και εάν κάποιος έρθει για να βρεθεί ανάµεσα στους 

καθηµερινούς ανθρώπους ενώ είναι πλήρως συνειδητός· πρέπει να καθαριστεί ο εγκέφαλός του και να 

καλλιεργηθεί µέσω Φώτισης. Ποιος δεν θα πήγαινε να καλλιεργηθεί εάν τα ήξερε όλα; Όταν ένας Φο 

θέλει να αναβαθµίσει το επίπεδό του, και να έρθει κάτω µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων να 

υποµείνει δυσκολίες, πρέπει επίσης να καθαριστεί και το µυαλό του. Ποιος δεν θα καλλιεργούταν εάν 

έβλεπε και γνώριζε τα πάντα καθαρά; ∆εν θα υπήρχε τότε το ζήτηµα της βελτίωσης. Αυτό είναι για να 

σας πω ότι η καλλιέργεια είναι ένα πραγµατικά σοβαρό θέµα, και ότι η οποιαδήποτε προσκόλληση θα 

έχει επιπτώσεις στην καλλιέργεια. 

 

Ερώτηση: Μερικές ηλικιωµένες γυναίκες έχουν φθάσει στην εµµηνόπαυση αλλά δεν έχουν ακόµα την 

εµµηνόρροια. Μπορούν να καλλιεργηθούν;  

 

∆άσκαλος: Οι ηλικιωµένες γυναίκες που έχουν φθάσει στην εµµηνόπαυση και που δεν έχουν 

εµµηνόρροια µπορεί να είναι αργές στην καλλιέργεια. Είναι αλήθεια ότι µερικές ηλικιωµένες γυναίκες 

πραγµατικά χρειάζεται να κάνουν καλή χρήση του χρόνου τους. Για µερικές από αυτές δεν θα 

λειτουργήσει εάν δεν το κάνουν έτσι. Όποτε η εφαρµογή της καλής χρήσης του χρόνου τους 

αναφέρεται, ασκούν πραγµατικά σκληρά τις ασκήσεις. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι η καλλιέργεια 



18 

του σίνσινγκ είναι το σηµαντικότερο. Μερικές από αυτές µπορεί να είναι αργές από αυτή την άποψη, 

αλλά αυτές που ασκούνται κανονικά πρέπει να την έχουν όλες. 

 

Ερώτηση: Γιατί οι µαθητές έχουν πόνους σε ορισµένα µέρη του σώµατός τους – έχουν πονοκεφάλους, 

κοιλιακούς πόνους...;  

 

∆άσκαλος: Όλες οι διάφορες αντιδράσεις που ένας άνθρωπος έχει κατά τη διάρκεια της εξάσκησης 

είναι φυσιολογικές. Η εξάλειψη του κάρµα πάντα περιλαµβάνει δυσφορία – ακόµη και η εγκατάλειψη 

µιας ασθένειας περιλαµβάνει δυσφορία. Μερικοί µαθητές θα αναπτύξουν γκονγκ, το οποίο θα είναι 

στα σώµατά τους, και θα υπάρξουν περισσότερα από δέκα χιλιάδες είδη υπερφυσικών ικανοτήτων. 

Κάθε είδος γκονγκ είναι µια συστάδα ύλης υψηλής ενέργειας που έχει πολλή ενέργεια, υψηλή 

πυκνότητα, και είναι πολύ ισχυρό, και δεν θα αισθάνεστε άνετα όταν κινούνται ακόµα και στο 

ελάχιστο µέσα στο σώµα σας. Επιπλέον, γκονγκ διαφορετικών µορφών και εµφανίσεων, υπερφυσικές 

ικανότητες διαφορετικών µορφών και εµφανίσεων, και ειδικές ικανότητες διαφορετικών µορφών και 

εµφανίσεων θα εµφανιστούν στο σώµα σας, και δεν θα αισθάνεστε άνετα όταν κινηθούν λίγο. Όµως 

ακόµα λέτε ότι είναι ασθένεια – πέστε µου, πώς θα µπορέσετε να καλλιεργηθείτε έτσι; Εάν 

καλλιεργείστε αληθινά σύµφωνα µε τον Φα θα διαπιστώσετε ότι όλα είναι φυσιολογικά. 

 

Το σώµα κάποιου κατεχόταν από κάτι. Ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ του είπε, "Το σώµα σου 

κατέχεται από έναν πύθωνα." Έτσι πάντα ένοιωθε ότι κατεχόταν από πύθωνα. Του είπα, "∆εν το έχεις 

άλλο αυτό." Όµως δεν το πίστεψε και ακόµα νόµιζε ότι ο πύθωνας κινούταν µέσα στο σώµα του. 

Λοιπόν, επειδή πίστευε ότι κατεχόταν ακόµα, η κατάσταση που είχε όταν ο πύθωνας τον κατείχε 

εκδηλώθηκε στο σώµα του. ∆εν θα σταµατούσε έως ότου εξαλειφόταν αυτή η προσκόλλησή του – 

αυτό γινόταν ακριβώς για να εξαλειφθεί αυτή η προσκόλλησή του. Εάν γίνει κάτι µε το οποίο είναι 

προσκολληµένος δεν θα είναι εύκολο να το εγκαταλείψει. Πήρε πολύ καιρό σε αυτό το άτοµο να το 

εγκαταλείψει. 

 

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνουµε µε τις υπερφυσικές ικανότητες; Παραδείγµατος χάριν, εάν το Τρίτο 

Μάτι µας βλέπει κάποια πράγµατα και φως, πρέπει να τα παρακολουθήσουµε ή όχι;  

 

∆άσκαλος: Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε εάν είστε σε θέση να το κάνετε. Το να παρατηρείτε 

ήρεµα ενώ κάνετε τις ασκήσεις δεν είναι προσκόλληση. 

 

Ερώτηση: Τα Τρίτα Μάτια µερικών µαθητών είναι ανοιχτά και έχουν δει µερικές σκηνές, αλλά οι 

βοηθοί δεν έχουν την υπερφυσική ικανότητα και δεν µπορούν να δουν. 

 

∆άσκαλος: Είτε ένας άνθρωπος µπορεί να δει είτε όχι εξαρτάται από την κατάσταση της βαθµιαίου 

Φώτισης των διαφορετικών ανθρώπων που καλλιεργούνται σε διαφορετικά επίπεδα. Ακόµα κι αν 

έχετε φθάσει στη βαθµιαία Φώτιση, αυτό δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι το Τρίτο µάτι σας είναι 

ανοιχτό σε υψηλό επίπεδο απλά επειδή το επίπεδο του γκονγκ σας είναι υψηλό, ή ότι το Τρίτο Μάτι 

σας είναι ανοιχτό σε χαµηλό επίπεδο απλά επειδή το επίπεδο του γκονγκ σας είναι χαµηλό. Είναι 

διαφορετικό. Αυτό είναι επειδή το επίπεδο του Τρίτου Ματιού ενός ανθρώπου δεν καθορίζει το 

επίπεδο του γκονγκ του. Οι ιδιαίτεροι παράγοντες ενός ανθρώπου, οι καταστάσεις, και διαφορετικοί 

λόγοι καθορίζουν εάν µπορεί να δει καθαρά ή όχι, και εάν είναι ικανός να δει ή όχι – αυτά 

καθορίζονται από πολλούς διαφορετικούς τύπους αιτιών. ∆εν µπορεί να αντιπροσωπεύσει το πόσο 

καλά έχει κάποιος καλλιεργηθεί – να είστε σίγουροι να δώσετε προσοχή σε αυτό. Είναι λάθος να 

σκέφτεστε: "εφόσον το Τρίτο Μάτι µου είναι ανοιχτό, το γκονγκ µου είναι υψηλότερο από των άλλων 

ανθρώπων.". 

 

∆εν εµφανίστηκε κάποιος έτσι στην Τσανγκτσούν µας; Το Τρίτο Μάτι του άνοιξε και πίστεψε πως 

ήταν καλύτερος από όλους τους άλλους. Έλεγε ότι ο ένας κατεχόταν, ο άλλος είχε κάτι άλλο, και τα 

λοιπά – όλα τα οποία ήταν προϊόν της φαντασίας του. Έκανε πολλά απερίσκεπτα πράγµατα στον τόπο 

εξάσκησής µας, και στο τέλος δεν αναγνώριζε ότι κάποιος ήταν καλύτερος από αυτόν και ακόµη και 

είπε ότι ήταν υψηλότερος από εµένα. Έτσι δεν πρέπει να µετράµε το πόσο υψηλά έχει καλλιεργηθεί 

ένας άνθρωπος από το αν το Τρίτο Μάτι του είναι ανοικτό. Κάτω από κανονικές συνθήκες πάνε χέρι-
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χέρι. Έχουµε ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα καλοί, όµως δεν τους αφήνουµε να δουν· τους αφήνουµε 

να δουν µόνο όταν η καλλιέργειά τους φθάσει στα πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι µην το χρησιµοποιείτε 

αυτό για να κρίνετε το πόσο καλός ή πόσο κακός κάτι ή κάποιος είναι. 

 

Από τώρα και στο εξής, είτε µπορείτε να µε δείτε είτε όχι... είναι ακριβώς όπως αυτό που είπε κάποιος 

νωρίτερα – "τι πρέπει να κάνουµε εάν ο ∆άσκαλος δεν είναι εδώ κοντά;" Όταν ο Σακιαµούνι ήταν σε 

αυτόν τον κόσµο, υπήρχαν επίσης άνθρωποι που ρώτησαν: "Σεβάσµιε ∆άσκαλε, ποιος θα είναι ο 

δάσκαλός µας εάν δεν είστε εδώ κοντά; " Ο Σακιαµούνι είπε, "Να πάρετε τους κανόνες ως δάσκαλό 

σας." Εµείς παίρνουµε τον Φα ως δάσκαλό µας. Το επίπεδο του σίνσινγκ ενός ανθρώπου –όχι η 

έκταση των υπερφυσικών ικανοτήτων του– να είναι το µέτρο για το πόσο καλά τα έχει πάει στην 

καλλιέργεια. ∆ιαφορετικά, δεν θα πήγαινε ο καθένας πίσω από υπερφυσικές ικανότητες; Οι 

υπερφυσικές ικανότητες είναι υποπροϊόντα στη διαδικασία της καλλιέργειάς σας. Όλες οι 

υπερφυσικές ικανότητες που αναπτύσσονται µέσω της Εντός του Νόµου του Τριπλού Κόσµου 

καλλιέργειας είναι εγγενείς ανθρώπινες ικανότητες που έχουν ατροφήσει βαθµιαία καθώς το η σκέψη 

των ανθρώπων έγινε περίπλοκη. 

 

Θα αναδυθούν φυσικά καθώς καλλιεργείστε. Μόνο όταν επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας 

εαυτό, όταν επιστρέφετε, µπορεί η αρχική ανθρώπινη φύση σας να ανακτηθεί. Ανεξάρτητα από το 

πόσο καθαρά αυτό το άτοµο µπορούσε να δει, δεν µπορούσε να δει τα επίπεδα που βλέπω εγώ. 

Ανεξάρτητα από το πόσο καθαρά µπορούσε να δει, αυτά που µπορούσε να δει ήταν ακόµα 

πραγµατικά πολύ µακριά από την υψηλότερη αλήθεια στον Κόσµο. Αυτό που µπορούσε να δει ήταν 

µόνο η εκδήλωση σε εκείνο το επίπεδο – και δεν µπορείτε να το πάρετε αυτό ως την αλήθεια. Ενώ 

είστε στην πορεία της καλλιέργειας δεν είναι σωστό να χρησιµοποιείτε ένα συγκεκριµένο επίπεδο ως 

το πρότυπο µε το οποίο τα πράγµατα θα µετριούνται. Γι’ αυτό λένε ότι "κανένας Φα δεν είναι 

οριστικός" – µην πάρετε την εκδήλωση ενός συγκεκριµένου επιπέδου ως την αλήθεια. "Κανένας Φα 

δεν είναι οριστικός" – Ο Φα ενός ορισµένου επιπέδου µπορεί να επιδράσει µόνο σε εκείνο το επίπεδο. 

Έτσι είδε κάτι σε ένα ορισµένο επίπεδο και το πως είναι τα πράγµατα σε εκείνο το επίπεδο, και 

ευχαριστήθηκε µε τον εαυτό του όταν είδε τα πράγµατα καθαρά. Αυτά είναι πράγµατα σε πραγµατικά 

ρηχά επίπεδα – σιγουρευτείτε να το θυµάστε αυτό. 

 

Ερώτηση: Τα παιδιά που ασκούν καλλιέργεια πρέπει να κάνουν τις πέντε ασκήσεις;  

 

∆άσκαλος: Τα παιδιά µπορούν να ασκηθούν λιγότερο ή περισσότερο σύµφωνα µε τη δυνατότητά 

τους. Ο κύριος σκοπός της άσκησης καλλιέργειας είναι να βελτιωθεί το σίνσινγκ ενός ανθρώπου. Έτσι 

είναι ωφέλιµο για τα παιδιά να τους λέτε περισσότερο για πράγµατα που έχουν σχέση µε το σίνσινγκ. 

Όταν ήµουν πολύ µικρός δεν µπορούσα να ασκήσω οποιαδήποτε από τα πράγµατα µε εξωτερικές 

µορφές καθόλου, και κυρίως καλλιεργούσα το σίνσινγκ. Σήµερα υπάρχουν µερικά παιδιά που δεν 

πρέπει να τα βλέπετε ως συνηθισµένα παιδιά. Μερικά παιδιά είναι αξιοθαύµαστα, επειδή όταν 

αποφασίστηκε ότι θα κάναµε αυτό το εγχείρηµα, µερικοί άνθρωποι από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 

ακολούθησαν κάτω. Όταν ήρθα, άνθρωποι σε διάφορα επίπεδα ακολούθησαν κάτω επειδή ήταν σε 

θέση να προβλέψουν τι θα έκανα. Ιδιαίτερα στην πρόσφατη περίοδο, ήταν ιδιαίτερα περισσότεροι από 

αυτούς που ήρθαν σε αυτό το µικρό σύµπαν και σε αυτόν τον δικό µας γαλαξία. Αυτό επειδή δεν 

µπορούσαν να το προβλέψουν καθόλου νωρίτερα, και γνώρισαν για αυτό και είδαν τι θα συνέβαινε 

µόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου λίγο πριν έρθω στο κοινό· πολλοί από αυτούς ακολούθησαν κάτω 

τότε. Γιατί έρχονται; Για να λάβουν τον Φα. Ήξεραν ότι ο παλιός Φα είχε εκφυλιστεί, και ήρθαν να 

δοκιµαστούν πάλι. Μην τους θεωρείτε µέσους ανθρώπους – είναι όλοι πολύ καλοί. Αλλά δεν είναι ότι 

το παιδί του καθένα είναι έτσι. Αρκετά παιδιά είναι πολύ καλά. 

 

Ερώτηση: Πώς µπορούµε να ξέρουµε σε ποιο επίπεδο έχει φθάσει η εξάσκησή µας;  

 

∆άσκαλος: Μερικοί από τους µαθητές µας έχουν ήδη φθάσει στην κατάσταση της βαθµιαίας 

Φώτισης, και µερικοί µαθητές θα φθάσουν στην κατάσταση της βαθµιαίας Φώτισης σταδιακά. Είτε 

έχετε φθάσει είτε όχι, και είτε µπορείτε να δείτε πράγµατα καθαρά είτε όχι, µπορείτε να µιλήσετε για 

αυτό µε άλλους ανθρώπους σε µια συζήτηση αφότου έχετε κάνει τις ασκήσεις στον τόπο εξάσκησης – 

δεν πειράζει. Όταν µιλάτε για αυτό µε ανθρώπους χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση επίδειξης είναι 
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ωφέλιµο στη γενική µας καλλιέργεια. Μερικοί άνθρωποι έχουν πει ότι δεν µπορείτε να µιλήσετε για 

πράγµατα που έχετε δει µε το Τρίτο Μάτι, και κάνοντάς το αυτό θα κλείσει το Τρίτο µάτι. Αυτό ήταν 

κάτι που συνήθως κρατιόταν στο παρελθόν µεταξύ των ασκουµένων. ∆εν ήταν η συζήτησή τους για 

αυτό που έκανε το Τρίτο Μάτι τους να εξαφανιστεί. Σκεφτείτε το, ο καθένας: έδιναν οι ασκούµενοι 

καθόλου προσοχή στην αρετή (ντε) τότε που το τσιγκόνγκ ήταν διαδεδοµένο; Σχεδόν κανένας δεν 

έκανε αληθινή καλλιέργεια. Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν για τη αξία της αρετής, και µιλούσαν –µε τις 

προσκολλήσεις τους και µια επιθυµία να επιδειχτούν– για όλα αυτά που έβλεπαν. Έτσι, φυσιολογικά, 

το Τρίτο Μάτι τους έκλεινε. 

 

Υπήρχαν επίσης άνθρωποι που µιλούσαν για τα πάντα, ανεξάρτητα από το εάν ήταν πρέπον ή όχι. 

Έτσι το Τρίτο Μάτι τους έπρεπε να κλείσει. Αυτός είναι ο λόγος. Εάν η αναφορά για αυτά τα 

πράγµατα είναι για συζήτηση που βελτιώνει την κατανόηση του Φα, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα 

πρόβληµα. Χρειάζεται να κάνετε µια ξεκάθαρη διάκριση για αυτό. Εάν το Τρίτο Μάτι κάποιου έχει 

κλείσει ή έχει τραυµατιστεί, είναι γιατί είπε πράγµατα που δεν έπρεπε να ειπωθούν στους 

καθηµερινούς ανθρώπους ή γιατί είχε τη νοοτροπία της επίδειξης. ∆εν είναι η νοοτροπία της επίδειξης 

ενός ασκούµενου µια προσκόλληση που εκδηλώνεται; Έτσι το Τρίτο Μάτι του πρέπει να κλείσει. 

Αρχικά, όταν το Τρίτο Μάτι µερικών ανθρώπων έκλεινε, ήταν για να τους δώσει µια ευκαιρία. Όταν 

µπορούσαν να δουν καθαρά πότε-πότε – µερικές φορές µπορούσαν να δουν, µερικές φορές δεν 

µπορούσαν – τους το υπενθύµιζε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν φωτίζονταν, και τελικά το Τρίτο 

Μάτι τους έκλεινε εντελώς. Τα Τρίτα µάτια µερικών ανθρώπων ήταν ακόµη και τραυµατισµένα – 

σοβαρά τραυµατισµένα. 

 

Ερώτηση: Σε ποιο επίπεδο επιτυγχάνει κάποιος µια Ορθή Επίτευξη και την Ολοκλήρωση; 

 

∆άσκαλος: Το έχω ήδη συζητήσει αυτό. Επιτυγχάνοντας µια Ορθή Επίτευξη – όταν φθάσει κάποιος 

στη Θέση Άρχατ έχει επιτύχει µια Ορθή Επίτευξη. Η Ολοκλήρωση είναι το τέλος της καλλιέργειας· 

αναφέρεται συνήθως στην επίτευξη αµφότερων µιας Ορθής Επίτευξης και του Ξεκλειδώµατος του 

Γκονγκ – δηλαδή Ολοκλήρωση είναι όταν και τα δύο πραγµατοποιούνται µαζί και η καλλιέργεια 

ολοκληρώνεται. 

 

Ερώτηση: Πώς θα πρέπει να καλλιεργηθούµε από τώρα και στο εξής; Πώς θα είµαστε διαφορετικοί 

από τους καθηµερινούς ανθρώπους; 

 

∆άσκαλος: Πρέπει να υποφέρετε δυσκολίες µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων ακριβώς όπως αυτοί. 

Μπορεί να έχετε επιτύχει τη Θέση Άρχατ, αλλά ακόµη και άτακτα παιδιά µεταξύ των καθηµερινών 

ανθρώπων µπορεί να σας βρίσουν, επειδή ακόµα πρέπει να καλλιεργηθείτε ανάµεσα στους 

καθηµερινούς ανθρώπους και να συνεχίσετε να εξαλείφετε τις προσκολλήσεις σας. Μερικοί άνθρωποι 

–εκείνοι µε υψηλή εγγενή ποιότητα που τα έχουν ήδη επίσης πάει καλά µε την εξάλειψη των 

προσκολλήσεών τους– πρέπει κι αυτοί ακόµα να περάσουν από ακόµα έναν γύρο. Στη συνηθισµένη, 

κανονική καλλιέργεια, ένα άτοµο µπορεί να φθάσει στην Ολοκλήρωση σε µία διαδικασία. Μερικοί 

άνθρωποι θα βιώσουν επανάληψη – θα βιώσουν δύο γύρους. Επειδή πρέπει να καλλιεργηθείτε προς τα 

υψηλά επίπεδα, µπορεί να περάσετε τρεις γύρους, και αφότου έχετε καλλιεργηθεί µέσω αυτών, θα 

επιστρέψετε για να καλλιεργηθείτε ξανά. Αυτό συµβαίνει καθώς ένα άτοµο καλλιεργείται προς τα πιο 

υψηλά επίπεδα, έτσι γι αυτό πρέπει ακόµα να καλλιεργηθείτε µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. 

Εάν, για παράδειγµα, έχετε καλλιεργηθεί στη Θέση Άρχατ και κανένας δεν σας προκαλεί δυσκολίες, 

δηλαδή κανένας µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων δεν σας δηµιουργεί προβλήµατα, [τότε] πώς θα 

µπορούσατε εσείς να καλλιεργηθείτε όταν είστε έξω από αυτό το περιβάλλον; Εάν αυτοί που 

δηµιουργούσαν τα προβλήµατα για σας δεν ήταν καθηµερινοί άνθρωποι αλλά ήταν Φο, 

Μποντισάτβες, ή Άρχατ που εµφανίζονταν µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων και προκαλούσαν 

δυσκολίες για σας να ξεφορτωθείτε τις προσκολλήσεις σας, πώς θα µπορούσε να είναι δυνατό αυτό;! 

Ακόµα και όταν ο ∆άσκαλος δηµιουργεί αυτά τα πράγµατα ή κανονίζει αυτά τα πράγµατα και όλες τις 

δοκιµασίες σας, γίνονται χρησιµοποιώντας τους καθηµερινούς ανθρώπους και έχοντας τους 

καθηµερινούς ανθρώπους να παρεµβαίνουν σε εσάς, κάτι το οποίο σας επιτρέπει να βελτιωθείτε στο 

περιβάλλον των καθηµερινών ανθρώπων. 
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Ερώτηση: Μερικοί µαθητές συµµετείχαν σε άλλες πρακτικές τσιγκόνγκ αφότου παρακολούθησαν τα 

σεµινάριά µας. Τι πρέπει να κάνουν εάν θέλουν να συνεχίσουν να ασκούν Φάλουν Ντάφα; 

 

∆άσκαλος: Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν κακή ποιότητα φώτισης, αλλά εµείς λέµε ότι η 

καλλιέργεια εξαρτάται από προκαθορισµένη σχέση. Όταν κάποιοι θέλουν να την αποκτήσουν και 

έχουν µάθει Φάλουν Ντάφα, κανένας δεν τους έχει κάνει να το µάθουν· όταν πιστεύουν ότι το Φάλουν 

Ντάφα δεν είναι καλό, τότε σταµατούν να το µαθαίνουν. Αργότερα, βρίσκουν το Φάλουν Ντάφα πάλι 

καλό και θέλουν να το ξαναµάθουν· εάν µπορούν να το µάθουν, τότε µπορούν να έρθουν το µάθουν. 

Εάν µπορούν να καλλιεργηθούν καλά είναι δικό τους ζήτηµα. Όσον αφορά το εάν µπορούν να µπουν 

στον κύκλο του Φάλουν Ντάφα µας και να γίνουν µαθητές που καλλιεργούνται αληθινά, πρέπει να 

τους πούµε µε σοβαρότητα: "Εάν καλλιεργείστε εδώ, πρέπει να κάνετε την καλλιέργεια σε αυτό µόνο 

το σύστηµα και να εστιαστείτε στην εξάσκηση του Φάλουν Ντάφα· διαφορετικά δεν θα λάβετε τίποτα. 

Είναι άχρηστο εάν ασκείστε απερίσκεπτα εδώ αντί να κάνετε µία µόνο εξάσκηση.". Αυτό πρέπει να 

τους το πούµε ευγενικά, και να µην πούµε, "δεν µπορείτε να ασκηθείτε εδώ." ∆εν έχουµε καµία 

εξουσία, ούτε µπορούµε να δίνουµε διαταγές σε άλλους. Εµείς µόνο να συµβουλέψουµε τους 

ανθρώπους µπορούµε – µιλάµε για το να συµβουλέψουµε τους ανθρώπους να είναι καλοί, έτσι δεν 

είναι; 

 

Ερώτηση: Πώς πάµε µε τα σεµινάρια στις διάφορες περιοχές, και ποια είναι η κατάσταση του Φάλουν 

Ντάφα γενικά στη χώρα; 

 

∆άσκαλος: Για την ώρα απορρίπτω όλες τις προσκλήσεις για την πραγµατοποίηση σεµιναρίων του 

Φάλουν Ντάφα. Ο λόγος για την απόρριψη είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγµατα που χρειάζεται να 

χειριστώ αµέσως τώρα – πολλές πτυχές πραγµάτων χρειάζεται να φροντιστούν. Όσο για το τι θα γίνει 

αργότερα, δεν έχω κάνει καθόλου σχέδια ακόµα, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσω αφότου έχω 

φροντίσει [αυτά] τα πράγµατα, και θα βασιστεί στο αποτέλεσµα. Όσον αφορά το πώς αναπτύσσεται το 

Φάλουν Ντάφα, µπορώ να σας πω αυτό: το Φάλουν Ντάφα µας διαδίδεται τώρα από στόµα σε στόµα, 

και ο αριθµός των µαθητών που µαθαίνουν το Φάλουν Ντάφα είναι ήδη σηµαντικός. Θα έλεγα ότι 

υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό είναι επειδή όποτε πήγαινα σε µια πόλη να 

δώσω σεµινάριο, πάντα υπήρχαν άνθρωποι από κοντινές πόλεις και νοµούς – σχεδόν κανένας νοµός 

δεν έµεινε έξω. Έτσι, αφότου αυτοί οι άνθρωποι επέστρεφαν στο σπίτι τους, το διέδιδαν στους 

ανθρώπους εκεί και µε αυτόν τον τρόπο το µετέδιδαν. Έτσι η ανάπτυξή του είναι ήδη γρήγορη, και ο 

αριθµός ανθρώπων είναι µεγάλος. Σε µια πόλη στην επαρχία Χουµπέι αρχικά υπήρχαν µόνο δύο 

άνθρωποι που το έµαθαν. Τώρα ο αριθµός έχει αυξηθεί σε πάνω από χίλια άτοµα. Υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις σαν κι αυτή. Μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν στους τόπους εξάσκησης να κάνουν τις 

ασκήσεις, και µερικοί όχι. Είναι δύσκολο να έχουµε συγκεκριµένους αριθµούς. 

 

Ερώτηση: Μπορούν οι άνθρωποι που υπέφεραν από διανοητική διαταραχή ή επιληψία να ασκηθούν; 

 

∆άσκαλος: Θα σύστηνα να µην φέρνετε τέτοιους ανθρώπους στους τόπους εξάσκησής µας ή στα 

σεµινάριά µας. Εάν δεν το χειριστείτε καλά θα βλάψετε τον Φα µας. Εάν η ασθένειά του υποτροπιάσει 

στο σεµινάριό µας ή στον τόπο εξάσκησής µας, οι άνθρωποι µπορεί να πουν ότι αυτό είναι 

αποτέλεσµα της εξάσκησης του στο Φάλουν Ντάφα – δεν θα βλάπτατε τον Φα µας; Αυτό είναι επειδή 

έχουµε µια αρχή: δεν µπορούµε να θεραπεύσουµε ασθένειες για άλλους. Αλλά υπάρχει ένα πράγµα: 

για τους ανθρώπους που καλλιεργούνται αληθινά οι µικρές ασθένειές τους θα επιλυθούν αµέσως και 

επί τόπου. Αλλά για ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή για ανθρώπους των οποίων τα 

σώµατα φέρουν πάρα πολλά κακά πράγµατα, µόνο αφού έχουν αλλάξει η σκέψη τους µπορούν αυτά 

τα πράγµατα να αγγιχτούν – µόνο όταν θέλουν να καλλιεργηθούν µπορεί το κάρµα τους να 

εξαλειφθεί. Φυσικά, µερικοί άνθρωποι δεν είχαν τη σκέψη της καλλιέργειας αλλά έχουν φροντιστεί – 

φροντίστηκαν αµέσως µόλις άρχισαν να διαβάζουν το βιβλίο. Γιατί; Είναι επειδή η εγγενής ποιότητά 

τους είναι άριστη και το αξίζουν. ∆εν µπορείτε να εξετάσετε την κάθε περίπτωση µε τον ίδιο τρόπο. 

Εάν έχετε ένα µέλος της οικογένειάς σας που έχει µια από αυτές τις ασθένειες αλλά πιστεύει ότι το 

Ντάφα είναι καλό, µπορείτε να τον αφήσετε να το µάθει και να του ζητήσετε να το µάθει στο σπίτι. Το 

ξεκαθαρίζουµε από πριν: ∆εν µπορώ επιπόλαια να επιλύω αυτά τα καθηµερινού- ανθρώπου 

προβλήµατα. Εάν µπορεί ή δεν µπορεί να καλλιεργηθεί εξαρτάται από αυτόν. Εάν δεν µπορεί να 
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καλλιεργηθεί, δεν πρέπει να του ζητήσετε να αρχίσει καλλιέργεια. Μόλις προκύψει ένα πρόβληµα θα 

βλάψει τον Ντάφα. Πώς θα µπορούσα να επιλύσω αυτά τα καθηµερινού-ανθρώπου προβλήµατα; 

Επειδή δεν θα τον θεραπεύσω, θα πάει τριγύρω και θα κάνει φασαρία, λέγοντας ότι έπαθε διανοητική 

ασθένεια από την άσκηση του Φάλουν Ντάφα και ότι ο ∆άσκαλος δεν τον θεραπεύει· θα αµαυρώσει 

το όνοµά µου. Εν πάσει περιπτώσει, το ξεκαθαρίζουµε από νωρίς: δεν τους επιτρέπουµε [να 

συµµετέχουν] στα σεµινάριά µας, ούτε τους αφήνουµε να έρθουν στους τόπους εξάσκησής µας. 

Συνήθως δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα µε ανθρώπους που πάσχουν από επιληψία. ∆εν έχουµε 

διευκρινίσει στα σεµινάριά µας ότι οι επιληπτικοί δεν µπορούν να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια. 

Συνήθως όµως το προσωπικό µας δεν επιθυµεί να τους αφήσει να µπουν, επειδή η ασθένειά τους είναι 

πιθανό να υποτροπιάσει πριν η σκέψη τους αλλάξει, και όταν η ασθένειά τους υποτροπιάσει είναι 

πολύ πιθανόν να έχει κακή επίδραση για µας. Οι άνθρωποι που πάσχουν από επιληψία δεν είναι όπως 

τους ανθρώπους µε διανοητικές διαταραχές, επειδή έχουν ένα µόνο πρόβληµα – έχουν απλά ένα 

πράγµα στον εγκέφαλό τους – και θα είναι εντάξει µόλις αυτό το κακό πράγµα αφαιρεθεί. Έτσι είναι 

συνήθως. 

 

Ερώτηση: Πώς θα έπρεπε να καταλάβουµε την "ολιστική βελτίωση"; 

 

∆άσκαλος: "Ολιστική βελτίωση" σηµαίνει πλήρης βελτίωση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

καλλιέργειας, όλα τα όντα στο σώµα σας και τα όντα που έχετε καλλιεργήσει βελτιώνονται µαζί µε 

σας. Μιλάµε για την ολιστική ρύθµιση – ρυθµίζουµε ολιστικά τα σώµατα για σας, για τους µαθητές. 

Ολιστική βελτίωση κυρίως σηµαίνει ότι ενώ ανυψώνεται το σίνσινγκ σας, το γκονγκ σας επίσης 

ακολουθεί και αυξάνεται. Είναι ακριβώς όπως αυτό που είπα για µερικούς ανθρώπους που ρωτούν 

γιατί δεν έχει επιστρέψει η εµµηνόρροιά τους – µόλις το σίνσινγκ σας ανυψωθεί, το γκονγκ σας θα 

ακολουθήσει και αυξηθεί. Ενώ τα σώµατα των ανθρώπων µε πολύ κάρµα ρυθµίζονται, µερικοί 

άνθρωποι δεν µπορούν να ακολουθήσουν, και έτσι µπορεί να καθυστερήσουν. Με άλλα λόγια, για να 

βελτιωθείτε ολιστικά η προϋπόθεση πρώτα και κύρια είναι η βελτίωση του σίνσινγκ. Εάν πείτε, "θέλω 

απλά να αλλάξω το σώµα µου," ή, "θέλω απλά να αποφύγω τις συµφορές", αυτό δεν θα λειτουργήσει, 

επειδή για να αλλάξετε οι ίδιοι µέσω καλλιέργειας πρέπει να αρχίσετε µε την καλλιέργεια του 

σίνσινγκ. Χωρίς το γκονγκ που καθορίζει το ύψος του επιπέδου σας, δηλαδή, χωρίς το επίπεδο του 

σίνσινγκ σας, όλα τα άλλα ισοδυναµούν µε τίποτα. 

 

Ερώτηση: Μερικοί µαθητές έχουν ρωτήσει, "πώς πρέπει να χειριστούµε την παρέµβαση των δαιµόνων 

µε το Ντάφα;" 

 

∆άσκαλος: Θα σας πω αυτό, θα ήταν πραγµατικά περίεργο εάν κανένας δεν έβγαινε να µας αντιτεθεί 

όταν µεταδίδουµε τον ορθό Φα! Σκεφτείτε το, ο καθένας, θα απολάµβανα την µεγαλύτερη άνεση εάν 

δεν έκανα αυτό το εγχείρηµα σήµερα. Αλλά ακριβώς επειδή το κάνω αυτό για σας, τα προβλήµατα 

που έχω συναντήσει και τα προβλήµατα που έχετε συναντήσει όλα προορίζονται στο να εµποδίσουν 

αυτόν τον Φα και να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να αποκτήσουν τον Φα. Επειδή οι άνθρωποι 

έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο, οι δαίµονες βεβαίως δεν θα [τους] το επιτρέψουν όταν οι άνθρωποι 

θελήσουν να λάβουν τον Φα – θα σας εµποδίσουν. Σκέφτονται: "Μου χρωστάτε και πρέπει να µου το 

ξεπληρώσετε. Εάν λάβετε τον Φα, τι θα γίνει µε το χρέος που µου οφείλετε;" Σας µισούν! Παντός 

είδους παράγοντες λειτουργούν ενεργώντας ως είδος παρεµπόδισης. Για να το θέσουµε απλά, όλα 

αυτά προκαλούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους – το κάθε άτοµο έχει κάρµα. Ο Ιησούς είπε: 

"Άνθρωποι! Έχετε αµαρτήσει." Είπε ότι οι άνθρωποι έχουν αµαρτίες· αναφέρθηκε στο κάρµα ως 

αµαρτίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι άνθρωποι έχουν δηµιουργήσει κάρµα µε το να κάνουν κακά 

πράγµατα – δεν είναι αυτό αµαρτωλό; Λειτουργεί ως εµπόδιο µε διαφορετικούς τρόπους. Έχετε λάβει 

τον ορθό Φα, έτσι είναι φυσικό να σας παρεµποδίσει, αυτός είναι ακριβώς ο λόγος. Έτσι τα πράγµατα 

που έχουµε αντιµετωπίσει όλα δοκιµάζουν το σίνσινγκ µας. Μερικοί άνθρωποι θα πουν το πώς η 

µελέτη του Φάλουν Ντάφα δεν είναι καλή ή θα κάνουν άλλα σχόλια. Αυτό θα γίνει ακριβώς για να 

φανεί εάν µπορείτε να είστε αποφασισµένοι και εάν µπορείτε να καταλάβετε θεµελιωδώς αυτόν τον 

Φα. Πώς µπορείτε να καλλιεργηθείτε εάν δεν καταλαβαίνετε θεµελιωδώς αυτόν τον Φα; Μέχρι να 

φθάσετε στη Φώτιση πάντα θα υπάρχει το ζήτηµα τού εάν µπορείτε ή όχι να είστε σταθεροί στον Φα – 

το ίδιο ισχύει σε κάθε σύστηµα καλλιέργειας. Εάν δεν µπορείτε να είστε σταθεροί για τα θεµελιώδη 
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πράγµατα, πώς θα µπορέσετε να καλλιεργηθείτε; Γι’ αυτό θα υπάρχουν δοκιµές και παρεµβάσεις 

αυτού του είδους. 

 

Μπορείτε να δείτε ότι όποτε πραγµατοποιώ ένα σεµινάριο, είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ένας επαρκής 

αριθµός µαθηµάτων τσιγκόνγκ που θα πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα. ∆εν θα είχαν υπάρξει τόσα 

πολλά πράγµατα που έρχονται µαζί εάν δεν είχα κανονίσει σεµινάρια εκεί. Όποτε πραγµατοποιούσα 

σεµινάρια, "ωωωπ –" ξαφνικά µια πληθώρα ψεύτικων πρακτικών τσιγκόνγκ θα ερχόταν να κάνουν 

σεµινάρια. Γιατί; Είναι ακριβώς επειδή εάν θέλετε να κάνετε αυτό το πράγµα, θα χρειαστεί να 

υπάρχουν κάποιοι δαίµονες που θα ακολουθούν, [αυτά πάνε] χέρι-χέρι. Έτσι κανονίζεται επίσης. Είναι 

ακριβώς για να φανεί ποια πόρτα θα επιλέξει να µπει ένα άτοµο και εάν θα λάβει έναν ορθό Φα ή έναν 

κακό τρόπο – εξαρτάται από σας σε ποια πόρτα θέλετε να µπείτε. ∆εν έχει ειπωθεί ότι είναι 

υπερβολικά δύσκολο για ένα άτοµο να καλλιεργηθεί; Έτσι πρέπει να είναι – πρέπει να είναι 

πραγµατικά δύσκολο, επειδή όλα προκαλούνται από εµάς, εµάς τους ίδιους. Αλλά εν µέσω των 

δοκιµασιών, το σίνσινγκ και η φώτιση ενός ατόµου, και το ζήτηµα του εάν µπορεί να βελτιωθεί και 

άλλοι διαφορετικοί παράγοντες, όλα αυτά επιδεικνύονται – πηγαίνουν µαζί, χέρι-χέρι. Εξετάστε αυτά 

τα πράγµατα διαλεκτικά. Γι αυτό έχουµε αυτά τα διαφορετικά είδη παρέµβασης. 

 

Είναι ακριβώς όπως κάποιος στην Τσανγκτσούν µας που είπε: "Είµαι ένας Φο, δεν χρειάζεται να 

µάθετε από κανέναν άλλον. Είµαι ο τάδε κι ο δείνα." Θα υπάρξουν παντός είδους παρέµβασης, και το 

όνοµά µου ακόµη µπορεί να δεχτεί επίθεση. Έτσι είναι για να φανεί εάν το ακούσετε αυτό και το 

πιστέψετε, και να φανεί τι θα κάνετε. Θα υιοθετήσουν διάφορα µέσα για να προκαλέσουν ζηµιά, να 

κάνουν το µυαλό σας να ταλαντευτεί και να φανεί εάν µπορείτε να είστε σταθεροί. 

 

Μερικοί άνθρωποι λένε σε αυτούς: "Χαλυβδώνω τη θέλησή µου και καλλιεργώ τον ορθό Φα· δεν 

πιστεύω τίποτα από όσα λέτε.". Στην πραγµατικότητα, πολλοί µαθητές µας έχουν ήδη βιώσει τη 

δύναµη του Φα. Επιπλέον, οι αλλαγές µέσα τους είναι τεράστιες, και καταλαβαίνουν αυτήν την αρχή 

που δίδαξα. Εάν ένα άτοµο δεν είναι ακόµα σταθερό, αυτό δεν είναι πρόβληµα ποιότητας Φώτισης; Η 

ποιότητα Φώτισής του είναι πολύ φτωχή. Αυτός είναι ο λόγος για αυτό. Έτσι θα έλεγα ότι αυτά τα 

είδη παρέµβασης είναι φυσιολογικά. Η καλλιέργεια είναι όπως το κοσκίνισµα της άµµου µε µεγάλα 

κύµατα – η άµµος µένει από έξω και µόνο το χρυσάφι παραµένει. Το ποσό του χρυσού που παραµένει 

εξαρτάται από το πώς καλλιεργείτε τον εαυτό σας. 

 

Ερώτηση: Μήπως θα έπρεπε περισσότερο πληροφοριακό υλικό για το Φάλουν Ντάφα να είναι 

διαθέσιµο έτσι ώστε να µπορούµε να το προωθούµε στους τόπους εξάσκησης; 

 

∆άσκαλος: Η προώθηση του Φάλουν Ντάφα µας και η συνολική µέθοδος διδασκαλίας της εξάσκησης 

είναι διαφορετικά από τις µεθόδους προώθησης των σηµερινών πρακτικών τσιγκόνγκ. Μπορεί να 

έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχουµε υπερβάλει στα πράγµατα ούτε έχουµε επιδείξει τίποτα – δεν έχει 

υπάρξει τίποτα τέτοιο. Όταν άλλοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ θεραπεύουν έναν ασθενή το διαφηµίζουν 

υπερβολικά τόσο που κανένας πια δεν ακούει. Εµείς δεν έχουµε τέτοια πράγµατα. Ο αριθµός των 

µαθητών µας είναι δεκάδες χιλιάδες και όλοι τους είναι πλέον ελεύθεροι από ασθένεια, όµως δεν 

έχουµε πει πολλά για αυτό και δεν αναφέρουµε αυτά τα πράγµατα. Φυσικά, µπορεί να έχετε δει 

κάποιες πληροφορίες στις εφηµερίδες στο αρχικό στάδιο. Γιατί; Επειδή στην αρχή βγήκαµε µε τη 

µορφή ενός συνηθισµένου τσιγκόνγκ. Οι άνθρωποι δεν θα ήταν σε θέση να το δεχτούν εάν το είχαµε 

διδάξει σε τόσο υψηλό επίπεδο [από την αρχή]. Έτσι περάσαµε από µια αρχική διαδικασία η οποία 

επέτρεψε στους ανθρώπους να το καταλάβουν βαθµιαία. Όπως ξέρετε, όταν πραγµατοποιήσαµε 

αρχικά τα σεµινάρια στην Τσανγκτσούν δίδαξα πολλά πράγµατα υψηλού επιπέδου, επίσης. Αλλά 

συνέχιζα να αναφέρω το τσιγκόνγκ. Σήµερα, επειδή διδάσκουµε την εξάσκηση προς τα υψηλά 

επίπεδα, δεν µιλάµε πλέον για αυτά τα πράγµατα. Αυτό ήταν επίσης µια διαδικασία που έχει επιτρέψει 

στους ανθρώπους να καταλάβουν βαθµιαία. 

 

Ερώτηση: Η "Μηχανόπολη" έχει περισσότερους από εκατό χιλιάδες εργαζόµενους. Τι πρέπει να 

κάνουµε όταν τα πράγµατα δεν πάνε καλά; 
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∆άσκαλος: Το Φάλουν Ντάφα µας κάποια στιγµή αναπτυσσόταν αρκετά καλά στο χώρο της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας. Μπορεί να γνωρίζετε για αυτούς τους δαίµονες, οι οποίοι έχουν παρέµβει 

σοβαρά – αυτοί είναι δαίµονες. Αλλά έχουµε πει ότι όλα αυτά τα πράγµατα πάνε µαζί, χέρι-χέρι. Όσον 

αφορά το πόσοι άνθρωποι µπορούν να καλλιεργηθούν και το πόσοι δεν µπορούν, εξαρτάται από 

αυτούς τους ίδιους τους ανθρώπους. Πώς είναι δυνατόν να µην υπάρξει καµία παρέµβαση; Εάν 

κανένας δεν παρέµβει, η καλλιέργειά σας δεν θα ήταν πάρα πολύ εύκολη;! Το ευρύ µονοπάτι θα ήταν 

τόσο οµαλό και θα καλλιεργούσασταν προς τα πάνω χωρίς καθόλου δοκιµασίες – πώς θα µπορούσε 

αυτό να είναι καλλιέργεια, σωστά; Μόνο µέσω δοκιµασιών µπορεί να εξακριβωθεί εάν ένα άτοµο 

µπορεί να καλλιεργηθεί, και µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούν όλα τα είδη των ανθρώπινων 

προσκολλήσεων να εξαλειφθούν. Αλλά εκείνος ο δαίµονας είναι πραγµατικά µεγάλος, και έχει παίξει 

έναν πολύ καταστρεπτικό ρόλο· έχει καταστρέψει έναν µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Ο ρόλος που έπαιξε 

έχει ήδη υπερβεί αυτόν ενός µέσου δαίµονα. Αυτά τα πράγµατα είναι επίσης γνωστά στα πολύ υψηλά 

επίπεδα – τα υψηλού επιπέδου όντα επίσης γνωρίζουν για αυτά. Πώς θα πρέπει αυτό να 

αντιµετωπιστεί; Επειδή ορισµένα πράγµατα χρειάζονται την έγκρισή µου, προτιµώ να δίνω στους 

άλλους µια ευκαιρία. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η ευκαιρία δεν µπορεί να δοθεί. Στο µέλλον θα 

υπάρξουν σίγουρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο χώρο της αυτοκινητοβιοµηχανίας που θα 

µάθουν Ντάφα. 

 

Ερώτηση: Μερικοί µαθητές προγραµµατίζουν να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια αλλά δεν τα έχουν 

καταφέρει [να έλθουν] – τι θα γίνει µε τους µαθητές που πηγαίνουν στους τόπους εξάσκησης το πρωί 

ή το βράδυ; 

 

∆άσκαλος: "Μερικοί µαθητές προγραµµατίζουν να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια..." Αν συνεχίσω 

να κάνω σεµινάρια, ακόµα και σε δέκα χρόνια θα υπάρχουν άνθρωποι που θα "προγραµµατίζουν να 

παρακολουθήσουν.". Έχουµε τόσους πολλούς βετεράνους µαθητές, έχουµε τα βιβλία µου, τις κασέτες 

ήχου και τις βιντεοταινίες· όλα αυτά µπορούν να έχουν το αποτέλεσµα της διάδοσης του Φα και της 

σωτηρίας των ανθρώπων. Στην πραγµατικότητα, εσείς έχετε ήδη αναλάβει το ρόλο της κύριας 

δύναµης. Ιδιαίτερα σε αυτήν την πρόσφατη περίοδο σίγουρα είστε εσείς η κύρια δύναµη. Ένα άτοµο 

µπορεί να λάβει [τον Φα] χωρίς να του τον διδάξω άµεσα εγώ, σωστά; Εποµένως ούτως εχόντων των 

πραγµάτων, πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουµε περισσότερο από αυτή την άποψη και να βοηθήσουµε 

τους άλλους. Ειδικά όταν οι άλλοι έρχονται στους τόπους εξάσκησης να µάθουν, θα έλεγα ότι οι 

βοηθοί πρέπει να είναι ακόµα πιο υπεύθυνοι. Η ευθύνη σας δεν είναι µικρή – µην το βλέπετε σαν να 

συγκεντρώνεται απλά ανθρώπους µαζί. Πρέπει να κάνετε ότι καλύτερο µπορείτε να καταλάβετε τον 

Φα περισσότερο, να µελετάτε τον Φα περισσότερο, και να αντιλαµβάνεστε περισσότερα πράγµατα. 

 

Θέλω να θίξω ένα άλλο σηµείο ειδικότερα. Στους τόπους εξάσκησής µας, όλοι εκείνοι που είχαν 

προβλήµατα, που λοξοδρόµησαν, ή που έχασαν το µυαλό τους είναι αυτοί που έχουν ασκήσει άλλα 

τσιγκόνγκ και δεν εγκατέλειψαν τις άλλες επιδιώξεις τους – αυτό είναι σίγουρο και είναι αναµφίβολα 

έτσι. Είναι εκατό τοις εκατό από τις φορές [που έχει συµβεί αυτό] ότι άνθρωποι όπως αυτοί έχουν 

ασκήσει άλλα πράγµατα ή έχουν λατρέψει άλλα πράγµατα στα σπίτια τους που δεν έχουν 

εγκαταλείψει – αυτή είναι η µία περίπτωση. Η άλλη είναι ότι το Φάλουν τους έχει παραµορφωθεί, το 

οποίο επίσης έχει γίνει έτσι επειδή έχουν αναµίξει άλλο τσιγκόνγκ στην εξάσκησή τους ή τα έχουν 

αναµίξει στο µυαλό τους. Μπορώ να σας πω για αυτές τις δύο καταστάσεις – είναι εγγυηµένο ότι 

αυτές οι καταστάσεις είναι που προκάλεσαν τα προβλήµατα, και αυτές είναι οι µόνες δύο καταστάσεις 

για τις οποίες τα Σώµατα του Νόµου µου συνήθως δεν κάνουν τίποτα. Κι αυτό επειδή µόλις ασκήσουν 

άλλο τσιγκόνγκ και τα αναµίξουν στην εξάσκησή τους, δεν ανήκουν στον Φάλουν Ντάφα µας. Έτσι 

τα Σώµατα Νόµου µου δεν τους φροντίζουν και ο Φα δεν δίνεται σε αυτούς. Όταν αυτοί οι βρωµεροί 

δαίµονες βλέπουν ότι ένα τέτοιο άτοµο αρχίζει να ασκεί Φάλουν Ντάφα, φυσικά θα τον τιµωρήσουν 

και θα τον βλάψουν. ∆εν έχει τα µυαλά του και µπορεί να βλάψει το Φάλουν Ντάφα – αυτό το 

πρόβληµα µπορεί να εµφανιστεί. Μερικοί άνθρωποι θέλουν µόνο να ασκήσουν Φάλουν Ντάφα, αλλά 

θέλουν πάντα θέλουν να νοιώσουν κάτι ή να προσθέσουν άλλα πράγµατα, είτε στο µυαλό τους ή όταν 

κάνουν τις ασκήσεις. Συνήθως αισθάνονταν κάτι λίγο όταν ασκούσαν κάποιο άλλο τσιγκόνγκ· τώρα 

ασκούν Φάλουν Ντάφα και δεν το αισθάνονται άλλο, αλλά θέλουν ακόµα να το αισθανθούν. Αυτό δεν 

είναι προσκόλληση επιδίωξης; Μόλις προσθέσουν τα πράγµατα που κάποτε ασκούσαν, το Φάλουν 
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τους θα παραµορφωθεί και θα εµφανιστούν προβλήµατα µε τον Φα [τους] – αυτό είναι σίγουρο ότι θα 

συµβεί. 

 

Ερώτηση: Είναι το να ζει κάποιος µια καλύτερη ζωή το αληθινό νόηµα της ζωής; 

 

∆άσκαλος: Μερικοί άνθρωποι έχουν ακόµη και αυτήν την σκέψη: "Για ποιο λόγο καλλιεργούµαι σε 

Φο;" Αυτό δείχνει ότι η κατανόησή τους για τον Φο είναι πραγµατικά φτωχή – "ποια είναι η 

χρησιµότητα της καλλιέργειας σε έναν Φο;" Μη γελάτε – πραγµατικά δεν ξέρουν. Γιατί κάποιος 

καλλιεργεί τη Φύση του Φο; Κατ' αρχάς, κάνοντάς το αυτό µπορεί να επιτρέψει σε κάποιον να 

κρατήσει το ανθρώπινο σώµα για πάντα· δεύτερον, θα είναι αιώνια χωρίς βάσανα και θα βρίσκεται για 

πάντα σε µια θαυµάσια κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή είναι σύντοµη, έτσι η κράτηση του ανθρώπινου 

σώµατος είναι ένας λόγος· ένας άλλος είναι ότι οι Φο δεν υποφέρουν. Το µέρος όπου η ύπαρξή σας 

ξεκίνησε να υπάρχει είναι µια διάσταση πολύ υψηλή στον Κόσµο. [Εσείς] προέρχεστε από µια 

διάσταση του Κόσµου, και η αρχική φύση [σας] είναι καλόκαρδη. Ένα άτοµο περιµένει να 

καταστραφεί, ακριβώς επειδή έγινε κακό και έπεσε εδώ βαθµιαία. Αυτή είναι η διαδικασία. Τότε γιατί 

κάποιος επιστρέφει; Το µέρος όπου δηµιουργηθήκατε αληθινά είναι σε µια υψηλού επιπέδου 

διάσταση – αυτό είναι το πιο όµορφο µέρος και είναι εκεί που πρέπει να µένετε. 

 

Στα λόγια των Μεγάλων Φωτισµένων Όντων, είναι σαν οι άνθρωποι έχουν πέσει σε ένα λάκκο µε 

λάσπη και παίζουν εδώ µε τη λάσπη. Αλλά όλοι οι άνθρωποι ήρθαν µε αυτόν τον τρόπο και νοµίζουν 

ότι αυτό είναι πολύ καλό. Οι άνθρωποι νοµίζουν ότι είναι πολύ καλό - ενώ κυλιούνται µες στη λάσπη, 

πιστεύουν ότι είναι πολύ άνετοι και ότι τα πράγµατα είναι µια χαρά. Θα δώσουµε ένα παράδειγµα – 

αλλά όχι για να υποβιβάσουµε τους ανθρώπους. Πάρτε τα γουρούνια, για παράδειγµα. Κοιµούνται στο 

χοιροστάσιο και ζουν µέσα στη λάσπη µε τα περιττώµατα και τα ούρα, αλλά στο επίπεδο σκέψης τους 

αυτό φαίνεται πολύ καλό. Μόλις οι άνθρωποι ανέλθουν από αυτό το επίπεδο και κοιτάξουν πίσω θα το 

βρουν εξαιρετικά απαίσιο. Αυτός είναι ο λόγος. Λένε ότι οι άνθρωποι ανάµεσα στους καθηµερινούς 

ανθρώπους απλά κυλιούνται στη λάσπη και ότι είναι βρώµικα παντού. Αυτό είναι το νόηµα. Σε αυτό 

το βρώµικο περιβάλλον, πιστεύει ότι εάν είναι λίγο καθαρότερος από τους άλλους είναι καλύτερος. Η 

αλήθεια είναι, [ότι] µπορεί µόνο να πλύνει το καλυµµένο µε λάσπη σώµα του µε λασπωµένο νερό. 

Έτσι θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ καθαρότερος. 

 

Ερώτηση: Το αληθινό νόηµα της ζωής είναι να πετύχει κάποιος στην καλλιέργεια και να γίνει Φο; 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι «να γίνει Φο» αλλά «να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό.». Να 

ολοκληρώσει την καλλιέργεια και να επιστρέψει – αυτή είναι η αληθινή έννοια, έτσι το βλέπουν τα 

όντα των υψηλών επιπέδων. Αλλά εάν πάτε µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων και ρωτήσετε τον 

δάσκαλο στο σχολείο σας µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων, δεν θα σας πει αυτό, γιατί οι 

καθηµερινοί άνθρωποι δίνουν πάρα πολλή σηµασία στα πράγµατα των καθηµερινών ανθρώπων 

επειδή δεν µπορούν να δουν την αληθινή κατάσταση του Κόσµου. Γεµισµένοι µε γνώσεις που έχουν 

µεταδοθεί από τη ∆ύση, οι σηµερινοί άνθρωποι έχουν γίνει υπερβολικά απόλυτοι στη σκέψη τους. 

Αντ' αυτού έχουν φτάσει να γίνουν όλο και περισσότερο υλιστές, και µετρούν τα πάντα µε τις 

υπάρχουσες θεωρίες τους. Οι άνθρωποι βουλιάζουν όλο και πιο βαθειά ανάµεσα στους συνηθισµένους 

ανθρώπους. 

 

Ερώτηση: Σε ένα όνειρό µου έψαχνα παντού για τουαλέτα και βρήκα τελικά µία, αλλά όταν ξύπνησα 

είχα ήδη εκσπερµατώσει. Γιατί συνέβη αυτό; 

 

∆άσκαλος: Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Τα βουνά Γούντανγκ ήταν εκεί που ο Τζένγου, ή 

"Σουάνγου" –ο Μεγάλος Αυτοκράτορας Σουάνγου, όπως τον αποκαλούσαν στη Σχολή του Τάο– 

ασκούσε καλλιέργεια. Βρήκα την ιστορία καλλιέργειας του Σουάνγου στα βουνά Γούντανγκ. 

Περιέγραφε τη διαδικασία της καλλιέργειάς του, και υπήρχε ένα κεφάλαιο µέσα εκεί που περιέγραφε 

την ιστορία του. Είχε ασκήσει καλλιέργεια για πολλά χρόνια, περίπου σαράντα χρόνια, και ήδη είχε 

καλλιεργηθεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Μια ηµέρα, στο όνειρό του, ένας δαίµονας ήρθε να τον 

ενοχλήσει σε ένα σουρεαλιστικό επίπεδο, µεταµορφούµενος σε µια όµορφη, γυµνή γυναίκα. Ήταν 

ασταθής, δεν φύλαξε τον εαυτό του καλά, και αναστατώθηκε. Μετά από αυτό ήταν πολύ θυµωµένος 
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και γεµάτος λύπη. Σκέφτηκε: "Υπάρχει καθόλου ελπίδα για την καλλιέργειά µου; Έχω καλλιεργηθεί 

τόσα πολλά χρόνια αλλά ακόµα δεν έχω κατορθώσει τίποτα και ακόµα δεν µπορώ να ελέγξω το ίδιο 

το µυαλό µου." Σκέφτηκε ότι ήταν εντελώς αποτυχηµένος, θύµωσε µε τον εαυτό του, και κατέβηκε 

από το βουνό. Στο δρόµο του καθώς κατέβαινε, είδε µια ηλικιωµένη γυναίκα να τροχίζει µια βελόνα – 

τρόχιζε µια σιδερένια βέργα σε βελόνα. Ίσως οι αρχαίοι άνθρωποι τότε στο παρελθόν όλοι να τρόχιζαν 

βελόνες µε αυτό τον τρόπο. 

 

"Έει," ρώτησε την ηλικιωµένη γυναίκα, "γιατί χρησιµοποιείς τόσο παχιά βέργα για να τροχίσεις µια 

βελόνα;" Η ηλικιωµένη γυναίκα του είπε, "µετά από πολύ καιρό, αναπόφευκτα θα τροχιστεί σε 

βελόνα." Ο Τζένγου ξαφνιάστηκε. Καθώς αυτή η ηλικιωµένη γυναίκα τρόχιζε τη βελόνα έριξε νερό 

στο κύπελλό της, και συνέχισε να ρίχνει νερό ακόµα και όταν ήταν ήδη γεµάτο. Έτσι της είπε, "το 

νερό ξεχειλίζει." Του είπε, "Όταν είναι γεµάτο είναι φυσικό να χύνεται έξω." Στην πραγµατικότητα 

του έδινε µια υπόδειξη. Τα λόγια της εννοούσαν: "Κατά την καλλιέργειά σου, δεν πρέπει να 

σκέφτεσαι πάρα πολύ για αυτήν. ∆εν τα πήγες καλά τη µια φορά, θα τα πας καλά την επόµενη." 

∆ηλαδή το ανθρώπινο σώµα έχει ένστικτα, και όταν είναι γεµάτο απεκκρίνει. Αυτό υπαινισσόταν σε 

αυτόν. Αν και αυτή ήταν η ιστορία που ειπώθηκε, δεν είναι ωστόσο τελείως ολοκληρωµένη, και ίσως 

ούτε πολύ ακριβής. Αλλά µπορώ να σας πω ότι αυτό ίσως είναι έτσι. Είναι ακριβώς όπως µε την 

ερώτηση απ' το χαρτάκι που µόλις διάβασα – µπορεί έτσι να είναι τα πράγµατα κι εδώ. 

 

Ερώτηση: Όποτε κάνω τις ασκήσεις µε τις όρθιες στάσεις ή τον καθιστό διαλογισµό και µπαίνω στην 

κατάσταση εξάσκησης, θέλω να σταµατήσω την εξάσκηση. Αλλά µόλις σταµατήσω το µετανιώνω. 

Γιατί συµβαίνει αυτό; 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι παρέµβαση από τους δαίµονες τους δηµιουργηµένους από το ίδιο σας το µυαλό 

– οι συνηθισµένες ανθρώπινες προσκολλήσεις µπορούν να δηµιουργήσουν δαίµονες (η παρέµβαση 

από το κάρµα σκέψης). Γιατί; Επειδή οι ουσίες της κακής σκέψης που παράχθηκαν κατά το παρελθόν 

στο µυαλό σας και στην καρδιά σας έχουν µια επίδραση αντίστασης. Όταν καλλιεργείστε καλά αυτές 

οι κακές ουσίες καταστρέφονται. Γι' αυτόν τον λόγο δεν το αφήνουν αυτό να συµβεί και απλά δεν σας 

αφήνουν να ασκηθείτε. Γιατί πάντα διστάζετε στην καλλιέργεια; Σκέφτεστε στο κεφάλι σας: "Αυτό 

είναι, φτάνει, δεν θα ασκηθώ άλλο. Είναι τόσο δύσκολο." Επιτρέψτε µου να σας πω, υπάρχει ένας 

λόγος για αυτές τις σκέψεις – όταν δεν υπάρχει καµία παρέµβαση από εξωτερικούς δαίµονες, υπάρχει 

παρέµβαση από δαίµονες µέσα από τον εαυτό σας, και οφείλεται στα αποτελέσµατα που παράγουν 

αυτές οι κακές ουσίες. Όλη η ύλη και οι ουσίες είναι ευφυή όντα σε άλλες διαστάσεις. 

 

∆εν έχω πει αυτό; πρέπει να τα καταστρέψετε εάν θέλετε να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια, και µόνο 

αφού τα έχετε καταστρέψει θα µπορέσετε να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια και να ξεφορτωθείτε 

αυτές τις κακές σκέψεις. Μερικοί άνθρωποι δεν µπορούν να εισέλθουν σε γαλήνη στον διαλογισµό και 

πάντα έχουν σκέψεις που αναδεύουν. Αυτό συµβαίνει ακριβώς επειδή έχετε αυτές τις ουσίες. Κι αυτά 

είναι ζωντανά· προέρχονται από τις σκέψεις σας, έτσι λειτουργούν ως παρέµβαση. Εάν ολοκληρώσετε 

την καλλιέργεια θα καταστραφούν, θα µειώνονται όλο και λιγότερο, µέχρι να καταστραφούν εντελώς. 

Θα µπορούσαν να το αφήσουν αυτό να συµβεί; Όταν κάνετε άσκηση καλλιέργειας θα σας 

παρεµποδίσουν. 

 

Μερικοί άνθρωποι επίσης έχουν σκέψεις που λένε απαίσια πράγµατα για τον ∆άσκαλο ή λένε απαίσια 

πράγµατα για το Ντάφα µας. Πρέπει να αναγνωρίσετε ξεκάθαρα ότι δεν είναι η Κύρια Συνείδησή σας 

που θέλει να πει αυτά τα απαίσια πράγµατα. Αντ’ αυτού, προκαλείται από το κάρµα σκέψης σας, αυτή 

την κακή ουσία, που ανακλάται στις σκέψεις σας. Μόλις αυτό το πρόβληµα εµφανιστεί, αντισταθείτε 

του! Η Κύρια συνείδησή σας πρέπει να είναι ισχυρή, "Εσύ δεν µε αφήνεις να καλλιεργηθώ, αλλά εγώ 

επιµένω στην καλλιέργεια" – αποβάλετέ το σταθερά. Τότε, όταν το Σώµα του Νόµου µου βλέπει ότι ο 

νους σας είναι αποφασισµένος, θα αφαιρέσει ένα µεγάλο µέρος του κάρµα για σας. Γι' αυτό έχετε 

αυτήν την εµπειρία. 

 

Ερώτηση: Το επίπεδο καλλιέργειας ενός ατόµου είναι προκαθορισµένο, αλλά ο Ντάφα είναι 

απεριόριστος και κάποιος µπορεί επίσης να καλλιεργηθεί για να γίνει ένας υψηλού επιπέδου Μεγάλος 
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Φο. Αυτό σηµαίνει ότι αφότου ένα άτοµο καλλιεργηθεί ως το επίπεδό του, για παράδειγµα, το επίπεδο 

Άρχατ, ορκίζεται να καλλιεργηθεί ξανά απ’ την αρχή; 

 

∆άσκαλος: Εάν κάποιος έχει καλλιεργηθεί ως τη Θέση Επίτευξης Άρχατ και ήταν αρχικά 

προκαθορισµένος να φθάσει στην Ολοκλήρωση στη Θέση Επίτευξης Άρχατ, όµως λέει, "Όχι, θέλω να 

καλλιεργηθώ ακόµα υψηλότερα," εάν έχετε πραγµατικά αυτή την ικανότητα και κάνετε έναν άλλο 

όρκο, µπορείτε να καλλιεργηθείτε σε ένα ακόµα υψηλότερο επίπεδο. Υπήρξαν περιπτώσεις όπως 

αυτές στο παρελθόν, αλλά ήταν σπάνιες. Γιατί ήταν σπάνιες; Είναι επειδή συνήθως όταν η 

καλλιέργεια ενός ατόµου κανονίζεται, το επίπεδο που κανονίζεται για αυτόν κανονίζεται σύµφωνα µε 

την αρχική του κατάσταση· το ποσό των διαφόρων ουσιών καθορίζεται από την ικανότητά του να 

υποµένει. Έτσι, συνήθως δεν θα απέχει και πολύ. Αλλά υπάρχουν επίσης κάποιοι εξαιρετικά καλοί· 

κάποια από τα πράγµατά τους είναι κρυµµένα και δεν µπορούν να φανούν σε ορισµένα επίπεδα. 

Μερικοί άνθρωποι έχουν διαπιστώσει ότι όταν η καλλιέργειά τους φθάνει σε ένα ορισµένο επίπεδο, ο 

δάσκαλός τους, βλέποντας ότι δεν θα µπορούσε πλέον να τους καθοδηγήσει και να τους φροντίσει, 

αποσύρεται αυτόµατα, και κάποιος άλλος θα ανελάµβανε. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση. Όσο για 

την καθοδήγησή σας προς τα υψηλότερα επίπεδα, θα σας καθοδηγήσει προς τα υψηλά επίπεδα χωρίς 

να το ζητήσετε. 

 

Ερώτηση: Μια ηµέρα ονειρεύτηκα το ∆άσκαλο Λι. Ο ∆άσκαλος είπε: "Η κατάστασή σου είναι λίγο 

ιδιαίτερη." Φάνηκε να σηµαίνει ότι δεν ήµουν επαρκής από ορισµένες απόψεις. Κατόπιν ο ∆άσκάλος 

Λι ρύθµισε το σώµα µου και αισθάνθηκα την κοιλιά µου και τις καµάρες των ποδιών µου κάνουν 

"σσβα –"... 

 

Αυτό ήταν πολύ απλό. ∆εν σηµαίνει ότι δεν µπορείτε να καλλιεργηθείτε. Υπάρχουν άλλοι λόγοι για τα 

πράγµατα στην πορεία της καλλιέργειάς σας, και συνήθως τα Σώµατα του Νόµου µου µπορούν να τα 

επιλύσουν. Αυτή η κατάσταση δεν ήταν όνειρο, εφόσον ήταν πολύ ζωηρό και το βιώσατε πραγµατικά. 

Επειδή κατά τη διάρκεια της ηµέρας δεν µπορείτε να είστε αρκετά σταθεροί, δεν είστε ικανοί να 

βλέπετε πράγµατα ενώ είστε σε [κατάσταση] ντινγκ· έτσι δεν πειράζει εάν βλέπετε πράγµατα στα 

όνειρα. Είναι φυσιολογικό να µε συναντάτε σε όνειρα. 

 

Ερώτηση: Μπορώ να ψέλνω σιωπηλά "Τζεν-Σαν-Ρεν" στην καθηµερινή ζωή µου προκειµένου να τα 

πάω καλύτερα στην καλλιέργεια; 

 

∆άσκαλος: ∆εν υπάρχει τίποτα κακό µε το να ψέλνετε σιωπηλά "Τζεν-Σαν-Ρεν" στην καθηµερινή σας 

ζωή – αυτό δεν είναι πρόβληµα. Αλλά όταν κάνετε τις ασκήσεις δεν πρέπει να σκέφτεστε τίποτα. 

 

Ερώτηση: Η εφηµερίδα Απογευµατινή Ενηµέρωση της Τσανγκτσούν ανέφερε ότι αυτό το καλοκαίρι 

ένας συγκεκριµένος Θιβετιανός δάσκαλος έβγαλε ιερό λόγο και περισσότεροι από διακόσιοι ζωντανοί 

Φο παρακολούθησαν. Πώς θα έπρεπε να δούµε αυτό το ζήτηµα; 

 

∆άσκαλος: Οι µοναχοί και οι λάµα είναι κι αυτοί άνθρωποι. Μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν. 

Τα πράγµατα που κάνουν δεν γίνονται από Φο, ούτε αυτά τα πράγµατα τούς ζήτησαν οι Φο να τα 

κάνουν. Οι καθηµερινοί άνθρωποι θεωρούν αυτά τα πράγµατα πολύ σηµαντικά, αλλά οι καλλιεργητές 

πρέπει να ξέρουν τι συµβαίνει πραγµατικά. Το ίδιο πράγµα ισχύει και µε τα κηρύγµατα ιερών 

κειµένων – είναι απλά µια θρησκευτική δραστηριότητα καλλιεργητών. Εκτός αυτού, στην Τελική 

Περίοδο του Ντάρµα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα να κηρυχτεί. Ένα άλλο πράγµα είναι, όπως ξέρετε, 

είτε είναι µοναχοί είτε λάµα δεν έχει σηµασία – δεν µπορούν να αναµιχθούν στην πολιτική και τους 

νόµους µιας χώρας, και δεν πρέπει να παρεµβαίνουν στις υποθέσεις των καθηµερινών ανθρώπων. 

Κάνοντας κάποιου είδους παρέλαση, υποστηρίζοντας την αποκαλούµενη "ανεξαρτησία"... σκεφτείτε 

το ο καθένας, είναι αυτά πράγµατα που κάνει ένας καλλιεργητής; ∆εν είναι αυτές προσκολλήσεις, 

προσκολλήσεις των καθηµερινών ανθρώπων; Αυτοί οι άνθρωποι δεν δίνουν υπερβολική αξία σε 

πράγµατα των καθηµερινών ανθρώπων; ∆εν είναι αυτά τα πράγµατα προσκολλήσεις που ένας 

καλλιεργητής πρέπει να εγκαταλείψει; Θα έλεγα ότι το Φάλουν Ντάφα µας είναι µια αγνή γη εδώ – 

τολµώ να το πω αυτό, αφού οι µαθητές µας έχουν πραγµατικά υψηλές απαιτήσεις για το σίνσινγκ και 

ζητάµε οι µαθητές µας να δίνουν έµφαση στην καλλιέργεια του σίνσινγκ. Θα έλεγα ότι ακόµα και ένας 
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ήρωας ή ένας τύπος πρότυπου είναι, τελικά, µόνο ήρωας ή πρότυπο µεταξύ των καθηµερινών 

ανθρώπων. Απαιτούµε από εσάς να είστε ένα απολύτως εξαιρετικό άτοµο, να εγκαταλείψετε εντελώς 

τα συµφέροντά σας και να ζείτε ολοκληρωτικά για τους άλλους. Γιατί ζουν αυτά τα Μεγάλα 

Φωτισµένα Όντα; Ζουν εντελώς για τους άλλους. Έτσι οι απαιτήσεις µου για τους µαθητές είναι πολύ 

υψηλές, και οι µαθητές επίσης βελτιώνονται πολύ γρήγορα. 

 

Επιτρέψτε µου να σας δώσω ένα παράδειγµα. Αυτό που είπα µόλις τώρα δεν ήταν παρατραβηγµένο. 

Όποιο είδος συνεδρίων µεγάλης κλίµακας που διοργανώνονται από εµπορικές εταιρίες ή άλλες 

επιχειρήσεις κάπου στη χώρα αν γίνει, εάν χάσετε κάποιο από τα πράγµατά σας θα είναι πολύ 

δύσκολο να βρεθεί. Φυσικά, υπάρχει ένας αριθµός καλών ανθρώπων, αλλά ο αριθµός είναι µικρός. 

Όµως οτιδήποτε χαθεί κατά τα σεµινάρια του Φάλουν Ντάφα µας µπορεί να βρεθεί – αυτό συµβαίνει 

σε κάθε σεµινάριο. Σε σεµινάρια µε χιλιάδες ανθρώπους, ρολόγια, χρυσά περιδέραια, δαχτυλίδια, και 

χρήµατα όλων των ποσών –που κυµαίνονται από µικρά έως µεγάλα ποσά, ακόµη και πάνω από χίλια 

Γιουάν– έχουν βρεθεί και έχουν παραδοθεί. Θα το ανήγγελλα και ο ιδιοκτήτης θα ερχόταν να το 

πάρει. Οι µαθητές επίσης λένε ότι αυτή η κατάσταση ήταν συχνή τον καιρό της "εκµάθησης από τον 

Λέι Φενγκ" αλλά τώρα δεν έχει φανεί για πολλά χρόνια. Μετά τα σεµινάρια, όλοι οι µαθητές είναι σε 

θέση να απαιτήσουν από τον εαυτό τους να βελτιώσουν το σίνσινγκ τους, να είναι υπεύθυνοι προς 

τους άλλους και την κοινωνία, και να πειθαρχούν τους εαυτούς τους σε αυστηρά πρότυπα. Θα ήταν 

λάθος µου να πω ότι η δική µας είναι µια αγνή γη; 

 

Ερώτηση: Ένας µαθητής ξεφύλλισε µερικές σελίδες κάποιου -αποκαλούµενου "φυσικό" ή κάτι τέτοιο- 

βιβλίου τσιγκόνγκ, σε ένα σηµείο στο βιβλίο όπου διέψευδε τα άλλα [τσιγκόνγκ], καυχιόταν για το 

ίδιο, και κατηγορούσε το Φάλουν Ντάφα. Αφότου αυτός ο µαθητής διάβασε µερικές σελίδες, είδε µια 

σκιά του ζώου αυτού του τσιγκόνγκ να κινείται µέσα στο γκονγκ του. Αυτό είχε επιπτώσεις στο να 

µπει σε ηρεµία. Γιατί; 

 

∆άσκαλος: Έχουµε ήδη πει ότι δεν µπορείτε να διαβάζετε αυτά τα πράγµατα. Γιατί να τα διαβάσετε; 

Οι µαθητές που καλλιεργούνται αληθινά έχουν κάψει όλα αυτά τα ψεύτικα, κακά πράγµατα, εσείς 

όµως τα διαβάζετε ακόµα. ∆εν είναι το χάσµα ανάµεσα σε εσάς και σε αυτά τεράστιο; Η ανάγνωση 

αυτών από µέρους σας δεν έχει προκληθεί από µια προσκόλληση επιδίωξης; Μην διαβάζετε χαοτικά 

πράγµατα. Οι άνθρωποι στα αληθινά συστήµατα καλλιέργειας δεν βγαίνουν να διδάξουν αυτά τα 

πράγµατα και δεν αναµιγνύονται στις δικές σας υποθέσεις. Οι δάσκαλοι τσιγκόνγκ που διέδωσαν το 

τσιγκόνγκ έχουν τελειώσει τη δουλειά τους. Σήµερα ένα τσιγκόνγκ ξεφυτρώνει τη µια ηµέρα, και 

κάποιο άλλο την επόµενη. Όλα σχεδόν αυτά τα τσιγκόνγκ είναι ψεύτικα. Όταν είναι εκεί έξω 

αναστατώνουν και βλάπτουν τη διάδοση ενός ορθού Φα. 

 

Όλοι οι δάσκαλοι τσιγκόνγκ που γνωρίζουν έχουν σταµατήσει να διδάσκουν. ∆εν παρεµποδίζει τον 

Φα όταν κάποιος συνεχίζει να διδάσκει; Κάνοντας αυτό που έπρεπε να γίνει, έχει προσφέρει σπουδαία 

υπηρεσία, αλλά εάν κάνετε κάτι περισσότερο θα παρεµβαίνετε. Έτσι βασικά όλοι οι ψεύτικοι 

δάσκαλοι τσιγκόνγκ που είναι έξω για τα χρήµατα, κάνοντας όνοµα για τον εαυτό τους και για 

εγωιστικό κέρδος, είναι δαίµονες. ∆εν ξέρουν ότι είναι δαίµονες. Αλλά δεν το έχουµε δηλώσει αυτό 

απολύτως στα σεµινάριά µας, κυρίως εξ αιτίας µιας ανησυχίας ότι µερικοί άνθρωποι δεν θα ήταν σε 

θέση να το δεχτούν. Στην πραγµατικότητα, αυτά είναι βασικά παρέµβαση δαιµόνων. 

 

Ερώτηση: Γιατί οι µαθητές έχουν πάντα κακές σκέψεις να αναδύονται όταν κάνουν τις ασκήσεις σε 

ηρεµία; 

 

∆άσκαλος: Σωστά. Αυτό είναι το ίδιο µε αυτό που µόλις πριν είπα. Επειδή ένα άτοµο έκανε κακά 

πράγµατα στο παρελθόν και παράχθηκαν παντός είδους σκέψεων, αυτές οι ουσίες υπάρχουν και αυτά 

τα πράγµατα ασκούν επίδραση. Όταν κάθεστε εκεί να κάνετε τον διαλογισµό, αυτές οι κακές σκέψεις 

– όπως η επιθυµία να πείτε κακά πράγµατα για άλλους ή το να σκέφτεστε κακά πράγµατα – µπορεί να 

σας εξαναγκάσουν να σκεφτείτε. Είναι ακριβώς οι κακές ουσίες που δηµιουργήθηκαν από τις παλιές 

σκέψεις σας που ακόµα έχουν επίδραση. Μπορεί ακόµη και να πείτε απαίσια πράγµατα για το 

∆άσκαλο. Μη στεναχωριέστε. Προσπαθήστε όσο καλύτερα µπορείτε να το καταστείλετε και να το 

αποδιώξετε, και θα εξαλειφθεί. Σιγουρευτείτε ότι αποδιώχνετε αυτόν τον τύπο κακής σκέψης. Αλλά 
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µην ανησυχείτε όταν εµφανίζονται – δεν είστε εσείς που θέλετε να πείτε αυτά τα απαίσια πράγµατα 

για το ∆άσκαλο, αλλά η αντανάκλαση του κάρµα σκέψης στο µυαλό σας. 

 

Ερώτηση: Όταν ένας µαθητής κάνει τις ασκήσεις σε ηρεµία, ένας άλλος µαθητής µιλά πάντα µε 

άλλους για το πώς το τάδε τσιγκόνγκ κατεχόταν από µια νυφίτσα. Έτσι ο µαθητής ονειρεύτηκε 

κάποιον να του διδάσκει πώς να κάψει θυµίαµα µια νύχτα. Γιατί; 

 

∆άσκαλος: Στο µέλλον δεν πρέπει να λέτε αυτά τα λόγια πολύ άµεσα στους ανθρώπους που ασκούν 

άλλα ανακατεµένα τσιγκόνγκ. Μερικοί από τους µαθητές µας έχουν καλούς φίλους που ασκούν αυτά 

τα κατεχόµενα τσιγκόνγκ, και δεν πειράζει εάν τους πείτε για αυτά· είναι καλύτερο τους το πείτε 

έµµεσα. Εάν πάτε σε πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρετε και που ασκούν κατεχόµενο τσιγκόνγκ και 

συζητάτε για το πόσο κακό είναι το τσιγκόνγκ τους, φυσικά θα σας επιτεθούν, θα συνενωθούν 

εναντίον σας, και ίσως ακόµα πουν και µερικά βροµόλογα. Πρέπει να αποφεύγουµε αυτά τα 

προβλήµατα. Εµείς πιστεύουµε στο να συµβουλεύουµε τους ανθρώπους να κάνουν καλό. Εάν 

µπορούν να το καταλάβουν, θα το καταλάβουν. Αλλά πρέπει να ότι καλύτερο µπορούµε για να 

αποφύγουµε αυτά τα πράγµατα. Αυτοί οι άνθρωποι που αληθινά έχουν µπει στις πόρτες εκείνων των 

τσιγκόνγκ και δεν είναι πρόθυµοι να βγουν, έχουν ήδη µπει σε µια στρεβλή εξάσκηση και έχουν µπει 

σε µια κακή πορεία· η φύση τους έχει ήδη εξαπατηθεί και χαθεί – ή τουλάχιστον, η ποιότητα Φώτισής 

τους δεν είναι καλή. Εάν αυτοί οι άνθρωποι µπορούν να αναποδογυρίσουν σε µια νέα πορεία, φυσικά 

είναι καλό· εάν δεν γυρίσουν γύρω, δεν είναι σωστό εάν επιµείνετε να τους πείσετε. Σε κάθε 

περίπτωση, δώστε προσοχή στην προσέγγιση και τις µεθόδους σας. Απλά δώστε προσοχή σε αυτά τα 

πράγµατα και θα είναι µια χαρά. Τα κακά πράγµατα δεν θα είναι σε θέση να σας βλάψουν. 

 

Ερώτηση: Μερικοί άνθρωποι φωτογραφίζουν και κάνουν αντίγραφα ηµερολογίων [που έχουν εικόνες 

του ∆ασκάλου πάνω τους] και µετά τα πουλούν στους µαθητές σε τιµή κόστους, χωρίς να κερδίζουν 

τίποτα. Μπορούν να το κάνουν αυτό; 

 

∆άσκαλος: Θα σας πω τι νοµίζω για αυτά τα πράγµατα. Αυτός ο µαθητής µας είναι καλός, αυτό το 

κάνει για τους άλλους, και σε γενικές γραµµές δεν παραβιάζει τίποτα. Αλλά υπάρχει το ζήτηµα των 

χρηµάτων που ανταλλάσσονται – ακόµα κι αν πωλείται στο κόστος, ακόµα περιλαµβάνει χρήµατα. 

Νοµίζω ότι πρέπει όσο καλύτερα µπορούµε να αποφεύγουµε αυτά τα πράγµατα και να µην µπλέκουµε 

χρήµατα. Ο λόγος είναι ότι εάν αναµιγνύετε χρήµατα, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα µπορεί να 

θεωρήσετε ότι κάτι είναι άδικο, και αφότου συνεχίζετε να κάνετε αυτά τα πράγµατα µπορεί να 

αρχίσετε να θέλετε διασφαλίσεις: "Νοµίζω πως βγαίνω ζηµιωµένος, µήπως θα έπρεπε τα έξοδα του 

ταξιδιού µου να βγουν από αυτό;" ή, "Μήπως θα έπρεπε οι απώλειές µου να αποζηµιωθούν;" Μπορεί 

να ενθαρρύνει παντός είδους προσκολλήσεων στους ανθρώπους και να τους οδηγήσει βαθµιαία να 

µην το χειρίζονται καλά. Έτσι σιγουρευτείτε ότι δίνετε προσοχή σε αυτά τα πράγµατα. 

 

Ξέρετε, γιατί σας ζητάµε να µην µπλέκεστε µε χρήµατα; Προκειµένου να κρατηθούν οι άνθρωποι 

µακριά από την ανάµειξη χρηµάτων και ιδιοκτησίας, δυόµισι χιλιάδες χρόνια πριν ο Σακιαµούνι 

οδήγησε τους άλλους να καλλιεργηθούν σε απόµακρα και γεµάτα µε πυκνά δάση βουνά. Ο κάθε ένας 

τους είχε µόνο µια κούπα για να ζητιανεύει, και ο Σακιαµούνι έδωσε ακόµη και µια διάλεξη πάνω 

στον Φα σχετικά µε την κούπα – δεν µπορεί καν να είναι κάποιος προσκολληµένος σε µια κούπα. Εάν 

αυτά τα πράγµατα δεν αντιµετωπιστούν καλά µπορούν να παρεµποδίσουν ένα άτοµο και να έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στην καλλιέργειά του. Έτσι σιγουρευτείτε να είστε προσεκτικοί µε αυτό. Μήπως 

ο Ιησούς δεν οδηγούσε επίσης τους ανθρώπους να τρώνε οπουδήποτε τύχαινε να βρίσκονται, χωρίς 

την ανάµειξη χρηµάτων; Τονίζω απλά αυτό το σηµείο µέσω αυτού του παραδείγµατος. Μπορεί µην 

είστε σε θέση να το καταλάβετε πολύ βαθιά. Πρέπει να πάρω ένα ορθό µονοπάτι, και δεν µπορώ να 

σας διδάξω να κάνετε αυτά τα πράγµατα. Εάν µετά από πολλά χρόνια οι άνθρωποι πουν, "Υπήρξαν 

άνθρωποι που το έκαναν αυτό τον καιρό του Λι Χονγκτζί," θα µπορούσε αυτός ο Φα ακόµα να 

κληρονοµηθεί; Θα τελείωνε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα – θα τελείωνε πολύ σύντοµα. Μερικοί 

άνθρωποι θέλουν να έχουν τη φωτογραφία µου. Εάν τη θέλετε, τραβήξετε την οι ίδιοι ή εµφανίστε την 

οι ίδιοι. Αλλά πρέπει να κάνουµε ότι καλύτερο µπορούµε να το κρατήσουµε αυτό µεταξύ των 

µαθητών µας. Στο µέλλον µπορεί δηµόσια να εκδώσουµε αυτά τα πράγµατα στην κοινωνία, επειδή 

ακόµη και τα ηµερολόγια µε τις εικόνες µου έχουν πάνω τους τον αύξοντα αριθµό του εκδότη. Στο 



30 

µέλλον θα διαχειριστούµε αυτά τα πράγµατα κεντρικά. Να είστε βέβαιοι να µην ενεργήσετε από µόνοι 

σας· µπορεί ακόµη και να βλάψετε τον Ντάφα εάν δεν το χειριστείτε καλά. 

 

Πώς τα πουλάτε; Ούτε η πώληση τους στο κόστος δεν είναι αποδεκτή. Βεβαιωθείτε να µην 

αναπτύξετε αυτήν την προσκόλληση – δεν εξυπηρετεί καµία χρήση. Η καλλιέργεια και η βελτίωση 

του εαυτού σας [παράλληλα] µε τη βοήθεια προς τους άλλους δεν είναι απαραίτητο να παίρνουν αυτή 

τη µορφή. Έχοντας τους ανθρώπους να µάθουν για τον Φα και λέγοντας στους ανθρώπους λίγα για 

τον Φα είναι καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Η βελτίωση του σίνσινγκ ενός ανθρώπου είναι πολύ 

καλύτερο από τα πράγµατα που έχουν µια εξωτερική µορφή. Αφήστε την Ερευνητική Κοινότητα του 

Φάλουν Γκονγκ να διαχειριστεί αυτά τα πράγµατα. Η Γενική Ένωση, τα παρακλάδια και οι 

τοποθεσίες βοήθειας δεν επιτρέπεται να αναµιχθούν µε χρήµατα. Η Ερευνητική Κοινότητα του 

Φάλουν Γκονγκ µας πάντα παίρνει πρώτα την έγκρισή µου πριν κάνει οτιδήποτε. Κάνοντας πράγµατα 

από µόνοι σας κάτω από παντός είδους προφάσεων δεν είναι αποδεκτό, παραβιάζει τα δικαιώµατά 

µας, και δεν επιτρέπεται από τους νόµους της κοινωνίας. 

 

Ερώτηση: Κάποιος θέλει πραγµατικά να καλλιεργήσει το σίνσινγκ του. Αλλά στην καθηµερινή ζωή 

του δεν έχει τίποτα που να προκαλεί το µυαλό του, ούτε έχει κάποια όνειρα. Ανησυχεί ότι ο ∆άσκαλος 

δεν τον φροντίζει. 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα. Το τι φέρει ο καθένας µαζί του και η κατάσταση του κάθε 

ατόµου είναι διαφορετική· έτσι το τι φέρει µπορεί να είναι περίπλοκο. Φυσικά, µπορώ επίσης να σας 

δώσω ένα παράδειγµα - κι αυτό δεν έχει να κάνει µε κάποιον συγκεκριµένα. Ένας µικρός αριθµός 

ανθρώπων προέρχεται από πολύ υψηλά επίπεδα, και δεν χρειάζεται να υποµείνουν δυσκολίες. Έχουν 

έρθει να αφοµοιωθούν µε αυτόν τον Φα, και έχουν τελειώσει µόλις αφοµοιωθούν. Υπάρχουν µερικοί, 

ένας πολύ µικρός αριθµός, που είναι έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι απαραιτήτως η κατάσταση που 

αναφέρατε. Απλά τονίζω αυτό το σηµείο. Πολλά άτοµα µπορεί να έχουν όλα τα είδη παραγόντων. 

Αλλά, είτε υφίστασθε δυσκολίες είτε όχι, η αφοµοίωση µε αυτόν τον Φα και η µελέτη αυτού του Φα 

είναι το πιο κρίσιµο. 

 

Ερώτηση: Ένας ικανός αριθµός µαθητών ονειρεύτηκε ότι ο ∆άσκαλος τους δίδασκε ασκήσεις που δεν 

είναι µέρος των πέντε ασκήσεων; Τι πρέπει να κάνουν; 

 

∆άσκαλος: Εάν οι κινήσεις δεν είναι µέρος των πέντε ασκήσεων, τότε είναι δαίµονες που ήρθαν να 

σας διδάξουν - αυτά είναι όλα ψεύτικα, και σίγουρα δεν ήµουν εγώ που ήρθα να σας διδάξω. Αυτό 

που εγώ σας διδάσκω σήµερα είναι µόνο αυτές οι πέντε ασκήσεις, και αυτές είναι αρκετές για να 

αλλάξουν το σώµα σας και να αναπτύξετε µέσω εξάσκησης όλες τις ειδικές ικανότητες και τα απτά 

πράγµατα. Το γκονγκ που καθορίζει αληθινά το επίπεδό σας θα είναι επαρκές, επειδή [αυτό] δεν 

αναπτύσσεται µέσω της εξάσκησης των ασκήσεων. Όταν τα ασκείτε [αυτά] στα όνειρά σας και 

συνειδητοποιείτε τι συµβαίνει, πρέπει να σταµατήσετε. Εάν τα ασκείτε σηµαίνει ότι το σίνσινγκ σας 

δεν είναι ακόµα πολύ στερεό - εάν ήταν στερεό θα το συνειδητοποιούσατε µόλις εµφανιζόταν η 

σκέψη. 

 

Ερώτηση: Τι συµβαίνει εάν κάποιος πεθάνει χωρίς να φτάσει στην Ολοκλήρωση στην καλλιέργεια; 

 

∆άσκαλος: Εάν κάποιος δεν έχει καλλιεργηθεί ως την Ολοκλήρωση, εάν δεν έχει φθάσει στην 

Ολοκλήρωση, αλλά έχει επιτύχει µια Θέση Επίτευξης, έχει επίσης επιτύχει στην καλλιέργεια. Αλλά, 

εάν δεν έχει πάει πέραν του «Νόµου του Τριπλού Κόσµου» η κατάστασή του δεν είναι τόσο καλή. 

Όµως, ακόµα και χωρίς να ξεπεράσει «τον Νόµο του Τριπλού Κόσµου» µπορεί να πάει κάπου στα 

διάφορα επίπεδα διαστάσεων µέσα στα Τρία Βασίλεια. Σε οποιοδήποτε επίπεδο έχει καλλιεργηθεί 

είναι εκεί όπου θα είναι, και αυτό είναι καλό για αυτόν, επίσης. Εάν πει: "Αυτό δεν είναι αρκετά καλό. 

∆εν τελείωσα την καλλιέργεια, έτσι ορκίζοµαι να συνεχίσω την καλλιέργεια στην επόµενη ζωή", τότε 

αυτό θα τον αναγκάσει να καλλιεργηθεί αληθινά στην επόµενη ζωή του και να συνεχίσει να 

καλλιεργείται. Υπάρχει ένα πράγµα, ωστόσο: εάν ένα άτοµο δεν µπορεί να χειριστεί καλά τον εαυτό 

του είναι πολύ επικίνδυνο, [και] εάν πάλι δεν µπορεί να καλλιεργηθεί καλά, θα πέσει όπως παλιά και 
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θα είναι ακόµα χειρότερα από πριν. Εάν καλλιεργηθεί καλά, θα είναι καλύτερος από πριν. Αυτή είναι 

η σχέση που υπάρχει. 

 

Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας του σίνσινγκ, κάθε στιγµή φοβάµαι ότι θα κάνω λάθη. 

Πάντα αξιολογώ τα πράγµατα µε τον Φα, αλλά ακόµα έχω προβλήµατα. Αναρωτιέµαι εάν αυτό που 

κάνω είναι σωστό. 

 

∆άσκαλος: Ανησυχείτε για ό,τι κάνετε - πιστεύω ότι δεν πρέπει να είστε τόσο προσκολληµένοι. Είναι 

πραγµατικά δύσκολο να ισορροπηθεί αυτή η σχέση: εάν σκέφτεστε για αυτό πολύ, είναι 

προσκόλληση, εάν το σκέφτεστε λίγο, προφανώς είστε φοβισµένοι µην κάνετε κάτι λάθος. ∆εν νοµίζω 

ότι πρέπει να φτάσουµε σε σηµείο να φέρνουµε σε ένταση το νου µας. Έτσι όποτε κάνουµε κάτι, 

σχετικά µε τα συνηθισµένα πράγµατα γνωρίζουµε αµέσως εάν είναι καλά ή κακά. Εκτός αυτού, δεν 

πρέπει να έχετε τόσα πολλά πράγµατα - αφότου εγκαταλείπετε ένα πράγµα ένα άλλο εµφανίζεται. 

Νοµίζω ότι όταν έχει να κάνει µε πράγµατα µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων, ξέρετε εάν είναι 

καλά ή κακά χωρίς να τους δώσετε ούτε καν µια σκέψη. Πρέπει να σκεφτόµαστε πέρα από τα 

πράγµατα που συµβαίνουν ξαφνικά, και να εξετάζουµε εάν είναι καλά ή κακά. Εάν σκέφτεστε έτσι 

την κάθε στιγµή, εάν σκέφτεστε έτσι όποτε κάνετε κάτι, και σκέφτεστε ακόµη έτσι και όταν κάνετε 

τετριµµένα πράγµατα, θα έλεγα ότι είστε πάρα πολύ προσκολληµένοι. Καλλιεργηθείτε αξιοπρεπώς και 

ορθά, και εστιάστε στα µεγάλα πράγµατα. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλλιέργειας, 

όταν έχει να κάνει µε κάτι που δεν έχετε συνειδητοποιήσει και κάνετε λάθος και δεν µπορείτε να το 

χειριστείτε καλά, πιστεύω που είναι επειδή δεν έχετε καλλιεργηθεί σε εκείνο το σηµείο. ∆εν έχετε 

πραγµατοποιήσει ορισµένα πράγµατα ακόµα, έτσι µην προσκολλάστε σε αυτά. Όταν έρθει η ώρα για 

µια προσκόλληση να αφαιρεθεί θα φανερωθεί φυσικά. 

 

Ερώτηση: Η καλλιέργεια αµφότερων της φύσης και της ζωής ενός ατόµου συνδυάζεται µε το 

Αρχέγονο Βρέφος (Γιουάνγινγκ), σωστά; 

 

∆άσκαλος: Ένας άλλος τρόπος να θέσουµε είναι ότι καλλιεργείτε αµφότερα τη φύση και τη ζωή σας, 

και οι αλλαγές του µπέντι και του καλλιεργηµένου Αρχέγονου Βρέφους θα συνδυαστούν µε το 

Αρχέγονο Πνεύµα σας (Γιουάνσεν) - θα συνδυαστούν σε ένα σώµα. 

 

Ερώτηση: Η κατανάλωση του κρέατος παράγει κάρµα; 

 

∆άσκαλος: Αυτή καθαυτή η κατανάλωση του κρέατος δεν παράγει κάρµα, ούτε συνεπάγεται φόνο. Η 

κατανάλωση του κρέατος δεν είναι η ίδια προσκόλληση - η κατανάλωση του κρέατος µπορεί να 

ενθαρρύνει την προσκόλληση ενός ατόµου στο άρωµα του κρέατος. 

 

Ερώτηση: Ο καθένας έχει ένα περιορισµένο ποσό αρετής (ντε), και η καλλιέργεια σε ένα υψηλό 

επίπεδο είναι προκαθορισµένο. Αφότου ένα άτοµο φθάσει στο Ξεκλείδωµα του Γκονγκ και τη 

Φώτιση, µπορεί να συνεχίσει να συσσωρεύει αρετή και να βελτιώνεται; 

 

∆άσκαλος: Η αρετή [ενός ατόµου] είναι περιορισµένη, και αφότου φθάσει στο Ξεκλείδωµα του 

Γκονγκ και τη Φώτιση δεν µπορεί καθόλου να βελτιωθεί περαιτέρω. Αυτό είναι επειδή αφότου φθάσει 

στο Ξεκλείδωµα του Γκονγκ ένα άτοµο βλέπει τα πάντα, είναι σε επαφή µε τα πάντα, και 

καταλαβαίνει τα πάντα, έτσι το ζήτηµα της ποιότητας Φώτισης δεν υπάρχει πλέον. Εάν ένα άτοµο 

µπορούσε να γνωρίζει πλήρως ενώ υποµένει δυσκολίες και να καλλιεργείται στα υψηλά επίπεδα, 

ποιος δεν θα το έκανε; Γιατί ένας Φο καλλιεργείται πολύ αργά όταν συνεχίζει να καλλιεργείται προς 

τα πάνω; Είναι επειδή δεν έχει σχεδόν κανέναν τρόπο να υποµείνει δυσκολίες. Μόνο όταν κάνει 

ιδιαίτερες συνεισφορές µπορεί να βελτιωθεί λίγο. Υπάρχει αυτός ο λόγος. Εάν η αρετή ενός ατόµου 

δεν είναι επαρκής, υπάρχει κάρµα. Αφότου υποµείνει κάποιος δυσκολίες το κάρµα µπορεί να 

µετασχηµατιστεί – να µετασχηµατιστεί σε αρετή. Εάν το άτοµο είναι αληθινά ικανό να συνεχίσει την 

καλλιέργεια, "µπορώ να συνεχίσω την καλλιέργεια· θέλω ακόµα να καλλιεργηθώ", τότε µπορεί να 

πάρει το κάρµα των στενών συγγενών ή των καλών φίλων του, και µπορεί να το ξεπληρώσει και να το 

µετατρέψει σε αρετή. Εν πάση περιπτώσει, είναι πραγµατικά δύσκολο, επειδή πηγαίνει χέρι-χέρι µε το 

σίνσινγκ του ατόµου και πόσο η καρδιά και ο νους του µπορούν να το χειριστούν. Γι’ αυτό όταν 
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φθάνει (επιτυγχάνεται) σε ένα ορισµένο σηµείο είναι γεµάτο(πλήρες), και δεν µπορεί να γεµίσει 

περαιτέρω – εκδηλώνεται µε αυτόν τον τρόπο. Ένα άτοµο που υποµένει περισσότερη δυσκολία µπορεί 

να γίνει κακός, να πέσει κάτω, και να καλλιεργηθεί µάταια επειδή η ικανότητά του δεν είναι αρκετή. 

 

Ερώτηση: Ο Σακιαµούνι είχε ήδη φθάσει στο Ξεκλείδωµα του Γκονγκ. Γιατί του πήρε σαράντα εννέα 

χρόνια διδασκαλίας του Φα προτού επιτύχει τη θέση Ταθαγκάτα; 

 

∆άσκαλος: Εάν ένα άτοµο από ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο - κάποιος που ξεπερνά το Ταθαγκάτα 

πολλές φορές – καλλιεργηθεί, είναι δυνατό αφότου φθάσει στο ξεκλείδωµα του γκονγκ να µην 

χρειαστεί σαράντα εννέα χρόνια, και να είναι σε θέση να φθάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αφότου 

περάσει από τη µισή διαδικασία που έκανε ο Σακιαµούνι ή ακόµα και µια πιο σύντοµη διαδικασία. 

Αυτό σχετίζεται µε την εγγενή ποιότητά του, σχετίζεται άµεσα µε το επίπεδο στο οποίο είναι, και έχει 

πολύ να κάνει µε το επίπεδο που ήταν στην προηγούµενη ζωή του. Αυτό ποικίλλει από άτοµο σε 

άτοµο. 

 

Ερώτηση: Ο Σακιαµούνι έφθασε στο επίπεδο Ταθαγκάτα µετά από σαράντα εννέα χρόνια. Ποιος 

εξέλιξε το γκονγκ για αυτόν; Η Φώτισή του ήταν Ξαφνική ή Βαθµιαία; 

 

∆άσκαλος: Η Φώτισή του ήταν Ξαφνική. Ήρθε για να σώσει τους ανθρώπους, και όχι να ασκήσει 

καλλιέργεια. Ποιος εξέλιξε γκονγκ για αυτόν; Κανένας δεν εξέλιξε γκονγκ για αυτόν. Ο οποιοσδήποτε 

που έρχεται κάτω να κάνει αυτά τα πράγµατα πρέπει να συζητήσει το εγχείρηµα µε πολλά Μεγάλα 

Φωτισµένα Όντα προτού κατέβει. Βλέπει πώς το πράγµα που πρόκειται να κάνει κανονίζεται. Αφού 

κανονιστεί, ακολουθείται το σχέδιο - πότε θα φθάσει στο Ξεκλείδωµα του Γκονγκ, πότε θα φθάσει 

στην Ολοκλήρωση, και πότε η αποστολή θα ολοκληρωθεί. Όλα αυτά είναι προκαθορισµένα. Το 

φθάσιµό του στο Ξεκλείδωµα του Γκονγκ του και τη Φώτιση δεν είναι σαν αυτό που λέµε εµείς. 

Μπορεί να µην το καταλάβετε επαρκώς. Αυτό σηµαίνει, ότι η µνήµη του ξεκλειδώνεται ξαφνικά, 

ανακαλεί τι καλλιέργησε στο παρελθόν, το φέρνει έξω και το διδάσκει στους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι 

ο Φα που ο Σακιαµούνι δίδαξε τότε, ο Φα από τις θρησκείες, και ο Φα από το Βουδισµό δεν είναι 

πολύ υψηλού επιπέδου. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το επίπεδο του Σακιαµούνι δεν είναι υψηλό. Είναι 

επειδή ο Σακιαµούνι δεν δίδαξε όλα τα πράγµατά του - αυτό που δίδαξε στόχευε τους ανθρώπους που 

µόλις είχαν προκύψει από µια πρωτόγονη κοινωνία δυόµισι χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό δεν ήταν ο Φα 

του στην ολότητά του. 

 

Ερώτηση: Η εξέλιξη του γκονγκ πραγµατοποιείται µόνο στον διαλογισµό; Ή συµβαίνει την ίδια 

στιγµή που βελτιώνεται το σίνσινγκ; 

 

∆άσκαλος: Κάνοντας τον διαλογισµό, κάνοντας τις ασκήσεις, υποφέροντας δυσκολίες και 

υποµένοντας δοκιµασίες, και ενώ υποµένετε δοκιµασίες, κατά τη διάρκεια όλων αυτών το γκονγκ 

εξελίσσεται. Η διαδικασία της βελτίωσης του σίνσινγκ είναι επίσης η αύξηση του γκονγκ που 

καθορίζει το επίπεδο ενός ατόµου. 

 

Ερώτηση: Μερικοί άνθρωποι λένε ότι η Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα έχει γίνει ένας Βούδας; 

 

∆άσκαλος: Μην πιστεύετε τις ανοησίες των άλλων. Θα σας πω, όταν έφθασε η Τελική Περίοδο του 

Ντάρµα τα Φωτισµένα Όντα όλα σταµάτησαν να κάνουν οτιδήποτε για την ανθρώπινη κοινωνία, και 

δεν τους επιτρέπεται να κάνουν τίποτα για αυτό άλλο. Επί πλέον, κατά τη διάρκεια του καιρού της 

Τελευταίας Καταστροφής η κατάστασή τους είναι πολύ δύσκολη, επίσης, και δεν µπορούν ούτε καν 

να φροντίσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Λόγω αυτών των πραγµάτων, έχουν εµφανιστεί 

προβλήµατα και στα επίπεδα που βρίσκονται. Σας το έχω πει αυτό στο παρελθόν - είπα ότι κανένας 

δεν φροντίζει τα πράγµατα τώρα. ∆εν έλεγα κάτι συγκλονιστικό. Σας λέω, αυτά τα πράγµατα είναι 

απολύτως αληθινά. ∆εν έχει σηµασία εάν λατρεύετε το Βούδα ή λατρεύετε τις εικόνες διαφορετικών 

θρησκειών – δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά. Ένας µικρός αριθµός τους µπορεί να έχουν µια αιθέρια 

εικόνα πάνω σε τους, αλλά δεν µπορούν να κάνουν τίποτα εκτός από το να µιλήσουν. Αυτή είναι η 

περίοδος της Τελευταίας Καταστροφής, και έτσι είναι τα πράγµατα κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. 
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Το γκονγκ της Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα που οι άνθρωποι γνωρίζουν σήµερα, δηλαδή η 

Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα που οι άνθρωποι λάτρευαν µερικά χρόνια πριν, είναι πραγµατικά λίγο 

υψηλότερη από έναν Ταθαγκάτα Βούδα ή τον Αµιτάµπα. Αυτό είναι επειδή µια Μεγάλη Μποντισάτβα 

είναι ο ίδια ένας Βούδας. Αλλά δεν έχει φθάσει στο επίπεδο Ταθαγκάτα. Όµως κάποια από τα γκονγκ 

της µπορούν να ξεπεράσουν αυτά ενός Ταθαγκάτα. Αυτό είναι επειδή αυτό που καλλιεργεί είναι 

Μποντισάτβα, και κάνει τα δικά της πράγµατα. Υπάρχουν πολλές υψηλών επιπέδων και εµβριθείς 

αρχές σε αυτό. ∆εν µπορώ να πω περισσότερα, γιατί οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να γνωρίζουν για 

αυτά τα πράγµατα. Είναι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουµε, και δεν υπάρχει κάποια ιεραρχική 

σχέση όπως αυτές µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων. Είναι διαφορετικές. 

 

Ερώτηση: Μερικοί άνθρωποι λένε ότι οι Άρχατ και οι Μποντισάτβες στον Παράδεισο Φάλουν είναι 

υψηλότεροι ακόµα και από τους Βούδες άλλων παραδείσων. Αυτό αληθεύει; 

 

∆άσκαλος: Θα µπορούσατε να πείτε ότι είναι έτσι. Είναι σωστό να πούµε ότι οι Φο σε µερικούς 

παραδείσους είναι υψηλότεροι από τους Φο σε άλλους παραδείσους, επειδή το επίπεδο του 

παραδείσου του Φο καθορίζει επίσης τη θέση του παραδείσου. Εάν ένας Βούδας επιπέδου Ταθαγκάτα 

οδηγεί επίσης πολλούς ανθρώπους που έχουν φθάσει στη Θέση Επίτευξης του Βούδα, θα υπάρξουν 

επίσης διαφορές στα επίπεδά τους. Αυτό το φαινόµενο υπάρχει και σε ολόκληρο τον Παράδεισο 

Φάλουν. Λέγεται ότι οι Άρχατ ή οι Μποντισάτβες στον παράδεισο Φάλουν είναι υψηλότεροι από 

Βούδες σε άλλους παραδείσους, [επειδή] το επίπεδο του Παραδείσου Φάλουν είναι πολύ υψηλό. Ο Φα 

που µεταδίδουµε σήµερα είναι απλά απέραντος. ∆εν είναι περιορισµένος στον παράδεισο Φάλουν. 

Αυτό που σας έχω πει είναι για τον παράδεισο Φάλουν, αλλά τι υπερβαίνει τον παράδεισο Φάλουν οι 

άνθρωποι δεν µπορούν να ξέρουν, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν την άδεια να γνωρίζουν για αυτό. 

Έχω πει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο Φα είναι απλά τεράστιος. Τόσα 

πολλά Μεγάλα Φωτισµένα Όντα έχουν έρθει να αφοµοιωθούν σε αυτόν τον Φα. ∆εν είναι καθόλου 

συνηθισµένος Φα. Μπορεί να καθοδηγήσει τους ανθρώπους να καλλιεργηθούν σε πραγµατικά πολύ 

υψηλά επίπεδα – ούτε συζήτηση. ∆εν είναι ότι η καλλιέργεια του καθενός περιορίζεται στον 

Παράδεισο Φάλουν – αυτό είναι επίσης σίγουρο. Ούτε ο Σακιαµούνι ούτε ο Αµιτάµπα είπαν ότι ο 

καθένας που θα καλλιεργούταν στη σχολή τους θα πήγαινε στα µέρη τους ή θα πήγαινε σε κάποιο 

άλλο συγκεκριµένο µέρος. Όταν οι άνθρωποι ξεπερνούν αυτά τα πεδία των Φο µπορεί να πάνε κάπου 

αλλού. 

 

Ερώτηση: Υπάρχουν πρότυπα για το ύψος του γκονγκ κάποιου για να φτάσει την επίτευξη Άρχατ; Η 

πρώτη επίτευξη Άρχατ καθορίζεται από το ύψος του σίνσινγκ και του γκονγκ ενός ατόµου; 

 

∆άσκαλος: Το επίπεδο Άρχατ είναι ένα αµετάβλητο επίπεδο καθιερωµένο από τους παραδείσους των 

διαφορετικών Φο. 

 

Το ύψος του σίνσινγκ ενός µαθητή είναι ακριβώς όπως ολόκληρη η µορφή εξέλιξης του γκονγκ του - 

πρέπει όλα να φθάσουν σε αυτό το σηµείο, και όλα πρέπει να αντικατασταθούν από ύλη υψηλής 

ενέργειας. Αυτά πηγαίνουν µαζί. Έχω τονίσει ήδη αυτά τα πράγµατα έντονα, έτσι οι βοηθοί πρέπει να 

είναι σε θέση να εξηγήσουν αυτές τις ερωτήσεις. ∆εν είναι η «πέραν του Νόµου του Τριπλού 

Κόσµου» καλλιέργεια, η καλλιέργεια του σώµατος ενός Φο; Στην «πέραν του Νόµου του Τριπλού 

Κόσµου» καλλιέργεια θα έχετε το σώµα ενός Φο, το οποίο είναι σώµα που έχει αντικατασταθεί 

εντελώς από ύλη υψηλής ενέργειας. Όταν κάποιος ξεπερνά τον «Νόµο του Τριπλού Κόσµου» και 

µπαίνει στην κατάσταση του Αγνού Λευκού Σώµατος, δεν είναι ολόκληρο το σώµα του ένα διαφανές 

σώµα που έχει αντικατασταθεί από ύλη υψηλής ενέργειας; Καλλιεργώντας περαιτέρω, δεν είναι το 

σώµα του το σώµα ενός Φο; Και δεν είναι αυτό η εισαγωγή στη Πρώτη Επίτευξη Άρχατ; Έτσι είναι. 

 

Ερώτηση: Είναι τα όντα που αναπτύσσονται από το σώµα κάποιου –όπως ένας δράκος– µέσα στο 

Εξάπτυχο Μονοπάτι της Μετενσάρκωσης; 

 

∆άσκαλος: Υπάρχουν µερικά όντα µέσα στο Εξάπτυχο Μονοπάτι της Μετενσάρκωσης, και υπάρχουν 

επίσης µερικά ζώα έξω από το Εξάπτυχο Μονοπάτι της Μετενσάρκωσης. Αυτά µπορούν να βρεθούν 
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και στα πιο υψηλά επίπεδα. Συνήθως δεν έχουν φθάσει εκεί µέσω καλλιέργειας αλλά έχουν γεννηθεί 

σε εκείνο το φυσικό περιβάλλον. Τα όντα, όπως ένας δράκος, που αναπτύσσονται από το σώµα ενός 

καλλιεργητή που καλλιεργείται σε υψηλό επίπεδο είναι φυσικά δικά σας, και θα πάνε µαζί σας σε 

εκείνο το υψηλό επίπεδο όταν φθάσετε στην Ολοκλήρωση. 

 

Ερώτηση: Τα όντα που αναπτύσσονται από το σώµα κάποιου προορίζονται να καλλιεργηθούν σε ένα 

ορισµένο σύστηµα; Εάν κάποιος που καλλιεργεί το Τάο ασκεί µόνο έναν τρόπο καλλιέργειας, είναι 

δυνατόν να καλλιεργήσει τη Φύση του Φο; 

 

∆άσκαλος: ∆εν υπάρχει κανένας άκαµπτος κανόνας για αυτό. Εάν καλλιεργήσατε τη Φύση του Φο 

και έπειτα καλλιεργήσετε το Τάο, ούτε αυτό πειράζει. Είναι µόνο ότι ο δάσκαλος εκείνου του 

συστήµατος δεν θα σας αφήσει να φύγετε στην αρχή. Εάν δεν µπορεί πραγµατικά να σας σταµατήσει, 

θα σας αφήσει να φύγετε, εάν είστε αποφασισµένοι και επιµείνετε να καλλιεργηθείτε στο άλλο 

σύστηµα, θα σας αφήσει. ∆εν θα λειτουργήσει εάν είναι να έχετε τα πόδια σας σε δύο βάρκες 

συγχρόνως, επειδή καµίας πλευράς ο δάσκαλος δεν θα σας φροντίσει. Αυτό είναι πρόβληµα µε το 

σίνσινγκ, και κάνει ζηµιά και στα δύο συστήµατα καλλιέργειας. 

 

Ερώτηση: Υπάρχουν άνθρωποι που προορίζονται να καλλιεργήσουν έναν κακό τρόπο; 

 

∆άσκαλος: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που εµφανίζονται συγκεκριµένα στην Τελική 

Περίοδο του Ντάρµα για να βλάψουν τον Φα, και χρησιµοποιούν όλα τα είδη µορφών. Επιφανειακά, 

µπορεί ανοιχτά να επιτεθούν στο Φάλουν Ντάφα ή ανοιχτά να επιτεθούν σε εµένα, και οι µαθητές µας 

µπορούν να τους αναγνωρίσουν – αυτός ο τύπος δαίµονα δεν είναι τροµακτικός, ούτε είναι τα ψεύτικα 

τσιγκόνγκ, εφόσον οι µαθητές µας είναι σε θέση να τα διακρίνουν. Μπορείτε τουλάχιστον να 

ηρεµήσετε και να σκεφτείτε για το εάν είναι γνήσια ή ψεύτικα, και αφότου το συνειδητοποιήσετε δεν 

θα το µάθετε τυφλά όπως πριν. 

 

Ο τύπος δαιµόνων που είναι το δυσκολότερο να αναγνωριστούν είναι οι εξής, και είναι σε θέση να 

κάνουν σηµαντική ζηµιά. Έρχονται να µάθουν Φάλουν Ντάφα όπως άλλοι, και επίσης λένε ότι το 

Φάλουν Ντάφα είναι καλό - είναι ακόµα και πιο ενθουσιασµένοι από άλλους στα λόγια τους, έχουν 

ισχυρότερα συναισθήµατα από άλλους, ή βλέπουν ακόµη και µερικές εικόνες. Τότε ξαφνικά 

πεθαίνουν ή ξαφνικά ακολουθούν την αντίθετη πορεία, και κάνουν ζηµιά στο Φάλουν Ντάφα µε 

αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι τα είδη ανθρώπων που είναι το δυσκολότερο να αναγνωριστούν. Είναι 

δύσκολο να αναγνωριστούν, και για αυτόν τον λόγο µπορούν να κάνουν την περισσότερη ζηµιά. Η 

µορφή ζηµιάς τους είναι απλά κανονισµένη µε αυτό τον τρόπο, και είναι προκαθορισµένο ότι θα 

έκαναν αυτά τα πράγµατα, έτσι κάνουν οτιδήποτε προκαλεί το µεγαλύτερο πρόβληµα. Οι δαίµονες για 

τους οποίους µόλις µίλησα - αυτοί που µπορούν να κάνουν µεγάλη ζηµιά - ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία. 

 

Ερώτηση: Μπορεί η Μποντισάτβα Σιτιγκάρµπα να καλλιεργηθεί για να γίνει ένας Βούδας; 

 

∆άσκαλος: Μια Μεγάλη Μποντισάτβα µπορεί ήδη να αποκαλεστεί «Βούδας». Λέγοντας Μεγάλη 

Μποντισάτβα, εννοείτε τον Βασιλιά Σιτιγκάρµπα; Η Μποντισάτβα Σιτιγκάρµπα αποκαλείται επίσης 

«Βούδας», αυτή είναι η ιδέα. Αλλά αυτός κάνει τα δικά του πράγµατα. 

 

Ερώτηση: Πώς δηµιουργείται το Αρχέγονο Πνεύµα ενός ατόµου; 

 

∆άσκαλος: Έχω ήδη µιλήσει για αυτό. Τα αρχικά όντα δηµιουργήθηκαν ως αποτέλεσµα των 

κινήσεων όλων των ειδών της τεράστιας ύλης στον Κόσµο. 

 

Ερώτηση: Τι να κάνουµε για κάποιους ανθρώπους που διαδίδουν φήµες; 

 

∆άσκαλος: Μην ακούτε τις φήµες άλλων. Και ειδικά δεν πρέπει να διαδίδετε αυτά που έχουν 

επιπτώσεις στον Φα µου και που βλάπτουν την εικόνα του Φα µας. Όταν φθάνουν σε εσάς, πρέπει να 

βάζετε ένα τέλος σε αυτά. Εάν ο καθένας το κάνει αυτό δεν θα έχουν χώρο να διαδοθούν. 
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Ερώτηση: Ο σχολιασµός για τα επιτεύγµατα και τα ελαττώµατα των άλλων παράγουν κάρµα; 

 

∆άσκαλος: Θα έλεγα ότι ένας ασκούµενος δεν πρέπει να σκέφτεται πάρα πολύ το τι είναι καλό ή κακό 

ή τι είναι ένα επίτευγµα ή ένα λάθος µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. Μην µιλάτε για τα 

πράγµατα των καθηµερινών ανθρώπων µε τόσο πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεστε για αυτά και είστε 

προσκολληµένοι σε αυτά τα πράγµατα, ή θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια; Τα πράγµατα των 

καθηµερινών ανθρώπων περιορίζονται σε αυτά. ∆εν έχω πει ότι τα πράγµατα των καθηµερινών 

ανθρώπων δεν είναι τίποτε περισσότερο από αυτά τα πράγµατα; Οι άνθρωποι µιλούν για αυτά 

συνεχώς – δεν είναι απλά καθηµερινοί άνθρωποι που µιλούν για καθηµερινούς ανθρώπους; 

 

Ερώτηση: Ένα άτοµο δεν µπορεί να συνεχίσει να καλλιεργείται προς τα πάνω αφότου φθάσει στη 

Φώτιση. Τότε γιατί ο Σακιαµούνι µπορούσε να συνεχίσει να καλλιεργείται προς τα πάνω αφότου 

έφθασε στη Φώτιση κάτω από το µπόντι δέντρο; 

 

∆άσκαλος: Αφότου φθάσει κάποιος στην Ολοκλήρωση, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να µπορεί να 

καλλιεργηθεί προς τα πάνω. Φτάνοντας στη Φώτιση φτάνει στην Ολοκλήρωση. Ο Σακιαµούνι ήταν σε 

µια κατάσταση ηµι-Φώτισης εκείνη την περίοδο. Μερικά µέρη της µνήµης του ήταν ξεκλειδωµένα, 

αλλά υπήρχαν ακόµα πολλά, πάρα πολλά που δεν ξεκλειδώθηκαν, και υπήρχαν πολλά πράγµατα που 

δεν γνώριζε. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούσε να καλλιεργηθεί προς τα πάνω. Εάν τα γνώριζε όλα 

δεν θα ήταν σε θέση να καλλιεργηθεί προς τα πάνω. Τον πήρε σαράντα εννέα χρόνια να διδάξει τον 

Φα του επειδή η καλλιέργειά του έφθασε στο επίπεδο Ταθαγκάτα. Ήταν επίσης επειδή η κατάσταση 

της ηµι-Φώτισής του έφθασε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Η ηµι-Φώτισή µας δεν θα φθάσει τόσο 

ψηλά, επειδή ο Σακιαµούνι ήρθε να σώσει ανθρώπους. Αλλά λίγοι άνθρωποι – και τονίζω λίγοι – 

µπορεί να φθάσουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, εφόσον η κατάσταση κάθε ατόµου είναι διαφορετική. 

 

Ερώτηση: Αφότου πεθάνει ένα άτοµο, δεν συνδέεται πλέον µε την οικογένειά του, και το καθένα από 

τα Αρχέγονα Πνεύµατά τους παίρνει το δρόµο του. Γιατί µπορεί η αρετή και το κάρµα των προγόνων 

να συσσωρευτεί και να περαστεί στους απογόνους τους; 

 

∆άσκαλος: Σωστά. Αυτός ο Κόσµος έχει ακριβώς αυτήν την αρχή, η οποία είναι επίσης µια αρχή που 

περιορίζει τους ανθρώπους. Εάν παράγετε κάρµα και πεθάνετε, οι απόγονοί σας πρέπει να πληρώσουν 

για το κάρµα. Γι’ αυτό οι άνθρωποι θέλουν να δηµιουργήσουν ευλογίες για τους απογόνους τους, και 

θέλουν να κάνουν πολλά χρήµατα, γνωρίζοντας ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν µεγάλο µέρος 

από αυτά, και να τα αφήσουν για τους απογόνους τους έτσι ώστε να µπορούν να απολαύσουν τις 

ευλογίες. Θεωρούν τα πράγµατα σε αυτόν τον κόσµο σηµαντικά, θεωρούν το δεύτερο µισό της ζωής 

τους σηµαντικό, και θεωρούν ακόµη και τα ονόµατά τους µετά το θάνατο σηµαντικά – ανησυχούν 

ακόµα και για τα ονόµατά τους όταν δεν είναι εδώ. Υπάρχει αυτός ο παράγοντας, έτσι θα 

συσσωρεύσουν κάρµα – αφήνουν κάρµα για τους απογόνους τους. 

 

Ερώτηση: Λέγεται ότι εάν ένα άτοµο γίνει Φο, οι εννέα γενεές των προγόνων του θα ανέλθουν στον 

ουρανό. Είναι αλήθεια; 

 

∆άσκαλος: Εάν µερικοί από µας έχουν κάνει σπουδαία πράγµατα, ή τα έχουµε πάει καλά στην 

καλλιέργειά µας, οι γονείς αυτών των ατόµων µπορεί ακόµη και να ωφεληθούν από τη σύνδεση και να 

σωθούν και να έρθουν επάνω. Αλλά σε ποιο επίπεδο σώζονται εξαρτάται από την αρχική κατάσταση 

των ίδιων των γονέων. Η κατάσταση της καλλιέργειάς µας τους επηρεάζει επίσης. Η συσσώρευση 

αρετής των προγόνων ανταµείβεται φυσικά µε ευλογίες. Οι άνθρωποι λένε ότι όταν ένα άτοµο 

καλλιεργείται, οι πρόγονοί του αποκτούν αρετή, και ότι εάν πετύχετε στην καλλιέργεια της Φύσης του 

Φο οι γονείς σας θα έχουν αποκτήσει µεγάλη αρετή. Αλλά πολύ λίγοι από αυτούς βγαίνουν από τα 

Τρία Βασίλεια – είναι απλά ότι έχουν αποκτήσει αρετή και έχουν κάνει καλά πράγµατα. Έχοντας έναν 

γιο όπως εσείς, ή έχοντας µία κόρη όπως εσείς, θεωρούνται ότι έχουν αποκτήσει αρετή λόγω της 

ύπαρξης αυτού του παράγοντα. Αλλά δεν µπορεί να επιτραπεί στους γονείς να γίνουν κι αυτοί Φο 

απλά λόγω αυτού - πρέπει να καλλιεργηθούν. Θα είναι µόνο θεϊκά όντα σε διαφορετικά επίπεδα που 
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απολαµβάνουν ευλογίες. ∆εν υπάρχει τίποτα όπως το "εννέα γενεές των προγόνων που ανέρχονται 

στον ουρανό" – αυτό είναι ανοησία. 

 

Ερώτηση: Στον ύπνο µου ένα βράδυ ονειρεύτηκα τους γονείς µου να ασκούν καλλιέργεια και έσχιζαν 

τα κείµενα που λάτρευαν στο σπίτι, τα οποία έβαλαν φωτιά. Σε αυτό το όνειρο, επειδή τα µέλη της 

οικογένειάς µου δεν άκουγαν τις συµβουλές µου, θέλησα να βρω τον ∆άσκαλο. Τότε είδα τον 

∆άσκαλο να έρχεται και του είπα την κατάσταση. Οι γονείς µου έβαλαν φωτιά ένα έγγραφο, και το 

έγγραφο καιγόταν. Τότε είδα ότι το άτοµο δεν ήταν πλέον ο ∆άσκαλος, και φορούσε τα ρούχα ενός 

χασάπη, στεκόταν σε µια αγορά, πουλώντας κρέας, και κρατούσε ένα δυνατό µεγάφωνο. Τότε άρχισα 

να κλαίω. [Τι ήταν όλο αυτό;] 

 

∆άσκαλος: Αυτό σίγουρα είναι δαίµονας, και αυτό υπονοούσε βλαστήµιες. Η αναµνηστική πλάκα 

αυτού του δαίµονα κάηκε και σκοτώθηκε, δείχνοντας έναν χασάπη που σκότωνε ανθρώπους, αυτό 

σήµαινε. Επειδή είχε µερικές ικανότητες, µπορούσε να δηµιουργήσει αυτά τα πράγµατα για να 

µπερδέψει τους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να καθαριστούν αυτοί οι δαίµονες τόσο ολοκληρωτικά 

σήµερα; Σκεφτείτε το, ο καθένας – είναι ακριβώς όπως το παράδειγµα του µήλου που έχω δώσει. Η 

ανθρώπινη κοινωνία έχει φθάσει ήδη σε αυτή τη φάση. Και όχι µόνο η ανθρωπότητα, αλλά και οι 

ουσίες και τα ζώα µετενσαρκώνονται µε κάρµα. Όλοι έχουν κάρµα, και [µάλιστα] µεγάλα ποσά, από 

αυτό. Αν και µπορεί να δείτε ότι ξέρουν να κάνουν καλλιέργεια και τα λοιπά, οι ανθρώπινες υποθέσεις 

δεν επιτρέπονται καθόλου να παρεµποδιστούν ή να εξουσιαστούν από αυτά τα ζώα. Έχουν ήδη αυτή 

την επίδραση, όµως, αυτό και µόνο είναι σε παραβίαση των αρχών του ουρανού. Οι πανάθλιοι 

δαίµονες αξίζουν απλά να σκοτωθούν, και αυτό είναι επίσης κάτι αναπόφευκτο στην Τελική Περίοδο 

του Ντάρµα και τον καιρό της Τελευταίας Καταστροφής. Όταν αναπτύξουν λίγο υψηλότερο γκονγκ 

στην καλλιέργεια πρέπει να σκοτωθούν. Τα πράγµατα είναι απλά άνω κάτω αυτές τις µέρες. 

 

Έχω πει ότι αυτά που οι άνθρωποι παίρνουν ως αλήθειες είναι όλα λάθος όταν εξεταστούν από τα 

υψηλά επίπεδα. Στα Μεγάλα Φωτισµένα Όντα σε υψηλά επίπεδα, αυτοί οι δαίµονες και τα τέρατα 

έχουν όλα βγει στην ανθρώπινη κοινωνία· όποιος θέλει να πάρει πράγµατα από τους ανθρώπους απλά 

τα παίρνει, και όποιος θέλει να ελέγξει τους ανθρώπους απλά τους ελέγχει - και ακόµη σκέφτονται ότι 

έχουν κάνει καλά πράγµατα. Θεραπεύουν ασθένειες για άλλους – αλλά τι ασθένειες θεραπεύουν; ∆εν 

είναι η "θεραπεία τους" το να βάζουν τα πράγµατά τους πάνω στα σώµατα των ανθρώπων; Αυτά και 

µόνο είναι διάπραξη κακών πραγµάτων. 

 

Ερώτηση: Τι πρέπει να κατανοήσουµε από αυτά τα ζώα από το αρχαίο παρελθόν που έχουν βρεθεί; 

 

∆άσκαλος: Λέγεται ότι τα σηµερινά ζώα είναι προϊόν της εξέλιξης. Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου 

έτσι τα πράγµατα. Είναι αλήθεια ότι τα είδη έχουν αλλάξει ως αποτέλεσµα των µετατοπίσεων των 

ηπειρωτικών πλακών και της κυκλικής εξέλιξης στις διαφορετικές περιόδους. Εάν οι ηπειρωτικές 

πλάκες βυθίζονταν σήµερα, οι νέες ηπειρωτικές πλάκες που θα ανέβαιναν από τον Ειρηνικό ωκεανό, 

τον Ινδικό Ωκεανό και τον Ατλαντικό Ωκεανό θα είχαν νέα είδη – νέα είδη θα παράγονταν. Κατόπιν 

εάν επρόκειτο να βυθιστούν πάλι, πάλι άλλα νέα είδη θα παράγονταν. Κατόπιν εάν αυτή η πλάκα 

εδάφους αντικαταστήσει πάλι εκείνη την πλάκα εδάφους, και µετά από πολλά χρόνια αυτή η πλάκα 

εδάφους άλλη µια φορά ανέβει πάλι, δεν θα είχε τα είδη που είχε πριν – θα παρήγαγε ακόµα νεότερα 

είδη. Έτσι λόγω αυτού, οι άνθρωποι λένε ότι τα ζώα είναι αποτέλεσµα εξέλιξης. ∆εν είναι καθόλου 

έτσι τα πράγµατα. Γιατί δεν έχετε βρει πράγµατα που είναι µεταξύ των σταδίων της διαδικασίας 

εξέλιξης; Όλα αυτά που οι άνθρωποι έχουν βρει σε κάθε περίπτωση είναι οι διαφορετικές µορφές 

ύπαρξης των δύο ειδών, και η εν τω µεταξύ, µεταβατική µορφή δεν υπάρχει. 

 

Ερώτηση: Όταν ένας καλλιεργητής γίνει Φο, ποιο σώµα του θα γίνει Φο; Είναι το αληθινό σώµα (τζεν-

τι), ή ένα σώµα που δίνεται από τον ∆άσκαλο; 

 

∆άσκαλος: Στο παρελθόν, οι άνθρωποι που καλλιεργούνταν στην Αίρεση της Αγνής Γης δεν 

δίδασκαν την καλλιέργεια του σώµατος, δίδασκαν µόνο την καλλιέργεια του σίνσινγκ, ειδικά εκείνοι 

οι τρόποι καλλιέργειας που δεν έκαναν πραγµατική καλλιέργεια σε διαλογισµό, τα σώµατα των Φο 

τους εξελίσσονταν από τον Φο που τους λάβαινε – όταν ερχόταν να τους λάβει απλά τους έδινε ένα 
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σώµα του Φο. Αυτοί που κάνουν πραγµατική καλλιέργεια σε διαλογισµό, από την άλλη, µπορούν να 

αναπτύξουν ένα Αρχέγονο Βρέφος µέσω της καλλιέργειάς τους. Επιπλέον, σε µερικούς ιδιαίτερους 

τρόπους καλλιέργειας της Σχολής του Τάο και της Σχολής του Φο, ένα άτοµο µπορεί να 

µετασχηµατίσει το σώµα του, να επιτύχει την καλλιέργεια της φύσης και της ζωής του, και να 

αναπτύξει µερικά άλλα πράγµατα µέσω της καλλιέργειας, το Κύριο Αρχέγονο Πνεύµα του τα ελέγχει 

όλα. 

 

Ερώτηση: Είναι το Αρχέγονο Πνεύµα [φτιαγµένο] από ύλη υψηλής ενέργειας; 

 

∆άσκαλος: ∆εν µπορεί να κατανοηθεί µε αυτό τον τρόπο. Το Αρχέγονο Πνεύµα σας αποτελείται από 

την πιο µικροκοσµική, και πιο αρχική ύλη. Η προσωπικότητά σας και τα χαρακτηριστικά σας έχουν 

ήδη προκαθοριστεί από την αρχή της ύλης. Γι’ αυτό µετά από πολλά χρόνια, και µετά από ζωή µε 

ζωή, είναι ακόµα πολύ δύσκολο να αλλαχτούν. Αλλά η αρχική φύση ενός ατόµου είναι καλόκαρδη. 

 

Ερώτηση: Ο Χριστός ήρθε να σώσει τους ανθρώπους που προέρχονται από το θεϊκό βασίλειό του;  

 

∆άσκαλος: Αυτό που είπες είναι ακριβές, επειδή η Ευρωπαϊκή φυλή, ή η πιο αρχική ανθρώπινη φυλή, 

όλες προήρθαν από τις συγκεκριµένες διαστάσεις τους, και έχουν τις ιδιαίτερες καταστάσεις τους εκεί. 

 

Ερώτηση: Γιατί σας είδα στο όνειρό µου πριν να µάθω Φάλουν Ντάφα; 

 

∆άσκαλος: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που µε είδαν πριν µάθουν τον Ντάφα. Μερικοί άνθρωποι µε 

ήξεραν για πολλά χρόνια ή δεκαετίες πριν. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που µε είδαν στα όνειρά τους – 

υπάρχουν επίσης πολλοί από αυτούς. Και υπάρχουν άνθρωποι που τους ειπώθηκε από µάντεις πριν 

από πολλά χρόνια, και ούτω κάθ’ εξής. Αυτό είναι µια εκδήλωση των διαφορετικών χωροχρόνων. 

 

Ερώτηση: Γιατί το παιδί µου λέει ότι σας έχει δει στο παρελθόν και ότι σας ξέρει; 

 

∆άσκαλος: Η εγγενής ποιότητα αυτού του παιδιού είναι καλή, και αυτό που είπε είναι σωστό. Μερικά 

παιδιά έχουν εξαιρετικό παρελθόν – έχουν έρθει να λάβουν τον Φα. 

 

Ερώτηση: Είναι η αρετή και το γκονγκ το ίδιο είδος ύλης µε το Τζεν-Σαν-Ρεν; 

 

∆άσκαλος: Το Τζεν-Σαν-Ρεν δεν µπορεί να κατανοηθεί ως ένα κανονικό είδος ύλης - δεν είναι η ίδια 

έννοια. Αν και όλα αποτελούνται από ύλη, και πάλι δεν είναι αυτή η έννοια. Είναι ακριβώς όπως το 

ανθρώπινο Αρχέγονο Πνεύµα µας - εάν πείτε ότι αυτό και τα ανθρώπινα σώµατά µας αποτελούνται 

από το τάδε είδος ύλης, ακριβώς όπως στην ερώτηση που απάντησα πριν λίγο, δεν είναι ακριβές. 

Αλλά οποιοδήποτε είδος ύλης είναι ένα υλικό ον και αυτό που αληθινά υπάρχει είναι αυτή η φύση, 

που είναι επίσης µία εκδήλωση του Φα. Η αρετή και το γκονγκ, από την άλλη, εκδηλώνονται µε 

υλικές µορφές, αλλά δεν είναι το ίδιο είδος ύλης, ακόµα κι αν και τα δύο είναι αφοµοιωµένα στη φύση 

του Κόσµου, Αλήθεια - Καλοσύνη - Ανεκτικότητα. 

 

Ερώτηση: Μπορούµε να φάµε κρεµµύδια, πιπερόριζα, και σκόρδο; 

 

∆άσκαλος: Σήµερα στην καλλιέργειά µας µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων δεν έχουµε θέσει 

συγκεκριµένα αυτή την απαίτηση. Αλλά όσον αφορά τους µοναχούς µας που κάνουν µοναστική 

καλλιέργεια, στο µέλλον θα πρέπει να απόσχουν από αυτά τα πράγµατα. Ούτε εκείνοι που στην 

πραγµατικότητα πρέπει να κάνουν πραγµατική καλλιέργεια σε διαλογισµό µαζί µε άλλους ή σε µια 

οµάδα δεν µπορούν να τα φάνε. Αυτό το ζήτηµα εµφανίστηκε στο παρελθόν ακριβώς επειδή [αυτά] 

ενοχλούν την καλλιέργεια των ανθρώπων. Τα κρεµµύδια, η πιπερόριζα και το σκόρδο µπορούν να 

διεγείρουν τα νεύρα των ανθρώπων, έτσι εάν τα τρώτε συχνά θα εθιστείτε, και εάν δεν τα τρώτε θα τα 

επιθυµείτε – µπορείτε να αναπτύξετε προσκόλληση. Πάρτε αυτά τα πράγµατα ελαφριά. Όσο για τα 

µαγειρεµένα, δεν υπάρχει πρόβληµα εφόσον δεν παράγουν µυρωδιά. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε 

τεµαχισµένα κρεµµύδια. Εάν εξετάσουµε την πρακτικότητα του, ο Σακιαµούνι δεν επέτρεψε την 

κατανάλωσή τους τότε ακριβώς επειδή ενοχλούσαν την καλλιέργεια των ανθρώπων εκπέµποντας 
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ισχυρή µυρωδιά που παρεµπόδιζε τους άλλους από το να µπουν στην ηρεµία. Εκείνο τον καιρό οκτώ ή 

δέκα µοναχοί κάθονταν σε κύκλο και έµπαιναν στην ηρεµία µέσω διαλογισµού. Εάν εκπεµπόταν αυτή 

η µυρωδιά, κανένας δεν θα ήταν σε θέση να γίνει ήρεµος. Επειδή η πραγµατική καλλιέργεια σε 

διαλογισµό θεωρούταν εξαιρετικά σηµαντική, η µη κατανάλωση αυτών των πραγµάτων 

αντιµετωπιζόταν σοβαρά. 

 

Ερώτηση: Είναι η αρετή και το γκονγκ το ίδιο είδος ύλης µε το Τζεν-Σαν-Ρεν; 

 

∆άσκαλος: Η αρετή είναι ένα είδος ύλης λευκού χρώµατος, και είναι µια ειδική ύλη. Το κάρµα είναι 

επίσης ένα είδος ύλης. Όσον αφορά στο γκονγκ, διαµορφώνεται αναµιγνύοντας ένα είδος ύλης 

ανυψωµένης αρετής µε µια άλλη ύλη από τον Κόσµο. Το Τζεν-Σαν-Ρεν είναι ο Φα, ένα είδος της 

φύσης, και δεν µπορεί να γίνει κατανοητό µε τις κανονικές έννοιες της ύλης – είναι υπερ-ύλη. 

 

Ερώτηση: Πώς πρέπει να καταλάβουµε το "σώµα που δεν εκφυλίζεται ποτέ"; 

 

∆άσκαλος: Πηγαίνοντας πέρα από τον Νόµο του Τριπλού Κόσµου, ένα άτοµο έχει ένα σώµα που δεν 

εκφυλίζεται ποτέ. Θα µπορούσε το σώµα ενός Φο να εκφυλιστεί; Αποτελείται από την πλουσιότερη 

και την καλύτερη ύλη στον Κόσµο. Όσο δεν εκφυλίζεται ο Κόσµος, Αυτό δεν εκφυλίζεται. 

 

Ερώτηση: Ο καθένας που καλλιεργεί το Φάλουν Ντάφα θα πάει τελικά στον παράδεισο του Φάλουν; 

 

∆άσκαλος: Ο παράδεισός µου του Φάλουν δεν θα ήταν σε θέση να τους κρατήσει όλους! Μόνο αυτοί 

που επιτύχουν αληθινά µια Ορθή Θέση Επίτευξης και φθάσουν στην Ολοκλήρωση µπορούν να πάνε. 

Εάν όποιος καλλιεργεί το Φάλουν Ντάφα επρόκειτο να πάει στον παράδεισο του Φάλουν... πόσες 

εκατοντάδες εκατοµµύρια άνθρωποι υπάρχουν σήµερα; Στο µέλλον περισσότεροι άνθρωποι θα 

µάθουν τον Ντάφα, και αυτοί οι άνθρωποι θα πολλαπλασιαστούν και θα συνεχίσουν να 

καλλιεργούνται γενιά µε γενιά. Εάν ο καθένας πήγαινε στον παράδεισο του Φάλουν δεν θα ήταν σε 

θέση να τους κρατήσει όλους. Εκείνοι που δεν µπορούν να καλλιεργηθούν ως την Ολοκλήρωση 

µπορούν να πάνε σε διαστάσεις υψηλών επιπέδων, που είναι επίσης θαυµάσιες. Ένα µεγάλο ποσοστό 

των µαθητών µας προέρχεται από διαφορετικά υψηλά επίπεδα και θα επιστρέψουν στους αρχικούς 

παραδείσους τους αφότου επιτύχουν τον Φα. 

 

Ερώτηση: Η πεντάχρονη εγγονή µου παρακολούθησε δύο σεµινάρια. Σηκώνεται συχνά στα όνειρά της 

να κάνει τις ασκήσεις και δεν αντιδρά όταν της µιλούν οι ενήλικοι. Είναι αυτό κανονικό; Επίσης, 

βλέπει συχνά τον ∆άσκαλο να της διδάσκει λέξεις και πώς να ζωγραφίζει, και βλέπει τον ∆άσκαλο σε 

ένα κενό διάστηµα και σε χρωµατισµένα σύννεφα. Γιατί είναι αυτό; 

 

∆άσκαλος: Εάν αυτό που ασκεί είναι Φάλουν Ντάφα, είναι κανονικό. Η εγγενής ποιότητα αυτού του 

παιδιού είναι πολύ καλή. Σιγουρευτείτε ότι δεν θα την αφήσετε να µάθει εκείνες τις µπερδεµένες 

πρακτικές τσιγκόνγκ – µην καταστρέψετε το παιδί. Τα παιδιά όπως αυτό έχουν όλα έρθει να λάβουν 

τον Φα. Να σιγουρευτείτε να µην κάνουν τα παιδιά σας κακά πράγµατα. Υπάρχει ένας µεγάλος 

αριθµός παιδιών σαν κι αυτό σε όλη τη χώρα. 

 

Ερώτηση: Ποια είναι τα κριτήρια για την αποδοχή νέων µαθητών; 

 

∆άσκαλος: ∆εν υπάρχει. Όποιος είναι σε θέση να ασκηθεί µπορεί να ασκηθεί. Φυσικά, πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι οι άνθρωποι µε δύο είδη ασθενειών δεν µπορούν να καλλιεργηθούν, και αυτό είναι 

κάτι το οποίο εξέθεσα: οι άνθρωποι µε κρίσιµες ασθένειες έχουν πάρα πολύ κάρµα, και είναι αδύνατο 

να καλλιεργηθούν, οι άνθρωποι µε ψύχωση έχουν πάρα πολύ κάρµα σκέψης και το Κύριο Αρχέγονο 

Πνεύµα τους είναι ασυνείδητο, ώστε δεν µπορούν να καλλιεργηθούν. 

 

Ερώτηση: Καλλιεργούµαστε µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων, και η µοριακή δοµή των σωµάτων 

µας δεν αλλάζει. Κατόπιν, όταν φτάσουµε πέραν του Νόµου του Τριπλού Κόσµου, η µοριακή δοµή 

των σωµάτων µας αλλάζει; 
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∆άσκαλος: Εάν δεν υποβαλλόσασταν σε αυτή την αλλαγή κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, πώς θα 

µπορούσατε να υποβληθείτε σε αυτήν όταν είστε µέσα στην «Πέραν του Νόµου του Τριπλού 

Κόσµου» κατάσταση; Κατά τη διάρκεια της φάσης του «Εντός του Νόµου του Τριπλού Κόσµου» ένα 

άτοµο αρχίζει να αλλάζει και να βελτιώνεται βαθµιαία, και όταν πηγαίνει πέρα από τον «Νόµο του 

Τριπλού Κόσµου» υφίσταται βασικά µια ολοκληρωτική αλλαγή. 

 

Ερώτηση: "Η ιστορία του Μποντιντάρµα" παίζεται στην τηλεόραση. Είναι σωστό να µην αφήσουµε 

τους µαθητές να τη δουν; 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι κάτι σηµαντικό. Οι µαθητές θα το δουν ως ιστορία και δεν θα το ακολουθήσουν. 

Με τους ανθρώπους σήµερα, εάν δεν τους διδάξετε τον Φα, σίγουρα δεν θα τον µάθουν, ακόµα κι αν 

ένας Βουδιστής µοναχός κάτσει ακριβώς µπροστά τους, δεν θα τον µάθουν ότι κι αν λέει. Έτσι δεν 

είναι κάτι σηµαντικό, επειδή έχουµε ήδη υπογραµµίσει στα σεµινάριά µας ότι η αίρεση Ζεν δεν 

υπάρχει πια – όχι µόνο σήµερα δεν υπάρχει, εξαφανίστηκε µετά από τον Έκτο Πατριάρχη Χουϊνένγκ, 

και έχει εξαφανιστεί εδώ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια. Όλα αυτά έχουν µείνει στην ιστορία. 

Εξετάστε τι διαβάζουν οι µοναχοί του Ζεν αυτές τις µέρες. Παίρνουν ακόµη και το ιερό κείµενο του 

Βούδα Αµιτάµπα να διαβάσουν. ∆εν έχει µείνει τίποτα στην αίρεση Ζεν. Ο Φα της αίρεσης Ζεν δεν 

υπάρχει πλέον στον κόσµο. Πραγµατικά, στην Τελική Περίοδο του Ντάρµα, κανένας Φα – όχι µόνο ο 

Φα στην αίρεση Ζεν – δεν υπάρχει πλέον. 

 

Ερώτηση: Μερικοί άνθρωποι δεν παραβρέθηκαν στα σεµινάρια αλλά συµµετέχουν στην εξάσκηση. 

Αγόρασαν το βιβλίο και την καρφίτσα του Φάλουν, αλλά µετά σταµάτησαν να ασκούνται. Πρέπει να 

πάρουµε πίσω τα βιβλία και τις καρφίτσες; 

 

∆άσκαλος: Εφόσον τα αγόρασαν αφήστε τα ακριβώς όπως είναι. ∆εν µπορείτε να το αλλάξετε αυτό 

αφού ξόδεψαν χρήµατα. ∆εν έχουµε οποιεσδήποτε διοικητικές ή διευθυντικές µεθόδους. Στην αρχή 

ήµουν ενάντια στην παραγωγή αυτών των πραγµάτων. Αλλά τώρα τα έχουµε επιτρέψει επειδή οι 

σπουδαστές και οι µαθητές τα ζήτησαν. Έτσι τώρα µπορούµε µόνο να το αφήσουµε να είναι. 

 

Ερώτηση: Όταν κάνω τη στάση της «κράτησης του τροχού πάνω από το κεφάλι» πάντα αισθάνοµαι 

ότι το κεφάλι µου είναι βαρύ και ότι δεν µπορώ να κρατήσω το κεφάλι µου όρθιο. Γιατί συµβαίνει 

αυτό; 

 

∆άσκαλος: Απλά αγνοήστε το. Το ότι έχετε βαριά αίσθηση του κεφαλιού δεν είναι απαραιτήτως 

κακό. Μόλις ένα άτοµο αναπτύξει στήλη γκονγκ (γκονγκτζού) µέσω της καλλιέργειας, θα έχει κάποιο 

βάρος και θα την νιώθει, επίσης. Εάν µια µεγάλη µπάλα φωτός εµφανιστεί εκεί επάνω, επίσης θα 

ασκήσει πίεση πάνω σας, εάν ένας Φο καθίσει επάνω από αυτό, αυτό θα ασκήσει ακόµη περισσότερη 

πίεση πάνω σας. Μην ανησυχείτε για το τι υπάρχει εκεί πάνω, έτσι είναι απλά η καλλιέργεια. Είναι 

όλα καλά. Πάρα πολλά πράγµατα µπορεί να εµφανιστούν πάνω από το κεφάλι σας, ακόµη και 

άνθρωποι που δουλεύουν το τσι µπορεί να έχουν µια µεγάλη στήλη τσι να προκύψει. 

 

Ερώτηση: Όταν υποβλήθηκα σε µια δοκιµή στο όνειρό µου, η αντίδρασή µου ήταν καλύτερη από όταν 

ήµουν ξύπνιος. Λειτουργούσε το Βοηθητικό µου Αρχέγονο Πνεύµα; 

 

∆άσκαλος: Αυτό φυσικά είναι πολύ καλό. ∆εν ήταν το Βοηθητικό Αρχέγονο Πνεύµα σας. ∆εν έχετε 

την άδεια να δείτε τι κάνει το Βοηθητικό Αρχέγονο Πνεύµα, δεν το γνωρίζετε. Αυτό ήταν εσείς ο 

ίδιος. 

 

Ερώτηση: Είναι αλήθεια ότι όταν κάποιος καλλιεργείται σε ένα επίπεδο πέρα από το Αγνό Λευκό 

Σώµα, το σώµα του δεν αντιδρά πλέον στο κρύο ή τη θερµότητα, και δεν µουδιάζει, ή πρήζεται, κλπ. 

πλέον; 

 

∆άσκαλος: Ακόµα αντιδρά, επειδή αυτά είναι τα διαφορετικά πράγµατα των διαφορετικών επιπέδων 

που εκδηλώνονται στο σώµα σας. Θα υπάρχει όλο και λιγότερο από το είδος ταλαιπωρίας που έχετε 

όταν υποφέρετε από µια ασθένεια, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα υπάρχει καθόλου ταλαιπωρία. 
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Μπορώ να σας πω αυτό που είπε ο Βασιλικός Άρχοντας Λάο στο παρελθόν, και αναφέρεται και στις 

γραφές της Σχολής του Τάο: Γιατί ένα άτοµο έχει τόση πολλή ταλαιπωρία ανεξάρτητα από το πόσο 

υψηλά καλλιεργηθεί; Είναι ακριβώς επειδή είναι µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. 

 

Ερώτηση: Είναι το Φάλουν Ντάφα σε διαφωνία µε τη θρησκεία; 

 

∆άσκαλος: Ποτέ στην ιστορία δεν ήµασταν θρησκεία. Σήµερα οι περισσότεροι από µας 

καλλιεργούνται µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων, έτσι δεν είναι θρησκεία. Οι σκοποί της 

θρησκείας είναι, πρώτον, να καλλιεργηθούν, και δεύτερον, να σωθούν οι άνθρωποι, να τους έχουν να 

κάνουν καλά πράγµατα, και να επιτρέψουν στην ηθική να διαρκέσει στον ανθρώπινο κόσµο. Αυτά 

είναι τα δύο πράγµατα που κάνουν οι θρησκείες. Η καλλιέργειά µας µεταξύ των καθηµερινών 

ανθρώπων µπορεί επίσης να έχει αυτήν την επίδραση, αλλά δεν παίρνουµε τη µορφή θρησκείας. Στο 

µέλλον θα έχουµε µαθητές που θα καλλιεργούν Φάλουν Ντάφα σε µοναστικό περιβάλλον, αλλά δεν 

έχουµε φθάσει σε αυτό το σηµείο ακόµα. Έτσι πώς πρέπει να το χειριστούµε αυτό; Τώρα υπάρχουν 

ήδη µοναχοί που καλλιεργούν τον Ντάφα, και εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Φα ο δικός µας είναι καλό 

για την κοινωνία και καλό για τους ανθρώπους. ∆εν ανακατευόµαστε στην πολιτική της κοινωνίας και 

δεν παραβιάζουµε τις κυβερνητικές πολιτικές – δεν κάνουµε αυτά τα πράγµατα. ∆εν έχει καµία 

αρνητική επίδραση στο έθνος, στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία, ή σε οτιδήποτε άλλο – αυτό 

µόνο ωφέλιµο µπορεί να είναι. 

 

Ερώτηση: Όταν κάθοµαι σε διαλογισµό, συχνά αισθάνοµαι σαν να γλιστρώ κάτω, σαν να κατεβαίνω 

µια κυλιόµενη σκάλα, και γίνοµαι πολύ µικρός. Αναρωτιέµαι γιατί. 

 

∆άσκαλος: Κι αυτό είναι επίσης κανονικό, επειδή το Αρχέγονο Πνεύµα είναι πολύ µικρό. Αλλά 

µπορεί επίσης να γίνει µεγάλο, και γι’ αυτό το σώµα ενός ατόµου µπορεί να επεκταθεί προς τα έξω 

κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. Έτσι µερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι τόσο ψηλοί όσο ο 

ουρανός, και κάποιοι αισθάνονται ότι γίνονται πολύ µικροί – όλα αυτά είναι κανονικά. Αλλά υπάρχει 

ένα πράγµα: µόλις ένας καλλιεργητής κάνει κάτι όχι τόσο καλό, µπορεί επίσης να αισθανθεί σαν να 

πέφτει, αυτό είναι το επίπεδό του που πέφτει, και ο όγκος του σώµατός του µειώνεται. 

 

Ερώτηση: Τους τελευταίους µήνες, είµαι πάντα πολυάσχολος κάνοντας πράγµατα στα όνειρά µου σε 

ένα λασπώδη και ολισθηρό µέρος µαζί µε κάποια µέλη της οικογένειάς µου που είναι γύρω µου. 

 

∆άσκαλος: Έτσι είναι οι άνθρωποι µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. Στα µάτια των άλλων η 

ανθρωπότητα απλά κολυµπάει στη λάσπη. 

 

Ερώτηση: Όταν κάποιος επιτυγχάνει την Ορθή Επίτευξη στην καλλιέργεια του Φάλουν Ντάφα, πρέπει 

να πάρει το µπέντι του µαζί του; 

 

∆άσκαλος: Ο τρόπος καλλιέργειάς µας απαιτεί κάποιος να παίρνει το µπέντι του µαζί του όταν φθάνει 

στην Ολοκλήρωση. ∆εν θα λειτουργήσει εάν κάποιος δεν είναι ικανός να πάρει το µπέντι του µαζί 

του, ή, εάν αυτό το δικό του σώµα δεν φθάσει σε αυτή την µορφή. Γιατί; Είναι επειδή όλοι µας 

µπορούµε να το επιτύχουµε – µε αληθινή καλλιέργεια σχεδόν ο καθένας µπορεί να το επιτύχει. 

Εφόσον µπείτε σε µια Θέση Επίτευξης και υπερβείτε την «Εντός του Νόµου του Τριπλού Κόσµου» 

καλλιέργεια θα έχετε ήδη πετύχει την καλλιέργεια του σώµατός σας. Πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη 

φθάσει σε αυτό το στάδιο, µόνο δεν το γνωρίζουν. Μέρος του σώµατος του ατόµου είναι κλειδωµένο 

και συγκρατηµένο, καθιστώντας τον ανίκανο να το αισθανθεί. Όσο καλλιεργείστε περαιτέρω, θα 

γίνεται όλο και περισσότερο προφανές. Αλλά υπάρχει ένα πράγµα που χρειάζεται να ξεκαθαρίσω: 

µερικοί άνθρωποι ίσως έχουν διάφορους λόγους που τους περιορίζουν και τους αποτρέπουν από το να 

φτάσουν στην Ολοκλήρωση. Μπορεί µόνο να είναι σε θέση να γίνουν θεϊκά όντα σε διαφορετικά 

επίπεδα, έτσι τα σώµατά τους υφίστανται ελάχιστες αλλαγές. Πραγµατικά, στα µάτια ενός µέσου 

ατόµου αυτό είναι ήδη µια µεγάλη ευλογία που είναι απρόσιτη και απλά πάρα πολύ θαυµάσια να 

ελπίσει. Είναι κάτι εντελώς ανεπίτευκτο σε συνηθισµένα τσιγκόνγκ, σε µεθόδους κατοχικές, ή σε 

κακές πρακτικές. 
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∆εν υπάρχουν άλλα χαρτάκια ερωτήσεων. Οι απαντήσεις µου σήµερα στόχευαν κυρίως στα ζητήµατα 

που οι βοηθοί και οι ασκούµενοι µας προέβαλαν. Φυσικά, µερικοί από τους µαθητές µας που ακόµη 

δεν έχουν καν παρευρεθεί σε σεµινάριο ή που έχουν παρακολουθήσει τα σεµινάρια µόνο µια φορά, 

άνθρωποι που δεν έπρεπε να έχουν έρθει, είναι εδώ. ∆εν λέω ότι δεν πρέπει να ακούσετε αυτόν τον 

Φα, ή ότι δεν είστε ικανοί να καλλιεργηθείτε. Αυτό που λέω είναι ότι δεν είστε ικανοί να δεχτείτε 

αυτά τα πράγµατα ακόµα, τα οποία περιλαµβάνουν σηµαντικά ζητήµατα. Εάν δεν σας αφήναµε να 

µπείτε µπορεί επίσης να µην το καταλαβαίνατε, εφόσον το σίνσινγκ σας δεν είναι υψηλό ακόµα, και 

µπορεί να λέγατε µερικά ανεύθυνα πράγµατα. Αλλά τότε εάν σας αφήσουµε να έρθετε, φοβόµαστε ότι 

δεν θα είστε σε θέση να το δεχτείτε και αµφιβολίες θα προκύψουν, κάτι το οποίο θα µπορούσε να 

καταστρέψει τις προοπτικές σας. Εν πάση περιπτώσει, αφότου ακούσετε αυτά τα πράγµατα, εάν δεν τα 

πιστεύετε, απλά πάρτε τα ως ιστορίες. Σιγουρευτείτε να µην αναπτύσσετε αντίσταση. 

 

Ο Φα που διδάσκω εδώ είναι κυρίως για τους βοηθούς και τους «στυλοβάτες» ασκούµενούς µας. Θα 

είναι καλό για την εργασία σας από εδώ και εµπρός. Μερικές ερωτήσεις περιέχουν κοινά ίδια 

πράγµατα, έτσι όταν δεν µπορούµε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα που προβάλλονται από άλλους 

µαθητές, τουλάχιστον γνωρίζουµε για ορισµένα πράγµατα. Πραγµατικά, έχω πει ότι θα µπορούσατε 

να το καταφέρετε αυτό και χωρίς την πραγµατοποίηση αυτής της συνάντησης βοηθών. Παραδείγµατος 

χάριν, όταν ήµουν έτοιµος να φύγω αφότου τελείωσα το σεµινάριο στη Τζινάν, πολλά Φωτισµένα 

Όντα µου είπαν: «Έχεις διδάξει τα πάντα σε αυτό το σεµινάριο.». Αυτό που εννοούσαν ήταν ότι όλα 

που µπορούσαν να γνωστοποιηθούν στους συνηθισµένους ανθρώπους διδάχθηκαν. Θα σας 

συµβούλευα απλά να µελετάτε αυτόν τον Φα, και εφόσον τον µελετάτε λεπτοµερώς δεν θα υπάρχει 

ερώτηµα ή πρόβληµα που να µην µπορεί να επιλυθεί. Ο Φα που διδάσκω περιλαµβάνει περισσότερα 

από µόνο τα πράγµατα αυτής της δικής µου σχολής. Γι’ αυτό µπορούµε να πούµε ότι είναι τεράστιος. 

Φυσικά, αυτό που κάνουµε σήµερα είναι διαφορετικό από τις µεθόδους που είχαν διδαχθεί στο 

παρελθόν ή αυτό που έχει γίνει παλιότερα. Άλλοι µιλούν για τη σωτηρία όλων των αισθανόµενων 

όντων, και ο Σακιαµούνι συµπεριλάµβανε ακόµη και τα ζώα. Ο Σακιαµούνι µίλησε για τη σωτηρία 

όλων των αισθανόµενων όντων. Μπορούσε να σώσει τα αισθανόµενα όντα και θέλησε να είναι 

φιλεύσπλαχνος προς όλα τα όντα. Γιατί δεν το κάνουµε έτσι σήµερα; Γιατί επιλέγουµε ορισµένους 

από αυτούς όταν σώζουµε ανθρώπους; Γιατί έχουµε όρους για τους ανθρώπους που παρευρίσκονται 

στα σεµινάριά µας; Επειδή όλα είναι διαφορετικά από τότε. Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο κακοί που 

πρέπει απλά να εξαλειφθούν, µερικοί άνθρωποι πρόκειται να παραµείνουν, και µερικοί άνθρωποι θα 

ανέλθουν µέσω της καλλιέργειας. Γι’ αυτό έχουµε αυτό το ζήτηµα. 

 

Εντάξει, πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουµε πώς να καταλάβουµε αυτή τη συνάντηση και τι πρέπει και τι 

δεν πρέπει να λέµε στους άλλους αργότερα. Έτσι δεν θα δώσω έµφαση σε αυτό περισσότερο. 

Θέτοντάς το απλά: Να είστε υπεύθυνοι προς τον Φα µας και προς τον εαυτό σας· τότε θα ξέρετε τι να 

κάνετε. Αυτό είναι όλο που θα πω. 

 

.... Μετά τις συζητήσεις µας µπορεί να εκβαθυνθεί περαιτέρω η κατανόησή µας στον Ντάφα και να 

ευθυγραµµιστούν οι κατανοήσεις µας καλύτερα. Πιστεύω ότι αυτό θα το καταστήσει πολύ ευκολότερο 

όταν απαντάµε στις ερωτήσεις των µαθητών για ορισµένα πράγµατα. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, 

υπάρχει κάτι που δεν έχω πει ακόµα σε αρκετά από τα άτοµά µας τα υπεύθυνα: θα µπορούσαµε να 

αρχίσουµε στη γενέτειρα πόλη µου να οργανωθεί οµαδική µελέτη του Φα σε καθορισµένους χρόνους; 

– δεν µπορούµε µόνο να κάνουµε οµαδική άσκηση. Μπορείτε να διαβάζετε και να συζητάτε µαζί 

κεφάλαιο µε κεφάλαιο, τµήµα µε τµήµα. Καθορίστε τον χρόνο µελέτης όπως κάνετε και µε τις 

ασκήσεις. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι πιο ωφέλιµο, µπορεί να επισηµάνει συγκεκριµένα ζητήµατα, και 

αυτό θα µας επιτρέψει να ακολουθήσουµε τον Φα όταν συναντήσουµε πραγµατικά προβλήµατα 

αργότερα. Ξεκινάµε, και αυτό θα ανοίξει το δρόµο για τα κέντρα βοήθειας σε όλη τη χώρα. Στη 

συνέχεια και άλλες περιοχές στη χώρα µπορούν να ακολουθήσουν. Αυτό θα είναι πραγµατικά 

ευεργετικό στη βελτίωση της κατανόησής µας. Αυτή είναι η πρότασή µου. 

 

(Ηχογράφηση από το Γενικό Κέντρο Βοήθειας του Φάλουν Ντάφα της Τσανγκτσούν). 
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Προτάσεις που δίνονται στο συνέδριο των βοηθών του Φάλουν Ντάφα στο Πεκίνο 
 

(17 ∆εκεµβρίου 1994) 

 

 

Θα σταθώ όρθιος ενώ µιλώ έτσι ώστε ο καθένας να µπορεί να µε δει καλά. 

 

∆εν σας έχω δει για πολύ καιρό. Εφόσον πολλά πράγµατα που σχετίζονται µε τη διδασκαλία της 

εξάσκησης χρειάζονται να αντιµετωπιστούν, και όλα αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν πραγµατικά να 

γνωστοποιηθούν ή να κατανοηθούν από τους καθηµερινούς ανθρώπους, έχω σταµατήσει να κάνω 

σεµινάρια. Έχω φροντίσει αυτά τα ζητήµατα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, και τώρα 

βασικά είναι όλα έτοιµα. Αρχικά προγραµµάτιζα να έρθω πάλι µόλις αυτά τα πράγµατα τελείωναν και 

ολοκληρώνονταν, για να τακτοποιήσω τα πράγµατα που αφορούν τη διδασκαλία της εξάσκησης στο 

µέλλον. Αλλά εφόσον το σεµινάριο στην Γκουανγκτζού αυτή τη φορά αποφασίστηκε βιαστικά, οι 

ανακοινώσεις έγιναν ήδη στις εφηµερίδες, οι διαφηµίσεις έγιναν ήδη, και πολλά δίδακτρα είχαν 

παραληφθεί ήδη, έπρεπε να έρθω εις το µέσο της διαδροµής, που σηµαίνει πως έπρεπε να έρθω πρώτα 

στο Πεκίνο να κάνω κάποια εργασία προετοιµασιών πριν πραγµατοποιήσω το σεµινάριο στην 

Γκουανγκτζού. Γι’ αυτό εκµεταλλεύοµαι αυτή την ευκαιρία να σας δω όλους. Είµαι πραγµατικά 

ευτυχής που σας βλέπω όλους. 

 

Σας είπα κάτι παλιότερα: τα ηθικά πρότυπα των ανθρώπων σήµερα είναι πολύ χαµηλά, και είναι 

δύσκολο να βρεθεί ένα αγνό µέρος σε οποιαδήποτε από τις διάφορες δουλειές και επαγγέλµατα. Αλλά 

µόλις ήρθα εδώ, είδα αυτό το εξαιρετικά γαλήνιο και αρµονικό πεδίο µας. Τολµώ να πω ότι το 

Φάλουν Ντάφα µας είναι ένας αγνός τόπος. (Χειροκρότηµα) Συγχρόνως, βλέπω ότι αυτό που έχουµε 

ολοκληρώσει στην καλλιέργεια είναι πραγµατικά ενθαρρυντικό. Ο καθένας έχει την επιθυµία να 

βελτιωθεί και να γίνει καλός – είναι πραγµατικά ενθαρρυντικό που το βλέπω. Έτσι αυτή η 

ατµόσφαιρα είναι ακριβώς η ίδια µε την κατάσταση του νου µας. Με άλλα λόγια, δεν έχουµε 

µελετήσει τον Ντάφα µάταια, και όλοι έχουµε ολοκληρώσει ορισµένα πράγµατα. Ούτε και έχω 

µεταδώσει αυτό τον Ντάφα µάταια. Αυτά τα πράγµατα µου δίνουν µια αίσθηση ικανοποίησης. Όταν 

ήρθα αρχικά στο Πεκίνο να µεταδώσω τον Φα και να διδάξω την εξάσκηση, το πρώτο σεµινάριο είχε 

µόνο τόσους ανθρώπους. Αλλά µετά από λίγο... έχουν περάσει µόνο δύο χρόνια – πραγµατικά, είναι 

µόνο ένας χρόνος αφότου άρχισα τυπικά να µεταδίδω αυτόν τον Φα, επειδή στην αρχή δίδασκα τον 

Φα υπό µορφή τσιγκόνγκ, το οποίο είναι χαµηλό. Σήµερα µόνο στο Πεκίνο έχουµε πάρα πολλούς 

βοηθούς. Αυτό δείχνει ότι το Ντάφα µας έχει αναγνωριστεί τώρα από περισσότερους καλόκαρδους 

ανθρώπους, άνθρωποι που είναι σε θέση να βελτιωθούν και να καλλιεργηθούν σε αυτόν τον Φα. Αυτό 

πραγµατικά είναι ενθαρρυντικό. Είναι δύσκολο τώρα να µετρήσουµε ακριβώς πόσοι άνθρωποι 

καλλιεργούν το Φάλουν Ντάφα µας. Έχει διαδοθεί από άτοµο σε άτοµο, και ο αριθµός είναι απλά 

αµέτρητος. Σε µερικά µέρη παλιά υπήρχαν µόνο ένα ή δύο άτοµα που το µελετούσαν σε έναν νοµό ή 

µια πόλη, και µετά ο αριθµός αυξήθηκε περίπου στους χίλιους. Αυτό συµβαίνει σε πολλά µέρη – 

αυξάνεται εξαιρετικά γρήγορα. 

 

Γιατί συµβαίνει αυτό; Είναι επειδή, όπως έχω πει, στο Φάλουν Ντάφα µας καλλιεργούµε το σίνσινγκ 

και απαιτούµε από τους ανθρώπους να ανυψώσουν τα ηθικά τους πρότυπα. Επίσης, έχουµε επισηµάνει 

αληθινά τους θεµελιώδεις λόγους γιατί το γκονγκ ενός ανθρώπου δεν αυξάνεται στην καλλιέργεια – το 

έχουµε προσδιορίσει αυτό. Έτσι έχουµε συζητήσει το θεµελιώδες ζήτηµα. Όπως ανάφερα παλιότερα, 

µερικοί άνθρωποι µου έχουν πει στα άρθρα εµπειρίας της καλλιέργειάς τους, «Αφότου έφερε ο 

∆άσκαλος αυτόν τον Φα στο κοινό, είναι ιδιαίτερα ευεργετικό στη διαµόρφωση της ηθικής ευγένειας 

της κοινωνίας µας.». Φυσικά, έχω πει ότι δεν είναι αυτό ο κύριος σκοπός. Θέλω απλά να µεταδώσω 

αυτόν τον Φα προς τους ανθρώπους, και να τον φέρω στο κοινό για να έχω περισσότερους ανθρώπους 

να ωφεληθούν από αυτόν και να είναι σε θέση να βελτιωθούν αληθινά – όπως το λέµε στη σχολή µας, 

του Φο: «Να επιτρέψουµε στους ανθρώπους να ανέβουν αληθινά σε υψηλότερα επίπεδα και να 

επιτύχουν την Ολοκλήρωση.». Αλλά είναι βέβαιο ότι αυτό έχει επίσης την επίδραση της βελτίωσης 

των ηθικών προτύπων των ανθρώπων. Αυτό είναι επειδή η απαίτηση του συστήµατος καλλιέργειάς 

µας, κατά την άποψή µου, προσδιορίζει το πραγµατικό ζήτηµα – απαιτεί από τους ανθρώπους να 
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δίνουν έµφαση στην καλλιέργεια του σίνσινγκ. Γιατί είναι ότι πολλοί άνθρωποι – 

συµπεριλαµβανοµένων πολλών µοναχών, και αυτό ισχύει επίσης και για τους πλήρους απασχόλησης 

Ταοϊστές καλλιεργητές – δεν ξέρουν πλέον πώς να βελτιωθούν; ∆ίνουν προσοχή µόνο στις 

τυπικότητες, και όχι στην ουσία. 

 

Εάν δεν αυξηθεί το σίνσινγκ ενός ανθρώπου, θα έλεγα ότι είναι αδύνατο για αυτόν να βελτιωθεί. Αυτό 

είναι επειδή η φύση του Κόσµου δεν επιτρέπει σε κάποιον µε χαµηλό σίνσινγκ να ανέλθει. Εάν ένα 

άτοµο µπορεί να φθάσει σε ένα ορισµένο σηµείο, δηλαδή, εάν βελτιωθεί ως ένα ορισµένο σηµείο, τότε 

θα έλεγα ότι ακόµα κι αν αυτό το άτοµο δεν φθάσει στην Ολοκλήρωση, θα ωφελήσει την κοινωνία. 

∆εν θα κάνει κακά πράγµατα συνειδητά πια - θα γνωρίζει, εάν έκανε κακά πράγµατα, τις φοβερές 

συνέπειες που θα έφερνε επάνω του. Κατ' αυτό τον τρόπο, [ο Φα µας] βοηθά στο χτίσιµο της ηθικής 

ευγένειας της κοινωνίας και στο να βελτιωθούν αντίστοιχα τα ηθικά πρότυπα της ανθρωπότητας – 

αυτό είναι σίγουρο. Είµαστε υπεύθυνοι προς τα άτοµα και προς την κοινωνία στη διδασκαλία αυτής 

της εξάσκησης. Έχουµε κατορθώσει να το κάνουµε αυτό. Η επίδραση στους ανθρώπους και στους 

καλλιεργητές είναι πολύ καλή. Στις πράξεις µας έχουµε ακολουθήσει αυστηρά τις απαιτήσεις αυτού 

του Φα, και η εξάσκησή µας δεν έχει λοξοδροµήσει. Έχουµε διατηρήσει πάντα µια αγνή και καθαρή 

κατάσταση καλλιέργειας. 

 

Κρίνοντας από την τρέχουσα κατάσταση, πιστεύω ότι στο µέλλον αυτό το σύστηµα καλλιέργειας θα 

διαδοθεί ακόµα ευρύτερα. Σύντοµα, πιθανώς του χρόνου, να διδάξω περισσότερο στο εξωτερικό. Έτσι 

αυτό δεν θα έχει ασκήσει επίδραση µόνο στη χώρα µας – θα ασκήσει επίσης µεγάλη επίδραση και στο 

εξωτερικό. Κάποιος που επέστρεψε από το εξωτερικό µου είπε ότι όταν αυτός και µερικοί άλλοι 

έτρωγαν σε ένα εστιατόριο στις Ηνωµένες Πολιτείες, είδαν µια εισαγωγή του Φάλουν Γκονγκ να είναι 

τοποθετηµένη εκεί, και ήταν περίεργος και ρώτησε για αυτό. ∆εν ξέραµε για αυτή την κατάσταση, δεν 

γνωρίζαµε για αυτό. Ίσως να αναπτύσσεται µε πολλή ορµή. Ο ουσιαστικός λόγος είναι απλά ότι 

δίνουµε έµφαση στη βελτίωση του σίνσινγκ κάποιου, έτσι, είτε είναι η κοινωνία, είτε άνθρωποι 

διαφορετικών κοινωνικών στρωµάτων, είτε άνθρωποι µε διαφορετικές απόψεις – όλοι µπορούν να 

δεχτούν το Φάλουν Ντάφα. Αυτό είναι που µόλις έλεγα. Συζήτησα µόνο εν συντοµία την κατάσταση 

της ανάπτυξης του Φάλουν Ντάφα µας αυτή τη στιγµή. 

 

Επειδή αυτή είναι µια συνάντηση βοηθών, θα µιλήσω απλά για πράγµατα σχετικά µε αυτό. Η 

κατάσταση της ανάπτυξης του Φάλουν Ντάφα στις διάφορες περιοχές αποκαλύπτει ότι αυτά τα µέρη 

έχουν διαφορετικό δυναµικό, έχουν συσσωρεύσει πολλές εµπειρίες, και έχουν µάθει πολλά από την 

εµπειρία τους πάνω στη µελέτη του Ντάφα και στην καλλιέργεια. Επειδή ήµουν στην πατρίδα µου 

πρόσφατα – ήµουν στην Τσανγκτσούν – γνωρίζω περισσότερα για την κατάσταση στην Τσανγκτσούν. 

Θα µοιραστώ ένα πράγµα. Τώρα υπάρχει ένα «κύµα ανόδου της µελέτης του Φα» στην Τσανγκτσούν. 

Πώς είναι ένα κύµα ανόδου της µελέτης του Φα; Σήµερα στις άλλες περιοχές θεωρούν την εξάσκηση 

των ασκήσεων πραγµατικά σηµαντικό. Φυσικά, αυτό είναι πράγµατι σηµαντικό, είναι απαραίτητο σε 

µια µέθοδο που καλλιεργεί και τη φύση κάποιου και τη ζωή. Αλλά στην Τσανγκτσούν έχουν τη 

µελέτη του Φα ακόµα σηµαντικότερη. Έτσι, κάθε µέρα µόλις κάνουν τις ασκήσεις αποφάσισαν να 

κάθονται για να διαβάσουν το βιβλίο, να µελετούν τον Φα. Και αφότου µελετήσουν συζητούν, 

συζητούν παράγραφο µε παράγραφο. Με τον καιρό έχουν αρχίσει να αποµνηµονεύουν το βιβλίο. 

Σκέφτηκαν: «αυτό είναι κάτι πολύ καλό» (φυσικά, αυτά είναι τα λόγια των µαθητών, όχι τα δικά µου), 

και ανέφεραν για το πώς οι άνθρωποι συνήθιζαν να αποµνηµονεύουν πολλά ιερά κείµενα ακόµα κι αν 

η έννοιά τους δεν ήταν πολύ ξεκάθαρη και όλα ήταν αρκετά ασαφή. Φυσικά, οι µαθητές µας είχαν και 

άλλους λόγους, επίσης. Σας δίνω απλά την ιδέα. Είπαν: «Γιατί δεν µαθαίνουµε απέξω κάτι που είναι 

τόσο καλό; Απαιτεί από εµάς να είµαστε καλοί άνθρωποι σε κάθε στιγµή µεταξύ των καθηµερινών 

ανθρώπων και αυτό µας επιτρέπει να βελτιωνόµαστε, δεν θα ήταν καλύτερο εάν µπορούσαµε να το 

µάθουµε απέξω; Έτσι θα έχουµε κάτι που να µπορούµε να µετρούµε τον εαυτό µας απέναντί του αυτό 

σε κάθε στιγµή.». Έτσι ξεκίνησαν ένα κύµα «αποµνηµόνευσης του βιβλίου.». 

 

Στην Τσανγκτσούν υπάρχουν τώρα περισσότεροι από δέκα χιλιάδες άνθρωποι που µαθαίνουν απέξω 

το βιβλίο. Ποια είναι η κατάσταση της µελέτης τους του Φα τώρα; Κάθονται και αρχίζουν να 

µελετούν, και δεν χρειάζονται το βιβλίο – ένα άτοµο απαγγέλλει το βιβλίο από µνήµης από την αρχή, 

µετά σταµατά, και µετά ένα άλλο άτοµο συνεχίζει να απαγγέλλει, χωρίς κανένα λάθος· ούτε µία λέξη 
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δεν αναφέρεται λάθος καθώς συνεχίζουν να απαγγέλλουν. Έτσι συνεχίζεται, εσείς απαγγέλλετε µια 

παράγραφο, αυτός απαγγέλλει µια παράγραφο, και συνεχίζουν µε αυτόν τον τρόπο. Αργότερα άρχισαν 

να αντιγράφουν το βιβλίο µε το χέρι. Όταν κάνουν ένα λάθος αρχίζουν πάλι από την αρχή. Ποιος είναι 

ο λόγος; Είναι για να εκβαθυνθεί η κατανόησή τους στον Φα, κάτι που πραγµατικά βοηθά τους 

µαθητές να βελτιωθούν. Με ένα τέτοιο βαθύ αποτύπωµα [του Φα] µέσα στον νου τους, όποτε κάνουν 

κάτι θα είναι σε θέση να κρατηθούν στα πρότυπα ενός ασκούµενου. Πραγµατικά αυτό κάνει διαφορά. 

 

∆εν έθεσα εγώ αυτά τα πράγµατα ως απαιτήσεις για τους µαθητές µας. Όπως µόλις είπα, πολλές 

περιοχές έχουν αποκτήσει πολλή επίγνωση από τις εµπειρίες τους, οι οποίες ήταν όλες χρήσιµες. Έχω 

πει επίσης στο κέντρο βοήθειας της Τσανγκτσούν: «η εµπειρία σας πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρη 

τη χώρα.» Αυτοί οι µαθητές βελτιώθηκαν πραγµατικά πολύ γρήγορα αφότου µελετούσαν τον Φα µε 

αυτόν τον τρόπο, και τα επίπεδά τους έχουν βελτιωθεί πολύ γρήγορα επίσης – ασφαλώς αυτό θα 

συµβεί. Ίσως πολλοί από εµάς, εφόσον καλλιεργούµαστε... Μπορώ να συζητήσω βαθύτερα πράγµατα 

επειδή αυτοί που είστε παρόντες εδώ είστε βοηθοί και δεν θα είναι πρόβληµα. Κάθε λέξη στο βιβλίο 

µου είναι ένα Φάλουν όταν βλέπεται από χαµηλό επίπεδο, και κάθε λέξη είναι Σώµα του Νόµου µου 

όταν βλέπεται από υψηλό επίπεδο – ακόµη και τα συστατικά µέρη [της κάθε λέξης] είναι ξεχωριστά. 

Είναι επίσης διαφορετικό από τα άλλα βιβλία όταν το διαβάζετε δυνατά µε το στόµα σας. Πολλοί 

άνθρωποι έχουν αναπτύξει ήδη πολύ καλό γκονγκ µέσω της καλλιέργειας, και ακόµη και οι λέξεις που 

διαβάζουν µεγαλοφώνως έχουν εικόνες, αυτό που βγαίνει από τα στόµατά τους είναι όλα Φάλουν. Με 

άλλα λόγια, το βιβλίο µας δεν είναι ένα συνηθισµένο βιβλίο. Φυσικά, οι άνθρωποι των οποίων τα 

επίπεδα δεν είναι ακόµα επαρκή, ακόµα δεν µπορούν να το κάνουν αυτό. Το να είστε ικανοί να 

διαβάσετε το βιβλίο και να µελετήσετε τον Φα, από µόνο του σας βελτιώνει, επειδή τονίζουµε την 

καλλιέργεια του σίνσινγκ, και το να έχετε µια λογική κατανόηση κι αυτό από µόνο του σας βελτιώνει. 

 

Η δική µας είναι µια µέθοδος που καλλιεργεί αµφότερα και τη φύση και τη ζωή, και ο σκοπός των 

κινήσεων είναι κυρίως να αλλαχτεί το Μπέντι, δηλαδή, να αλλαχτεί το σαρκικό µας σώµα και οι 

παραλλαγές των υλικών σωµάτων που υπάρχουν στις διάφορες διαστάσεις – αυτός είναι ο κύριος 

σκοπός. Περιλαµβάνει επίσης [την ανάπτυξη] ορισµένων υπερφυσικών τεχνικών. Εάν θέλετε 

πραγµατικά να βελτιωθείτε, θα έλεγα ότι πρέπει να βελτιωθείτε µέσα από τον Φα. Εάν το σίνσινγκ µας 

δεν µπορεί να ανυψωθεί τότε δεν µπορούµε να βελτιωθούµε µέσα από τον Φα, και όλα τα άλλα είναι 

άχρηστα. Γιατί το λέω αυτό; Είναι επειδή εάν δεν έχετε φθάσει σε ένα ορισµένο επίπεδο και το 

σίνσινγκ σας δεν έχει ανυψωθεί, δεν θα έχετε το γκονγκ που καθορίζει το επίπεδό σας. Χωρίς την 

καλλιέργεια του σίνσινγκ ένα άτοµο δεν θα έχει γκονγκ. Εάν θέλετε να µετασχηµατίσετε το Μπέντι 

σας, πώς θα το κάνετε αυτό χωρίς την ενίσχυση αυτής της ενέργειας; Θα σας λείπει το σηµαντικότερο. 

∆εν µπορείτε να µετασχηµατίσετε τίποτα χωρίς την ενίσχυση αυτής της ενέργειας. Γι’ αυτό η µελέτη 

του Φα είναι εξαιρετικά σηµαντική. Πιστεύω ότι οι καλλιεργητές πρέπει να διαβάζουν το βιβλίο 

περισσότερο, και είναι εγγυηµένο πως θα σας βοηθήσει να βελτιωθείτε γρήγορα. (Κάποιος διακόπτει: 

"ανησυχούν ότι θα κουραστείτε. ∆άσκαλε, παρακαλώ καθίστε ώστε να µπορείτε να µας πείτε 

περισσότερα.") Θα ήθελαν να µιλήσω περισσότερο. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Μόλις τώρα µιλούσα κυρίως για το πώς το Φάλουν Ντάφα µας αναπτύσσεται. Το "Φάλουν Γκονγκ" 

είναι ο όρος που χρησιµοποιήσαµε στην αρχή όταν διδάξαµε την πρακτική στο Πεκίνο. Όπως έχω πει, 

το τσιγκόνγκ είναι ένας όρος που φτιάχτηκε από τους σύγχρονους ανθρώπους. Αλλά το τσιγκόνγκ 

είναι πραγµατικά ένας τύπος άσκησης καλλιέργειας. Αυτό που προωθείται µεταξύ των καθηµερινών 

ανθρώπων είναι απλά πράγµατα της χαµηλότερης µορφής τσιγκόνγκ, το οποίο µπορεί µόνο µε 

δυσκολία να αλλάξει το ανθρώπινο σώµα και να το προετοιµάσει για να κάνει άσκηση καλλιέργειας. 

Αυτά είναι πράγµατα µόνο της αρχικής φάσης – και αυτά είναι που διδάσκονται. Το Τσιγκόνγκ στην 

πραγµατικότητα είναι άσκηση καλλιέργειας. Η µέθοδός µας διδάσκεται άµεσα σε υψηλά επίπεδα. ∆εν 

είναι απαραίτητο να µιλάµε για αυτά τα πράγµατα του τσιγκόνγκ άλλο, επειδή όλα αυτά τα χρόνια που 

οι άνθρωποι διαδίδουν το τσιγκόνγκ έχουν θέσει θεµέλια για τους ανθρώπους να έχουν µια αρχική 

κατανόηση του τσιγκόνγκ. Εµείς από την αρχή µιλάµε για την καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα. ∆εν 

πρέπει πλέον να το αποκαλούµε "τσιγκόνγκ". 

 

Το "Φάλουν Γκονγκ µας"... Φυσικά, µπορείτε να το αναφέρετε και µε αυτόν τον τρόπο πριν οι 

άνθρωποι καταλάβουν το τι είναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι πραγµατικά ο Τρόπος Καλλιέργειας του 



45 

Φάλουν, Καλλιέργεια του Φάλουν, ή ο Μέγας Τρόπος Καλλιέργειας του Φάλουν (Φάλουν Σιούλιαν 

Ντάφα). Αυτά είναι ένα πράγµα – όπως και να το αποκαλέσετε. Μόλις σκεφτόµουν κάτι άλλο, πιο 

συγκεκριµένα, πολλοί µαθητές µας έχουν κάνει αθόρυβα καλές πράξεις. Έχουν κάνει πολλές καλές 

πράξεις στην κοινωνία, σε άλλα περιβάλλοντα, και στους χώρους εργασίας τους, και το έχουν κάνει 

αυτό χωρίς να γνωστοποιήσουν τα ονόµατά τους στους ανθρώπους ή να επιδιώξουν οποιαδήποτε 

ανταµοιβή για αυτές. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγµατα. Ξέρω – το γνωρίζω πολύ καλά χωρίς να 

µου το πείτε. Το να µην αφήνετε τα ονόµατά σας είναι καλό πράγµα. Αλλά σκεφτείτε το ο καθένας, 

από τότε που η εξάσκησή µας παρουσιάστηκε στο κοινό, ένα φαινόµενο έχει εµφανιστεί όπου οι 

καρδιές των ανθρώπων στρέφονται προς αυτό που είναι καλό και τα ηθικά πρότυπά τους 

ανυψώνονται. Πιστεύω ότι η επιρροή του Φάλουν Ντάφα µας είναι ένα µέρος αυτού που συµβαίνει. 

Έτσι νοµίζω ότι όταν µερικοί από εσάς έχετε κάνει κάτι καλό και οι άλλοι σας ρωτούν: "µπορείτε 

παρακαλώ να µου πείτε το όνοµά σας;" Να µην λέτε τίποτα και να µην αφήνετε το όνοµά σας ή να 

επιδιώκετε οποιεσδήποτε ανταµοιβές αφού αυτό που θέλουµε είναι αξία και αρετή. Νοµίζω ότι δεν 

πρέπει να πείτε τίποτα. Μπορείτε να πείτε: "ασκώ Φάλουν Γκονγκ", ή "είµαι καλλιεργητής του 

Φάλουν Ντάφα." Αυτό θα µας βοηθήσει να έχουµε µια καλύτερη επιρροή στην κοινωνία και να 

διαδώσει το Ντάφα µας. ∆εν θα ήταν σπουδαίο εάν ο καθένας ερχόταν να αναζητήσει τον ορθό Φα; 

Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ακόµα καλύτερο. Αυτό είναι επειδή ο αντίκτυπος που είχαµε – υπάρχουν 

ήδη κάµποσοι άνθρωποι σε όλη τη χώρα που µαθαίνουν την εξάσκηση – είναι ήδη τεράστιος. Οι 

άνθρωποι αυτές τις µέρες πιστεύουν ακόµη ότι είναι παράξενο όταν ένα άτοµο κάνει καλές πράξεις 

στην κοινωνία. Φυσικά, υπάρχουν ακόµα µερικοί άνθρωποι που πιστεύουν: "Υπάρχουν ακόµα οι Λέι 

Φενγκς αυτές τις µέρες και την εποχή; Αυτό το άτοµο είναι φοβερό!" Θα µπορούσαµε να τους το 

πούµε ξεκάθαρα. 

 

Υπάρχουν µερικά άλλα ζητήµατα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Παραδείγµατος 

χάριν, µερικοί µαθητές έχουν πάρα πολλά ερωτήµατα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και είναι 

πάντα ανίκανοι να τα λύσουν. "Γιατί αυτό είναι έτσι;" "Τι σηµαίνει αυτό;" Αυτά τα είδη ερωτήσεων... 

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, εάν σας είχα να υποβάλετε ερωτήσεις εδώ, οι βοηθοί που είναι παρόντες 

εδώ θα υπέβαλλαν επίσης έναν τόνο ερωτήσεις που οι µαθητές έχουν υποβάλει στα σεµινάρια. Γιατί 

είναι έτσι; Όπως µόλις είπα, η κατανόησή σας του Φα δεν είναι ακόµα βαθιά. Επειδή ενσωµατώνω 

πράγµατα διαφορετικών επιπέδων όταν µιλώ, αφότου µερικοί διαβάσουν το βιβλίο µια φορά, το 

βρίσκουν πολύ καλό, και όταν το διαβάζουν πάλι έχουν µια νέα κατανόηση· όταν το διαβάζουν 

περισσότερο έχουν ακόµα περισσότερες νέες κατανοήσεις, λες και η έννοια των λέξεων να έχει 

αλλάξει. Πολλοί από εµάς το έχουν αισθανθεί αυτό. Είναι ακριβώς επειδή ενσωµάτωσα πράγµατα 

διαφορετικών επιπέδων στο βιβλίο, και µόλις το επίπεδό σας ανυψωθεί έχετε διαφορετικές 

κατανοήσεις – αυτός είναι ο Φα. Πιστεύω ότι εάν µπορείτε αληθινά να µελετήσετε τον Φα στερεά και 

να µετράτε τον εαυτό σας µε µέτρο τον Φα, όλες οι ερωτήσεις και τα προβλήµατά σας θα λυθούν µε 

ευκολία. Αυτό είναι βέβαιο πως θα συµβεί. Εφόσον αυτό είναι µια ερώτηση ή κάποιο πρόβληµα στην 

καλλιέργεια, µπορεί να λυθεί. 

 

Θυµάµαι ότι δίδαξα περισσότερο στο σεµινάριο στη Τζινάν. Πολλά πράγµατα ειπώθηκαν [εκεί]. 

Υπήρξε ένας πολύ µικρός αριθµός πραγµάτων για τα οποία δεν µπήκα σε πάρα πολλή λεπτοµέρεια για 

αυτά, αλλά ανέφερα τις ιδέες. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, εάν µπορούµε αληθινά να απορροφήσουµε 

αυτό που µελετάµε, οποιαδήποτε ερώτηση µπορεί να απαντηθεί. Πραγµατικά, πολλές ερωτήσεις που 

έχουµε... µερικοί άνθρωποι αναρωτιούνται: «Γιατί έχω αυτή τη δυσφορία, εκείνη τη δυσφορία...;» 

Πολλοί από αυτούς δεν συνειδητοποιούν ότι θα ήταν κακό εάν δεν αισθάνονταν δυσφορία – θα 

σήµαινε ότι δεν σας έχω φροντίσει. Εφόσον θέλετε να κάνετε καλλιέργεια, θα επαναλάβω αυτό που 

είπα και πριν από λίγο: δεν είναι τόσο εύκολο. Μπορούµε να πούµε ότι ο καθένας έχει κάρµα, 

συνεπώς πώς µπορείτε να µην πληρώσετε για αυτό; Θα µπορούσαν όλα να εξαλειφθούν για σας 

εντελώς και να σας επιτραπεί να γίνετε ένας Φο επειδή είστε ιδιαίτεροι ή κάτι τέτοιο;! Επεξηγώ απλά 

αυτό το σηµείο. Ποιος θα µπορούσε να βελτιωθεί χωρίς να περάσει από καλλιέργεια; Η διαδικασία 

της καλλιέργειας περιλαµβάνει την εξάλειψη του κάρµα και το να υποµένετε δυσκολίες. Εάν δεν 

υποµείνετε δυσκολίες το κάρµα δεν µπορεί να αποβληθεί. Έτσι το να υποφέρετε σωµατικά δεν είναι 

απαραιτήτως κακό πράγµα. Ούτε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε στη ζωή είναι απαραιτήτως 

κακά πράγµατα. Τα έχετε υποµείνει αλλά δεν το γνωρίζετε. 
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Θα δώσω ένα παράδειγµα. Λέγεται στον Βουδισµό ότι «ένα άτοµο πρέπει να υποµείνει πολλές 

δυσκολίες στην καλλιέργεια.» Ακόµα δεν έχετε καµιά ιδέα – τι µετράει αυτό το µικρό κοµµάτι 

δυσκολίας που εσείς υποµένετε; Εφόσον έχετε έναν ∆άσκαλο που σας φροντίζει, πολύ από αυτό έχει 

εξαλειφθεί για σας. Ποιος δεν έχει κάνει κακά πράγµατα στις πολλές, πάρα πολλές ζωές του; Θα έλεγα 

ότι µε τους ανθρώπους σήµερα, που έχουν έρθει σε αυτό το στάδιο, είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος 

που δεν έχει πάρει µια ζωή ή που δεν οφείλει πολύ κάρµα. Εάν γυρίσουµε πίσω στην ιστορία, πόσες 

δυσκολίες έπρεπε να υποµείνουν οι άλλοι πίσω τότε που κάνατε τα χειρότερα πράγµατα σε αυτούς; Κι 

όµως σήµερα δεν µπορείτε να υποµείνετε αυτά τα µικρά πράγµατα που πρέπει να υποµείνετε;! 

Φυσικά, σας λέω τη γενική ιδέα. Πολλοί άνθρωποι δεν µπορούν να το δουν αυτό. Εφόσον µιλάµε για 

καλλιέργεια εδώ, αυτό περιλαµβάνει την ικανότητα ενός ατόµου να φωτιστεί. ∆εν µπορείτε να δείτε – 

όντως, δεν µπορείτε να δείτε. Εάν µπορούσατε να δείτε τα πάντα δεν θα κάνατε κακά πράγµατα, και 

δεν θα υπήρχε το θέµα της καλλιέργειας άλλο. Έτσι όταν οι άνθρωποι πέφτουν σε αυτό το στάδιο, 

[είναι κανονισµένο] να πέσουν στην αυταπάτη και να καλλιεργηθούν χωρίς να είναι σε θέση να δουν 

τίποτα. 

 

Ενώ είµαστε σε αυτό θέµα, θα µιλήσω για ένα άλλο πράγµα. ∆ηλαδή, πολλοί από σας έχετε το Τρίτο 

Μάτι σας ανοικτό – τα Τρίτα Μάτια σας έχουν ανοίξει σε διαφορετικά επίπεδα. Αλλά κανενός δεν έχει 

φθάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο· αυτό που βλέπετε δεν είναι η φύση των πραγµάτων, και δεν µπορείτε 

να δείτε τις καρµικές αιτίες των πραγµάτων. Έτσι αυτό επιφέρει ένα πρόβληµα, δηλαδή, αυτοί οι 

άνθρωποι µπορεί να µιλούν αδιάφορα για αυτό που βλέπουν. Όταν λένε πράγµατα επιπόλαια αυτό έχει 

µια σοβαρή συνέπεια. Ο ακροατής ίσως πει: "Πώς η καλλιέργειά µου είναι τόσο άνω-κάτω;! Πώς 

έγινε αυτό;!" Στην πραγµατικότητα, αυτό που βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακριβές. 

Παραδείγµατος χάριν, πολλοί άνθρωποι των οποίων τα Τρίτα Μάτια είναι ανοιχτά έχουν πει: «εσύ 

έχεις κατοχή... αυτός έχει κατοχή... όλοι κατέχεστε.». Πριν πολύ καιρό είπα: οι µαθητές του Φάλουν 

Ντάφα, οι αληθινοί καλλιεργητές µας, δεν κατέχονται – τα έχω καθαρίσει αυτά. Τότε γιατί µερικοί 

άνθρωποι έχουν δει εικόνες ζώων, κάποιες εικόνες αυτού του είδους ή µερικές εικόνες του άλλου του 

είδους...; Στην πραγµατικότητα, µπορώ να σας πω ότι πολλοί από εµάς δεν µπορούν να διακρίνουν τις 

µορφές ύπαρξης του Κύριου Αρχέγονου Πνεύµατος, του Βοηθητικού Αρχέγονου πνεύµατος, και τα 

κατοχικά πνεύµατα. Αυτό που είδαν πραγµατικά ήταν µόνο η προηγούµενη ζωή του Βοηθητικού 

Αρχέγονου Πνεύµατός σας, ή η προηγούµενη ζωή του Κύριου Αρχέγονου Πνεύµατός σας – αυτό είναι 

όλο. Όταν πάτε και λέτε αυτά τα ανεύθυνα πράγµατα, δεν κάνετε τους άλλους να πανικοβληθούν; 

Είπατε ότι ο τάδε κατέχεται, αλλά δεν κατεχόταν καθόλου. 

 

Στο παρελθόν, ο Βουδισµός µιλούσε για το Εξάπτυχο Μονοπάτι της Μετενσάρκωσης. Ο Βουδισµός 

είχε επίσης αυτό το ρητό: «Σπάνια ένα ανθρώπινο ον µετενσαρκώνεται ως άνθρωπος, συχνότερα ένα 

ζώο µετενσαρκώνεται ως άνθρωπος.» Φυσικά, δεν θα σχολιάσουµε εάν είναι αλήθεια ή όχι, αυτό 

λέγεται στον Βουδισµό. Απλά σας δίνω ένα παράδειγµα και µιλώ για την ιδέα. Φυσικά, µην είστε 

απαισιόδοξοι – ποιος ξέρει τι ήταν σε όλες τις προηγούµενες ζωές του; Αυτό είναι συνεδρίαση των 

βοηθών εδώ σήµερα, έτσι εάν είστε κάποιος που δεν έχει παρευρεθεί στα σεµινάρια πριν και δεν 

πιστεύετε αυτό που ακούτε, απλά θεωρείστε αυτά τα πράγµατα ιστορίες. Έχει ειπωθεί στο παρελθόν 

ότι όταν οι άνθρωποι προέρχονται από εκείνη την πλευρά όλοι θέλουν να είναι ζώα, τα οποία δεν 

έχουν περίπλοκες κοινωνικές σχέσεις και ζουν ξένοιαστοι. Εάν κάποιος θέλει να γίνει ζώο δεν είναι 

και τόσο εύκολο. Συγκριτικά είναι ευκολότερο να γίνει άνθρωπος, εφόσον οι άνθρωποι πρέπει να 

υποµείνουν δυσκολίες. Αυτή είναι η ιδέα. Αλλά είναι ακριβώς επειδή οι άνθρωποι έχουν δυσκολίες 

που οι άνθρωποι µπορούν να κάνουν άσκηση καλλιέργειας. Τα άλλα όντα δεν µπορούν να κάνουν 

άσκηση καλλιέργειας, και ακόµα κι αν ανέβουν µέσω της καλλιέργειας θα ασκούν έναν κακό τρόπο 

και δεν τους επιτρέπεται να φθάσουν σε υψηλό επίπεδο. Έτσι από τώρα και στο εξής εάν το Τρίτο 

Μάτι σας ανοίξει, πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτό το ζήτηµα και να µην µιλάτε ανεύθυνα, κι αυτό 

επειδή δεν µπορείτε να δείτε ακριβώς. Επί πλέον, µπορεί να αισθανθείτε µερικά πράγµατα, αλλά από 

πού προέρχεται αυτό το µήνυµα που αισθάνεστε; Ίσως είναι κάποιος δαίµονας που σας το στέλνει. 

Έτσι σιγουρευτείτε να µην είστε προσκολληµένοι σε αυτά τα πράγµατα. 

 

Οι µαθητές µας δεν πρέπει να σκέφτονται ότι αυτοί µε ανοιγµένα τα Τρίτα Μάτια είναι εκεί πάνω – 

ότι είναι υψηλού επιπέδου. Κι αυτό επειδή αυτά τα πράγµατα δεν καθορίζονται από το επίπεδο του 

Τρίτου Ματιού ενός ατόµου – αυτό δεν είναι βασισµένο στο επίπεδο της καλλιέργειας ενός ατόµου. 
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Ίσως το Τρίτο Μάτι σας να µην είναι ανοικτό αλλά το επίπεδό σας να είναι πολύ πιο υψηλό από 

[κάποιον του οποίου το Τρίτο Μάτι είναι ανοικτό]. Αυτό είναι κάτι πολύ κοινό, και δεν είναι µόνο 

µερικές αποµονωµένες περιπτώσεις. Όταν καθορίζουµε εάν ένα άτοµο καλλιεργείται καλά, 

εξετάζουµε απλά το ύψος του σίνσινγκ του και το βάθος της κατανόησής του τού Φα. Μερικοί 

άνθρωποι αναρωτιούνται τι γίνεται όταν ο ∆άσκαλος δεν είναι γύρω ή έχει τελειώσει η διδασκαλία της 

εξάσκησης και δεν µπορούν να δουν. Μερικοί άνθρωποι λένε: «Τότε δεν θα είµαστε σε θέση να 

καλλιεργηθούµε.» Αυτό απλά δεν ισχύει. Σκεφτείτε το, για ποιο λόγο διδάσκω αυτόν τον Φα; Πίσω 

στο παρελθόν όταν ο Σακιαµούνι περπάτησε τη γη, δεν άφησε πίσω καθόλου γραπτό λόγο. Αυτό που 

έµεινε ήταν µόνο οι κουβέντες των πραγµάτων που ο Σακιαµούνι συζήτησε και που αναφέρθηκαν 

αποσπασµατικά από τους ανθρώπους, και δεν ήταν συστηµατικά. Αυτά είναι τα ιερά κείµενα που 

διαβάζετε. Εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι επιτρέπονταν να ξέρουν µόνο τόσα, έτσι αυτό σκόπιµα 

έγινε µε αυτόν τον τρόπο. Πράγµατα που ο Σακιαµούνι δεν είπε ποτέ έχουν επίσης αναµιχθεί µέσα. 

Σήµερα ο Φα µας διδάσκεται ξεκάθαρα. Πίσω τότε ο Σακιαµούνι άφησε µόνο µερικούς κανόνες. Όταν 

ο Σακιαµούνι ήταν ζωντανός δεν άφησε πίσω καθόλου κείµενα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

χρόνων του ο Σακιαµούνι έκανε πολλούς κανόνες ώστε να επιτρέψει στους ανθρώπους να κάνουν 

άσκηση καλλιέργειας και να ανυψώσουν τα επίπεδά τους στη διαδικασία της καλλιέργειας. Αλλά 

εµείς [εδώ] δεν έχουµε πράγµατα όπως εκείνα σήµερα. Στην πραγµατικότητα, το σηµαντικότερο 

πράγµα που άφησε πίσω ο Σακιαµούνι ήταν οι κανόνες. 

 

Εµείς δεν χρειάζεται να σας απαγορεύσουµε να κάνετε οτιδήποτε. Ούτε χρειαζόµαστε να θέσουµε 

οποιουσδήποτε κανονισµούς για σας να ακολουθείτε. Γιατί; Επειδή σήµερα έχουµε διαδώσει τον Φα 

και ήδη αυτός ο Φα σας λέει τι πρέπει να κάνετε. Γι’ αυτό λέω ότι εάν δεν είµαι γύρω ή εάν δεν 

µπορείτε να µε δείτε, πρέπει «να παίρνετε τον Φα ως δάσκαλο» και απλά να µελετάτε αυτόν τον Φα. 

Το εάν πετύχετε και εάν µπορείτε να το κάνετε αυτό, όλο καθορίζεται από αυτόν τον Φα. Εάν σήµερα 

ο Λι Χονγκτζί έβλεπε ότι ένας συγκεκριµένος µαθητής ήταν αρκετά καλός και άνοιγε την "πίσω 

πόρτα" για σας, σας έδινε κάποιο γκονγκ, και σας άφηνε να ανεβείτε – σκεφτείτε το, κάνοντας αυτού 

του είδους το πράγµα δεν θα είναι το ίδιο µε το να καταστρέφω τον Φα; Έτσι, ο καθένας σας πρέπει 

να είναι σίγουρος ότι κάνει καλλιέργεια – όλοι σας πρέπει να καλλιεργηθείτε, και να καλλιεργείστε 

ένα βήµα τη φορά, επιµελώς. Φυσικά, µερικοί από µας έχουν κάνει εξαιρετικά ειδικές συνεισφορές 

στο Φάλουν Ντάφα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει και εσείς να καλλιεργείστε, είναι απλά ότι η 

µορφή της καλλιέργειας είναι διαφορετική – είναι ένας άλλος τρόπος καλλιέργειας. Πραγµατικά, όλο 

αυτό που είπα ήταν για να σας ζητήσω να µελετάτε τον Φα σοβαρά και να καλλιεργείστε σοβαρά. 

 

Είναι πιθανό ότι στο µέλλον δεν θα διδάξω την εξάσκηση πολύ στην Κίνα. Έτσι είναι κρίσιµο να 

µελετάτε και να καταλαβαίνετε αυτόν τον Φα καλά. Ο Φα έχει περαστεί σε σας – πραγµατικά, ο 

στόχος µου είναι να περάσω αυτόν τον Φα σε σας. Εάν συνεχώς προσέχω κάποιον στην καλλιέργειά 

του και είµαι µπροστά σας αλλά δεν ακολουθείτε αυτό που λέω όταν κάνετε πράγµατα, τι νόηµα έχει; 

Είναι άχρηστο. Έχω πει ότι τα Σώµατα του Νόµου µου µπορούν να σας προστατέψουν. Πραγµατικά, 

δεν έχω µιλήσει για τις καταστάσεις στα πιο υψηλά επίπεδα και δεν έχω µιλήσει για πράγµατα που 

είναι µεγαλύτερα. Οι άνθρωποι έχουν σώµατα στις άλλες διαστάσεις, έτσι όταν αυτό το σώµα ενός 

ατόµου έχει ένα ορισµένο ποσό ενέργειας, µεγεθύνεται. Τα καλλιεργηµένα σώµατά µου εκεί πέρα 

είναι πολύ µεγάλα τώρα. Πόσο µεγάλα; Μερικοί µε ρώτησαν: «∆άσκαλε, όταν πάτε στις ΗΠΑ, πώς θα 

ασκηθώ; Θα είστε σε θέση να µε προστατεύσετε;» Απάντησα: «θα υπάρχουν τα Σώµατα του Νόµου 

µου για να σας προστατεύσουν.» Πραγµατικά, υπάρχει και µια άλλη έννοια σε αυτό. ∆εν είναι µόνο τα 

Σώµατα του Νόµου µου που σας προστατεύουν, µια αρκετά µεγάλη σειρά διαστάσεων – µια ορισµένη 

σειρά διαστάσεων στο σύµπαν – δεν έχουν φθάσει καν πέρα από την κοιλιά µου! Όπου κι αν πάτε, δεν 

θα είστε ακόµα εδώ µαζί µου; Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει απλά να εστιαστείτε στην καλλιέργεια. 

 

Φυσικά, θα υπάρξουν ακόµα µερικοί δαίµονες. Γιατί µερικοί δαίµονες υπάρχουν; Έχω πει ότι κάποια 

ζητήµατα τα φροντίζω. Αυτά τα πράγµατα είναι µέρος των ζητηµάτων. Σκεφτείτε το: Σε διάφορα µέρη 

της χώρας, ή σε κάποιο συγκεκριµένο τόπο εξάσκησής µας, αυτά τα πράγµατα συµβαίνουν συχνά – 

δηλαδή άνθρωποι βλάπτουν τον Φα µας. Μερικοί άνθρωποι επιτίθενται λεκτικά σε µένα, άλλοι λένε 

ότι το Φάλουν Ντάφα δεν είναι καλό κατ’ αυτό ή κατ’ εκείνο τον τρόπο... Αυτό έχει παρεµποδίσει 

σοβαρά την καλλιέργειά µας. Αλλά σκεφτείτε το, δεν είναι αυτό ένα καλό πράγµα; Σε όλη την πορεία 

της καλλιέργειάς σας θα υπάρχει το ζήτηµα του πόσο βαθειά καταλαβαίνετε τον Φα και εάν µπορείτε 



48 

να είστε σταθεροί – θα δοκιµαστείτε εάν είστε σταθεροί στον Φα µέχρι το τελευταίο βήµα της 

καλλιέργειάς σας. Εάν αυτό το θεµελιώδες ζήτηµα δεν τακτοποιηθεί, όλα τα άλλα πράγµατα είναι 

εκτός συζητήσεως – τίποτα άλλο δεν θα είχε σηµασία. ∆εν είναι αυτό το επίκεντρο; Εάν δεν είστε 

σταθεροί στον ίδιο τον Φα, πώς θα µπορέσετε να συµπεριφερθείτε σύµφωνα µε τον Φα; ∆εν θα 

αµφιταλαντεύεστε και µε όλα τα άλλα, επίσης; Ένα τέτοιο άτοµο θα σκεφτεί ότι τίποτα από αυτά δεν 

είναι πραγµατικό, και θα έχει αυτό το πρόβληµα από την αρχή µέχρι το τέλος. Έτσι, υπάρχει αυτή η 

µορφή δαίµονα που µας παρεµποδίζει. Εποµένως πώς θα ήταν χωρίς αυτόν τον τύπο δαίµονα; Άλλοι 

έχουν πει επίσης: «Εάν το Φάλουν Ντάφα σας δεν είχε αυτές τις παρεµβολές, εάν αυτά τα πράγµατα 

δεν παρενέβαιναν, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για τους µαθητές σας να καλλιεργηθούν. Πώς θα 

µπορούσαµε να καταλάβουµε ότι έχουν βελτιωθεί; Υπάρχει µόνο λίγη ταλαιπωρία, φυσική 

ταλαιπωρία, και µόνο αυτά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή ζωή. ∆εν θα τους 

έλλειπε κάτι; Όπως το ζήτηµα του εάν είναι σταθεροί στον Φα;» Η καλλιέργεια ενός ατόµου πρέπει να 

περιλαµβάνει βελτιώσεις σε κάθε άποψη. Η αναποφασιστικότητα είναι κι αυτή ένας τύπος 

προσκόλλησης, η προσκόλληση τού να είστε ασταθής - είναι κι αυτό µια προσκόλληση. 

 

Θα αναφέρω κάτι άλλο εν παρόδω – θα µιλήσω για ένα άλλο ζήτηµα εφόσον είµαστε πάνω σε αυτό το 

θέµα, και µπορώ να δω ότι όλοι θέλετε να σας πω λίγα περισσότερα. Στα σεµινάριά µου υπάρχει κάτι 

που έχω αναφέρει – το κάρµα. Όταν ένα άτοµο κάνει κακά πράγµατα συσσωρεύει κάρµα· κάνοντας 

καλά πράγµατα ένα άτοµο µπορεί να συσσωρεύσει αρετή, ή, να αποκτήσει αρετή. Στα διάφορα 

σεµινάρια που έχω δώσει πρόσφατα, έχω µιλήσει επίσης για το πώς οι άνθρωποι µπορούν να 

παράγουν ένα είδος κάρµα, το κάρµα σκέψης, για το οποίο δεν είχα συζητήσει λεπτοµερώς παλιότερα. 

Μίλησα µόνο γενικά για την ύπαρξη του κάρµα, έτσι δεν συζήτησα το κάρµα σκέψης λεπτοµερώς. 

Έτσι, τι αρνητική επίπτωση έχει αυτό το είδος κάρµα; Είστε όλοι βοηθοί, έτσι εάν συναντήσετε αυτήν 

την κατάσταση στο µέλλον θα είστε σε θέση να το εξηγήσετε και στους άλλους. Μερικοί νέοι µαθητές 

βλαστηµούν τον ∆άσκαλο µόλις αρχίζουν την εξάσκηση, και µερικοί νέοι µαθητές βλαστηµούν το 

Φάλουν Ντάφα και δεν είναι σταθεροί στον νου τους όταν αρχίσουν την εξάσκηση. 

 

Γιατί συµβαίνει αυτό; Και λένε πολλές βρωµερές λέξεις, λένε ακόµη και βρωµερές λέξεις τις οποίες 

κανονικά δεν θα σκέφτονταν, και ακόµα κι αν δεν λένε αυτά τα πράγµατα, αυτά τα πράγµατα 

εµφανίζονται στον νου τους. Πολλά άτοµα έχουν περάσει από αυτή τη φάση, και αυτό το πρόβληµα 

εµφανίζεται ειδικά στην αρχή της εξάσκησης ενός ατόµου. Πολλοί άνθρωποι αντιµετωπίζουν αυτό το 

πρόβληµα όταν κάνουν αληθινά πραγµατική καλλιέργεια. Έτσι µερικοί άνθρωποι αναρωτιούνται, 

«πώς και βλαστηµώ τον ∆άσκαλο;» Άλλες σκέψεις όπως «αυτός ο Φα είναι ψεύτικος! Μην τον 

ακολουθείς» ανακύπτουν – µπορεί να έχετε αυτή τη σκέψη. Ο νους µερικών ανθρώπων δεν είναι 

σταθερός, έτσι το ακολουθούν αυτό, σταµατούν την εξάσκηση, και σταµατούν να την πιστεύουν. 

Έχουµε πει ότι αυτό το σύστηµα καλλιέργειας είναι για την καλλιέργεια της κύριας συνείδησης ενός 

ατόµου. Εάν δεν µπορείτε να ελέγξετε τον εαυτό σας κανένας δεν µπορεί να σας σώσει. Γιατί 

τονίζουµε το ότι άνθρωποι µε ψύχωση δεν επιτρέπονται στα σεµινάριά µας; Ακριβώς επειδή δεν 

µπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και δεν είναι ικανοί να πειθαρχήσουν τον εαυτό τους - ποιον θα 

σώζαµε; ∆εν θέλουµε να σώσουµε εσάς τους ίδιους; Γι’ αυτό µιλάµε για αυτό το ζήτηµα. 

 

Αλλά µερικοί άνθρωποι είναι σε θέση να το αναγνωρίσουν. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται: «Γιατί 

βλαστηµώ τον ∆άσκαλο; Γιατί βλαστηµώ τον Φα; Θα το ελέγξω.» Προκαλεί σε αυτό το άτοµο 

διανοητική ένταση για πολύ καιρό, και δεν µπορεί να το ελέγξει ο ίδιος. Αλλά τα Σώµατα του Νόµου 

µου γνωρίζουν τα πάντα, και όταν βλέπουν ότι το µυαλό σας είναι τόσο σταθερό, θα σας βοηθήσουν 

να εξαλείψετε αυτό το κάρµα σκέψης. Η αλήθεια είναι, ότι αυτό το κάρµα σκέψης είναι που 

δηµιουργεί το πρόβληµα που σας ταλαιπωρεί. Βλαστηµούσατε άλλους στο παρελθόν, και οι κακές 

σκέψεις που είχατε κάποτε µπορούν όλες να αναδυθούν. Γιατί εµφανίζεται αυτή η κατάσταση; 

Σκεφτείτε το, στην καλλιέργειά µας εξαλείφουµε κάρµα. Όλα στις άλλες διαστάσεις είναι ζωντανά. Το 

είπα αυτό πολύ καιρό πριν στα σεµινάριά µου. Αυτό το κάρµα είναι επίσης ζωντανό. Εάν θέλετε να 

εξαλείψετε το κάρµα σας, όταν το εξαλείφετε, πεθαίνει και εξαφανίζεται. Είναι δυνατόν να σας 

αφήσει να το κάνετε αυτό; Θα σας αφήσει να το σκοτώσετε; Είναι ήδη τώρα ζωντανό, έτσι δεν θα σας 

αφήσει να ασκηθείτε. ∆εν σας αφήνει να ασκηθείτε επειδή θέλει να ζήσει και δεν θέλει να το 

εξαλείψετε. Έτσι αντανακλά βρώµικες λέξεις µέσα στο µυαλό σας, δεν σας αφήνει να πιστέψετε στο 

Φάλουν Ντάφα, και σας κάνει ακόµη και να βρίζετε εµένα και να σκέφτεστε όλων των ειδών τα 
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πράγµατα. Μερικοί άνθρωποι αδυνατούν να το εξηγήσουν· αναρωτιούνται µήπως κάποιος τους δίνει 

κάποια υπόδειξη ή εάν πραγµατικά ξέρουν κάτι – δεν µπορούν να το αναγνωρίσουν και πηγαίνουν 

µαζί του κάτω. Αυτοί οι άνθρωποι τότε είναι τελειωµένοι, κανένας δεν µπορεί να τους σώσει πια. Στην 

πραγµατικότητα είναι αυτό το κάρµα σκέψης που παίζει έναν παρεµποδιστικό ρόλο. 

 

Αυτό συµβαίνει για µια χρονική περίοδο, µια πολύ µικρή χρονική περίοδο. Εφόσον µπορεί το µυαλό 

σας να σταθεροποιηθεί θα είστε σε θέση να το εξαλείψετε, θα είστε σε θέση να εξαλείψετε αυτό το 

κάρµα. ∆εν το έδωσα έµφαση σε αυτό στα σεµινάριά µου παλιά, αλλά πρόσφατα ένας µεγάλος 

αριθµός ανθρώπων µου έχουν αναφέρει αυτό το φαινόµενο. Μην ανησυχείτε – είτε έχετε βλαστηµήσει 

εµένα είτε το Φάλουν Ντάφα, στην πραγµατικότητα δεν ήσασταν εσείς οι ίδιοι που βλαστηµούσατε. 

Σιγουρευτείτε πως τα ξεχωρίζετε. Εάν η κύρια συνείδηση ενός ατόµου δεν είναι ξεκάθαρη είναι 

τελειωµένος, και κανένας δεν µπορεί να τον σώσει. Αυτό έχει εµφανιστεί σε πολλές περιοχές. Μερικοί 

άνθρωποι σκέφτονται ακόµη και: «Γιατί δεν είµαι αντάξιος της καλοσύνης του ∆ασκάλου; Γιατί 

βλαστηµώ τον ∆άσκαλο;» Ένας µαθητής στην Τσανγκτσούν ρώτησε: «Γιατί βλαστηµώ τον ∆άσκαλο 

και το Φάλουν Ντάφα;» Κατόπιν πήγε µπροστά στην εικόνα µου και είπε: «∆άσκαλε, δεν µπορώ να 

ασκηθώ άλλο. Όποτε ασκούµε σας βλαστηµάω. ∆εν µπορώ να καλλιεργηθώ άλλο. ∆εν είµαι άξιος για 

εσάς, ∆άσκαλε.» Όποτε συναντούσε το Φάλουν Ντάφα άρχιζε να βλαστηµάει· µόλις έπαιρνε το βιβλίο 

άρχιζε στο µυαλό του να βλαστηµάει. Τελικά είπε: «Αυτός ο ∆άσκαλος είναι τόσο καλός, και αυτός ο 

Φα είναι τόσο καλός. Λυπάµαι τροµερά.» Φυσικά, αυτός ο µαθητής µας δεν ήταν καθόλου 

µπερδεµένος στο µυαλό του. Ήταν πραγµατικά σαφής, λέγοντας ότι «µε αυτό που κάνω δεν είµαι 

αντάξιος της καλοσύνης του ∆ασκάλου.» Αργότερα, όταν έκανε τις ασκήσεις είπε στο βοηθό του 

τόπου εξάσκησής µας για αυτό, και ο βοηθός το ανέφερε αµέσως στο Γενικό Κέντρο. Σχετικά µε αυτή 

την κατάσταση, οι άνθρωποι του είπαν ότι ήταν δαίµονες επί τω έργω – αυτός ο τύπος κάρµα είναι 

επίσης µια µορφή δαίµονα. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που η εξάσκησή του έφερνε 

δαίµονες επάνω του, όλοι ασκούσαν γύρω από αυτόν και του διάβαζαν το βιβλίο καθισµένοι γύρω 

του. Κατόπιν το κεφάλι του καθάριζε. Πραγµατικά αυτό τον βοηθούσε να απαλλαχτεί από το κάρµα. 

 

Φυσικά, το βιβλίο µου είναι σε θέση να έχει αυτό το είδος επίδρασης. Εάν δεν το πιστεύετε, όταν 

µερικοί άνθρωποι αρρωσταίνουν, φυσικά δεν θέλω να πω "αρρωσταίνουν"· οι ασθένειες, οι 

µικροοργανισµοί όπως τα βακτηρίδια και οι ιοί, είναι στην πραγµατικότητα όλα εκδηλώσεις του 

κάρµα στο σώµα µας σε αυτή τη διάσταση, έτσι η ανάγνωση του βιβλίου µου µπορεί να το εξαλείψει. 

Όταν διαβάζετε το βιβλίο µου αυτό που εκπέµπεται προς τα έξω είναι γκονγκ, αυτό που εκπέµπεται 

προς τα έξω είναι ο Φα, συνεπώς µπορεί να έχει την επίδραση της εξάλειψης του κάρµα. Αυτό το 

άτοµο διαπίστωσε ότι το µυαλό του ξεκαθάρισε αρκετά και ότι ήταν πολύ καλό. Αλλά όταν πήγε στο 

σπίτι του το πρόβληµα επέστρεψε. Γιατί επέστρεψε; Το κάρµα σκέψης του ήταν µεγαλύτερο από το 

συνηθισµένο, έτσι έπρεπε να υποµείνει λίγο περισσότερο από άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια 

εκείνης της χρονικής περιόδου. Αλλά µπόρεσε να καταλάβει το πρόβληµα και το υπόµεινε. Κατόπιν, 

σε λίγο, το Σώµα του Νόµου µου τον βοήθησε να ξεφορτωθεί το κάρµα και εξάλειψε το υπόλοιπο από 

αυτό. Το ξεπέρασε. Τώρα είναι καλά και δεν έχει πλέον οποιοδήποτε πρόβληµα. Όταν αυτό το 

πρόβληµα εµφανίζεται, µην σκεφτείτε ότι είναι αποτέλεσµα κάποιου διανοητικού προβλήµατος ή 

κατοχής – δεν είναι έτσι. 

 

Τελειώνοντας, θα επιθυµούσα να σας πω λίγο για κάτι που ελπίζω. ∆εν θέλω να πάρω περισσότερο 

από τον χρόνο σας, εφόσον αυτό είναι συνεδρίαση των βοηθών και το κέντρο σας έχει ακόµα πολλά 

άλλα πράγµατα να κάνει σε αυτήν την συνεδρίαση. Ελπίζω ότι από τώρα και στο εξής θα ξεκινήσετε 

µια άνοδο µελέτης του Φα. Μην θεωρήσετε τις καθηµερινές σας ασκήσεις σηµαντικότερες από τη 

µελέτη του Φα. Πρέπει να εµµείνουµε να κάνουµε τις ασκήσεις καθηµερινά, αλλά πρέπει να 

εµµείνουµε να µελετάµε τον Φα κάθε ηµέρα ακριβώς το ίδιο. Μόνο η αληθινή αντίληψη αυτού του 

Φα µπορεί να σας καθοδηγήσει στην καλλιέργειά σας. Μερικοί περιµένουν απλά τον ∆άσκαλο – όταν 

έχουν ένα πρόβληµα απλά περιµένουν τον ∆άσκαλο να τους το εξηγήσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Φα 

έχει τα πάντα µέσα του, και εφόσον τον µελετάτε όλα µπορούν να απαντηθούν. Φυσικά, εάν δεν 

πιστεύετε στον Φα ή εάν δεν είστε σταθεροί, θα έλεγα ότι έχετε πρόβληµα µε την ποιότητα Φώτισής 

σας. Επίσης, αυτοί στο ακροατήριο που είναι εδώ είναι όλοι βοηθοί και κάνουν την εργασία των 

βοηθών. Φυσικά, όλοι το κάνετε εθελοντικά και δεν έχουµε απαιτήσει αναγκαστικά από εσάς να 

κάνετε τα Χ, Υ, ή Ζ πράγµατα ή να κάνετε πράγµατα µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Βέβαια, απαιτούµε 
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οι βοηθοί να είναι σοβαροί, να είναι υπεύθυνοι, και να ασκούν µόνο αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας – 

αυτά τα πράγµατα είναι θεµελιώδη. ∆εν χρειαζόµαστε οποιεσδήποτε διοικητικές µεθόδους για να 

ελέγξουµε τον καθένα, ούτε έχουµε το δικαίωµα. Η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς τους ίδιους. 

Εµείς απλά έχουµε αναλάβει την ευθύνη για την οργάνωσή τους και βοηθώντας τους να λύσουν τα 

προβλήµατά τους. 

 

Έτσι πιστεύω ότι η κατανόηση των βοηθών πάνω στον Φα πρέπει να είναι υψηλότερη από των µέσων 

µαθητών. Γι’ αυτό πρέπει να µελετάτε τον Φα πολύ. Πιστεύω ότι είναι πρόβληµα εάν δεν µπορείτε να 

απαντήσετε στα ερωτήµατα που µερικοί από τους µαθητές προβάλλουν. ∆εν πειράζει εάν το επίπεδο 

µόρφωσής σας είναι χαµηλό. Όταν οργανώνετε τους ανθρώπους για να µελετήσετε τον Φα, όταν 

διαβάζουν οι άνθρωποι το βιβλίο, και όταν µιλούν οι άνθρωποι για την κατανόησή τους, σας βοηθούν 

να βελτιωθείτε. Όταν ήµουν στην Τσανγκτσούν οργάνωσαν µια συνάντηση βοηθών, και είπα αυτό: 

Στη µορφή καλλιέργειας που έχουµε σήµερα, αυτοί οι άνθρωποι που καλλιεργούνται στη συνηθισµένη 

ανθρώπινη κοινωνία είναι όπως τους καθηµερινούς ανθρώπους, αλλά στην πραγµατικότητα είµαστε 

καλλιεργητές και όχι ίδιοι µε τους καθηµερινούς ανθρώπους. Έτσι σκεφτείτε για αυτό ο καθένας, ποιο 

είναι το καθήκον σας όταν οργανώνετε, ως βοηθός, µια οµάδα ανθρώπων για να εξασκηθούν; Στη 

µοναστική καλλιέργεια θα ήσασταν ηγούµενος σε ένα µοναστήρι. Ας το σκεφτούµε, δεν θα έπρεπε να 

κάνουµε αυτήν την εργασία καλά; Ως καλλιεργητής, πρέπει να καλλιεργηθείτε, και πρέπει επίσης να 

βοηθήσετε και τους άλλους να καλλιεργηθούν. ∆εν είναι ότι η απαίτησή µας για σας είναι υψηλή – 

έτσι είναι απλά. Πρέπει πραγµατικά να είστε βέβαιοι ότι θα τα πάτε καλά όταν παίρνετε έναν κύριο 

ρόλο και οργανώνετε µαθητές έτσι ώστε να µπορούµε να µεταδώσουµε αυτό το Φάλουν Ντάφα και να 

το έχουµε να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Αυτό είναι που λέµε στο χαµηλότερο επίπεδο. Και στην 

πραγµατικότητα, αυτό συµβαίνει, επίσης. 

 

Υπάρχει άλλο ένα πράγµα το οποίο µόλις σκέφτηκα. Αυτό που µόλις ανέφερα ήταν απλά διάφορες 

απαιτήσεις που έχω θέσει για εσάς. Υπάρχουν µερικά άτοµα που συχνά δεν εστιάζονται πολύ στη 

δουλειά. Φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα στην κοινωνία, και περιµένουν απλά «την 

καταστροφή.» Μερικά άτοµα µε έχουν ρωτήσει ακόµη: «Πότε θα αρχίσει η καταστροφή;» Έχω 

µιλήσει για αυτό το ζήτηµα στα σεµινάριά µου. Τους έχω πει: «Ποια καταστροφή;» Σκεφτείτε το, σε 

ποιους απευθύνονται οι καταστροφές; Οι καλοί άνθρωποι δεν υπόκεινται στις καταστροφές. Εάν 

πραγµατικά υπάρχει µια καταστροφή είναι βέβαιο ότι οι καλοί άνθρωποι θα παραµείνουν µετά. Οι 

καταστροφές ξεριζώνουν τους κακούς ανθρώπους. Έτσι, εφόσον είστε καλλιεργητής και βελτιώνετε 

τον εαυτό σας, γιατί ανησυχείτε για αυτό; Όποια καταστροφή και να υπάρξει, και τι µ’ αυτό; - δεν έχει 

να κάνει καθόλου µε σας. Αυτό είναι εάν πραγµατικά υπάρξει καταστροφή. Αλλά σήµερα µπορώ να 

σας πω αυτό ξεκάθαρα: Η καταστροφή δεν υπάρχει πλέον. Οι άνθρωποι έχουν µιλήσει για πράγµατα 

όπως τη Γη που εκρήγνυται, δορυφόροι που συγκρούονται, µια µεγάλη πληµµύρα... Ξέρετε, οι 

καταστροφές έχουν κανονιστεί στο παρελθόν για να ξετυλιχτούν η µία µετά την άλλη. Οι 

καταστροφές που κανονίστηκαν σε διαφορετικά επίπεδα όλες έχουν περάσει. Ο κοµήτης χτύπησε τον 

∆ία αντί της Γης. Η πληµµύρα έχει περάσει – πέρυσι οι πληµµύρες ήταν πολύ έντονες και ήταν 

παγκόσµια. Τώρα είναι πολύ αδύναµες, αδύναµες σε σηµείο που έχουν περάσει. Πολλά πράγµατα 

έχουν περάσει, δηλαδή, αυτό το είδος καταστροφής δεν υπάρχει πλέον. Το µόνο πράγµα που υπάρχει 

είναι – δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε – το µόνο πράγµα που υπάρχει είναι ότι στο µέλλον ένας 

µεγάλος αριθµός ανθρώπων µπορεί να ξεριζωθούν. Οι άνθρωποι που είναι πολύ κακοί ίσως να 

ξεριζωθούν από µια ισχυρή ασθένεια – αυτό είναι πιθανό. Γι’ αυτό λέµε ότι ακόµα κι αν µερικοί 

άνθρωποι µιλούν πάντα για αυτά τα πράγµατα, δεν πρέπει να ανησυχείτε για αυτά. Αυτό το είδος 

καταστροφής δεν υπάρχει πλέον. Αυτό που είναι βασικό είναι το πώς καλλιεργείστε και πώς 

βελτιώνεστε. 

 

Αυτά θα πω µόνο. Ας επιστρέψουµε στη συνεδρίαση. (Θερµό χειροκρότηµα)  

 

(Ηχογράφηση από το Γενικό Κέντρο Βοήθειας του Φάλουν Ντάφα του Πεκίνου). 
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Συζήτηση στην Γκουανγκτζού σε µερικούς επικεφαλής των Κέντρων Βοηθειών 

από όλη τη χώρα 
 

(27 ∆εκεµβρίου 1994) 

 

 

Βαθµιαία τα κέντρα βοήθειάς µας έχουν οργανωθεί εθελοντικά από ανθρώπους στις διαφορετικές 

περιοχές. Πολλοί άνθρωποι που ήρθαν από άλλες περιοχές και παρακολούθησαν τα σεµινάρια, 

σκέφτηκαν ότι αυτή η εξάσκηση ήταν σπουδαία και θέλησαν να την µεταφέρουν στους ανθρώπους 

στις περιοχές τους, και µετά πήραν την πρωτοβουλία να διδάξουν την εξάσκηση στα πάρκα ή µε 

άλλους τρόπους, έχουν καταστήσει την επίδραση του Φάλουν Ντάφα όλο και µεγαλύτερη. Όλοι έχετε 

κάνει πολλά πράγµατα και έχετε συµβάλει πολύ. Θέτοντάς το απλά, σε µια πρόταση, θέλετε να 

επιτρέψετε σε περισσότερους ανθρώπους να λάβουν τον Φα, για να επιτρέψετε σε περισσότερους 

ανθρώπους να βελτιωθούν, και να επιτρέψετε σε περισσότερους ανθρώπους να ωφεληθούν από αυτό. 

Όλοι κάνετε καλά πράγµατα. Βαθµιαία, πολλά κέντρα βοήθειας έχουν οργανωθεί, και θα υπάρξουν 

περισσότερα στο µέλλον. Έτσι βρισκόµαστε αντιµέτωποι τώρα µε το ζήτηµα τού πώς να τα 

διευθύνουµε – αυτό θα είναι επίσης ένα σηµαντικό ζήτηµα στο µέλλον. Έτσι θα θέλαµε να καθίσουµε 

και να µιλήσουµε για αυτό έγκαιρα. 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο τα κέντρα βοήθειάς µας πρέπει να διευθύνονται ορίστηκε ρητώς πάντα µε 

συγκεκριµένους όρους στο παρελθόν. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι έρχονται να µάθουν Φάλουν Ντάφα, 

εµείς δεν έχουµε καθόλου διοικητικές µεθόδους, και δεν αναγκάζουµε τους ανθρώπους να το µάθουν, 

δεν προσφέρουµε τίτλους ούτε δίνουµε υποσχέσεις, ούτε τους λέµε ότι µπορούν να κάνουν χρήµατα 

από αυτό. Ο καθένας έρχεται εντελώς επειδή συµφωνεί [µε αυτό], και ο καθένας θέλει να µελετήσει 

αυτόν τον Φα και να επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να ωφεληθούν από αυτόν. Γι’ αυτό 

κάνετε αυτήν την εργασία από τον ενθουσιασµό σας. Με άλλα λόγια, το κάνετε αυτό άνευ όρων. 

Επίσης, έχει πολλή δουλειά το να κάνετε αυτήν την εργασία. Κάνετε µόνο καλά πράγµατα για τους 

άλλους, κάνετε θυσίες για τους άλλους, και δεν παίρνετε τίποτα ως αποζηµίωση. Φυσικά, όταν λέµε 

δεν υπάρχει καµία αποζηµίωση, µιλάµε από την οπτική των καθηµερινών ανθρώπων. Έχω πει ότι η 

διάδοση του Ντάφα φέρνει σε ένα άτοµο απεριόριστη αξία και αρετή. Έχουµε καθορίσει πολλές 

φορές, και στο βιβλίο έχουµε εκθέσει επίσης, τους όρους για την καθιέρωση ενός κέντρου βοήθειας. 

Τα κέντρα βοήθειας που ιδρύσαµε δεν είναι όπως οποιαδήποτε µονάδα εργασίας, και δεν είναι όπως 

µια επιχείρηση ή µια διοικητική µονάδα – εµείς δεν κάνουµε αυτά τα πράγµατα, και αυτό είναι το πιο 

εξέχον χαρακτηριστικό µας. Γιατί δεν κάνουµε αυτά τα πράγµατα; Είναι επειδή αυτό είναι πιθανό να 

κινήσει την επιθυµία των ανθρώπων να αναπτύξουν κάποιου είδους επιχείρηση – οι άνθρωποι έχουν 

την προδιάθεση να αναπτύξουν αυτό το είδος προσκόλλησης. Περιλαµβάνει επίσης και µερικά άλλα 

ζητήµατα. Εάν τα κέντρα βοήθειάς µας λειτουργούσαν πραγµατικά όπως µια µονάδα εργασίας, πολλά 

προβλήµατα θα εµπλέκονταν. Παραδείγµατος χάριν, η στέγαση χρειάζεται χρήµατα, η εγκατάσταση 

τηλεφώνων χρειάζεται χρήµατα, και οι λογαριασµοί ρεύµατος και νερού όλα χρειάζονται χρήµατα. 

Συνεπώς από πού θα προέρχονταν αυτά τα χρήµατα; Ο καθένας διδάσκει την εξάσκηση εθελοντικά. 

∆εν χρεώνουµε καµία αµοιβή µέλους, ούτε συλλέγουµε τα χρήµατα των ανθρώπων. Ο καθένας το 

κάνει εθελοντικά. Έτσι δεν κάνουµε αυτά τα πράγµατα - η αληθινή καλλιέργεια δεν µπορεί να κάνει 

αυτά τα πράγµατα. Στο παρελθόν όταν ο Σακιαµούνι δίδασκε τον Φα του, για να µην αναγκάσει τους 

ανθρώπους να αναπτύξουν αυτήν την προσκόλληση, οδήγησε τους µαθητές του να αφήσουν το 

κοσµικό περιβάλλον και να πάνε στα µοναστήρια να κάνουν άσκηση καλλιέργειας. Έτσι το έκανε, 

ενώ µερικές άλλες θρησκείες, όπως µερικές από τις ∆υτικές θρησκείες, δεν το έκαναν έτσι. Αν και δεν 

το έκαναν έτσι, στην πραγµατικότητα, κι αυτές ανέφεραν επίσης πράγµατα όπως το να παίρνουν τη 

φήµη και το συµφέρον ελαφριά. Με άλλα λόγια, εάν θέλουµε να κάνουµε αληθινά άσκηση 

καλλιέργειας, εάν θέλουµε να βελτιωθούµε, και εάν θέλουµε να κάνουµε αυτό το καλό πράγµα, δεν 

µπορούµε να το κάνουµε αυτό µια επιχειρησιακή οντότητα, ούτε µπορούµε να το κάνουµε όπως µια 

µονάδα εργασίας. Σιγουρευτείτε να δώσετε προσοχή σε αυτό. 

 

Υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτό. Εάν κάνετε χρήµατα, εάν κάνετε χρήµατα από αυτό, τότε αυτό είναι 

εντελώς καταστρεπτικό σε αυτόν τον Φα, επειδή ο Φα είναι για την σωτηρία των ανθρώπων και δεν 
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µπορείτε να τον χρησιµοποιήσετε για να κάνετε επιχείρηση. Επί πλέον, πολλοί δάσκαλοι του 

τσιγκόνγκ έκαναν πράγµατα όπως θεραπεία των ασθενειών των ανθρώπων, προσφέροντας συµβουλές, 

και τα λοιπά, και έκαναν κάποια χρήµατα. Υπήρξαν επίσης άνθρωποι σε άλλες πρακτικές που το 

έκαναν αυτό. Μερικοί ξεδιάντροπα είπαν ότι τα χρήµατα ήταν απαραίτητα για να φροντίσουν για το 

Τάο, το οποίο είναι πραγµατικά σκέτη ανοησία – λες και οι καλλιεργητές στην αρχαία Κίνα είχαν 

πολλά χρήµατα, όταν στην πραγµατικότητα ήταν απένταροι. Φυσικά, εάν έχετε χρήµατα, δεν έχουµε 

πρόβληµα µε αυτό – έχω ήδη µιλήσει για αυτό. Μπορείτε να κάνετε την εργασία σας καλά και να 

κάνετε περισσότερα χρήµατα, τα οποία είναι ένα καθηµερινό ζήτηµα των ανθρώπων. Κατά τη 

διάρκεια της καλλιέργειάς µας, πρέπει να προστατέψουµε αυτόν τον Φα και να εξασφαλίσουµε ότι ο 

Φα δεν χάνει τη µορφή του ή δεν λοξοδροµεί. ∆εν είναι µόνο για τη µελέτη σας και τον τρόπο που 

µελετάτε σήµερα – θα µείνει στην ιστορία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όλοι µελετάτε αυτόν τον Φα 

και ακολουθείτε αυτόν τον Φα. Εάν δεν το κάνουµε αυτό καλά εξαρχής, εάν λοξοδροµήσουµε 

εξαρχής, τότε στο µέλλον θα διαστρεβλωθεί πέρα από κάθε αναγνώριση. Όλοι ξέρετε, εγώ ο ίδιος θα 

προσπαθήσω όσο καλύτερα µπορώ να τα πάω καλά και να µην προκαλέσω οποιαδήποτε κακά 

πράγµατα ή κακά φαινόµενα να συµβούν. Το ίδιο ισχύει και µε τα κέντρα βοήθειας στις διάφορες 

περιοχές από εδώ και πέρα, αφού αυτό που κάνετε επίσης αντιπροσωπεύει το Φάλουν Γκονγκ, και από 

µία άποψη είναι επίσης µια αντανάκλαση του Φάλουν Γκονγκ. Σιγουρευτείτε ότι δίνετε προσοχή στην 

εικόνα σας, να δίνετε προσοχή στο πώς κάνετε την εργασία σας, και µην αµαυρώνετε το Φάλουν 

Γκονγκ. Εάν οργανώσετε ένα ίδρυµα ή κάνετε χρήµατα από αυτό, θα έλεγα ότι αυτό δεν θα ήταν 

καθόλου Φα. Μόλις αναµιγνύονται χρήµατα, υλικά πράγµατα, ή συµφέροντα, πράγµατα όπως «εσύ 

έχεις κάνει περισσότερα χρήµατα από µένα», «έχω κάνει πολλά έτσι πρέπει να αποζηµιωθώ», το πώς 

να επιστραφούν οι δαπάνες, και από την κοινωνία να ζητηθεί να πληρωθεί ένα καθορισµένο ποσό, 

πράγµατα όπως αυτό και περισσότερα θα εµφανιστούν. Πιστεύω ότι εάν µπαίναµε πραγµατικά σε όλα 

αυτά δεν θα κάναµε καλλιέργεια – αυτό θα ήταν ακριβώς όπως µια εταιρία, συνεπώς είναι απολύτως 

απαράδεκτο. 

 

Τώρα έχουµε φέρει αυτόν τον Φα στο κοινό. Ο λόγος που είµαστε σε θέση να τον φέρουµε στο κοινό 

είναι διότι είµαστε σε θέση να χειριστούµε τα πράγµατα καλά και να εξασφαλίσουµε ότι δεν θα χάσει 

τη µορφή του ή δεν θα λοξοδροµήσει. Εάν δεν τα πάµε καλά εξαρχής, ποιος ξέρει πόσο µακριά θα 

φτάσουν οι µελλοντικές γενεές. Θα πουν: «Όπως γίνονταν τα πράγµατα όταν ήταν εδώ ο Λι Χονγκτζί, 

έτσι πρέπει να γίνουν και σήµερα.» Όταν είµαι εδώ µπορώ να επανορθώσω µερικά πράγµατα για σας, 

όταν δεν είµαι εδώ, είναι δύσκολο να ειπωθεί τι θα γίνει µε τα πράγµατα. Γι’ αυτό είµαστε αυστηροί 

απαιτώντας από εσάς να κάνετε τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο εξαρχής – δεν καθιερώνουµε κάποια 

οντότητα. Ο τρόπος µε τον οποίο η εξάσκησή µας διαχειρίζεται τα πράγµατα είναι ότι τα κέντρα 

βοήθειάς µας δεν κρατούν καθόλου χρήµατα και βοηθούν µόνο τους ανθρώπους εθελοντικά. Επίσης, 

δεν ιδρύουµε οποιεσδήποτε οργανώσεις ή φατρίες. Απλά κάνουµε εθελοντικά µερικά καλά πράγµατα 

για τους ανθρώπους, κάνουµε µερικά καλά πράγµατα για περισσότερους ανθρώπους. 

 

Εάν κάποιος θέλει να καλλιεργηθεί εµείς θα τον βοηθήσουµε, και εµείς οι ίδιοι είµαστε επίσης 

καλλιεργητές – αυτή είναι η αρχή µας. Έτσι όταν οργανώνετε ένα κέντρο βοήθειας, δεν πρέπει να 

σκέφτεστε να έχετε την ευκολία, ενός τηλεφώνου, ή αυτού ή εκείνου – µην το κάνετε αυτό. Μερικά 

από τα κέντρα βοήθειάς µας χρησιµοποιούν τις υπάρχουσες καταστάσεις τους, και είτε χρησιµοποιούν 

τα σπίτια τους ή τα γραφεία τους, και είναι σε θέση να κάνουν τα πράγµατα πολύ καλά. ∆εν έχει 

σηµασία τι καταστάσεις έχετε ή πόσο καλά κάνουµε τα πράγµατα: αυτό που είναι κρίσιµο είναι η 

κατανόησή σας του Φα, η αντίληψή σας του Φα, και εάν είστε σε θέση να επιµείνετε στην καλλιέργεια 

– αυτό είναι το κύριο. Το πώς βελτιώνεστε είναι το αρχικό, και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. 

Φυσικά, για να εκτελέσουµε την εργασία µας, µερικοί άνθρωποι µάς παρέχουν µερικές κατάλληλες 

συνθήκες. Θα έλεγα ότι δεν πειράζει. Παραδείγµατος χάριν, µεταξύ των µαθητών µας, κάποιος µπορεί 

να είναι επικεφαλής σε ένα ίδρυµα ή σε µια επιχείρηση, ή διευθυντής σε µια εταιρία· έχει τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις και παρέχει ένα µέρος για µας, να καθίσουν όλοι µαζί και να διοργανώσουν 

µια συνάντηση. Θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι πρόβληµα. ∆εν περιλαµβάνει χρήµατα. Έχουµε µαθητές 

σε όλες τις δουλειές και τα επαγγέλµατα, έτσι µπορούν να επιλύσουν αυτά τα προβλήµατα. Επίσης, 

παίρνουν την πρωτοβουλία και είναι πρόθυµοι να το κάνουν αυτό, και είναι ευτυχείς να κάνουν το 

µέρος τους για το Φάλουν Γκονγκ και να συνεισφέρουν κάτι. Αυτά τα είδη πραγµάτων έχουν συµβεί 
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στις διάφορες περιοχές όπου οι άνθρωποι παρέχουν µέρη ή τις κατάλληλες (εγ)καταστάσεις – οι 

άνθρωποι είναι πρόθυµοι να κάνουν αυτά τα πράγµατα. 

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι για να βοηθηθούν οι µαθητές στην εξάσκησή τους, τα κέντρα βοήθειας 

στις διάφορες περιοχές έχουν σε διαφορετικούς καιρούς τυπώσει κάποια υλικά τύπου φυλλάδια, όπως 

"Το Φάλουν Ντάφα στην Τσανγκτσούν", "Το Φάλουν Ντάφα στο Πεκίνο", "Το Φάλουν Ντάφα στη 

Γούχαν", και τα λοιπά. Πιστεύω ότι αυτή η µορφή είναι επίσης καλή. ∆εν έχει σηµασία εάν αυτό είναι 

εφηµερίδα ή φυλλάδιο, γιατί όλα αυτά είναι απλά οι εµπειρίες και οι κατανοήσεις µεταξύ των 

µαθητών µας, ή είναι για την έγκαιρη ενηµέρωσή σας για κάποια πράγµατα για τα οποία χρειάζεστε. 

Συνήθως όµως αυτά που κάνουν είναι πολύ απλά – τα φυλλάδια είναι µία ή δύο σελίδες, ή, είναι 

τυπωµένα µε καλύτερη ποιότητα, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει σηµασία. Τότε πώς φροντίζουµε τις 

δαπάνες; Αυτό περιλαµβάνει χρήµατα. Από όσο ξέρω, όλες οι περιοχές που έχουν τυπώσει αυτά τα 

πράγµατα το έχουν κάνει ως εξής: µερικοί µαθητές είναι ιδιοκτήτες επιχείρησης – σήµερα πολλοί 

άνθρωποι έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις, ή, µερικών οι εργασίες ασχολούνται µε αυτά τα 

πράγµατα, ή, µερικοί είναι διαχειριστές· έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ή έχουν µια δυνατότητα 

εκτύπωσης στον εργασιακό χώρο, έτσι χρησιµοποιούν τις κατάλληλες δυνατότητές τους για να το 

κάνουν αυτό· ή, µερικοί επιχειρηµατίες παρέχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να σας βοηθήσουν 

να το κάνετε αυτό. Τα κέντρα βοήθειάς µας δεν αγγίζουν χρήµατα – αυτοί οι άνθρωποι µάς βοηθούν 

να το κάνουµε αυτό. Εµείς παρέχουµε µόνο το κείµενο, και κατόπιν διανέµουµε το έντυπο υλικό. Έτσι 

έχει γίνει, και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Μερικοί νοµίζουν ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να 

γίνεται και κάτι που πρέπει να γίνεται τακτικά, και εάν δεν λειτουργήσει δοκιµάζουν άλλους τρόπους. 

Μπορούµε να το κάνουµε αυτό κατά διαστήµατα. Εάν έχετε τις προϋποθέσεις µπορείτε να το κάνετε 

τακτικά· εάν δεν έχετε τις προϋποθέσεις, µην το πιέζετε. Αυτή είναι η αρχή. 

 

Όσο για την διοίκηση των κέντρων βοήθειας, έχουµε ήδη τεκµηριώσει τους κανονισµούς µας ρητά, 

και τους έχετε ακολουθήσει. Υπάρχουν απαιτήσεις για την καθιέρωση ενός κέντρου βοήθειας. Και 

σας έχουµε πει να έχετε τα νέα κέντρα βοήθειας να κάνουν αναφορά σε αυτό στο Πεκίνο ή σε ένα από 

τα διάφορα κύρια κέντρα βοήθειας. Τα κέντρα βοήθειας των επαρχιών και ιδιαίτερα στις µεγάλες 

πόλεις, πρέπει [να πάρουν την ευθύνη για τα κέντρα βοήθειας] µέσα στις διοικητικές περιοχές τους. 

Παραδείγµατος χάριν, το κέντρο βοήθειας Γκουϊγιάνγκ πρέπει να πάρει την ευθύνη για την επαρχία 

Γκουϊτζόου, και τα κέντρα βοήθειας όλων των νοµών πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία µε αυτούς µε 

κατά τρόπο έγκαιρο. Μπορεί να µην είναι βολικό για κάθε κέντρο βοήθειας να έρχεται σε επαφή µε το 

Πεκίνο. Οι νοµοί γύρω από µια µεγάλη πόλη πρέπει επίσης να επιτηρηθούν [από το κέντρο βοήθειας 

εκείνης της πόλης]. Αυτό τους βοηθά να εκτελούν και να επεκτείνουν την εργασία τους. Ο καθένας 

πρέπει να είναι υπεύθυνος στο Φάλουν Γκονγκ. Εάν δεν συµµετέχετε και κάνουν τα πράγµατα όπως 

θέλουν και δεν καταλαβαίνουν το τι σκοπεύουµε να κάνουµε, θα λοξοδροµήσουν πραγµατικά και 

αυτό θα είναι µια απώλεια για το Φάλουν Γκονγκ. Επίσης, το κέντρο βοήθειας Γούχαν, ένα κέντρο 

βοήθειας τόσο µεγάλο, έχει επιτηρήσει διάφορες κοντινές επαρχίες. Πιστεύω ότι και αυτό είναι επίσης 

πολύ καλό. Έχουν περισσότερη εµπειρία και έχουν κάνει αυτά τα πράγµατα για κάποιο καιρό τώρα, 

έτσι µπορώ να είµαι σίγουρος. Έχουν µια σχετικά καλή κατανόηση του Φα και έχουν κάνει σχετικά 

καλή δουλειά στην εργασία τους. Αυτή είναι βασικά η κατάσταση. Τα κέντρα βοήθειάς µας πρέπει να 

είναι σίγουρα να µην βγουν από το δρόµο. 

 

Κάποιος µου πέρασε ένα χαρτάκι που ρωτούσε: «Πώς πρέπει το προσωπικό των κέντρων βοήθειας να 

επιλεχτεί;» Όλο το προσωπικό είναι εθελοντικό. Αλλά υπάρχει ένας κανόνας: ο επικεφαλής του 

κέντρου βοήθειας πρέπει να έχει παρακολουθήσει τα σεµινάριά µου. Όσο περισσότερο έχει ακούσει 

κάποιος, τόσο βαθύτερα µπορεί να καταλάβει, είναι συχνά η περίπτωση που όταν κάποιος ακούει 

λιγότερο έχει µια ρηχή κατανόηση, και µερικοί άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόµη τι 

ακριβώς είναι αυτό το [Φάλουν Ντάφα], αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να οδηγούν τους άλλους στραβά. 

Φυσικά, εάν κάποιος ακούει τον Φα πολύ, διαβάζει τον Φα πολύ, και µελετά τον Φα πολύ, µπορεί 

επίσης να εµπλουτίσει και να εµβαθύνει την κατανόησή του από µόνος του. Όταν επιλέγετε 

ανθρώπους, επιλέξτε εκείνους που έχουν τον ενθουσιασµό, είναι ορθοί, και δεν κάνουν ανέντιµα ή 

κακά πράγµατα. 

 



54 

Επιπλέον, η καλλιέργεια του Φάλουν Γκονγκ δεν είναι κάποια συνηθισµένη καλλιέργεια τσιγκόνγκ, 

είναι καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα. Είναι πραγµατικά δύσκολο να γίνει αυτό που κάνω, και είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να καθαριστεί το σώµα ενός ατόµου ή να βελτιωθεί αληθινά το επίπεδο του 

σίνσινγκ ενός ατόµου. Πρέπει να στείλω πολύ γκονγκ για να εξαγνίσω τα σώµατά τους και να 

καθαρίσω τα σώµατά τους, πρέπει να φυτέψω πολλά πράγµατα σε αυτούς, και πρέπει επίσης να 

διδάξω τον Φα σε αυτούς λεπτοµερώς – αυτή η δουλειά είναι πραγµατικά δύσκολο να γίνει. Μπορώ 

να κάνω αυτά τα πράγµατα σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Εάν αυτοί οι άνθρωποι επρόκειτο να 

κάνουν άσκηση καλλιέργειας από µόνοι τους, ίσως να χρειάζονταν δεκαετίες για να φθάσουν σε 

εκείνο το σηµείο. Είναι πολύ δύσκολο ακόµη και για τους µέσους δασκάλους να τους επιτρέψουν να 

φθάσουν σε εκείνο το σηµείο σε ένα ή δύο χρόνια. ∆εν είναι εύκολο να καθοδηγηθεί αληθινά ένα 

άτοµο, όµως παίρνει µόνο µια στιγµή για να καταστραφεί – είναι πραγµατικά εύκολο. Γι’ αυτό είχαµε 

πάντα αυτές τις απαιτήσεις. 

 

Έχουµε αυτόν τον κανόνα: δεν αφήνουµε τους ανθρώπους που κρατούν θέσεις στις ενώσεις τσιγκόνγκ 

στις διάφορες περιοχές να εργάζονται για τα κέντρα βοήθειάς µας. Αλλά υπάρχει µια εξαίρεση. Πέστε 

ότι υπάρχει ένα άτοµο υπεύθυνο για ένα κέντρο βοήθειας που είναι ένα πολύ καλό άτοµο και που 

θέλει να παραιτηθεί από την ένωση τσιγκόνγκ προκειµένου να κάνει εργασία για το κέντρο βοήθειας. 

Εφόσον αυτή η ένωση τσιγκόνγκ είναι σχεδόν ανενεργή, και είναι πραγµατικά καλός και ικανός να 

χειριστεί τον εαυτό του καλά, αυτή είναι η µόνη εξαίρεση, και είναι µια εξαιρετικά ειδική περίπτωση. 

Οι άνθρωποι στις ενώσεις τσιγκόνγκ σε άλλες περιοχές δεν έχουν καλή κατανόηση του Φα µας. Τα 

µυαλά τους επιµένουν σε πράγµατα όπως το πώς να κάνουν χρήµατα, πως να διαχειριστούν διάφορες 

οµάδες τσιγκόνγκ... οι παλαιές ιδέες είναι ενσωµατωµένες βαθειά στα µυαλά τους. Έτσι εάν µας 

θεωρούν ως ένα συνηθισµένο τσιγκόνγκ και το διαχειριστούν µε εκείνων τον τρόπο µπορεί να 

καταστρέψουν τους µαθητές µας. Γι’ αυτό πάντα έχουµε ορίσει ρητά ότι τα µέλη της Επιστηµονικής 

και Ερευνητικής Κοινότητας του Τσιγκόνγκ δεν µπορούν να εργαστούν για λογαριασµό των κέντρων 

βοήθειάς µας. Οι επικεφαλής των κέντρων βοήθειάς µας όλοι εγκρίνονται από τη δική µας Ερευνητική 

Κοινότητα, και οι περισσότεροι από αυτούς διορίζονται ή επιλέγονται από εµένα προσωπικά. Αυτό 

άµεσα βοηθά να εξασφαλίσει ότι το Ντάφα µας δεν θα λοξοδροµήσει. Εάν ήταν αλλιώς, εάν το 

διαχειρίζονταν αυτό όπως αυτοί κάνουν µε το συνηθισµένο τσιγκόνγκ, σκεφτείτε το, έχουν πολλά 

ανακατεµένα πράγµατα, έτσι µπορεί να φέρουν µερικά εδώ και να τα πουλήσουν – θα 

ευχαριστιούνταν επειδή θα ήταν µια καλή ευκαιρία να κάνουν χρήµατα, θα ήταν σε θέση να κάνουν 

πολλά χρήµατα, και θα έκαναν όλων των ειδών τα πράγµατα... έχουν βαλθεί να κάνουν χρήµατα. ∆εν 

είναι ότι θα σκοπεύουν να βλάψουν την εξάσκησή µας, αλλά αυτό που θα έκαναν θα είχε την 

επίδραση της καταστροφής µας. Οποιαδήποτε από εκείνα τα βρώµικα πράγµατα θα µπορούσαν να 

παρεµποδίσουν τους µαθητές µας. Είναι εύκολο για µερικούς ανθρώπους που δεν έχουν µια βαθιά 

κατανόηση του Φα να λοξοδροµήσουν. Μπορεί ακόµη και να φέρουν µερικά ακατάστατα τσιγκόνγκ 

βιβλία και να τα πουλήσουν εδώ – αυτό έχουν κάνει οι άλλες πρακτικές τσιγκόνγκ. 

 

Τώρα όταν οι δάσκαλοι τσιγκόνγκ έρχονται να κάνουν σεµινάρια οι άνθρωποι το σκέφτονται πιο 

λογικά και δεν είναι τόσο τυφλοί όσο στο παρελθόν, όταν παρακολουθούσαν κάθε φορά που ερχόταν 

να κάνει σεµινάριο ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ. Οι άνθρωποι είναι τώρα πιο συγκεντρωµένοι, και 

κοιτάζουν να δουν εάν είναι πραγµατικό ή ψεύτικο, δεν είναι όπως στο παρελθόν. Έτσι είναι δύσκολο 

για τους δασκάλους τσιγκόνγκ να οργανώσουν σεµινάρια, και όταν δεν µπορούν να έχουν αρκετούς 

µαθητές θα πιέσουν τους µαθητές µας να παρευρεθούν στα σεµινάριά τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι 

σε θέση να λειτουργήσουν αυτά τα σεµινάρια και να κάνουν χρήµατα, αλλά θα καταστρέψουν τους 

µαθητές µας. Κάνουµε ένα τόσο σηµαντικό πράγµα και έχουµε καταβάλει µια τόσο µεγάλη 

προσπάθεια, όµως καταστρέφουν τους µαθητές µας σε µια στιγµή. Φυσικά, µε µερικούς µαθητές οι 

απαιτήσεις σας δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλές. ∆εν έχουν πολύ χρόνο που έµαθαν τον Φα και 

η κατανόησή τους του Φα µπορεί να µην είναι πολύ βαθιά. Μπορεί να καταστραφούν άθελα. Είχαµε 

αυτόν τον κανόνα παλιά: οποιοσδήποτε επικεφαλής ενός κέντρου βοήθειας σε οποιαδήποτε επαρχία ή 

πόλη που το κάνει αυτό πρέπει να αντικαθίσταται – δεν µπορεί καθόλου να παραµείνει. 

 

Εάν υπάρχει οποιοσδήποτε στα κέντρα βοήθειας στις διάφορες περιοχές ή εάν υπάρχει οποιοσδήποτε 

βοηθός σε έναν τόπο εξάσκησης που πιέζει τους µαθητές µας να ακούσουν τις διαλέξεις άλλων 

δασκάλων τσιγκόνγκ, πουλάει υλικά άλλων µεθόδων τσιγκόνγκ µεταξύ των µαθητών µας, ή οδηγεί 
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τους µαθητές µας να κάνουν ανέντιµα ή κακά πράγµατα, πρέπει να τον αντικαθιστούµε όπως και τον 

καθένα που διαπιστώνουµε [πως είναι] σαν κι αυτόν και καθόλου να µην αφήνουµε κανέναν από 

αυτούς να µείνουν. Εάν ήταν να τους αφήνουµε να µένουν θα υπήρχε ατελείωτο πρόβληµα στο 

µέλλον. Αυτό από µόνο του θα έβλαπτε σοβαρά τον Φα – βλάπτοντας τον Φα από το εσωτερικό. Αυτό 

είναι απολύτως απαγορευµένο. ∆εν πρέπει καθόλου να χαριζόµαστε σε κανέναν όταν έχει να κάνει µε 

αυτά τα πράγµατα – αντικαταστήστε τον καθένα από αυτούς. 

 

Κατ' αρχήν το διαχειριζόµαστε χαλαρά, αλλά όταν έχει να κάνει µε την καλλιέργεια είµαστε 

πραγµατικά αυστηροί, κανένας δεν επιτρέπεται να κάνει ζηµιά. Η οργανωτική µορφή µας είναι 

πραγµατικά χαλαρή: εάν θέλετε να συµµετέχετε στην εξάσκηση, µπορείτε να συµµετέχετε, εάν δεν 

θέλετε να συµµετέχετε στην εξάσκηση, µπορείτε να φύγετε, θα είµαστε υπεύθυνοι σε σας και θα σας 

πούµε πώς να ασκηθείτε. Εάν δεν θέλετε να το µάθετε, ποιος θα µπορούσε να κρατήσει την καρδιά 

σας εδώ; Εάν σας κρατούσαµε εδώ αλλά δεν το κάνατε σοβαρά, λέγατε όλων των ειδών πραγµάτων, 

και κάνατε πράγµατα απρόσεκτα, τότε θα υπονοµεύατε και θα βλάπτατε τον Φα µας από µέσα, και δεν 

επιτρέπουµε τέτοια πράγµατα. Οποιοσδήποτε θέλει να το µάθει ότι µπορεί να το µάθει από την δική 

του επιλογή, και όταν συνειδητοποιήσει τι είναι ο Φα µπορεί να καλλιεργηθεί. Η επιθυµία ενός 

ατόµου να είναι καλός πρέπει από µόνη της να είναι κίνητρο, κανείς δεν µπορεί να σας αναγκάσει. 

Εάν πείτε: «πρέπει να είστε καλοί, πρέπει να κάνετε αυτό», αλλά εκείνο το άτοµο δεν θέλει, τι 

µπορείτε εσείς να κάνετε για αυτόν; Λέγεται ότι εάν κάποιος δεν θέλει να καλλιεργηθεί, ούτε ένας Φο 

δεν µπορεί να κάνει τίποτα για αυτό – πρέπει να το θέλει ο ίδιος, δεν µπορείτε να τον πιέσετε. 

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι έχουµε πολλούς µαθητές, έναν αρκετά µεγάλο αριθµό, οι οποίοι διαβάζουν 

ήρεµα το βιβλίο – διαβάζοντας κάθε ηµέρα – και διαβάζουν ακόµη το βιβλίο όποτε συναντούν µια 

ερώτηση ή ένα πρόβληµα. Από αυτή την άποψη, τα πάνε καλύτερα ακόµη και από τους βοηθούς µας. 

Έτσι κάθε κέντρο βοήθειας πρέπει να οργανώσει τους ανθρώπους να µελετούν τον Φα πολύ, και οι 

βοηθοί του κάθε, ειδικότερα, πρέπει να παίξουν έναν κύριο ρόλο. Έχουµε απαιτήσεις για τους 

βοηθούς (για τους µαθητές, µπορείτε να µάθετε το Φάλουν Γκονγκ εάν θέλετε), οι οποίοι πρέπει να 

καλλιεργούν µόνο το Φάλουν Γκονγκ ειδάλλως ο βοηθός θα οδηγήσει τους µαθητές σε εκείνον τόπο 

εξάσκησης σε λάθος µονοπάτι. Εφόσον είστε βοηθοί πρέπει να το κάνετε καλά. Πρέπει να έχουµε 

τους βοηθούς να καταλάβουν τον Φα βαθύτερα και να τους έχουµε να διαβάζουν µε συνέπεια το 

βιβλίο περισσότερο. Φυσικά, πολλοί βοηθοί παίρνουν αυτήν την εργασία πολύ σοβαρά και είναι 

πρόθυµοι να κάνουν αυτήν την εργασία, αλλά πολλές φορές το επίπεδο εκπαίδευσής τους είναι 

περιορισµένο και είναι δύσκολο για µερικούς από αυτούς ακόµη και να διαβάσουν το βιβλίο, συν του 

ότι περνούν και τα χρόνια. Αυτό δεν πειράζει – µπορούν ακόµα να οργανώσουν τους ανθρώπους για 

να µελετήσουν τον Φα. Όταν οργανώνουν τους ανθρώπους για µελέτη του Φα, δεν θα τον ακούσουν 

και αυτοί, επίσης; Όταν οι άλλοι µιλούν για τις εµπειρίες τους και τις κατανοήσεις τους, µπορούν κι 

αυτοί να βελτιωθούν µαζί µε τους άλλους. Εφόσον µελετάτε, όλοι σας µπορείτε να βελτιωθείτε. 

Πρέπει να ενσωµατώσετε τη µελέτη σας του Φα µε τις ασκήσεις σας – πρέπει να πάνε µαζί. 

 

Πολλές περιοχές τα πάνε τώρα καλά στην οργάνωση της εξάσκησης της οµάδας, αλλά συχνά 

παραµελούν τη µελέτη του Φα. Όταν οι µαθητές κάνουν ερωτήσεις οι βοηθοί δεν µπορούν να τις 

απαντήσουν ή να εξηγήσουν τα πράγµατα καθαρά, και απλά περιµένουν να ρωτήσουν τον ∆άσκαλο 

και προσπαθούν να ανακαλύψουν που βρίσκεται ο ∆άσκαλος. Πραγµατικά, µερικές ερωτήσεις έχουν 

αναφερθεί στο βιβλίο, και εάν δεν µπορείτε πραγµατικά να απαντήσετε στις ερωτήσεις µπορείτε να 

οργανώσετε τους ανθρώπους να ακούσουν τις ταινίες, και να ακούσουν περισσότερο. Αυτές οι 

ερωτήσεις όλες απαντιούνται στο βιβλίο. Γενικά καλύπτονται όλα στο Φάλουν Γκονγκ 

(Αναθεωρηµένη Έκδοση). Εφόσον µελετάτε σοβαρά, όλα µπορούν να λυθούν. Στην Τσανγκτσούν, 

από τότε που άρχισε να αυξάνεται η µελέτη του Φα οι µαθητές είχαν λίγες ερωτήσεις να κάνουν όταν 

µε είδαν – δεν µου κάνουν πλέον ερωτήσεις όταν µε βλέπουν. Εάν ήταν διαφορετικά, επειδή ο 

καθένας µε γνωρίζει, µόλις έβγαινα έξω από το σπίτι µου – είναι η γενέτειρα πόλη µου έτσι κι αλλιώς 

– µόλις περπατούσα στον δρόµο πολλοί άνθρωποι θα µε ρωτούσαν για αυτό ή για εκείνο, εφόσον 

τόσοι άνθρωποι µαθαίνουν τον Φα και πολλοί από αυτούς γνωρίζουν ποιος είµαι. Όταν µε συναντούν 

σήµερα λένε απλά: «Γεια σας, ∆άσκαλε» και δεν έχουν πολλά να πουν επειδή δεν υπάρχουν τόσα 

πολλά να ρωτήσουν. Εφόσον άρχισαν να αποστηθίζουν το βιβλίο, αντί να µετριούνται [µε βάση τον 

Φα] αφότου κάνουν κάτι, οι µαθητές γνωρίζουν από πριν το εάν πρέπει να κάνουν κάτι. Αυτό είναι 
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έξοχο. Μελετούν τον Φα και τον θεωρούν απαραίτητο στην εξάσκησή τους· τον θεωρούν 

προτεραιότητα. Πιστεύω ότι και οι άλλες περιοχές πρέπει να µελετούν τον Φα όπως στην 

Τσανγκτσούν, και να αρχίσουν να αυξάνουν την µελέτη του Φα· πολλά ερωτήµατα θα απαντηθούν 

εύκολα τότε – σε αυτά τα ερωτήµατα θα απαντήσετε οι ίδιοι. Ένα άλλο πράγµα είναι ότι όταν 

επιλέγετε έναν βοηθό πρέπει να σιγουρευτείτε ότι δεν σκέφτεστε για την καλή σχέση του µε σας ή τη 

φιλία σας, και σιγουρευτείτε ότι δεν βασίζετε την απόφασή σας σε συναισθηµατισµούς, ή σκεφτείτε 

ότι είναι δύσκολο να αντικατασταθεί ένας βοηθός µόλις επιλεχτεί. ∆εν µπορείτε να το κάνετε αυτό. 

Πρέπει να είστε υπεύθυνοι στον Φα. Σιγουρευτείτε να δώσετε προσοχή σε αυτά τα πράγµατα. Εάν 

κάποιος ανταποκρίνεται στα πρότυπα και είναι ικανός, µπορεί να το κάνει, εάν δεν είναι κατάλληλος, 

θα προτιµούσαµε να βρίσκαµε µάλλον κάποιον άλλον για να κάνει την εργασία προσωρινά από το να 

έχετε να κάνετε µαζί του. Έχω µιλήσει για αυτό παλιότερα. Οι µοναχοί που καλλιεργούνται στα 

µοναστήρια, και ο επικεφαλής του ναού που αποκαλείται ηγούµενος, δεν κάνουν παρά µόνο 

καλλιέργεια. Εµείς καλλιεργούµαστε στην κοινωνία των καθηµερινών ανθρώπων και ο Φα µας είναι 

καλός. Μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να καλλιεργηθούν προς τα υψηλά επίπεδα. Υπάρχει 

καµιά διαφορά µεταξύ των βοηθών στους τόπους εξάσκησής µας και των ηγουµένων στα µοναστήρια; 

∆εν είναι ότι οι απαιτήσεις µας για σας είναι υψηλές – αυτό είναι αληθινά κάτι ανυπολόγιστης αξίας 

και αρετής. Ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι σε έναν τόπο εξάσκησης πετύχουν στην καλλιέργεια, 

ακόµα κι αν µόνο ένα άτοµο πετύχει, αυτός ο βοηθός θα έχει ανυπολόγιστη αξία και αρετή. Αυτό είναι 

ένα πολύ σοβαρό θέµα και πρέπει να το κάνετε καλά. Έχουµε υιοθετήσει τις καταλληλότερες 

συνθήκες για την καλλιέργεια ώστε να επιτραπεί στον καθένα να βελτιωθεί, αλλά αυτές οι κατάλληλες 

συνθήκες δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να είµαστε τόσο επιπόλαιοι ώστε να είµαστε ανεύθυνοι στον Φα. 

Στο µέλλον µπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που θα κάνουν µοναστική καλλιέργεια – αυτό είναι πιθανό, 

και µερικές συνθήκες πρέπει να παρασχεθούν. 

 

Οι διαφορετικές περιοχές µπορεί να έχουν διαφορετικές ερωτήσεις ή προβλήµατα που εµφανίστηκαν 

κατά τη διάρκεια αυτής της πρόσφατης περιόδου εξάσκησης. Μπορείτε να ρωτήσετε για αυτά. 

Μπορείτε να ρωτήσετε για αυτά τα πράγµατα που δεν ξέρετε πώς να (τα) χειριστείτε στην εξάσκησή 

σας ή στην εργασία σας. Θα τα απαντήσω για σας. 

 

Ερώτηση: [Παρακαλώ σχολιάστε] τη συµµετοχή ενός µαθητή του Φάλουν Γκονγκ που παίρνει µέρος 

σε µια επίδειξη υπερφυσικής ικανότητας. 

 

∆άσκαλος: ∆εν έχω δει τέτοιο πράγµα. Είναι απολύτως απαγορευµένο να το κάνετε αυτό – είναι 

απολύτως απαράδεκτο. Αυτός καλλιεργεί µόνο το Φάλουν Γκονγκ; Τι έκανε πριν; (Κάποιος άλλος 

λέει: "Αυτό το άτοµο µάθαινε άλλο τσιγκόνγκ αλλά το γκονγκ του δεν µπορούσε να αυξηθεί. Το 

γκονγκ του αυξήθηκε µόνο αφού άσκησε Φάλουν Γκονγκ, και είπε ότι είχε φθάσει στα «Τρία 

Λουλούδια επί της κεφαλής») Πρέπει να βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν 

ορισµένα πράγµατα. Εάν κάποιος θέλει να ασκήσει Φάλουν Γκονγκ πρέπει να ακολουθήσει τις 

απαιτήσεις του Φάλουν Γκονγκ. Αυτό το άτοµο δεν ακολουθεί καθόλου τις απαιτήσεις και δεν 

ανταποκρίνεται καθόλου στα πρότυπα για έναν ασκούµενο του Φάλουν Γκονγκ. Εκτός αυτού, είναι 

πολύ πιθανό αυτό το άτοµο να έχει κατοχή. Όταν σκέφτεται ότι είναι καλό να το κάνει αυτό και όταν 

επιδιώκει κάτι, το Σώµα του Νόµου µου δεν θα τον φροντίσει καθόλου. Πιθανότατα έτσι θα είναι τα 

πράγµατα. Περιπτώσεις όπως αυτή βλάπτουν τον Φα µας από µια διαφορετική γωνία, και είναι 

εντελώς απαράδεκτο. Αυτό το άτοµο πρέπει να ακολουθήσει τα πρότυπά µας εάν πρόκειται να 

εµµείνει αληθινά στην καλλιέργεια. Αλλά εάν αυτό δεν γίνει, δεν πρέπει να του παρέχουµε τίποτα 

εφόσον δεν µετρά ως καλλιεργητής του Φάλουν Γκονγκ. Εάν άνθρωποι που κάνουν άλλες πρακτικές 

τσιγκόνγκ θέλουν να έρθουν να µάθουν τον Φα, µπορούν να έρθουν να τον µάθουν – όλα εξαρτώνται 

από το εάν έχουν προκαθορισµένη σχέση. ∆εν πιστεύω ότι είναι καλό να πιέζετε τους ανθρώπους να 

έρθουν να τον µάθουν, να τους σύρετε να έρθουν να τον µάθουν, ή να έχετε µια κατάσταση όπου 

κάποιος που δεν θέλει να τον µάθει να έρχεται να τον µάθει απλά επειδή και άλλοι έρχονται να τον 

µάθουν. Οι µοίρες µερικών ανθρώπων είναι αορίστου χρόνου – µπορούν να σωθούν ή να µην σωθούν. 

Εµείς πάµε µε την προκαθορισµένη σχέση. Μην βλέπετε πόσους ανθρώπους φέρνει κάποιος, το 

ζήτηµα είναι εάν αυτοί οι άνθρωποι µπορούν να ασκήσουν Φάλουν Γκονγκ και εάν µπορούν να 

ασκήσουν µόνο Φάλουν Γκονγκ. Όταν επιστρέψετε στο σπίτι πρέπει να ξεκινήσετε να µελετάτε 

περισσότερο τον Φα – πρέπει να είστε σε θέση να το κάνετε αυτό και να έχετε τους ανθρώπους να 
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αναγνωρίσουν [την ανάγκη για] αυτό ευρέως, ειδάλλως αυτό το πρόβληµα θα γίνεται όλο και 

περισσότερο σοβαρό. 

 

Ερώτηση: Μπορούµε να αυξήσουµε τον αριθµό ανθρώπων των υπεύθυνων για τον τόπο εξάσκησης; 

 

∆άσκαλος: Ναι. Για να προσθέσετε περισσότερους ανθρώπους µπορείτε να επιλέξετε τους ανθρώπους 

οι ίδιοι, και είναι εντάξει να προστεθούν ένα ή δύο άτοµα. Να είστε σίγουροι να επιλέξετε ανθρώπους 

που καταλαβαίνουν τον Φα σχετικά καλά και που είναι ενθουσιώδεις να κάνουν αυτήν την εργασία. 

 

Ερώτηση: Ένας µαθητής είπε: «Έχω φθάσει ήδη στα Τρία Λουλούδια επί της κεφαλής. Στις 15 

Αυγούστου ο ∆άσκαλος Λι Χονγκτζί οδήγησε µακριά το 'Σώµα του Νόµου µου'». 

 

∆άσκαλος: Προσέξτε! Όλοι οι άνθρωποι όπως αυτόν βιώνουν παραισθήσεις που προκαλούνται από 

παντός είδους προσκολλήσεων. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν εµφανιστεί σε διάφορους χρόνους σε 

διάφορες περιοχές. Όπως µε την κατάσταση που µόλις αναφέρατε, αυτό το άτοµο βρίσκεται σε µια 

επικίνδυνη κατάσταση. Είπε, «Έχω φθάσει στα Τρία Λουλούδια επί της κεφαλής», «Είµαι τόσο ικανός 

τώρα», και τελικά θα πει: "Είµαι ένας Φο. Μην µαθαίνετε από τον Λι Χονγκτζί. Μάθετε από µένα!» 

Εάν συνεχίσει έτσι, αυτό το πρόβληµα θα εµφανιστεί στο τέλος. Με αυτόν το είδος ατόµου, πρέπει 

αµέσως να του επισηµάνετε το πρόβληµα και να του το πείτε για να σιγουρευτείτε ότι θα εγκαταλείψει 

αυτές τις προσκολλήσεις. Προβλήµατα µπορούν εύκολα να συµβούν. Αυτοί οι άνθρωποι µε σέβονται 

πολύ στην αρχή. Μερικοί άνθρωποι µου έγραψαν ακόµη και επιστολές αίµατος – κόβουν τα δάχτυλά 

τους για να γράψουν µια υπόσχεση αίµατος [7] λέγοντας πως θα καλλιεργούσαν το Φάλουν Γκονγκ 

µέχρι τέλους. Στο τέλος λένε ότι είναι Φο, και λένε, «Μην µαθαίνετε από τον Λι Χονγκτζί – µάθετε 

από µένα.» Αυτό είναι επειδή εξέπεσαν. Επιδιώκουν φήµη και κέρδος και γίνονται αυτάρεσκοι, και µε 

την επιπρόσθετη παρέµβαση από τους δαίµονες, δεν µπορούν να ελευθερωθούν από αυτήν. Στην 

επιφάνεια λένε ότι το Φάλουν Γκονγκ είναι καλό, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πράξεις τους βλάπτουν 

το Φάλουν Γκονγκ. Είναι ακριβώς όπως αυτό που σας είπα πριν, κάποιος είπε: «Το Φάλουν Γκονγκ 

είναι καλό. ∆εν θα έχετε κανένα πρόβληµα αφότου µάθετε Φάλουν Γκονγκ. Κοιτάξτε, µπορώ να 

περπατήσω στη µέση του δρόµου κρατώντας το βιβλίο και κανένα αυτοκίνητο δεν τολµά να µε 

χτυπήσει». Αυτός δεν κάνει ζηµιά στο Φάλουν Γκονγκ; Στην επιφάνεια φαίνεται ότι υποστηρίζουν το 

Φάλουν Γκονγκ, αλλά στην πραγµατικότητα κάνουν ζηµιά στο Φάλουν Γκονγκ. 

 

Ερώτηση: [Τι νοµίζετε για] τις επιδείξεις τσιγκόνγκ που πραγµατοποιήθηκαν πριν λίγο καιρό από την 

Επιστηµονική και Ερευνητική Κοινότητα του Τσιγκόνγκ της περιοχής Γκουανγκτζού; 

 

∆άσκαλος: Οι Επιστηµονικές και Ερευνητικές Κοινότητες Τσιγκόνγκ µερικών περιοχών είναι κάτω 

από τη διοίκηση της Αθλητικής Επιτροπής, η οποία θεωρεί το τσιγκόνγκ ως τύπο αθλητικής 

δραστηριότητας, µια αθλητική δραστηριότητα των µαζών, και µερικές φορές οργανώνουν γεγονότα µε 

όλα τα είδη πρακτικών τσιγκόνγκ µαζί· αυτό που κάνουν είναι ακριβώς όπως τη σωµατική αγωγή. 

Όταν οργανώνουν γεγονότα τσιγκόνγκ σε ορισµένες περιπτώσεις, επειδή σε τελική ανάλυση, το 

θεωρούν ως τύπο αθλητισµού και όχι ως κάτι κακό, ακόµα κι αν δεν θέλουµε να κάνουµε αυτά τα 

πράγµατα, εάν οι άνθρωποι το θέλουν πραγµατικά, ως µια επίδειξη ευγένειας µπορούµε να 

οργανώσουµε ανθρώπους να πάνε – µπορούµε να εκτελέσουµε τις κινήσεις σαν να ήταν απλά 

σωµατική αγωγή. Αλλά να προσέχετε: ο όρος είναι ότι δεν το κάνουµε αυτό ως κάποιο εγχείρηµα, 

αλλά µόνο παθητικά όταν µας το ζητά η Επιστηµονική και Ερευνητική Κοινότητα Τσιγκόνγκ. 

Μπορούµε να το καταστήσουµε σαφές στον καθένα ότι το να κάνουµε µία ή δύο ασκήσεις µαζί 

προορίζεται να υποστηρίξει τις αθλητικές δραστηριότητές τους. Μπορούµε να το κάνουµε αυτό κάτω 

από ειδικές περιστάσεις. Αλλά υπάρχει ένα πράγµα: εάν υπάρχουν άλλοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ που 

οργανώνουν αυτόν τον τύπο δραστηριότητας ως επίδειξη, δεν συµµετέχουµε. Είναι εντάξει εάν είναι 

καθαρά ένα γεγονός τύπου αθλητισµού. Πρέπει να το χειριστείτε σωστά αυτό. 

 

Υπάρχει ένα άλλο ζήτηµα. Υπάρχει µια κατάσταση στα κέντρα βοήθειας των διάφορων περιοχών: 

όλοι προάγουν και διαδίδουν το Φάλουν Γκονγκ, και µερικές περιοχές έχουν υιοθετήσει τη µορφή 

οργάνωσης σεµιναρίων. Είναι καλύτερο να µην το αποκαλούµε «οργάνωση σεµιναρίων». Μπορούµε 

να χρησιµοποιήσουµε έναν άλλο όρο. Ο λόγος είναι ότι όταν το κάνετε αυτό κανένας δεν µπορεί να 



58 

διδάξει τον Φα – φυσικά δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό. Εάν κάποιος στέκεται εκεί και διδάσκει το 

Φάλουν Γκονγκ, εάν λέει στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν ή εάν πηγαίνει και διδάσκει αυτόν τον 

Φα, διδάσκει µια κακή εξάσκηση και κάνει ζηµιά στον Ντάφα. Υπάρχει µόνο ένα Φάλουν Ντάφα. 

Είναι εντάξει εάν παίρνουν το βιβλίο και το διαβάζουν δυνατά, είναι εντάξει εάν ο επικεφαλής του 

κέντρου αναθέσει σε κάποιον να διαβάσει το βιβλίο δυνατά. 

 

Επίσης, µπορείτε να οργανώσετε τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν τις βιντεοκασέτες. 

Αναφέροµαι στις βιντεοκασέτες ολόκληρης της σειράς των διαλέξεων. Μπορούν να 

παρακολουθήσουν την πρώτη διάλεξη και µετά να σταµατήσουν για να µάθουν τις ασκήσεις, την 

επόµενη ηµέρα µπορούν να παρακολουθήσουν τη δεύτερη διάλεξη και να σταµατήσουν µετά για να 

µάθουν µια άλλη άσκηση. 

 

Ακούγοντας τις κασέτες ήχου είναι ένας άλλος τρόπος. Πάλι, πρέπει να ακούσουν τη µία διάλεξη µετά 

από την άλλη, και έπειτα να έχουµε κάποιον να διδάξει τις ασκήσεις. Αυτό δεν είναι πρόβληµα. Όλοι 

µπορούν να µάθουν τις ασκήσεις µαζί. Μπορούµε όλοι να χρησιµοποιήσουµε αυτή τη µορφή στο 

µέλλον, και αυτό είναι η καλύτερη µορφή. Μπορούµε να οργανώσουµε τους ανθρώπους να µάθουν 

την εξάσκηση µαζί, µπορούν να την µάθουν µε αυτόν τον τρόπο. 

 

Επίσης, όταν έρχονται λίγοι άνθρωποι µπορούν άµεσα να ακολουθήσουν τους άλλους για να κάνουν 

τις ασκήσεις στον τόπο εξάσκησης και να διαβάσουν µετά το βιβλίο και να ακούσουν τις κασέτες – 

απλά κάνετέ το µε αυτόν τον τρόπο. Αλλά ένα πράγµα πρέπει να βεβαιωθεί: δεν πρέπει να 

διευθύνουµε τη γενική δραστηριότητα της διδασκαλίας της εξάσκησης µε τον ίδιο τρόπο που 

διευθύνετε µια επιχείρηση. Πρέπει να κάνουµε τα πράγµατα µε οτιδήποτε έχουµε, και δεν µπορούµε 

να χρεώνουµε χρήµατα. ∆εν πειράζει εάν δανειστούµε µια τάξη, δανειστούµε µια αίθουσα 

συνεδριάσεων, ή, όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, να δανειστούµε µια [µεγάλη] αίθουσα. Μπορείτε 

να το κάνετε αυτό, αλλά δεν µπορείτε να χρεώσετε οποιαδήποτε αµοιβή. Αυτό το έχουµε ήδη 

καταστήσει απόλυτο: δεν µπορούµε να συµµετέχουµε σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

Σιγουρευτείτε να δώσετε προσοχή σε αυτό. Εάν υπάρχει µια πραγµατικά ειδική κατάσταση όπου 

έχουµε πολλούς µαθητές και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που µαθαίνουν τον Φα έτσι ώστε να 

χρειαζόµαστε ένα µεγάλο µέρος αλλά δεν είµαστε ικανοί να δανειστούµε ένα, και πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε µια αίθουσα κάποιου άλλου όµως η αίθουσα πρέπει να χρεώσει δίδακτρα, τότε 

πρέπει άµεσα να επικοινωνήσετε µε το Πεκίνο για αυτήν την εξαιρετικά ειδική κατάσταση. Εάν αυτή 

είναι πραγµατικά η κατάσταση, τότε µπορείτε να µαζέψετε το κόστος για την ενοικίαση της αίθουσας, 

αλλά ούτε µια πένα δεν πρέπει να περισσέψει. Εν ολίγοις, δεν µπορούµε να κρατήσουµε οποιαδήποτε 

χρήµατα στα χέρια µας, τα κέντρα βοήθειας δεν µπορούν να κρατήσουν χρήµατα, και δεν 

συµµετέχουµε σε επιχειρησιακές δραστηριότητες. Το ξεκαθαρίζω αυτό σε όλους επειδή είναι πολύ 

σοβαρό. Η εξάσκησή µας είναι σε θέση να ακολουθήσει µια ορθή πορεία, και πάνω σε αυτό το ζήτηµα 

µόνο είναι θεµελιωδώς διαφορετική από τις άλλες πρακτικές. 

 

Ερώτηση: Η Σαγκάη ανέφερε ότι ένας ασκούµενος του Φάλουν Γκονγκ, που δεν έχει παρευρεθεί σε 

κανένα σεµινάριο, είπε πριν να οργανώσει άλλους για να κάνουν τις ασκήσεις: «Λατρέψτε τον 

σεβάσµιο ∆άσκαλο Λι Χονγκτζί, µελετήστε το Ντάφα Φάλουν Γκονγκ, και να καλλιεργήσουµε το 

σίνσινγκ µας και το Τζεν-Σαν-Ρεν», και µετά οι ασκήσεις εκτελέσθηκαν. Αφού τελείωσε τις ασκήσεις, 

είπε: «Έχουµε τελειώσει. Σας ευχαριστούµε, ∆άσκαλε». Είπε ότι αυτό προοριζόταν για να αποδώσει 

σεβασµό στο ∆άσκαλο. 

 

∆άσκαλος: ∆εν έχει παρευρεθεί σε σεµινάριο; (Απάντηση: «Όχι».) Αυτό που αναφέρατε είναι πολύ 

σηµαντικό. Αυτό είναι επειδή µόλις διαβάζουν οι µαθητές σε πολλές περιοχές το βιβλίο, ή, στην 

περίπτωση µερικών µαθητών, ακούσουν τις κασέτες ήχου, πιστεύουν ότι αυτό είναι πολύ σπουδαίο 

αλλά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να εµφανιστεί. Και στο µέλλον µπορεί να 

συµβεί σε άλλες περιοχές. Σιγουρευτείτε να δώσετε προσοχή σε αυτό. Όποτε ακούσετε κάποιον να το 

αναφέρει αυτό, ανεξάρτητα από την περιοχή του κέντρου βοήθειάς σας, είστε υπεύθυνοι να πείτε σε 

αυτό το άτοµο ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Πράγµατα όπως αυτά µπορούν συχνά να οδηγήσουν 

τους ανθρώπους που δεν έχουν µάθει το Φάλουν Γκονγκ να κάνουν αυτά τα πράγµατα χωρίς να το 

καταλαβαίνουν. Το γεγονός είναι ότι αυτό το άτοµο δεν έχει παρευρεθεί στα σεµινάρια και δεν 
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καταλαβαίνει πλήρως τα πράγµατα, έτσι είναι πιθανό ότι ήθελε να επιδειχτεί κάνοντάς το αυτό. Αλλά 

µην βγάλετε συµπέρασµα για αυτόν, στο µέλλον αφότου συµµετέχει στη µελέτη θα γνωρίζει πώς 

πρέπει να χειριστεί αυτό το θέµα. Αυτό είναι όντως ένα πρόβληµα. Μην το αγνοήσετε. Ανεξάρτητα 

από το που συµβεί, όταν ένα κέντρο βοήθειας το ακούσει αυτό, αυτοί που ζουν κοντά µπορούν να τον 

σταµατήσουν κάνοντάς του τηλεφωνήµατα ή µε τη χρησιµοποίηση άλλων µεθόδων. Πρέπει να 

διορθώσετε πράγµατα όπως αυτό. 

 

Όσο για τη Σαγγάη, θα πάω εκεί όταν εµφανιστεί στο µέλλον η ευκαιρία, επειδή πάντα σκέφτοµαι για 

αυτό.  

 

Ερώτηση: [Παρακαλώ σχολιάστε για] το Γενικό Κέντρο του Χάρµπιν που οργανώνει µια οµάδα 

βοηθών για να πάει στην Τσανγκτσούν για µελέτη. 

 

∆άσκαλος: Η κατάσταση στην πόλη Χάρµπιν είναι πολύ καλή. Αφότου οργάνωσαν µια οµάδα 

βοηθών για να πάνε στην Τσανγκτσούν να παρακολουθήσουν µια διάσκεψη ανταλλαγής εµπειριών 

που οργανώθηκε από το Γενικό Κέντρο, η κατανόησή τους έγινε αρκετά υψηλή και έχουν οργανώσει 

διάφορες δραστηριότητες – τα πάνε πολύ καλά από αυτήν την άποψη. Το Γενικό Κέντρο της 

Τσανγκτσούν µε έχει ενηµερώσει για την κατάσταση στο Χάρµπιν. Γνωρίζω. Πιστεύω ότι το 

καλοκαίρι στο Χάρµπιν είναι πολύ ωραία, ειδικά όταν κάθονται οι άνθρωποι κατά µήκος των όχθεων 

του ποταµού για να διαβάσουν το βιβλίο µαζί – αυτό είναι σπουδαίο. 

 

Ερώτηση: [Παρακαλώ σχολιάστε για] την πόλη Ντατσίνγκ που προσκάλεσε τον ∆άσκαλο να 

πραγµατοποιήσει σεµινάριο. 

 

∆άσκαλος: Μην αναφέρετε για την πραγµατοποίηση σεµιναρίων άλλο. Θα κάνω µεγαλύτερες 

διευθετήσεις. Υπάρχουν πολλές προσκλήσεις τώρα. Έχω δει δύο προσκλήσεις από το Ντατσίνγκ. 

Πέρυσι στην πόλη Τσιτσιχάρ υπήρξαν άνθρωποι από το Ντατσίνγκ που πήγαν εκεί να µελετήσουν. 

 

Ερώτηση: [Παρακαλώ σχολιάστε] για τη διάδοση του Φα στις περιοχές όπου ο ∆άσκαλος δεν έχει 

πραγµατοποιήσει σεµινάρια. 

 

∆άσκαλος: Μπορείτε να κάνετε αυτό: αφότου ακούσετε τον Φα στην Γκουανγκτζού αυτή τη φορά, 

πρέπει όλοι να επιστρέψετε στο σπίτι σας και να µαζέψετε τους µαθητές που δεν έχουν παρευρεθεί 

στα σεµινάρια και να συζητήσετε µαζί τους. Εάν έχετε ηχογραφήσει τις διαλέξεις µπορείτε να 

οργανώσετε τους ανθρώπους να τις ακούσουν. Οι ηχογραφήσεις των διαλέξεων της Τζινάν είναι 

επίσης διαθέσιµες και είναι εξαίρετες. Μπορείτε να οργανώσετε τους ανθρώπους για να ακούσουν τις 

κασέτες από κοινού. Μην ακούσετε ολόκληρο το σεµινάριο µε τη µία. Αφότου ακούσετε ένα τµήµα, 

κάντε διακοπή και συζητήστε για αυτό και µοιραστείτε µε τους άλλους µε βάση αυτό που µπορείτε να 

καταλάβετε, και µετά ο καθένας µπορεί να µιλήσει για τις σκέψεις του. Κάντε το πιο ζωντανό. 

 

Ερώτηση: [Παρακαλώ σχολιάστε] για το ζήτηµα της οικονοµικής ενίσχυσης. 

 

∆άσκαλος: Ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιοι είναι κάποιοι άνθρωποι ή πόση οικονοµική ενίσχυση 

θέλουν να δώσουν στο Φάλουν Γκονγκ, δεν την δεχόµαστε. Γιατί έτσι; Επειδή εάν εσείς κρατήσετε 

χρήµατα, τότε τα άλλα κέντρα βοήθειας δεν θα µπορούν κι αυτά να κρατήσουν χρήµατα; Εάν όλα τα 

κέντρα βοήθειας κρατήσουν χρήµατα, στο µέλλον όταν εµπλακούν τα χρήµατα, οι καρδιές των 

ανθρώπων θα αλλάξουν. Έτσι δεν το κάνουµε αυτό. Εάν ένα άτοµο θέλει πραγµατικά να συνεισφέρει 

στο Φάλουν Γκονγκ, όταν υπάρχουν πράγµατα όπως η αγορά µερικών υλικών ή όταν διευθύνουµε 

δραστηριότητες µελέτης του Φα, µπορείτε να τον αφήσετε να κάνει πράγµατα που βοηθούν τις 

δραστηριότητες και µπορεί να φροντίσει τα πράγµατα που πρέπει να γίνουν εκείνη την ώρα – αυτό 

είναι εντάξει. 

 

Ερώτηση: Πώς πρέπει οι βοηθοί που έχουν τα Τρίτα Μάτια τους ανοικτά να συµπεριφερθούν; 
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∆άσκαλος: Πώς πρέπει οι βοηθοί που έχουν τα Τρίτα Μάτια τους ανοικτά να συµπεριφερθούν; Όταν 

οι άνθρωποι τα πάνε καλά στην εξάσκησή τους, µην λέτε τίποτα σε αυτούς. Πηγαίνετε και πέστε 

στους λίγους µαθητές που ακόµα υπολείπονται σε ορισµένα πράγµατα, πού πρέπει να βελτιωθούν ή 

πού έχουν προβλήµατα. Μπορείτε να τους πείτε µε αυτόν τον τρόπο. Εάν πείτε ανοιχτά «το Φάλουν 

σας είναι τόσο µεγάλο» ή «το Φάλουν του µοιάζει έτσι», εάν πείτε πράγµατα όπως αυτό οι άλλοι θα 

µαζεύονται γύρω από σας κάθε µέρα και πράγµατα όπως αυτό θα αφθονήσουν. Θα υπάρξουν επίσης 

άνθρωποι που θα ρωτούν πόσο υψηλά έχουν καλλιεργηθεί. Σιγουρευτείτε ότι δεν λέτε τέτοια 

πράγµατα επιπόλαια. Μόλις πείτε αυτά τα πράγµατα το άτοµο θα αναπτύξει προσκόλληση. Πρέπει να 

το χειριστείτε αυτό καλά. 

 

Ερώτηση: Μερικοί άνθρωποι έχουν πει ότι η εξάσκησή τους έχει αποκτήσει ενθουσιώδη υποστήριξη 

από τους χώρους εργασίας τους. 

 

∆άσκαλος: Σε πολλές περιοχές, στις κρύες περιοχές, η εξάσκηση το χειµώνα είναι σκληρή! Αλλά 

µερικοί εργασιακοί χώροι είναι πολύ υποστηρικτικοί και παρέχουν εγκαταστάσεις για µας. Υπάρχουν 

πολλά παραδείγµατα σαν αυτό. Αυτό είναι επειδή η επιρροή µας είναι θετική – αφότου κάνουν τις 

ασκήσεις, οι µαθητές καθαρίζουν το µέρος, και όταν είναι µετά από χιονοπτώσεις αφαιρούν ακόµη και 

το χιόνι στα προαύλια. Εφόσον συµπεριφερόµαστε τόσο καλά παντού όπου είµαστε, φυσικά οι 

άνθρωποι θα παράσχουν σε µας πράγµατα που µας διευκολύνουν. 

 

Ερώτηση: [Παρακαλώ σχολιάστε] για τους µαθητές του Φάλουν Γκονγκ που µαζεύονται για να 

µιλήσουν για τις εµπειρίες και τις κατανοήσεις τους. 

 

∆άσκαλος: Η Τσανγκτσούν έχει κάνει µια βιντεοκασέτα στην οποία οι µαθητές είχαν ζωηρές οµιλίες 

και οι µαθητές στο ακροατήριο ήταν επίσης συγκινηµένοι – µερικοί ακόµη και δάκρυσαν. Ήταν 

πραγµατικά πολύ ευτυχείς επειδή η συνεδρίαση έγινε ζωηρά και η ατµόσφαιρα ήταν πολύ καλή. Είναι 

ακριβώς όπως αυτό που ένας από σας είπε µόλις τώρα – ότι σε αυτό το πεδίο, τίποτα δεν έλειπε εκτός 

από το ότι εγώ δεν ήµουν εκεί. Είναι ακριβώς όπως όταν πραγµατοποιώ σεµινάρια, το πεδίο είναι 

πολύ ισχυρό. Θα µπορούσατε να πείτε ότι είναι µια συγκέντρωση του Φάλουν Γκονγκ, και είναι 

παρόµοιο µε µια διάσκεψη του Φα, έτσι η επίδραση είναι εξαίρετη. Όταν θα έχουµε πολλούς µαθητές 

στο µέλλον, οι µαθητές µπορούν να το κάνουν έτσι και να συζητούν για τις εµπειρίες και τις 

κατανοήσεις τους. Η µελέτη του Φα µε αυτόν τον τρόπο είναι πολύ εκπαιδευτική. Οι µαθητές µιλούν 

για αυτά που έχουν επιτύχει αφότου µάθουν την εξάσκηση. Από ορισµένες απόψεις αυτό είναι πιο 

ζωντανό από τις οµιλίες µας. 

 

Ερώτηση: [Παρακαλώ σχολιάστε] για τον καθένα που µοιράζεται τις εµπειρίες και τις κατανοήσεις 

του. 

 

∆άσκαλος: Όταν κάποιος φθάσει σε ένα υψηλό επίπεδο βλέπει ότι αυτά τα πράγµατα αποκτιούνται 

από προκαθορισµό. Καθώς το επίπεδο ενός ατόµου υψώνεται, αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν να 

µοιραστούν. Μπορούµε µόνο να µοιραστούµε τις εµπειρίες και τις κατανοήσεις µας που αφορούν το 

πώς να βελτιωθούµε στην καλλιέργεια του σίνσινγκ. Καλλιεργούµαστε σε έναν ορθό Φα, και δεν 

φοβόµαστε τις περίπλοκες καταστάσεις που έχουν επιρροή. 

 

Ερώτηση: Πώς µπορούµε να χειριστούµε τη σχέση µεταξύ του κέντρου βοήθειας του Φάλουν Γκονγκ 

και της τοπικής ένωσης τσιγκόνγκ καλά; 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Μόλις είπα ότι σε γενικές γραµµές οι άνθρωποι στην τοπική 

Επιστηµονική και Ερευνητική Κοινότητα Τσιγκόνγκ, η Ερευνητική και Επιστηµονική Κοινότητα του 

Ανθρώπινου Σώµατος, ή η Κοινότητα Τσιγκόνγκ δεν µπορούν να κάνουν την ηγετική εργασία µας και 

δεν µπορούν να είναι επικεφαλής ή βοηθοί των κέντρων βοήθειας του Φάλουν Γκονγκ µας. Αλλά 

πρέπει να χειριστούµε τη σχέση µας µε αυτούς καλά, επειδή η Επιστηµονική και Ερευνητική 

Κοινότητα Τσιγκόνγκ της Κίνας σαφώς ορίζει ρητά ότι όλες οι άµεσα κανονισµένες πρακτικές 

τσιγκόνγκ διευθύνονται από τον δάσκαλο της εξάσκησης όταν έχει να κάνει µε καλλιέργεια, ενώ αυτοί 

είναι υπεύθυνοι για την τοπική διοικητική διαχείριση. Αλλά εµείς δεν έχουµε καµία διοικητική 
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διαχείριση. Η διαχείριση της εξάσκησής µας είναι ολότελα χαλαρή. Μπορούµε να τους πούµε ποιοι 

είναι οι επικεφαλής των κέντρων βοήθειάς µας, και όταν υπάρχουν επίσηµες συνεδριάσεις µπορούν να 

ζητήσουν τους επικεφαλής των κέντρων µας για να παρευρεθούν. Αυτό δεν είναι πρόβληµα. Αλλά εάν 

πιέζουν τους µαθητές µας να κάνουν άλλα πράγµατα που πηγαίνουν ενάντια στους κανονισµούς µας, 

δεν θα το κάνουµε αυτό. Μπορείτε να εξηγήσετε αυτά τα πράγµατα σε αυτούς ξεκάθαρα. Εάν 

οργανώσουν µερικές δραστηριότητες που είναι καλές, που δεν περιλαµβάνουν άλλα ζητήµατα και που 

είναι σαν να κάνουν σωµατική αγωγή µε εκατοντάδες ανθρώπους – είναι δραστηριότητες των µαζών – 

όπου οργανώνουν διάφορες πρακτικές τσιγκόνγκ και τους έχουν να κάνουν διάφορα σετ ασκήσεων, 

κάνουν διαγωνισµό για να δουν ποιος είναι καλύτερος, και µετά δίνουν βραβεία, πιστεύω ότι αυτό δεν 

είναι τίποτα περισσότερο από προώθηση ανάπτυξης του αθλητικού σκοπού. Είναι εντάξει να 

συµµετέχετε σε αθλητικές δραστηριότητες, αυτό δεν είναι πρόβληµα. Αλλά εάν χρησιµοποιούν την 

εξάσκησή µας για να κάνουν άλλα πράγµατα, αυτό είναι απλά απαράδεκτο. Μπορείτε να τους το 

ξεκαθαρίσετε. 

 

Τοπικά µπορούµε να εγγραφούµε µε αυτούς – µπορείτε να εγγραφείτε µε αυτούς. Πραγµατικά, όταν 

εγγράφεστε µε αυτούς δεν θα έχετε πολλές δραστηριότητες – δεν έχετε πολλά να κάνετε. ∆εν κάνουν 

τίποτα εκτός από το να σας καλούν για να σας πουν ότι ο τάδε δάσκαλος τσιγκόνγκ έχει έρθει να κάνει 

σεµινάρια και ότι «πρέπει να πάτε!» Το εάν πιστεύετε αυτόν τον δάσκαλο είναι κάτι που ο µαθητής 

µπορεί να κρίνει για τον εαυτό του. Θα σας ζητήσουν να πάτε, αλλά οι µαθητές δεν θα πάνε – έτσι 

είναι. Η Ερευνητική και Επιστηµονική Κοινότητα του Ανθρώπινου σώµατος συνήθως δεν νοιάζεται 

πολύ για αυτό. Το Γενικό Κέντρο του Φάλουν Γκονγκ της Γκουανγκτζού έχει εγγραφεί στην 

Ερευνητική και Επιστηµονική Κοινότητα του Ανθρώπινου Σώµατος της Γκουανγκτζού, και αυτοί δεν 

εγγράφηκαν σε αυτούς πρόσφατα, αλλά πριν πολύ καιρό. Όταν έχουν δραστηριότητες οι επικεφαλής 

των κέντρων βοήθειάς µας µπορούν να συµµετέχουν, αυτό δεν είναι πρόβληµα. Αυτή είναι η σχέση. Η 

Επιστηµονική και Ερευνητική Κοινότητα Τσιγκόνγκ έχει άριστη σχέση µε µας σε πολλές περιοχές, 

όπως στην πόλη Ντάλιαν, και πολλοί από αυτούς ασκούν Φάλουν Γκονγκ. Αυτό µπορεί να 

διευκολύνει το Φάλουν Γκονγκ µας να πραγµατοποιεί τις δραστηριότητες και για τους ανθρώπους να 

ασκούνται, αφαιρώντας έτσι τα εµπόδια από µας. Αυτό είναι έξοχο. Με άλλα λόγια, ενώ 

συντονιζόµαστε µε αυτούς και διατηρούµε µια καλή σχέση µε αυτούς, πρέπει να συµπεριφερόµαστε 

καλά σύµφωνα µε τις αρχές µας, δηλαδή, πρέπει να κρατούµε τις αρχές που ορίζονται ρητά από το 

Φάλουν Γκονγκ. Όσο για τα άλλα πράγµατα – τα ασήµαντα θέµατα που δεν αξίζουν συζήτηση – αυτά 

δεν είναι πρόβληµα. 

 

Ερώτηση: Πώς θα έπρεπε να πλησιάσουµε τους µοναχούς και τους αµύητες Βουδιστές; 

 

∆άσκαλος: Καθώς ο χρόνος περνά, µπορεί να είναι οι τελευταίοι που θα καταλάβουν [τον Ντάφα]. 

Μοιάζει ότι τώρα αυτή είναι λίγο πολύ η κατάσταση, επειδή εκείνοι που ήταν να λάβουν τον Φα νωρίς 

τον έχουν λάβει ήδη. Ας δούµε το µέλλον τι κρατά! Στο παρελθόν όταν πρωτοβγήκα στο κοινό, µου 

ειπώθηκε ρητά ότι όταν πραγµατικά αυτοί οι άνθρωποι φτάσουν να καταλάβουν ότι αυτά τα πράγµατα 

δεν υπάρχουν, θα νοιώσουν ότι δεν θα έχουν πού να επιστρέψουν. Μερικοί από αυτούς θα 

επιστρέψουν στο κοσµικό περιβάλλον και άλλοι θα καλλιεργήσουν το Φάλουν Γκονγκ. Αυτό θα 

µπορούσε να συµβεί. Αυτά είναι πράγµατα στο µέλλον. Είναι [πιο] εύκολο µε τους αµύητους 

Βουδιστές. Αυτοί συχνά επιθυµούν να µάθουν, τσιγκόνγκ στην κοινωνία, το ένα είδος, το άλλο είδος, 

ψάχνουν παντού, και εάν βρουν το Φάλουν Γκονγκ θέλουν να το µάθουν, επίσης. Εν πάση περιπτώσει, 

εάν µπορούν αληθινά να το απορροφήσουν – αναφέροµαι στην κατανόηση του Φα και αν είναι 

αληθινά ικανοί να το αναγνωρίσουν – τότε εφόσον έχουν έρθει ήδη σε επαφή µε αυτό, εάν είναι ικανοί 

να το µάθουν θα είναι σε θέση να το καταλάβουν. Αυτό που είναι κρίσιµο είναι η µελέτη του Φα – 

οργανώστε τους να µελετούν τον Φα. 

 

Ερώτηση: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τους ανθρώπους που έχουν διανοητικές διαταραχές; 

 

∆άσκαλος Χειριστείτε το ως εξής. Εάν µιλάει και ενεργεί αφύσικα, τότε βεβαίως δεν καλύπτει τις 

απαιτήσεις για την εξάσκηση του Φάλουν Γκονγκ. Όποτε εµφανίζεται αυτό το πρόβληµα είναι 

προορισµένο να είναι κάποιος όπως αυτό: µία περίπτωση είναι ότι η εγγενής ποιότητα του ατόµου 

µπορεί να µην είναι καλή, µία άλλη περίπτωση είναι ότι η εγγενής ποιότητα του ατόµου είναι καλή 
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αλλά έχει φέρει κακά πράγµατα στον εαυτό του επειδή δεν µπόρεσε να εγκαταλείψει την 

προσκόλλησή του. Αυτοί είναι οι µόνοι δύο πιθανοί λόγοι. Πρέπει να του µιλήσουµε, και εάν µπορεί 

να την εγκαταλείψει και να το καταλάβει, θα το συνειδητοποιήσει, εάν δεν µπορεί να το 

συνειδητοποιήσει, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να µπορούµε να κάνουµε. Φυσικά, υπάρχει µια ισχυρή 

µέθοδος που είναι το καλύτερο: εάν αυτό το άτοµο είναι πολύ καλό και µπορεί να επηρεάσει πολλούς 

ανθρώπους, µπορούµε να του διαβάσουµε το βιβλίο ως οµάδα σύµφωνα µε την κατάστασή του, και να 

τον ρωτήσουµε εάν θέλει να το µελετήσει. Εάν το θέλει, διαβάζουµε το βιβλίο µαζί του – καθόµαστε 

γύρω του και διαβάζουµε το βιβλίο προς αυτόν. Όταν διαβάζετε το βιβλίο σε αυτή την κατάσταση 

µπορείτε να διαβάσετε επιλεκτικά. ∆εν είναι το νεφελώδες µυαλό του µια αντανάκλαση των δαιµόνων 

που φέρει ή που έχει αναπτύξει; ∆ιαβάστε προς αυτόν για να ακούσει. Πρέπει και αυτός επίσης να 

διαβάσει και να κατανοήσει. Εάν το Αρχέγονο Πνεύµα του βγει προς τα έξω, γίνει συνειδητό και 

αντιληφθεί τι συµβαίνει, τότε πιθανώς θα καταλάβει. Εάν δεν µπορεί να καταλάβει και εάν αυτός 

επηρεάζει τη δύναµή µας, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουµε αυτό το άτοµο να επηρεάζει στους 

µαθητές µας. Ο καθένας που το κεφάλι δεν είναι καθαρό, που λέει ασυνάρτητα πράγµατα, που λέει 

πόσο υψηλό είναι το επίπεδό του, ή που λέει κάποια πραγµατικά εξωφρενικά, µπερδεµένα, ασαφή 

λόγια και είναι διανοητικά αφύσικος, τότε αυτό το άτοµο έχει σίγουρα πρόβληµα. Έτσι µε αυτόν τον 

τύπο ατόµου, εάν είναι βοηθός αποµακρύνετέ τον αµέσως, εάν είναι µαθητής και εάν δεν µπορεί να 

διορθωθεί αφότου του µιλήσουµε, πρέπει να τον συµβουλέψουµε να µην εξασκηθεί. Εάν επιµένει 

στην εξάσκηση, κανένας δεν πρέπει να τον ακούει, και κανένας δεν πρέπει να τον περιβάλει. Κανένας 

δεν πρέπει να του δίνει βήµα για να κάνει αυτά τα πράγµατα, εάν δεν µπορεί να βρει ακροατήριο 

αυτός ο δαίµονας θα χάσει το ενδιαφέρον του. Εάν κανένας δεν ακούει αυτά που λέει, δεν θα είναι σε 

θέση να µας κάνει ζηµιά και θα χάσει το ενδιαφέρον να το κάνει αυτό. 

 

Ερώτηση: [Παρακαλώ σχολιάστε] για το θέµα Παράθυρο στη Λογοτεχνία και Τέχνη. 

 

∆άσκαλος: Τους έχω µιλήσει για αυτό το θέµα τού Παραθύρου στη Λογοτεχνία και την Τέχνη. Από 

τον συντάκτη του περιοδικού µέχρι τον συντάκτη του άρθρου, η πρόθεσή τους δεν ήταν να βλάψουν 

το Φάλουν Γκονγκ. Ήθελαν να προωθήσουν το Φάλουν Γκονγκ, αλλά γράφουν συχνά από µια 

λογοτεχνική γωνία. Με τα λογοτεχνικά έργα, που οι άνθρωποι εκδίδουν, υπερβάλλουν, και 

χρησιµοποιούν τη φαντασία τους όπως θέλουν – έχουν ελεύθερα τα ηνία. Τους είπα ότι πρέπει να 

κάνουν ότι καλύτερο µπορούν να γράψουν µόνο αφότου αποκτήσουν µια κατανόηση του Φα µας. Ο 

συντάκτης του άρθρου παρακολούθησε διάφορες διαλέξεις, αλλά αφότου παρευρέθηκε στην πρώτη 

διάλεξη ήδη αισθάνθηκε ότι αυτό είναι πραγµατικά καλό. Ήταν ενθουσιασµένος και έτσι άρχισε να 

γράφει. Αλλά η κατανόησή του δεν ήταν βαθιά. Επί πλέον, όταν παρακολούθησε τις επόµενες 

διάφορες διαλέξεις, άκουγε έχοντας αυτό που έγραφε στο µυαλό του και ήταν απασχοληµένος µε τις 

σηµειώσεις, έτσι δεν άκουσε καλά και η κατανόησή του δεν ήταν πολύ βαθιά. Το προσχέδιο που µας 

έδωσε στην αρχή δεν είχε τόσο µεγάλο πρόβληµα. Ο συντάκτης, επίσης, παρευρέθηκε µόνο σε 

ορισµένες διαλέξεις και τότε επιµελήθηκε το άρθρο και έκανε πρόχειρα τις αλλαγές. Μετά από αυτές 

τις αλλαγές το άρθρο ήταν τελείως διαφορετικό, και τα πράγµατα στο άρθρο πήγαν για εκτύπωση 

έτσι. Αλλά θα λέγαµε ότι η πρόθεσή τους δεν ήταν να βλάψουν το Φάλουν Γκονγκ – αυτό είναι 

σίγουρο. Πράγµατι όµως είχε µια ορισµένη κακή επίδραση για µας. Αυτό νοµίζω: η πρόθεσή τους 

ήταν καλή και δεν ήθελαν να προκαλέσουν ζηµιά, είναι απλά ότι µερικά από τα πράγµατα σχετικά µε 

το επίπεδο γραψίµατός τους και τη χρήση της φαντασίας [τους] µάλλον δεν συµµορφώνονται µε τις 

απαιτήσεις του Φάλουν Γκονγκ. Φυσικά, δεν έχω διαβάσει την σειρά των άρθρων – ούτε καν ένα. 

Πρέπει να εξηγήσουµε στους µαθητές ότι αυτό δεν µπορεί να είναι αυτό στο οποίο βασίζουµε την 

καλλιέργειά µας. Αυτό στο οποίο βασίζουµε την καλλιέργειά µας είναι τα βιβλία του Φάλουν Γκονγκ 

που είναι τώρα δηµοσιευµένα, και τις επίσηµες εκδόσεις των βιβλίων ή τις ηχογραφήσεις των 

κασετών των οµιλιών µου. Όσο για τα πράγµατα που αφορούν τη δική µου καλλιέργεια, θα γράψω για 

αυτά όταν ο χρόνος αρµόζει. ∆εν θέλω να τα γράψω κατ’ αυτόν τον τρόπο τώρα. Ο λόγος είναι ότι, 

αυτή είναι η περίοδος διδασκαλίας του Φα· µόλις τα γράψω αυτά, ανεξάρτητα από το εάν οι άνθρωποι 

τα πιστεύουν ή όχι, µαθητές που δεν έχουν φτάσει σε µια υψηλή κατανόηση µπορεί να αναπτύξουν 

πράγµατα όπως την επιδίωξη για απίστευτα πράγµατα ή για υπερφυσικές ικανότητες. Εκτός αυτού, 

εκείνοι που δεν θα µπορούσαν να καταλάβουν θα σκέφτονταν ότι είστε… 
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Ερώτηση: Πώς πρέπει να οργανώσουµε τους µαθητές να συζητούν για τις εµπειρίες και τις 

κατανοήσεις τους; 

 

∆άσκαλος: Μπορούµε να κάνουµε επιλογές και να ακούσουµε από πριν για το τι πρόκειται να 

µιλήσουν. Ειδικότερα, όταν οργανώνουµε συνέδρια µεγάλης κλίµακας πρέπει να αξιολογούµε από 

πριν τις οµιλίες. Υπάρχει κάτι που πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτό: εάν ένας µαθητής πει κάτι λάθος 

θα µπορούσε να προκαλέσει προβλήµατα σε αυτό που κάνουµε. 

 

Ερώτηση: [Τι γίνεται] µε τις οικονοµικές δωρεές; 

 

∆άσκαλος: Ακριβώς όπως είπα και νωρίτερα, εάν η επιχείρηση ενός ατόµου πάει πολύ καλά, η 

επιχείρησή του είναι µεγάλη, και θέλει να µας υποστηρίξει, εάν προέρχεται από το εξωτερικό και είναι 

πραγµατικά ισχυρός οικονοµικά και θέλει να µας υποστηρίξει, τότε τα τοπικά κέντρα βοήθειάς µας 

δεν πρέπει να την δεχτούν. Όµως τι κάνουµε στην περίπτωση που θέλει να συνεισφέρει; Μπορείτε να 

του πείτε να έρθει σε επαφή µε την  Ερευνητική Κοινότητα του [Φάλουν Γκονγκ], και θα κάνουµε µια 

µεγαλύτερη τακτοποίηση και θα διευθύνουµε κεντρικά την οικοδόµηση των βάσεων καλλιέργειας. 

Στο µέλλον οι µαθητές µας δεν θα χρειάζεται να τρέχουν άλλο από δω κι από κει. Θα χτίσουµε 

διάφορες βάσεις καλλιέργειας σε µερικές περιοχές στο βορρά και το νότο. ∆εν έχουµε αποδεχτεί 

οποιεσδήποτε δωρεές µέχρι τώρα. 

 

Ερώτηση: [Έχω µια ερώτηση] για τις κινήσεις των ασκήσεων στην εξάσκησή µας. 

 

∆άσκαλος: Καθώς ένα άτοµο περνά προς τα πιο υψηλά επίπεδα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε κίνηση· το 

µόνο που κάνει είναι να κάθεται σε διαλογισµό. ∆εν έχει σηµασία είτε αν η καλλιέργεια κάποιου είναι 

στη Σχολή του Φο είτε στη Σχολή του Τάο, όλοι απλά διαλογίζονται. Αυτό είναι επειδή το γκονγκ 

σχηµατίζεται εντελώς αυτόµατα, απλά αυτόµατα ανεβαίνει – όσο βελτιώνετε το σίνσινγκ σας 

ανεβαίνει. Βεβαιωθείτε ότι είστε προσεκτικοί για ένα πράγµα: µόλις άλλες κινήσεις ασκήσεων 

εµφανιστούν, πρέπει να τις αποκρούετε. Εξηγήστε το αυτό καθαρά στους µαθητές: εάν κάποιος βλέπει 

ή έχει δει τον ∆άσκαλο να του διδάσκει αυτά τα πράγµατα, είναι ψεύτικα – δεν θα σας δίδασκα ποτέ 

µε αυτόν τον τρόπο. 

 

Ερώτηση: [Θέλω] να µάθω πώς να κάνω τις χειρονοµίες. 

 

∆άσκαλος: Μην προσπαθήσετε να µάθετε αυτές τις χειρονοµίες. Γιατί; Επειδή αυτές οι χειρονοµίες 

είναι λόγια που λέω στους µαθητές µας. Είναι ακριβώς όπως τα λόγια που έχω πει σήµερα – δεν 

µπορείτε να πείτε τα λόγια µου από την άποψή µου. Είναι η ίδια ιδέα. 

 

Ερώτηση: Αναφέρεται ότι στη Γκουανγκτόνγκ κάποιος έχει ισχυριστεί: «Είµαι ο τάδε διάδοχος της 

γενιάς του Φάλουν Γκονγκ», και «Είµαι στην ίδια Σχολή µε τον Λι Χονγκτζί». 

 

∆άσκαλος: Αυτό το άτοµο µπορεί να κατέχεται από κάποιο χαοτικό πνεύµα ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να 

θέλει να κάνει χρήµατα ή να θέλει να βλάψει το Φάλουν Γκονγκ – είναι συνήθως άνθρωποι αυτού του 

είδους. Θα καταστήσω αυτό το σηµείο σαφές στον καθένα: Είµαι το µόνο άτοµο σε αυτόν τον κόσµο 

που µεταδίδει το Φάλουν Γκονγκ, κανένας άλλος από τον Παράδεισο Φάλουν δεν θα τολµούσε να 

έρθει κάτω να το µεταδώσει. Αυτό το ξεκαθαρίζω στον καθένα. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένα 

άλλο άτοµο που το κάνει αυτό. Και είναι αδύνατο κάποιος να είναι συµµαθητής µου του ίδιου 

δασκάλου. Όλοι σας είστε επικεφαλής των κέντρων βοηθείας, έτσι µπορώ να σας πω κάτι λίγο 

υψηλότερο. Το Φάλουν Γκονγκ µας δεν είναι όπως τα άλλα τσιγκόνγκ, δεν είναι καθόλου σαν να 

έµαθα κάτι από τον τάδε και τον δείνα σε αυτόν τον κόσµο κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής. Ίσως να 

έχετε διαβάσει στο βιβλίο µας ότι είχα δασκάλους – Ο ∆άσκαλος του Νόµου Κουαντζούι και άλλοι 

∆άσκαλοι του Νόµου. Θα σας πω πώς είναι αυτό: Ο ∆άσκαλος του Νόµου Κουαντζούι, Το Αληθινό 

Ον Μπατζί, και ούτω καθ' εξής, αυτοί οι άνθρωποι... Ξέρετε, όταν το Κοσµικό κλίµα φτάνει σε αυτό 

το στάδιο, ή όταν αυτό το τεράστιο πράγµα πρόκειται να γίνει σε µια ορισµένη περίοδο στην ιστορία, 

όλα τα φαινόµενα που εµφανίζονται όταν φτάνει η ιστορία σε αυτό το στάδιο ή κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας της εξέλιξης της ιστορίας, µπορεί να είναι για αυτόν τον Φα. Τότε σε αυτή τη διαδικασία 
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όλοι οι δαίµονες µπορεί επίσης να είναι για την καταστροφή αυτού του Φα. Με άλλα λόγια, καθώς 

έχουµε φτάσει σε αυτό το στάδιο, όταν γεννήθηκα ήταν αδύνατο να φθάσω στη Φώτιση αµέσως 

εκείνη τη στιγµή, ούτε θα µπορούσε να έχει κανονιστεί να ήµουν ήδη φωτισµένος όταν γεννήθηκα. 

∆εν θα µπορούσα να σώσω ανθρώπους έτσι, και ούτε θα ήµουν σε θέση να το κάνω µε αυτόν τον 

τρόπο. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου έπρεπε να υπάρξει κάποιος που θα µου υπενθύµιζε τα 

πράγµατα που κάποτε είχα και που θα µε είχε να επιτύχω τη Φώτιση µε τον τρόπο του – αυτός ήταν ο 

∆άσκαλος του Νόµου Κουαντζούι για τον οποίο µίλησα. Αφότου πέτυχα τη Φώτιση γνώριζα τα 

πράγµατά µου, και µετά έµαθα και άλλα πράγµατα σε µια ηµι-κλειδωµένη κατάσταση ενώ τα δικά 

µου πράγµατα παρέµεναν αµετάβλητα. Πολλοί άνθρωποι γνώριζαν ότι είχα φθάσει, έτσι το ένα άτοµο 

θέλησε να µου δώσει µερικά καλά πράγµατα, το άλλο άτοµο θέλησε επίσης να µου δώσει µερικά καλά 

πράγµατα, και ούτω καθ’ εξής. Η πρόθεσή τους δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το να µε έχουν να 

αναγνωρίσω τα πράγµατα στις δικές τους Σχολές έτσι ώστε να µπορούν να προστατευθούν και να 

παραµείνουν στο µέλλον. Απλά µιλώ για αυτά τα πράγµατα. Εδώ µπορούµε να µιλήσουµε για 

υψηλότερα πράγµατα. Φυσικά, υπάρχει ο τρόπος να αξιολογηθεί τι είναι καλό και τι κακό. Εάν κάτι 

είναι καλό, θα προστατευθεί σίγουρα, εάν κάτι είναι κακό, πιθανότατα θα ξεριζωθεί. Αλλά εγώ είµαι 

αυτός που αληθινά διδάσκει το Φάλουν Γκονγκ και που πραγµατοποιεί αυτό το εγχείρηµα, δηλαδή, 

εγώ είµαι αυτός που αντιπροσωπεύει τα αληθινά πράγµατα αυτής της σχολής του Φάλουν Γκονγκ, 

εποµένως δεν υπάρχει κανένα άλλο άτοµο. 

 

Ερώτηση: Η Επαρχία Γκουανγκσί θέλει να οργανώσει ένα κέντρο βοήθειας. 

 

∆άσκαλος: Μπορείτε. Πόσους ανθρώπους έχετε να µαθαίνουν τώρα; Περισσότερους από εκατό. 

Αφήστε τη Γκουανγκτζού να σας βοηθήσει και να συζητήσει µαζί σας για να σας βοηθήσει να 

οργανώσετε ένα γενικό κέντρο. Έχετε ασκηθεί για µικρό χρόνο, έτσι µπορείτε να ζητήσετε από τη 

Γκουανγκτζού να φροντίσει τα πράγµατα για σας προς το παρόν. Αργότερα όταν θα είστε ανεξάρτητοι 

και σε θέση να οργανώσετε δραστηριότητες θα είστε σε θέση να χωρίσετε από αυτούς. 

 

(Ηχογράφηση από το Γενικό Κέντρο Βοήθειας του Φάλουν Ντάφα του Πεκίνου). 
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Σχόλια σχετικά µε τη Επανόρθωση του Φα που έγινε στη Συνάντηση των Βοηθών 

του Φάλουν Ντάφα στο Πεκίνο 
 

(2 Ιανουαρίου 1995) 

 

 

Καλή χρονιά σε όλους! 

 

Σας έχουµε συγκεντρώσει εδώ σήµερα ακόµα κι αν είναι οι διακοπές του καινούργιου έτους. Αλλά 

αυτή η συνεδρίαση πρέπει να πραγµατοποιηθεί, επειδή, όπως πολλοί µαθητές µας γνωρίζουν, 

πρόκειται σύντοµα να διδάξω την εξάσκηση στο εξωτερικό. Έτσι, επειδή ο χρόνος πιέζει, σας έχω 

καλέσει εδώ. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να σας µιλήσω για µερικά πράγµατα. Εάν δεν σας µιλούσα, 

µερικά προβλήµατα που έχουν βλαστήσει ήδη θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην υγιή ανάπτυξη 

του Ντάφα µας. 

 

Πρώτα, θα µιλήσω για την κατάσταση της διάδοσης του Φάλουν Ντάφα. Όπως ξέρετε, το Φάλουν 

Ντάφα µας έχει ασκήσει τώρα µια αρκετά µεγάλη επίδραση στις διαφορετικές περιοχές σε όλη τη 

χώρα. Σήµερα, άνθρωποι υπεύθυνοι στον κόσµο του τσιγκόνγκ, πολλές οργανώσεις τσιγκόνγκ σε 

διαφορετικές περιοχές, και οι κλάδοι της Επιστηµονικής και Ερευνητικής Κοινότητας Τσιγκόνγκ στις 

διάφορες επαρχίες και πόλεις όλες έχουν αυτήν την εντύπωση: όλα τα άλλα τσιγκόνγκ παίρνουν την 

κάτω βόλτα και µόνο το Φάλουν Ντάφα παρουσιάζει ανοδική τροχιά και αυξάνεται πραγµατικά 

γρήγορα. Αυτή η κατάσταση έχει περιγραφεί από τους κλάδους της Επιστηµονικής και Ερευνητικής 

Κοινότητας του Τσιγκόνγκ σε διαφορετικές περιοχές και από ανθρώπους που επιτηρούν το τσιγκόνγκ 

– αυτά δεν είναι λόγια µου. Αυτό επεξηγεί επίσης ένα σηµείο. Ποιο σηµείο; Το Ντάφα µας 

αναπτύσσεται όλο και γρηγορότερα, και ο αριθµός των µαθητών γίνεται όλο και µεγαλύτερος. 

Φυσικά, πρέπει να το δείτε από δύο γωνίες για να εξηγήσετε γιατί είναι σε θέση να αυξηθεί τόσο 

γρήγορα. Ένας λόγος είναι ότι πολλές µέθοδοι τσιγκόνγκ είναι ψεύτικες και εξαπατούν τους 

ανθρώπους, και δεν τους νοιάζει η ηθική. Αφότου οι άνθρωποι ξεγελάστηκαν µία ή δύο φορές, µετά 

από λίγο το συνειδητοποιούν. Αυτό είναι η µία γωνία. Ένας άλλος λόγος είναι ότι από τότε που 

εισήχθη το Φάλουν Ντάφα µας στο κοινό είµαστε υπεύθυνοι στους µαθητές µας και στην κοινωνία, 

έχουµε επιτρέψει σε πολλούς ανθρώπους να ωφεληθούν αληθινά από αυτό, και έχουµε, έχοντας 

τόσους πολλούς ανθρώπους να καλλιεργούνται αληθινά στον Ντάφα, βοηθήσει τη βελτίωση της 

γενικής ηθικής κατάστασης της κοινωνίας. Γι’ αυτό έχει επιτύχει τέτοια καλά αποτελέσµατα. Έτσι µε 

άλλα λόγια, το Φάλουν Ντάφα διαδίδεται γρήγορα, αναγνωρίζεται τώρα από τους ανθρώπους ευρέως, 

και διαδίδεται όλο και περισσότερο ευρέως. Αλλά όπως έχω πει νωρίτερα, έχουµε δει επίσης τις 

ατέλειές µας σε αυτήν την πραγµατικά καλή κατάσταση, αυτό είναι σίγουρο. Πολλά πράγµατα που 

γίνονται από τους βοηθούς στους τόπους εξάσκησης, από πολλούς ασκούµενούς µας, και από 

µερικούς από τους βετεράνους µαθητές µας είναι µακριά από τις απαιτήσεις του Ντάφα. Ως ένα 

βαθµό, έχουν διαφθείρει το Φάλουν Ντάφα – παίζουν έναν «διαφθείροντα» ρόλο. Αυτό είναι επειδή 

εάν είστε µαθητής ή καλλιεργητής του Φάλουν Ντάφα – και αυτό είναι ιδιαίτερα έτσι για ένα άτοµο 

που κάνει την εργασία ενός βοηθού – οι άνθρωποι δεν σας βλέπουν ως ένα µεµονωµένο άτοµο, ως 

απλά έναν άλλο ασκούµενο τσιγκόνγκ. Ότι και να κάνετε, οι άνθρωποι θα σας δουν ως καλλιεργητή 

του Φάλουν Ντάφα που αντιπροσωπεύει το Φάλουν Ντάφα. Αυτό είναι ένα πραγµατικά σηµαντικό 

σηµείο, επειδή πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα γνωρίζουν ότι το Φάλουν Ντάφα είναι καλό – είναι 

καλό επειδή διδάσκει την καλλιέργεια του σίνσινγκ και έχει πιάσει την καρδιά του ζητήµατος· όλοι οι 

καλλιεργητές του Φάλουν Ντάφα θεωρούν το σίνσινγκ σηµαντικό, έτσι οι άνθρωποι δίνουν προσοχή 

σε σας, τους καλλιεργητές του Φάλουν Ντάφα, και στην κάθε κίνησή σας. Εάν δεν τα πάτε καλά, οι 

άνθρωποι θα σκεφτούν ότι µόνο µιλάτε και δεν εφαρµόζετε αυτά που λέτε. Εάν η οµιλία σας είναι 

πολύ υψηλή αλλά οι πράξεις σας δεν συµβαδίζουν, αυτό θα δώσει στους ανθρώπους αυτή την 

εντύπωση, και θα έλεγα ότι δεν είναι καλό. 

 

Αυτό για το οποίο µίλησα τώρα είναι η κατάσταση της διάδοσης της εξάσκησής µας. Έχουµε 

παρατηρήσει επίσης αυτό το φαινόµενο, έτσι θελήσαµε να διοργανώσουµε αυτή τη συνάντηση. 

Επίσης, πρέπει να σας µιλήσω για αυτό το ζήτηµα προτού πάω στο εξωτερικό, επειδή στο Πεκίνο 
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υπάρχει ένας καλός αριθµός ανθρώπων που ασκούν Φάλουν Ντάφα, και ασκούν ορισµένη επίδραση 

στα πράγµατα. Στην πραγµατικότητα, η διδασκαλία µου της εξάσκησης στο εξωτερικό είναι η ίδια µε 

τη διδασκαλία µου της εξάσκησης στη χώρα µας. Τα ξέρετε, σήµερα πηγαίνω στα Βορειοανατολικά, 

αύριο πηγαίνω στο Νοτιοδυτικά, µεθαύριο πηγαίνω στο Νότο, και µετά πηγαίνω εδώ ή πηγαίνω εκεί – 

έτσι δεν έχω ταξιδέψει; Πηγαίνοντας στο εξωτερικό δεν είναι καθόλου διαφορετικό. Ο γύρος της γης 

διαρκεί µόνο δύο ηµέρες. ∆εν είναι ότι θα πάω κάπου και δεν θα επιστρέψω ποτέ – πολλοί άνθρωποι 

έχουν αυτή τη σκέψη. Υπήρξε επίσης κάποιος που είπε: «Τώρα που ο Λι Χονγκτζί φεύγει, εγώ είµαι 

υπεύθυνος». Υπάρχουν άνθρωποι µε όλων των ειδών τις σκέψεις. 

 

Η καλλιέργεια του Φάλουν Ντάφα µας τονίζει την καλλιέργεια του σίνσινγκ σας. Όταν οποιαδήποτε 

κίνηση ή πράξη σας δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα για τους καλλιεργητές, οι µαθητές µας µπορούν 

να το ξεχωρίσουν αξιολογώντας το. Αλλά υπάρχουν επίσης µερικοί άνθρωποι που απλά δεν µπορούν 

να κατορθώσουν να δουν καθαρά τις λανθασµένες τάσεις και ενέργειές τους. Για πολλούς µαθητές 

αυτά είναι το αποτέλεσµα των προσκολλήσεών τους, η πρόθεσή τους της επιδίωξης, και οι πολλές 

διαφορετικές προσκολλήσεις τους που δεν έχουν εξαλειφθεί. Όλοι γνωρίζετε ότι αυτός ο Φα είναι 

καλός, και όλοι γνωρίζετε ότι αυτός ο Φα µπορεί να σώσει τους ανθρώπους. Τότε σκεφτείτε το ο 

καθένας: αυτός ο Φα µπορεί να σώσει τους ανθρώπους. Γιατί µπορεί να σώσει τους ανθρώπους; Γιατί 

µπορεί να κάνει τους ανθρώπους καλούς; Υπάρχει µια προϋπόθεση: εάν δεν θέλετε να γίνετε καλοί, 

κανένας δεν µπορεί να σας σώσει. Αλλά το να γίνετε καλός µπορεί µόνο να είναι το δικό σας 

αποτέλεσµα των ίδιων που θέλετε να γίνετε καλός. Καθεµία κίνησή σας και καθεµία πράξη σας πρέπει 

να ανταποκρίνεται στα πρότυπα για έναν αληθινό καλλιεργητή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό! 

 

Η προσκόλληση µερικών ανθρώπων στην επίδειξη είναι ολοφάνερη. Εάν αναπτυχθεί περαιτέρω, θα 

βλάψει τον Φα και θα προκαλέσει σε µερικούς ανθρώπους που δεν έχουν παρακολουθήσει τα 

σεµινάρια, καθώς επίσης και στους ανθρώπους στους διαφορετικούς τόπους εξάσκησης, να 

διαµορφώσουν λανθασµένες ιδέες ή ακόµα και να τις ακολουθήσουν απερίσκεπτα για να κάνουν 

απερίσκεπτα πράγµατα. Έτσι αυτό επισύρει το ζήτηµα της ευθύνης των βοηθών. Οι ευθύνες του 

βοηθού είναι εξαιρετικά σηµαντικές. Θυµάµαι ότι προτού να πάω στην Πόλη της Γκουανγκτζού να 

διδάξω την εξάσκηση είπα: «Βοηθοί, η ευθύνη σας δεν είναι λιγότερη από αυτήν ενός ηγούµενου σε 

ένα µοναστήρι.». Γιατί το είπα αυτό; Το να διδαχτεί αληθινά µια εξάσκηση προς τα υψηλά επίπεδα 

είναι να σώσει τους ανθρώπους. Ένα άτοµο που κάνει αληθινά µοναστική καλλιέργεια είναι επίσης 

αληθινός καλλιεργητής, µόνο που καλλιεργείται σε µια θρησκεία ενώ οι περισσότεροι από µας 

καλλιεργούνται σε αυτή τη µορφή κοινωνίας. Τότε, αφού είστε όλοι καλλιεργητές, κάνετε τις 

ασκήσεις µαζί, µοιράζεστε τις σκέψεις σας µαζί, και βελτιώνεστε µαζί – ποια είναι η διαφορά µεταξύ 

του συντονιστή, δηλαδή του βοηθού, και του ηγούµενου ενός µοναστηριού; Θα έλεγα ότι οι µαθητές 

του Φάλουν Ντάφα µας έχουν υψηλότερο σίνσινγκ από ότι έχουν οι µοναχοί στην Τελική Περίοδο του 

Ντάρµα. Είπα ότι το σίνσινγκ των µαθητών µου είναι υψηλότερο από των µοναχών, έτσι των βοηθών 

µας πρέπει να είναι υψηλότερο από των ηγούµενων στα µοναστήρια. Τότε, για σκεφτείτε το: έχουν 

µερικοί από τους βοηθούς µας καλύψει αυτή την απαίτηση; 

 

Φυσικά, στο ακροατήριο εδώ έχουµε ακόµα και µερικούς βοηθούς που δεν έχουν παρευρεθεί σε 

σεµινάριο. Αυτό είναι ένα πρόβληµα. Αλλά δεν αντιτιθόµαστε σε αυτό, στο µέλλον δεν θα είναι 

δυνατό για µας να έχουµε µόνο ασκούµενους σε όλη τη χώρα που έχουν πάει στα σεµινάρια να γίνουν 

βοηθοί. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σας µετρήσουµε µε τα πρότυπα για έναν βοηθό για να δούµε εάν τα 

καλύπτετε και να φανεί πόσο καταλαβαίνετε τον Φα. Κάποιος που ούτε καν µιλά ή δεν πράτει όπως 

έναν καλλιεργητή και που δεν µοιάζει µε καλλιεργητή του Ντάφα δεν µπορεί να είναι βοηθός. Ο 

στόχος της καλλιέργειάς µας πρέπει να είναι πολύ σαφής – είναι για την καλλιέργεια προς τα υψηλά 

επίπεδα – και το έχουµε ξεκαθαρίσει αυτό τέλεια στα σεµινάρια. Σκεφτείτε το, µια Αληθινή Ύπαρξη 

που έχει επιτύχει το Τάο, ή ένας Φο ή µια Μποντισάτβα της Σχολής του Φο, θα σας µιλούσε µε αυτόν 

τον τρόπο; Οι σκέψεις του ή της θα ήταν τόσο ακάθαρτες όσο οι δικές σας; Θα έκανε αυτός ή αυτή τα 

πράγµατα µε τον τρόπο που τα κάνετε εσείς; Φυσικά, δεν είναι ότι οι απαιτήσεις µας για σας πρέπει να 

είναι τόσο υψηλές – σε τελική ανάλυση, καλλιεργούµαστε ακόµα. Αλλά δεν θα έπρεπε να είστε 

αυστηροί µε τον εαυτό σας; 
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Οι περισσότεροι µαθητές και οι περισσότεροι βοηθοί έχουν συµπεριφερθεί πολύ καλά, έχουν κάνει 

συµβάλει πάρα πολύ και έχουν δουλέψει σκληρά για να οργανώσουν τους ανθρώπους να µελετήσουν 

τον Φα. Όλοι µας ερχόµαστε εθελοντικά να κάνουµε καλλιέργεια. ∆εν είναι ότι κάποιος σας έχει 

διορίσει επικεφαλής, σας υποσχέθηκε κάτι ή ότι θα κάνετε ένα ορισµένο ποσό χρηµάτων. ∆εν έχουµε 

καθόλου εξουσίες, δεν υποχρεωνόµαστε να κάνουµε τίποτα, και δεν παίρνουµε µισθό. Ο καθένας 

κάνει αυτά τα πράγµατα εθελοντικά. Το κάνουµε αυτό από τον ενθουσιασµό µας και τη φροντίδα µας 

για τον Φα. Τότε γιατί να µην γίνει αυτό καλά; Φυσικά, πιστεύω ότι στο µέλλον µπορούµε να 

οργανώσουµε αυτούς τους ανθρώπους που, όπως µόλις ανέφερα, δεν έχουν παρευρεθεί στα σεµινάρια 

και µπορούµε συγκεκριµένα να παράσχουµε στους νέους µαθητές ή στους βοηθούς περιοδική, ειδική 

εκπαίδευση. Αυτό πρέπει να γίνει, ειδάλλως δεν θα είναι σε θέση να προφθάσουν. Σε µερικά µέρη δεν 

υπάρχουν καθόλου βετεράνοι µαθητές και πρέπει ακόµα να ιδρύσουµε κέντρο βοήθειας εκεί, έτσι 

πρέπει να τους παράσχουµε κάποια απαραίτητη εκπαίδευση. Φυσικά, η εκπαίδευση είναι κάτι που θα 

κάνουµε στο µέλλον. Ανεξάρτητα από το εάν έχετε παρευρεθεί στα σεµινάρια ή όχι, από τώρα και στο 

εξής απαιτούµε όλοι οι βοηθοί να κατανοούν αυτόν τον Φα καλά. Αυτοί από µας που έχουν τη 

δυνατότητα, που είναι στην ακµή της ζωής τους, εξαιρέσει των ανθρώπων που είναι πιο ηλικιωµένοι ή 

που έχουν φτωχή µνήµη, πρέπει να προσπαθήσουν να αποµνηµονεύσουν το βιβλίο. Ίσως αυτό που 

προτείνω να είναι υψηλό – η απαίτησή µου ίσως είναι πράγµατι πολύ υψηλή. Αλλά σε πολλές 

περιοχές πολλοί µαθητές το έχουν αποµνηµονεύσει πολύ καλά. Όταν µελετούν τον Φα δεν 

χρειάζονται καν το βιβλίο – το απαγγέλουν από µνήµης. Τότε σε σύγκριση... Αν και η γενέτειρα πόλη 

µου είναι στα Βορειοανατολικά, είµαι στο Πεκίνο όλη την ώρα. Το Πεκίνο είναι όπου βρίσκεται η 

Ερευνητική Κοινότητά µας, και έχω πραγµατοποιήσει πολλά σεµινάρια εδώ. Τώρα η βάση µας είναι 

εδώ, εν τέλει. Έτσι πιστεύω ότι εµείς στο Πεκίνο πρέπει να πάρουµε το προβάδισµα. Ενώ το Πεκίνο 

είναι να πάρει το προβάδισµα, τώρα πολλοί άλλοι από γύρω σε όλη τη χώρα µελετούν ήδη τον Φα µε 

αυτόν τον τρόπο. 

 

Ποιο είναι το καλό µε τη µελέτη του Φα; Με τη µελέτη του Φα, οι µαθητές µας µπορούν να λύσουν 

οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβληµα από µόνοι τους. Ένα άλλο πράγµα είναι ότι εάν ο οποιοσδήποτε 

θέλει να ενεργήσει απερίσκεπτα, οι µαθητές θα είναι σε θέση να το αναγνωρίσουν, και αυτό σηµαίνει 

ότι αυτοί που κάνουν ανέντιµα πράγµατα δεν θα είναι σε θέση να υποκινήσουν προβλήµατα ή να 

έχουν τόπο για να το κάνουν αυτό. Από τώρα και στο εξής µπορούµε να το κάνουµε αυτό έναν 

κανόνα: Εφόσον καλλιεργείτε το Φάλουν Ντάφα, εφόσον θέλετε να καλλιεργήσετε το Ντάφα µας, 

πρέπει να µελετάτε τον Φα, δεν αναγνωρίζουµε τους ανθρώπους που κάνουν µόνο τις ασκήσεις. Αυτό 

δεν είναι µια πάρα πολύ υψηλή απαίτηση για σας, επειδή αυτό το πρόβληµα έχει βλάψει σοβαρά τη 

φήµη του Φα µας. Εάν κάποιος κάνει µόνο τις ασκήσεις και δεν καλλιεργεί το σίνσινγκ του, εάν κάνει 

τα πράγµατα όπως θέλει όταν είναι στον πραγµατικό κόσµο, εάν κάνει οτιδήποτε θέλει, και µεταξύ 

των καθηµερινών ανθρώπων κάνει πράγµατα που είναι ακόµα χειρότερα από ότι κάνουν οι 

καθηµερινοί άνθρωποι, θα έλεγα ότι είναι απλά απαράδεκτο. Γι’ αυτό θέτω αυτή την απαίτηση. 

 

Πολλές καταστάσεις όπως αυτό έχουν εµφανιστεί ως αποτέλεσµα των µαθητών µας που 

αποτυγχάνουν να εγκαταλείψουν την προσκόλλησή τους στην επίδειξη. Παραδείγµατος χάριν, µερικοί 

άνθρωποι θέλουν πάντα να επιδειχτούν. Εδώ θα µιλήσω µόνο για τους βοηθούς µας εφόσον αυτή είναι 

µια συνάντηση βοηθών, εάν µιλήσω για τους µαθητές µας δεν µπορούν να το ακούσουν έτσι κι 

αλλιώς, έτσι θα µιλήσω µόνο για τους βοηθούς µας. Ένας κύριος λόγος που η προσκόλληση στην 

επίδειξη δεν έχει εξαλειφθεί είναι ότι πολλοί από τους βοηθούς µας έχουν µια πολύ φτωχή κατανόηση 

του Φα – είναι ακόµα πολύ χειρότερη από του µέσου µαθητή. Τότε υπάρχει πρόβληµα. Όταν οι 

µαθητές είχαν ερωτήσεις, ήταν ότι δεν διάβαζαν µε συνέπεια το βιβλίο και δεν µελετούσαν, ή ακόµα 

και εάν διάβαζαν το βιβλίο δεν το διάβαζαν συχνά, έτσι συνέβαιναν τα εξής: είχαν πολλές ερωτήσεις 

που δεν µπορούσαν να απαντηθούν, έτσι ήθελαν να ρωτήσουν τους βοηθούς για αυτές. Όταν 

ρωτούσαν τους βοηθούς, λόγω των προβληµάτων του σίνσινγκ των βοηθών µας... ούτε οι βοηθοί 

είχαν µελετήσει τον Φα, δεν διάβαζαν το βιβλίο, και, επίσης, καταλάβαιναν µόνο κοµµάτια του Φα. 

Μερικοί βοηθοί σκέφτονταν τότε: «Εάν δεν µπορώ να το εξηγήσω, θα πέσει το κύρος µου και πιθανώς 

δεν θα µου είναι εύκολο να οργανώνω τους ανθρώπους να εξασκηθούν.» Φυσικά, η πρόθεσή τους 

ίσως να ήταν να προστατεύσουν αυτόν τον Φα – δεν θα ήταν εύκολο για αυτούς να οργανώσουν τους 

ανθρώπους να εξασκηθούν. Έτσι, στις ερωτήσεις που δεν µπορούν να καταλάβουν ακόµα µερικοί 

βοηθοί τολµούν να καθορίσουν [από µόνοι τους] τα πράγµατα και µιλάνε απερίσκεπτα, λένε 
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πράγµατα βασισµένα στις εικασίες τους, ή λένε πράγµατα βασισµένα σε αυτά που έχουν αισθανθεί και 

βιώσει. Αυτό βλάπτει στην πραγµατικότητα τον Φα –βλάπτει τον Φα σοβαρά. Έχω µιλήσει για αυτό 

το πρόβληµα και παλιότερα – δεν µπορείτε να εξηγήσετε αυτόν τον Φα µε βάση αυτό που αισθάνεστε 

ή µε αυτό που έχετε φωτιστεί στο επίπεδό σας. Αυτό το ζήτηµα δεν έχει ειπωθεί; Αυτό είναι ακριβώς 

το ζήτηµα! Έτσι όλοι πρέπει να σιγουρευτούµε ότι δίνουµε προσοχή σε αυτό. 

 

Η πρόθεσή σας είναι καλή – να προστατεύσετε αυτόν τον Φα. Μπορεί να σκεφτείτε: «∆εν το κάνω 

αυτό για να ενισχύσω το γόητρό µου, εάν δεν µπορώ να οργανώσω τους ανθρώπους να εξασκηθούν 

δεν θα είµαι σε θέση να κάνω την εργασία µου καλά», αυτό ίσως να είναι η πρόθεσή σας. Αλλά θα 

σας πληροφορούσα ότι ο µόνος τρόπος, η µόνη µέθοδος, για να λυθεί αυτό το πρόβληµα είναι να γίνει 

κατανοητός αυτός ο Φα – να κατανοηθεί λεπτοµερώς αυτός ο Φα. Τότε, όταν οι άνθρωποι σας κάνουν 

ερωτήσεις µπορείτε να µιλήσετε σύµφωνα µε αυτόν τον Φα, και αυτό που λέτε θα είναι για αυτόν τον 

Φα. Όσο για τις διάφορες εκδηλώσεις υπερφυσικών ικανοτήτων και καταστάσεων, δεν πρέπει να τα 

συζητήσετε µε αυτόν. Πέστε του: «υπάρχουν όλα τα είδη υπερφυσικών ικανοτήτων, και εκδηλώνονται 

µε πάνω από δέκα χιλιάδες διαφορετικές µορφές – πώς θα έπρεπε να σας το εξηγήσω;» Έχετε 

διάφορες καταστάσεις, αυτή την κατάσταση, εκείνη την κατάσταση... Όταν θεωρείτε τον εαυτό σας 

καλλιεργητή δεν πρέπει να ανησυχείτε για αυτό. Μερικές καταστάσεις µπορείτε να τις αισθανθείτε, 

µερικές καταστάσεις θα περάσουν πριν καν µπορέσετε να τις αισθανθείτε. Υπάρχουν περισσότερες 

από δέκα χιλιάδες είδη υπερφυσικών ικανοτήτων, και µπορεί να τα αισθανθείτε όποτε κινούνται έστω 

και λίγο στο σώµα σας. Οι υπερφυσικές ικανότητες φέρουν ισχυρή ηλεκτρική ενέργεια και είναι 

ιδιαίτερα µαγνητικές, και υπάρχουν και άλλα πράγµατα· ίσως τα αισθανθείτε όταν κινούνται ελαφρώς· 

µπορεί να είστε πολύ ευαίσθητοι. Έχετε διάφορες καταστάσεις και όλα τα είδη όντων που 

αναπτύσσετε. Τότε πώς να του εξηγήσετε αυτά τα πράγµατα; ∆εν χρειάζεται να του εξηγήσετε αυτά 

τα πράγµατα. Πέστε του ότι αυτά είναι όλα κανονικές αντιδράσεις, και επιπλέον, είναι όλα καλά 

πράγµατα. Εάν καταλαβαίνουµε τον Φα λεπτοµερώς µπορούµε να µιλήσουµε για τα πράγµατα 

σύµφωνα µε τον Φα. Συνηθίζαµε να θέλουµε µόνο να προστατεύσουµε αυτόν τον Φα και να εξηγούµε 

περισσότερα στους ανθρώπους, και φοβόµασταν ότι οι άνθρωποι δεν θα ήταν σε θέση να τα 

καταλάβουν καλά. Ο κύριος λόγος ήταν ότι η κατανόησή µας του Φα δεν ήταν βαθιά. Γι’ αυτό δεν 

µπορούσατε να εξηγήσετε τα πράγµατα στους άλλους ανθρώπους, και όταν δεν µπορούσατε να το 

εξηγήσετε φοβόσασταν µην ρεζιλευτείτε, έτσι λέγατε πράγµατα βασισµένα στις δικές σας εικασίες. 

∆εν έβλαπτε αυτό σοβαρά αυτόν τον Φα; 

 

Εάν αυτή η προσκόλληση στην επίδειξη αναπτυχθεί περαιτέρω µπορεί να τροφοδοτήσει την επιδίωξη 

ενός ατόµου για ορισµένη φήµη και εγωιστικά κέρδη, επειδή προέρχεται από αυτά – προέρχεται από 

την επιδίωξη του γοήτρου και των εγωιστικών κερδών. Εάν αναπτυχθεί περαιτέρω, οι άνθρωποι θα 

αρχίσουν να διαµορφώνουν κλίκες. Κάποιος σαν κι αυτόν θα γίνει αρχηγός και θα πει στους άλλους: 

«Πρέπει να ακούτε εµένα! Ακόµη και ο Λι Χονγκτζί πρέπει να µε ακούει σε όλα που κάνει.». Και οι 

µαθητές δεν θα ήταν σε θέση να διακρίνουν, σε τελική ανάλυση. Αυτό θα έλεγε. Μπορεί ακόµη και να 

προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να πει ότι ο Λι Χονγκτζί είναι δαίµονας, και ότι µόνο αυτός ο ίδιος είναι 

επικεφαλής! ∆εν έχουµε κάποιον σαν κι αυτό τώρα; Αυτά τα προβλήµατα που έχουν εκδηλωθεί είναι 

τροµερά σοβαρά. Στον Φα µας, µεταξύ των βοηθών των παρόντων εδώ σήµερα και εδώ στο Πεκίνο, 

αυτό το πράγµα δεν πρέπει να ξανασυµβεί ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, έγινε, το οποίο δείχνει ότι έχουµε µια 

µάλλον φτωχή κατανόηση του Φα. Γι’ αυτό τώρα υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που έχουν 

πραγµατικά ξεφύγει και που είναι απλά προκλητικοί. Όµως κάποιοι ακόµα τυφλά τους θαυµάζουν. 

Όσον αφορά αυτά τα πράγµατα, στοχεύουµε στο πρόβληµα, όχι στο άτοµο. Απλά µιλώ για αυτά τα 

πράγµατα. Σιγουρευτείτε να δώσετε προσοχή σε αυτά τα προβλήµατα. 

 

Ένα άλλο πράγµα που εµφανίστηκε µεταξύ των βοηθών µας είναι η προσκόλληση τού να κάνετε 

πράγµατα. Αυτό δεν έχει εµφανιστεί ποτέ στην ιστορία. Εµφανίζεται µόνο σε αυτή την ειδική 

κατάσταση που έχουµε σήµερα, εµφανίζεται µόνο σε αυτή την ειδική περίοδο στην ιστορία. Γιατί 

εµφανίζεται αυτή η κατάσταση; Στην ιστορία, και το ίδιο πράγµα είναι για µας τους Κινέζους όπως 

επίσης και για άλλες περιοχές σε όλο τον κόσµο, η οικογένεια ήταν το κέντρο των πάντων. Αλλά οι 

σύγχρονοι άνθρωποι –ειδικά εµείς οι Κινέζοι– όλοι έχουν τις δουλειές τους και ξοδεύουν ολόκληρη τη 

ζωή τους δουλεύοντας, και όταν δεν έχουν κάτι να κάνουν καταρρέουν. Αυτή η κατάσταση έχει 

εµφανιστεί. Ως αποτέλεσµα, οι άνθρωποι θεωρούν το Φάλουν Ντάφα µας ως ένα πράγµα για αυτούς 
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να ασχοληθούν. Πολλοί βοηθοί έχουν αυτή τη νοοτροπία. Επίσης θεωρούν ότι ο Φα είναι καλός, 

ειδάλλως δεν θα το έκαναν αυτό – αυτό είναι δεδοµένο, γνωρίζουν ότι είναι καλός. Αλλά αντί να 

συγκεντρώνονται στο πώς να µελετήσουν τον Φα καλά, πώς να καταλάβουν τον Φα καλά, και πώς να 

βελτιωθούν στον Φα, έχουν µια προσκόλληση στο να κάνουν πράγµατα. «Είµαι ηλικιωµένος τώρα και 

έχω βγει στη σύνταξη», ή, «είµαι συνταξιούχος και δεν έχω τίποτα να κάνω. Με αυτό έχω βρει κάτι να 

κάνω – είναι σπουδαίο! Και εκτός αυτού, αυτή η εξάσκηση είναι πολύ καλή» – έχουν αυτή τη 

νοοτροπία. Σκεφτείτε το, ο καθένας: αυτό το είδος σκέψης είναι εκ διαµέτρου αντίθετο από την 

απαίτηση του Φα µας. Πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι σε αυτόν τον Φα, όχι σε αυτό που αισθάνεστε. 

Νοµίζετε ότι δεν έχετε τίποτα να κάνετε και δεν έχετε τίποτα για να στηριχθείτε, και θέλετε να βρείτε 

µερικά πράγµατα να κάνετε. ∆εν λειτουργεί έτσι. Αυτό είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα. Το πώς 

βλέπετε τον Φα είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα! 

 

Όταν ένα άτοµο κάνει άσκηση καλλιέργειας, κάνει αληθινά άσκηση καλλιέργειας προς τα υψηλά 

επίπεδα, είναι ζήτηµα της σωτηρίας του ίδιου και της σωτηρίας των άλλων. Εάν δεν µπορείτε να 

καλύψετε την απαίτησή µας µε τη σκέψη σας, δεν µπορείτε να κάνετε αυτή την εργασία καλά. ∆εν 

είναι αλήθεια; Έχω τονίσει αυτό το σηµείο επανειληµµένως, και έχω µιλήσει για αυτό στις 

διαφορετικές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. ∆εν µπορούµε να το διαχειριζόµαστε αυτό όπως έναν 

χώρο εργασίας, µια δουλειά, ή κάποια επιχείρηση ή ίδρυµα. Συχνά δίνω την ακόλουθη απεικόνιση. 

Στο παρελθόν όταν ο Σακιαµούνι δίδασκε τον Φα του, προκειµένου να αποτρέψει τους ανθρώπους 

από το να πάνε σε αυτή τη µορφή (αυτά τα προβλήµατα δεν ήταν παρόντα ακόµα τότε, υπήρχε µόνο 

το πρόβληµα της επιδίωξης φήµης και εγωιστικών κερδών) ζήτησε από τους ανθρώπους να κόψουν 

εντελώς οποιουσδήποτε δεσµούς µε αυτά, οδήγησε τους ανθρώπους µακριά σε απόµακρα βουνά, 

αρχαία δάση και σπηλιές για να καλλιεργηθούν, δεν σας άφηνε να έχετε τίποτα, και σας χώριζε 

εντελώς από τα υλικά πράγµατα ώστε να εξαλείψει όλες τις ανθρώπινες προσκολλήσεις σας και τις 

προσκολλήσεις σας στη φήµη και στο συµφέρον. Αλλά εµείς ζούµε στην κοινωνία των καθηµερινών 

ανθρώπων. Ο καθένας καλλιεργείται στην κοινωνία των καθηµερινών ανθρώπων, παίρνουµε την 

ευθύνη για την καλλιέργειά µας. Πραγµατικά, δεν θέλω καθόλου να σας επικρίνω εδώ. Απλά είµαι 

υπεύθυνος για την καλλιέργειά σας επισηµαίνοντας αυτά τα εµπόδια που έχουν σοβαρές επιπτώσεις 

στην καλλιέργειά σας στα υψηλά επίπεδα. Αλλά για µας, που είµαστε βοηθοί, υπάρχει ένα θέµα τού 

να είστε υπεύθυνοι, δηλαδή, εάν δεν τα πάτε καλά µπορεί να οδηγήσετε την οµάδα ανθρώπων σας 

στραβά. Εάν ολόκληρη η οµάδα ανθρώπων λοξοδροµήσει, τότε, εκτός από αυτό που έχετε κάνει στον 

εαυτό σας, µπορεί να έχετε καταστρέψει µια ολόκληρη οµάδα ανθρώπων! Μιλώ συχνά για αυτό το 

πρόβληµα – αυτή την προσκόλληση τού να κάνετε πράγµατα. Φυσικά, έχει και την καλή πλευρά του, 

έτσι πρέπει να ισορροπήσουµε αυτά τα πράγµατα. Εάν κανένας δεν σκόπευε να κάνει πράγµατα και 

κανένας δεν ήθελε να είναι βοηθός, θα έλεγα ότι ούτε και έτσι θα ήµασταν σε θέση να εκτελέσουµε 

την εργασία µας καλά. Πρέπει να αισθάνεστε ενθουσιώδεις για να κάνετε αυτή την εργασία, αλλά το 

κίνητρό σας πρέπει να είναι ο Φα, µε σκοπό οι άνθρωποι να µελετήσουν τον Φα και να λάβουν τον 

Φα, για την προώθηση του Φα σε µια µεγάλη κλίµακα, και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Το αρχικό 

σας σηµείο δεν µπορεί να είναι «να κάνω κάτι για µένα.». Πιστεύω ότι δεν τα έχουµε πάει πολύ καλά 

µε αυτό. Ας σκεφτούµε περισσότερο για αυτά τα πράγµατα. 

 

Από τώρα και στο εξής οι βοηθοί µας πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν αυτόν τον Φα 

λεπτοµερώς. Πιστεύω ότι τότε αυτά τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν. Εκείνοι οι µαθητές που δεν 

έχουν παρευρεθεί στα σεµινάρια πρέπει επίσης να αποκτήσουν µια λεπτοµερή κατανόηση του Φα. 

Έτσι, τα πρότυπά µας για τους βοηθούς είναι υψηλά. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που κάνουν κάποιον 

βοηθό βασισµένο στις προσωπικές σχέσεις τους – «οι δύο µας έχουµε µια καλή σχέση, πάντα τα 

είχαµε καλά.» ∆εν µπορείτε να το χειριστείτε µε αυτόν τον τρόπο. Αυτό που πρέπει να ισχύει είναι ότι 

όποιος µελετάει και ασκείται καλά κάνει αυτή την εργασία. Ίσως οι απαιτήσεις µου για σας να είναι 

υψηλές. Γνωρίζω την κατάσταση εκεί κάτω, αλλά σκέφτοµαι ότι είµαστε στο Πεκίνο, εν τέλει, και η 

Ερευνητική Κοινότητα του Φάλουν Ντάφα µας είναι εδώ – το κέντρο είναι εδώ. Θα έλεγα ότι εάν δεν 

κάνουµε τα πράγµατα καλά εδώ αυτό θα έχει επιπτώσεις και στις άλλες περιοχές. 

 

∆εν θέλω να πω πάρα πολλά, επειδή αυτά είναι, εν τέλει, ατέλειες. Αν και δεν σας επικρίνω, 

επισήµανα που υστερείτε. ∆εν ζητήσαµε από άλλους ανθρώπους να συµµετέχουν σε αυτή τη 

συνεδρίαση επειδή δεν θέλουµε η µελλοντική εργασία σας να επηρεαστεί. Γι’ αυτό δεν ζητήσαµε από 
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άλλους να παρευρεθούν και αφήσαµε µόνο τους βοηθούς µας να παρακολουθήσουν. Πιστεύω ότι οι 

βοηθοί µας µπορούν να καθοδηγήσουν µε το παράδειγµά τους και να κάνουν αυτά τα πράγµατα καλά. 

Και τότε δεν πιστεύω ότι θα έχουµε οποιοδήποτε πρόβληµα οικοδοµώντας την εξάσκησή µας και 

έχοντάς την να αναπτύσσεται κανονικά. 

 

Υπάρχει επίσης µια φήµη που κυκλοφορεί: Ο Λι Χονγκτζί πηγαίνει στο εξωτερικό και ίσως να µην 

επιστρέψει. Οι άνθρωποι που το λένε αυτό µε θεωρούν ως ένα µέσο, καθηµερινό άτοµο, λες και όταν 

πάω στο εξωτερικό θα κάνω κάποια χρήµατα και τότε θα επιστρέψω, ή θα εγκατασταθώ εκεί. ∆εν 

είµαι τέτοιος τύπος ανθρώπου. Ξέρετε, έχω συγγενείς στο εξωτερικό έτσι µπορώ να πάω στο 

εξωτερικό οποτεδήποτε. Σίγουρα, η ποιότητα της ζωής εκεί είναι καλύτερη από εδώ, αλλά δεν 

επιδιώκω αυτά τα πράγµατα – φήµη, κέρδος, απολαύσεις, κλπ.... ∆εν ακολουθώ αυτά τα πράγµατα, 

είναι άχρηστα για µένα. Αλλά σε περίπτωση που µερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν και από το να 

αποτραπούν από το να έχουν ορισµένες σκέψεις (ένα πρόβληµα που µπορεί να εµφανιστεί σε µερικές 

περιοχές όταν δεν είµαι εδώ), και προκειµένου να καθοδηγηθεί η καλλιέργεια των ανθρώπων, όταν 

δεν θα είµαι εδώ όλα θα αποφασίζονται κεντρικά από την Ερευνητική Κοινότητά µας του Φάλουν 

Γκονγκ που θα καθοδηγεί κεντρικά τον καθένα µας στην άσκηση καλλιέργειας. Όλες οι αποφάσεις 

από την Ερευνητική Κοινότητα έχουν προεγκριθεί από µένα, που σηµαίνει ότι οπουδήποτε και να 

είµαι, οποιαδήποτε απόφαση πήραν έγινε µόνο αφότου ήρθαν σε επαφή µαζί µου µε το τηλέφωνο ή το 

φαξ. Ένα άλλο πράγµα είναι, τους το έχω πει και εγώ, ότι αυτό είναι µια δοκιµασία και για την ίδια 

την Ερευνητική Κοινότητα για να φανεί πόσο καλά καθοδηγούν τους άλλους όταν δεν είµαι εδώ – 

αυτό είναι επίσης µια δοκιµασία για αυτούς. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβληµα, επειδή οι 

άνθρωποι που έχουν µείνει στο πλευρό µου για πολύ καιρό ξέρουν πολύ καλά πώς κάνω τα πράγµατα, 

τι θέλω να κάνω, και τα γενικά πράγµατα που θέλουµε να κάνουµε είναι να διαδώσουµε τον Φα. Έτσι 

δια του παρόντος καθιστώ αυτό σαφές: σε περίπτωση που δεν είµαι εδώ, τα κέντρα βοήθειάς µας σε 

όλη τη χώρα πρέπει να τηρούν και να πραγµατοποιούν τις αποφάσεις που λαµβάνονται από την 

Ερευνητική Κοινότητα. Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για έναν βοηθό, ότι πρέπει να εκπληρώσει 

αυτήν την ευθύνη. 

 

Θα συζητήσω ένα ζήτηµα από την αντίθετη πλευρά όλου αυτού. Πολλοί από εµάς παίρνουν τον όρο 

«βοηθός» ως τίτλο. Ο λόγος που δεν σας έχουµε αφήσει να χρησιµοποιείτε τους τίτλους των θέσεων 

των καθηµερινών ανθρώπων και των πόστων είναι για να αποφύγουµε αυτά τα είδη πραγµάτων. 

"Βοηθός" δεν σηµαίνει κάποιο είδος βαθµού. Εκτός αυτού, εάν αρχίσετε να εξουσιάζετε τους 

ανθρώπους στον τόπο εξάσκησης, και κάποιος γυρίσει και σας αγνοήσει, δεν υπάρχει πραγµατικά 

τίποτα που να µπορείτε να κάνετε. Εάν κάνετε τα πράγµατα ακόµα χειρότερα, µπορεί να φτάσει να 

πει: «Τι θα έλεγες να µην έρχοµαι για εξάσκηση;» Συνεπώς δεν έχουµε εξουσία, και οι άνθρωποι 

κάνουν αυτήν την εργασία εθελοντικά από τον ενθουσιασµό τους, αυτό είναι επίσης το να κάνετε κάτι 

καλό για τους άλλους. Έτσι πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί µε το πώς κάνουµε την εργασία µας. 

Εφόσον δεν είναι κάποια εξουσία ή κάποια θέση, πιστεύω ότι µπορούµε να αντικαταστήσουµε έναν 

βοηθό οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιοδήποτε µέρος. Μην είστε προσκολληµένοι µε αυτά τα 

πράγµατα – «Εάν µου ζητήσετε να κάνω την εργασία του βοηθού, θα το κάνω, εάν µου ζητήσετε να 

µην κάνω την εργασία του βοηθού, είναι εντάξει, θα είµαι απλά ένας απλός ασκούµενος και θα κάνω 

εξάσκηση µαζί µε τους άλλους.» Στην πραγµατικότητα, το να είστε βοηθός είναι το να εκπληρώνετε 

το καθήκον κάποιου – δεν σηµαίνει ότι εάν σας δοθεί η εργασία του βοηθού ότι θα πετύχετε στην 

καλλιέργεια! ∆εν είναι έτσι. Ένας βοηθός δίνει µόνο περισσότερα για τους άλλους, υποβάλλεται σε 

περισσότερες δοκιµασίες, και επωµίζεται περισσότερα. Έτσι σε πολλές περιοχές έχει εµφανιστεί αυτή 

η κατάσταση: αφότου αντικατασταθεί ένας βοηθός, γίνεται παθητικός και µη συνεργάσιµος. Μερικοί 

άνθρωποι σχηµατίζουν ακόµη και δικές τους φατρίες. Πιστεύω ότι κανένα από αυτά τα πράγµατα δεν 

πρέπει να συµβαίνει στο Φάλουν Ντάφα. Πώς θα µπορούσε ένας καλλιεργητής να κάνει αυτά τα 

πράγµατα; Απευθύνοµαι µόνο στους βοηθούς µας. Μιλάµε απλώς για αυτά τα πράγµατα σε αυτό το 

επίπεδο. Μην αποδίδετε πολλή σηµασία σε αυτά τα πράγµατα – σιγουρευτείτε ότι δεν αποδίδετε 

πολλή σηµασία σε αυτά. 

 

Αλλά, όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βλάψει πραγµατικά τον Φα µας, όποια και αν 

είναι τα άτοµα, πρέπει να αντικαθιστούµε τον καθέναν µόλις εµφανιστούν. Αυτό επειδή δεν έχουµε 

πολλές απαιτήσεις για τους µαθητές µας – εάν θέλετε να µάθετε, µπορείτε να µάθετε, εάν δεν θέλετε 
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να µάθετε, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα για αυτό· αλλά µόλις τον µάθετε θα είµαστε υπεύθυνοι σε 

σας και θα εξηγήσουµε τα πράγµατα σε σας. Αλλά αυτό δεν ισχύει για έναν βοηθό, επειδή εάν δεν 

συµπεριφέρεστε καλά θα επηρεάσετε µια ολόκληρη οµάδα ανθρώπων και θα αναστατώσετε τους 

άλλους. Έτσι µόλις βλέπουµε κάποιο άτοµο να κάνει ανέντιµα πράγµατα, τον αντικαθιστούµε. Σας το 

τονίζω σοβαρά αυτό: κάποιος µε το επίθετο Σαν στον τόπο εξάσκησης του πάρκου Σίτζιτσινγκ το 

παρατράβηξε για µια χρονική περίοδο, και δεν έχει αναγνωρίσει τα λάθη του ακόµα και τώρα· αλλά 

δεν είναι ότι χρειαζόµαστε από αυτόν να αναγνωρίσει τα λάθη του. Πρέπει ο ίδιος να διορθώσει αυτά 

τα πράγµατα· ωστόσο, δεν έχει κάνει τίποτα, και επιπλέον, µου έχουν πει ότι έχει µια τροµερή 

επιρροή. Ανεξάρτητα από το πώς είναι απέναντί µου – ανεξάρτητα από το πώς µε αντιµετωπίζει στην 

επιφάνεια ή πώς µε αντιµετωπίζει πίσω από την πλάτη µου – έχει επηρεάσει αρνητικά αυτόν τον Φα, 

έτσι δεν µπορεί πλέον να είναι βοηθός. Ας πούµε ότι υπάρχει κάποιος που λέει: «Είµαι ένας Φο», 

«Ήµουν ο τάδε στο παρελθόν. Το Φάλουν µου είναι τόσο µεγάλο όσο ένα σπίτι», ή, «Είµαι καλύτερος 

ακόµη και από τον Λι Χονγκτζί.» Μπορεί να πει ό,τι θέλει, δεν θα µε πειράξει. Αλλά δεν είναι 

αποδεκτό εάν δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα για έναν βοηθό του Φάλουν Ντάφα· σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει να τον αποµακρύνουµε. Εάν γίνει καλός αργότερα, ίσως του ζητήσουµε να είναι 

επικεφαλής του κέντρου πάλι. Ας µην διαµορφώνουµε µια σταθερή άποψη για κάποιον. Συνεπώς αυτό 

είναι το ζήτηµα. ∆εν θέλω να επικρίνω ή να κατηγορήσω κανέναν. Στοχεύουµε στο πρόβληµα, και όχι 

στο άτοµο. ∆ίνω απλά ένα παράδειγµα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουµε ονοµάσει αλλά που έχουν 

κάνει αυτό το πράγµα; Ναι, υπάρχουν, µόνο που οι περιπτώσεις τους δεν είναι τόσο εµφανείς. 

 

Πάλι, όπως είπα ήδη την τελευταία φορά, πρέπει να ξεκινήσουµε ένα κύµα µελέτης του Φα – πρέπει 

να ξεκινήσουµε ένα κύµα µελέτης του Φα. Κατανοήστε τον Φα καλά. Μόνο εάν κατανοείτε τον Φα 

καλά θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε το εάν κάποιος ενεργεί απερίσκεπτα και να µην του δίνετε 

ακροατήριο· όταν σκέφτεται κάτι ή προτείνει κάτι, θα ξέρετε αµέσως εάν αυτό που είπε ήταν σωστό ή 

λάθος. Τότε πέστε µου, θα µπορούσε να κατορθώσει να κάνει αυτά τα πράγµατα; Οι άνθρωποι δεν θα 

ήταν σε θέση να κάνουν ανέντιµα πράγµατα – είναι εγγυηµένο πως θα είναι έτσι. 

 

Όλοι ξέρετε ότι αυτός ο Φα είναι καλός. ∆ίδαξα πραγµατικά από διαφορετικές γωνίες σε κάθε 

σεµινάριο. Μερικοί άνθρωποι είπαν: «Αυτό που άκουσα σήµερα στη διάλεξη του ∆ασκάλου ήταν 

αυτό. Αυτό που άκουσα από το ∆άσκαλο σε ένα άλλο σεµινάριο ήταν διαφορετικό.». Στην 

πραγµατικότητα, µιλούσα για τα ίδια ζητήµατα και στα δύο σεµινάρια, µόνο που µίλησα για αυτά από 

διαφορετικές γωνίες. Αλλά στη µελλοντική καλλιέργειά σας, ή όταν βελτιωθείτε στο µέλλον, ή όταν 

διαβάζετε το βιβλίο σε διαφορετικές περιόδους, θα βρείτε ότι όλα όσα χρειάζονται για να σας 

καθοδηγήσουν συµπεριλαµβάνονται στον Φα που έχω διδάξει – είναι όλα στο βιβλίο. Αυτός ο Φα 

περιέχει πάρα πολλά πράγµατα που διδάσκονται από διαφορετικές γωνίες, µε διαφορετικά στοιχεία, 

και που διδάσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Τον έχω διδάξει όλο σε µία ενιαία κατάσταση. Γι’ 

αυτό όποτε κι αν προσπαθήσετε να καταλάβετε θα κερδίσετε κάτι. Εφόσον τον µελετάτε καλά θα 

έλεγα ότι θα τα πάτε µια χαρά. Το τρίτο βιβλίο µου, το Τζούαν Φάλουν, θα δηµοσιευθεί σύντοµα. 

Περιέχει ολόκληρο το περιεχόµενο των σεµιναρίων µου και είναι πολύ περιεκτικό. Θα δηµοσιευθεί 

πολύ σύντοµα. Και θα είστε εσείς οι µαθητές στο Πεκίνο που θα δείτε το βιβλίο πρώτοι και θα 

ωφεληθείτε από αυτό πρώτοι. Πρέπει να µελετούµε τον Φα πολύ και να κατανοούµε τον Φα καλά. 

 

Όλα αυτά τα πράγµατα που έχω πει ήταν για να σας επιτρέψουµε όλους να βελτιωθείτε αληθινά – Γι’ 

αυτό σας είπα αυτά που είπα. Ο λόγος που σας συγκέντρωσα όλους εδώ κατά τρόπο επείγοντα είναι 

ότι φοβάµαι ότι ίσως να µην είστε σε θέση να χειριστείτε τα πράγµατα καλά κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειάς σας αργότερα, είτε επειδή δεν καταλαβαίνετε [τον Φα] καλά είτε επειδή δεν σας έχω 

οδηγήσει σε ορθή πορεία, και ίσως να αποτύχετε στα µισά του δρόµου, οπότε σε αυτή την περίπτωση 

θα αισθανόµουν ότι δεν θα έχω κάνει τα πάντα που θα µπορούσα για σας. Γι’ αυτό σας συγκέντρωσα 

εδώ για να σας µιλήσω περισσότερο για αυτό το ζήτηµα. Η καλλιέργεια είναι δική σας υπόθεση. Εάν 

στο µέλλον κάποιος βραδυπορεί ή δεν µπορεί να πετύχει, δεν θα είµαι σε θέση να ανοίξω την πίσω 

πόρτα για αυτόν. Ας πούµε ότι βλέπω ότι αυτός είναι πολύ καλός, ή, ότι µου λέει για την κατάστασή 

του, και του λέω, «Εντάξει, θα ανοίξω την πίσω πόρτα και θα σε αφήσω απλά να ανεβείς.» Αυτό δεν 

µπορεί να συµβεί. Ξέρετε, αυτό που µεταδίδω σήµερα είναι ο Φα. Αυτός ο Φα είναι ο Νόµος του 

Κόσµου. Εάν ήταν εγώ να µην συµµορφωθώ µε τον Φα, τότε δεν θα ήµουν ο πρώτος που καταστρέφει 

τον Φα; Η καλλιέργεια όλη εξαρτάται από εσάς τους ίδιους. [Ο Φα] είναι καλός – µπορεί να σώσει 
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τους ανθρώπους, και µπορεί να διασώσει τους ανθρώπους επίσης. Εξαρτάται από τον τρόπο µε τον 

οποίο προσπαθείτε να καταλάβετε τον Φα, από τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθείτε να κατανοήσετε 

τον Φα. Αυτά είναι τα πράγµατα που ήθελα να σας πω, έτσι σας ζήτησα να έρθετε. Σιγουρευτείτε ότι 

δεν σκέφτεστε ότι αυτή η συνεδρίαση είναι για να δω τα ελαττώµατα σας και την επιθυµία να σας 

επικρίνω – δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να επισηµανθούν ορισµένα προβλήµατα 

εγκαίρως από το να επισηµανθούν σε έναν αργότερο χρόνο. Όταν αντικαθιστούµε αµέσως ορισµένους 

επικεφαλής κέντρων βοήθειας σε διάφορες περιοχές, ή ορισµένους βοηθούς, τους οποίους 

προσδιορίζουµε ως όχι αρκετά καλούς, εάν αργότερα σταµατήσουν και φτάσουν βαθµιαία να 

αναγνωρίσουν τα προβλήµατά τους και αρχίσουν εκ νέου να καλλιεργούνται, τότε δεν υπάρχει καµία 

διαφορά εάν αυτοί είναι ή δεν είναι επικεφαλής των κέντρων ή βοηθοί – µπορούν να κάνουν άσκηση 

καλλιέργειας ακριβώς το ίδιο, και θα σταµατήσουν αυτά που έκαναν. Εκτός αυτού, αυτό είναι 

πραγµατικά καλό για αυτούς, επειδή και αυτοί επίσης θα το αναγνωρίσουν και θα κάνουν ακόµα 

καλλιέργεια. Με µερικούς ανθρώπους, τους έχουµε δώσει ευκαιρίες ξανά και ξανά, αλλά 

επανειληµµένως συνεχίζουν να αποτυχαίνουν να ξυπνήσουν, και στο τέλος είναι πάρα πολύ αργά – 

έχουν ήδη πέσει εντελώς και έχουν βυθιστεί σε µια δαιµονική κατάσταση. Αυτό είναι ένα µάθηµα! 

 

Μ’ αρέσει να θέτω τα πράγµατα ευθέως, δεν µ’ αρέσει να φέρνω γύρω-γύρω. Κατά τη διάρκεια της 

πρόσφατης περιόδου, όλοι µας – είτε είναι τα κέντρα βοήθειας, τα τµήµατα των κέντρων, ή οι βοηθοί 

µας στους διάφορους τόπους εξάσκησης – έχουν κάνει όντως πολλή εργασία, και αυτό έχει επιτρέψει 

σε αυτόν τον Φα µας να έχει τέτοια επίδραση σήµερα. Φυσικά, ο Φα είναι καλός, αυτή είναι µια 

άποψη αυτού. Έχετε συµβάλει πολύ, προστατεύετε αυτόν τον Φα, και προωθείτε αυτόν τον Φα. 

Πραγµατικά αυτός ο Φα, έχω πει εξ’ αρχής ότι είναι ο Νόµος του Κόσµου. Σας περιλαµβάνει όλους – 

όλοι σας είστε µέσα σε αυτόν τον Φα. Έτσι αυτός ο Φα είναι και δικός σας. Είτε προστατεύετε είτε όχι 

αυτόν τον Φα, είτε προωθείτε είτε όχι αυτόν τον Φα, είτε διαδίδετε είτε όχι αυτόν τον Φα, και είτε 

αφοµοιωθείτε είτε όχι σε αυτόν τον Φα στο µέλλον, όλα αυτά είναι στο χέρι σας. Εγώ µόνο να σας τον 

διδάξω µπορώ και να σας καθοδηγήσω σε αυτόν τον ορθό δρόµο – αυτός είναι ο ρόλος µου. Αλλά για 

το αν αληθινά φθάσετε στην Ολοκλήρωσή σας αργότερα, θα έλεγα ότι είναι προϊόν της δικής σας 

καλλιέργειας. 

 

∆εν θέλω να πάρω πάρα πολύ από τον χρόνο σας. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν εδώ να ακούσουν αυτά που 

ο ∆άσκαλος είχε να πει στη διδασκαλία προς τα ανώτερα επίπεδα στη συνεδρίαση των βοηθών, ήρθαν 

µε τη νοοτροπία της επιδίωξης σε κάτι, µε προσκολλήσεις, ή να επιδιώξουν γνώση. Θα έλεγα ότι αυτό 

δεν είναι καλό. ∆εν θέλω να πω περισσότερα, αυτά είναι που θέλω να πω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις, εάν έχετε ιδιαίτερες ερωτήσεις, θα σας δώσουµε λίγο χρόνο και µπορείτε να τις ρωτήσετε. 

Το Γενικό Κέντρο του Πεκίνου κανονίζει κάποιες λήψεις φωτογραφιών σε λίγο, ενώ τα κέντρα 

βοήθειας και τα παραρτήµατα των κέντρων µπορούν να οµαδοποιηθούν για να βγουν µερικές 

φωτογραφίες. Αυτό είναι εντάξει – µπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες µαζί µου. Μετά, µπορείτε να 

µου υποβάλετε οποιεσδήποτε ειδικές ερωτήσεις που ίσως έχετε. Θα πω µόνο αυτά για την ώρα. 

 

Επίσης έχω ακούσει ότι αρέσει σε µερικούς µαθητές να επισκέπτονται διαφορετικούς τόπους 

εξάσκησης. Η επίσκεψη διαφορετικών τόπων εξάσκησης είναι ένα καλό πράγµα, επειδή µπορεί να 

αυξήσει την επαφή µεταξύ σας και να σας βοηθήσει να µάθετε ο ένας από τον άλλο – αυτό είναι πολύ 

καλό. Αλλά όταν µερικοί άνθρωποι πηγαίνουν σε µερικούς τόπους εξάσκησης, φαίνεται να έχουν την 

πρόθεση της επίδειξης, και λένε, "Ξέρω κάτι..." διαδίδοντας φήµες, ή λένε: «Εσείς δεν ξέρετε για αυτά 

τα πράγµατα, αλλά εγώ ξέρω». Θέλουν πάντα... έχουν εκείνο το µικροσκοπικό σπόρο της 

προσκόλλησης. Έχουν κάποια κρυφή πρόθεση να χρησιµοποιήσουν αυτόν τον Φα για να προβάλουν 

τους εαυτούς τους. Αυτό είναι επίσης µια προσκόλληση στην επίδειξη. ∆εν είναι ότι θέλουν συνειδητά 

να προβληθούν, δεν είναι έτσι. Απλά έχουν αυτό το µικρό κοµµάτι πρόθεσης για επίδειξη. Αυτή η 

πρόθεση για επίδειξη µπορεί να είναι πολύ καταστρεπτική για έναν καλλιεργητή. 

 

Ερώτηση: Κάποιοι ρωτούν γιατί µερικοί άνθρωποι που δεν έχουν φθάσει στη Φώτιση έχουν Σώµατα 

του Νόµου. 

 

∆άσκαλος: Εσείς οι άνθρωποι που δεν έχετε φθάσει στη Φώτιση, προσέξτε! Οι άνθρωποι που δεν 

έχουν φθάσει στη Φώτιση µπορούν επίσης να έχουν Σώµατα του Νόµου εάν έχουν φθάσει στο επίπεδο 
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ενός Φο. Αλλά µέχρι τώρα κανένας από τους µαθητές µας δεν έχει φθάσει σε αυτή την κατάσταση. 

Ούτε κάποιος από τους δασκάλους τσιγκόνγκ σε άλλες πρακτικές τσιγκόνγκ σήµερα δεν έχουν φθάσει 

σε αυτή τη κατάσταση. Από όσο γνωρίζω, είµαι το µόνο άτοµο που έχει Σώµατα του Νόµου. Γιατί 

µερικοί άνθρωποι έχουν δει στα όνειρά τους τους βοηθούς µας, τους επικεφαλής των κέντρων µας, ή 

άλλα πράγµατα; Αυτές είναι οι σκέψεις σας που προστίθενται στο διαστατικό πεδίο σας – 

αντανακλώνται λόγω της αντίστοιχης σχέσης του διαστατικού πεδίου σας, είναι µια κατάσταση κατά 

την οποία χρησιµοποιείται αυτό το πράγµα για να απεικονιστεί στο φάσµα του διαστατικού πεδίου 

σας. Επιπλέον, όταν κάποιος καλλιεργείται σε ένα ορισµένο σηµείο, µπορεί να χωριστεί από το σώµα 

του εάν δεν είναι κλειδωµένος, δηλαδή, το Κύριο Αρχέγονο Πνεύµα του µπορεί να χωριστεί από το 

σώµα του. Αλλά όλα αυτά είναι ασήµαντα πράγµατα που γίνονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 

 

Ερώτηση: Κάποιος υποστήριξε ότι ήταν η Μποντισάτβα Σκάντα και ότι µπορούσε να βγάλει έξω το 

Φάλουν που ο ∆άσκαλος έχει φυτέψει για τους µαθητές. 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι αποτέλεσµα ανατροφής δαιµόνων στο µυαλό του και της µεταποίησης εικόνων 

στο µυαλό του – το φαντάστηκε ο ίδιος. Το έβγαλε πραγµατικά έξω; Το βγάλσιµο που έκανε ήταν στη 

φαντασία του – ήταν απλά µια εικόνα στο φάσµα του διαστατικού πεδίου του, κάτι που φαντάστηκε ο 

ίδιος. ∆εν µπορεί να κάνει τίποτα. Τι έγινε που είπε ότι είναι η Μποντισάτβα Σκάντα; Μπορώ να πω 

ότι σας έχω µιλήσει για αυτό πολύ καιρό πριν: στην Τελική Περίοδο του Ντάρµα, ακόµη και τα όντα 

στα υψηλά επίπεδα αντιµετωπίζουν καταστροφή· αυτοί που πρέπει να προστατευτούν έχουν όλοι 

προστατευτεί· εκείνοι που δεν έπρεπε να προστατευτούν έχουν καταστραφεί από εκρήξεις· τώρα δεν 

υπάρχει κανένας. Πολλοί άνθρωποι έχουν δει την Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα, και µερικοί 

µαθητές χρησιµοποίησαν την εικόνα της για να κάνουν καθαγίαση. Επιτρέψτε µου να σας πω που ότι 

η σκέψη που ένα άτοµο έχει κατά τη διάρκεια εκείνης ακριβώς της στιγµής όταν λατρεύει έναν Φο 

είναι η πιο συµπονετική, είναι η πιο αγαθή, και είναι η καλύτερη. Προκειµένου να προστατευτούν 

αυτές οι σκέψεις που ένα άτοµο έχει, του εµφανίζεται η εικόνα της Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα. 

Στην πραγµατικότητα είναι όλα εκδηλώσεις των Σωµάτων του Νόµου µου. Έχω ήδη µιλήσει για αυτό 

παλιότερα στα σεµινάριά µου. 

 

(Ηχογράφηση από το Γενικό Κέντρο Βοήθειας του Φάλουν Ντάφα του Πεκίνου). 

 


