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∆ιδάσκοντας τον Φα, στο συνέδριο του Φα των ∆υτικών Η.Π.Α.
(21 Οκτωβρίου 2000 στο Σαν Φρανσίσκο)

Πέρασε πολύς καιρός! (Χειροκρότηµα)
Εντάξει σταµατήστε τώρα να χειροκροτείτε και ακούστε το δάσκαλο σας.
Όταν οποιοδήποτε oν σε αυτό το σύµπαν έχει φωτιστεί στον Φα του, τις αρχές του Φα του ή το
Καρπό της Επίτευξης 1 του – άσχετα σε ποιο επίπεδο – θα πρέπει να περάσει µια πραγµατικά
σοβαρή δοκιµασία. Αυτό καθορίζει αν αυτό στο οποίο έχει φωτιστεί µπορεί να παραµείνει σε αυτό
το σύµπαν και αυτό εδραιώνει την ισχυρή αρετή του. Γι’ αυτό όλα τα όντα συναντούν στην
καλλιέργεια τους αυτό το είδος της κατάστασης που βιώνουµε σήµερα. Όπως ξέρετε όταν ο
Σακιαµούνι ήταν σε αυτόν τον κόσµο, όταν ο Ιησούς ήταν σε αυτόν τον κόσµο και όταν άλλες
ορθόδοξες θρησκείες και άλλοι ορθοί Φα είχαν µεταδοθεί σε αυτόν τον κόσµο, ο καθένας από
αυτούς συνάντησε κάτι τέτοιο και υπέστη αυτού του είδους τη δοκιµασία. Αυτός είναι ένας νόµος
του σύµπαντος. Αλλά όσον αφορά τον δικό µας Ντάφα επιτρέψτε µου να σας πω ότι κανείς δεν
είναι άξιος να Τον υποβάλλει σε δοκιµασία. Επειδή όλα τα όντα – και αυτό περιλαµβάνει κάθε ον
σε αυτό το σύµπαν – δηµιουργούνται, φτιάχνονται και σχηµατίζονται από Αυτόν, κανείς δεν είναι
άξιος να Τον δοκιµάσει. (Χειροκρότηµα)
Τότε γιατί συναντάµε αυτά τα πράγµατα; Όπως ξέρετε ο Λι Χονγκτζί εκτελεί αυτό το έργο µε ένα
συνηθισµένο ανθρώπινο τρόπο, µε ένα ανθρώπινο σώµα, χρησιµοποιώντας την κατώτατη µορφή
γλώσσας ανάµεσα στα όντα στο σύµπαν – την ανθρώπινη γλώσσα, αυτή την πιο απλή ανθρώπινη
γλώσσα τού σήµερα – και χρησιµοποιώντας την κατώτερη µορφή καλλιέργειας το τσιγκόνγκ. Έτσι
τα όντα σε ολόκληρο το σύµπαν δεν έχουν καµία επίγνωση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι για να
εκτιµήσουµε και να καθορίσουµε τη θέση του σίνσινγκ κάθε αισθανόµενου όντος στο σύµπαν και
για να την επαναπροσδιορίσουµε, ήταν απαραίτητο να αποκαλυφτεί το πραγµατικό επίπεδο του
σίνσινγκ του καθενός. Έτσι δεν τους επετράπη να γνωρίζουν την πραγµατική κατάσταση. Κανένα
ον σε ολόκληρο το σύµπαν δε γνωρίζει την πραγµατική κατάσταση. Με βλέπουν ως καλλιεργητή,
γι’ αυτό και τολµούν να κάνουν ό,τι κάνουν. Όπως σας έχω πει προηγουµένως κανένα αισθανόµενο
ον δεν γνώριζε για τον Φα του σύµπαντος. Γι’ αυτό πιστεύουν ότι εγκαθιδρύω ένα σύστηµα
πραγµάτων στα οποία έχω φωτιστεί – όταν στην πραγµατικότητα κάνω Επανόρθωση του Φα – µε
τη µόνη διαφορά ότι είναι εξαιρετικά αγνό, ορθό και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Σύµφωνα µε τη
δική τους άποψη αυτό είναι όλο και όλο. Γι’ αυτό έχουν τολµήσει να µας φέρουν αυτή την
καταστροφή σήµερα. Με άλλα λόγια µία ανώτερη Θέση Επίτευξης και ένας Φα τόσο απέραντος
απαιτούν µια δοκιµασία τόσο µαζική. Ωστόσο, από την άλλη, εάν δεν είχε επιτραπεί σε αυτό να
συµβεί δε θα είχε συµβεί. Πρόθεση µου ήταν να χρησιµοποιήσω όλα τα πράγµατα που κανόνισαν
για να δω το σίνσινγκ τους να εκτίθεται στις πράξεις τους. Είχαν κανονίσει αυτό το θέµα πάρα πολύ
καιρό πριν. Η ανθρώπινη ιστορία είναι κυκλική. ∆εν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ένας τέτοιος
απέραντος Φα διαδίδεται, κάτι ασυνήθιστο. Η ανθρωπότητα του περασµένου κύκλου είχε υποστεί
µια διαδικασία σαν κι αυτή, ως δοκιµασία, και προχώρησε ακόµη περισσότερο από τη σηµερινή
ανθρωπότητα. Στο τέλος η περιβαλλοντολογική µόλυνση προκάλεσε την παραµόρφωση των
ανθρώπινων όντων και τον τελικό αφανισµό τους. Αυτό συνέβη στην περασµένη ανθρωπότητα.
Αυτό που συνέβη την τελευταία φορά, επαναλαµβάνεται και τώρα, όµως αυτή τη φορά συµβαίνει
πραγµατική Επανόρθωση του Φα. Με άλλα λόγια, αυτό το θέµα είχα κανονιστεί πολύ καιρό πριν.
Εδραίωσαν ένα σύστηµα για να αποφύγουν την παρέκκλιση και να βεβαιωθούν ότι τίποτε δε θα
πήγαινε στραβά µε αυτό το ζήτηµα σήµερα. Σύµφωνα µε το πώς τα σκέφτονται, τα πράγµατα που
συµβαίνουν και ξεδιπλώνονται σήµερα, όλα κανονίστηκαν από εκείνους. Τίποτα λοιπόν στη
διαδικασία δεν έχει υπάρξει τυχαία, παρόλο που τα πράγµατα φαίνονται να είναι συµπτωµατικά για
τους καθηµερινούς ανθρώπους, και εκδηλώνονται µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων µε έναν
ολοκληρωτικά ανθρώπινο τρόπο. Κι όµως, αυτά στην πραγµατικότητα κανονίστηκαν από εκείνους.
Σύµφωνα µε τα λόγια τους ένας Θεός θα ήταν παραπάνω από αρκετός για να κάνει τις
διευθετήσεις, έτσι ώστε τίποτα να µην πάει στραβά µε οποιοδήποτε αισθανόµενο ον σε ολόκληρη
τη Γη. Αµέτρητοι θεοί, τόσοι πολλοί θεοί το παρακολουθούν αυτό. Πώς θα µπορούσαν λοιπόν να
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υπάρχουν οποιαδήποτε ατυχήµατα; Τίποτε στη διαδικασία δε θα µπορούσε να πάει στραβά. Αλλά
αυτή είναι µόνο η συµφωνία που ανέφερα νωρίτερα από τους Θεούς του παλαιού σύµπαντος. ∆εν
τολµούν να καταστρέψουν όλα αυτά τα πράγµατα γιατί και εκείνοι επίσης, βλέπουν τα προβλήµατα
που θα αντιµετωπίσει το σύµπαν, και ξέρουν ότι επιτελώ αυτό το έργο. Όµως, και αυτοί δεν ξέρουν
ποιος είµαι. Έτσι αυτό που ήθελαν να κάνουν, το κανόνισαν. Καταλαβαίνετε; (Χειροκρότηµα) Ο
προφανής σκοπός τους ήταν να επιτρέψουν στον Φα µας να εδραιώσει την ισχυρή αρετή Του και
να επιτρέψουν στον Φα να είναι πραγµατικά σεβαστός από όλα τα όντα σε ολόκληρο το σύµπαν
για την ισχυρή αρετή Του. Επιφανειακά, αυτός ήταν ο σκοπός που τα κανόνισαν όλα αυτά. Ωστόσο
αυτό, αντίθετα, έχει γίνει εµπόδιο για την Επανόρθωση του Φα. Ήξερα ότι σίγουρα θα το έκαναν
µε αυτόν τον τρόπο έτσι χρησιµοποίησα την ευκαιρία για να εξετάσω το σίνσινγκ τους σε οτιδήποτε
κανόνιζαν και να τους επανατοποθετήσω ανάλογα. Στην πορεία της καλλιέργειάς σας ο καθένας θα
πρέπει να κατανοήσει σωστά τη σχέση µεταξύ της προσωπικής σας καλλιέργειας και της
Επανόρθωσης του Φα. Πώς θα πρέπει να αντιµετωπίζετε τα βάσανα και τις δοκιµασίες που
βιώνετε; Μπορώ να σας πω, ότι, αν ένα άτοµο δεν έχει τόσο πολύ κάρµα σίγουρα δε θα έχει τόσο
σοβαρές δοκιµασίες. Θα πρέπει ξεκάθαρα να διαχωρίσετε την προσωπική καλλιέργεια από την
εκδίωξη του Φα από το κακό. Όλοι οι διακανονισµοί που έχουν παρέµβει στον Ντάφα, που έχουν
προσπαθήσει µε τη βία να επιβάλουν κάτι σε εµένα ή τον Φα, είναι απολύτως µη αποδεκτές. Έτσι
θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για οτιδήποτε έχουν κάνει. Πόσο διαφέρει αυτό από τη δίωξη
του Ιησού και τη ζηµιά που είχε προκληθεί στους µαθητές του Σακιαµούνι στην εποχή τους; Θα
πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για όλα αυτά τα πράγµατα – πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για όλα
αυτά τα πράγµατα. Υπάρχει κάτι που σας είπα παλιότερα. Είπα: Τι είναι ένας Φο; «Ταθαγκάτα»
είναι αυτό που τα ανθρώπινα όντα αποκαλούν κάποιον που έχει έλθει µε την αλήθεια και τη
δύναµη να κάνει αυτό που θέλει, ενώ οι πραγµατικοί Φο είναι φύλακες του σύµπαντος και
υπεύθυνοι για όλα τα ενάρετα στοιχεία στο σύµπαν. Παρόλα αυτά, σε αυτή την υπόθεση, έχουν
δείξει πλήρως τη θέση του σίνσινγκ τους ύστερα από την παρέκκλιση τους από τον Φα, και έχουν
πλήρως αποκαλύψει τη µη αγνή τους πλευρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να συµβούν πολλά
πράγµατα που δεν θα έπρεπε να έχουν συµβεί, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, καθώς και όλων των
ειδών οι παρεµβάσεις· αυτό µοιάζει πάρα πολύ µε την έκθεση του σίνσινγκ των µαθητών µας, τώρα,
κατά τη διάρκεια της προσωπικής τους καλλιέργειας. Όλα τα αισθανόµενα όντα στον Κόσµο
βρίσκονται εν µέσω της Επανόρθωσης του Φα και όλες οι εκδηλώσεις µπορεί να εµφανιστούν σε
αυτόν τον ανθρώπινο τόπο, εφόσον το κάνω αυτό σε αυτόν τον ανθρώπινο τόπο. Μπορώ να σας
πω, ότι, ο πόνος και οι δοκιµασίες που έχουν υποµείνει οι µαθητές του Ντάφα µας δε στοχεύουν
µόνο στην προσωπική τους καλλιέργεια – υπάρχουν επίσης παράγοντες που σχετίζονται µε τη
δοκιµασία του Ντάφα από όντα υψηλού επιπέδου χρησιµοποιώντας το γεγονός ότι οι µαθητές
έχουν κάρµα, χρησιµοποιώντας το ότι «τους βελτιώνουν» σαν δικαιολογία και, χρησιµοποιώντας
εκφυλισµένα όντα σε χαµηλά επίπεδα για να διεξάγουν τη δίωξη. Στην πραγµατικότητα, όλα αυτά
έχουν βλάψει την Επανόρθωση του Φα. ∆εν υποµένετε µόνο δοκιµασίες δηµιουργηµένες από
ανθρώπινα όντα. Εφόσον κοµµάτια σας έχουν καλλιεργηθεί πλήρως είσαστε µεγάλοι Θεοί, και
Θεοί σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, σας δοκιµάζουν. Γι’ αυτό, αυτό που συµβαίνει σήµερα είναι
χωρίς προηγούµενο – µια δοκιµασία σαν και αυτή δεν έχει συµβεί ποτέ ξανά στην ιστορία. Αυτό
είναι µια κατανόηση από την οπτική γωνία του καλλιεργητή. Όµως από µια άλλη οπτική γωνία θα
έλεγα, ότι, κανείς δεν είναι άξιος να υποβάλλει σε δοκιµασία τον Ντάφα. Ωστόσο το έχουν κάνει,
έτσι έχουν διαπράξει µια αµαρτία, και θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για οτιδήποτε έχουν
κάνει. Σας έχω δώσει µόνο µια γενική εξήγηση αυτής της κατάστασης. Όπως είπα ήθελα µόνο να
χρησιµοποιήσω τις πράξεις τους για να δω καθαρά το σίνσινγκ τους, να ορίσω τις θέσεις τους και
στη συνέχεια να εξετάσω τους µαθητές και να τους κάνω ικανούς να φτάσουν στην Ολοκλήρωση.
Επίσης χρησιµοποιούν τα πιο κακόβουλα όντα για να τα κάνουν όλα αυτά, µε καταστροφικό τρόπο.
Όπως το βλέπει ο ∆άσκαλος, αυτό το έργο έχει συναντήσει τεράστιες δοκιµασίες επειδή
συνυπάρχετε µε τον Φα κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Ποτέ πριν σε
οποιαδήποτε ιστορική περίοδο δε συνάντησαν οι άνθρωποι τόσο τεράστιες δοκιµασίες, ούτε θα
συναντήσουν αυτοί που θα καλλιεργηθούν στο µέλλον – εκείνοι οι άνθρωποι δε θα είστε εσείς
φυσικά, αλλά τα ανθρώπινα όντα στο µέλλον – επειδή θα απασχοληθούν µόνο µε την προσωπική
καλλιέργεια. Εσείς, ωστόσο, είστε συνδεδεµένοι µε τον Φα.
Κατά τον προηγούµενο χρόνο ήµουν σιωπηλός για διάφορους λόγους. Όταν δεν σας µιλούσα είδα
ότι οι µαθητές τα πήγαιναν πολύ καλά. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να τα πάτε καλά κι όταν δεν
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είµαι τριγύρω. Αυτό είναι αξιοθαύµαστο! ∆εν έχετε συµπεριφερθεί µόνο ως καλλιεργητές, αλλά,
και έχετε επίσης περιφρουρήσει σταθερά τον Ντάφα – είστε πραγµατικά µεγαλειώδεις! Αυτό
συµβαίνει επειδή έχετε τηρήσει τον Φα και επειδή έχετε θεωρήσει τους εαυτούς σας καλλιεργητές.
Αυτό είναι κάτι που οι καθηµερινοί άνθρωποι δεν µπορούν να κάνουν – οι καθηµερινοί άνθρωποι
σίγουρα δεν είναι ικανοί να το κάνουν. Είναι κάτι που δεν έχει ειδωθεί ποτέ πριν στην ανθρώπινη
ιστορία. Είναι µάταιο για τις κακόβουλες δυνάµεις που θέλουν να µας βλάψουν, να προσπαθήσουν
να µας καταστρέψουν – δεν έχει ξανασυµβεί τίποτα τέτοιο στην ιστορία ούτε έχουν τα ανθρώπινα
όντα την ικανότητα να το κάνουν αυτό. Άσχετα µε το ποιος διώκει τον Ντάφα, αυτό είναι ένα
ζήτηµα στο οποίο άνθρωποι πολεµούν Θεούς, και το τελικό αποτέλεσµα είναι προφανές. Φυσικά
µέσα από αυτή τη σειρά γεγονότων οι µαθητές µας έχουν κερδίσει µια καθαρότερη κατανόηση·
υπήρχε τεράστια διάφορα όταν πρωτοξεκίνησαν οι δοκιµασίες. Κάποιοι είχαν υποστεί σοκ.
Κάποιοι αναλογίζονταν: «Τι είδους άτοµο είναι ο Λι Χονγκτζί;» Κάποιοι σκέφτονταν: «Είναι αυτός
ο Φα ορθός;» Μια ευρεία δοκιµασία στόχευσε σε όλες τις ανθρώπινες προσκολλήσεις. Άσχετα µε
το τι προσκολλήσεις είχατε όταν ήρθατε στον Ντάφα αυτές οι προσκολλήσεις έπρεπε να
δοκιµαστούν. Κάποιοι σκέφτηκαν ότι η µία ή η άλλη άποψη του Ντάφα ήταν καλή, αλλά η
σηµερινή δοκιµασία είναι αδυσώπητη, αφού καµία ανθρώπινη προσκόλληση δεν µπορεί να παρθεί
στον παράδεισο.
Μπορώ να σας πω ότι, σε ολόκληρη την ιστορία δεν έχει υπάρξει οποιοδήποτε ανθρώπινο ον που
να έχει πετύχει στην καλλιέργεια – άσχετα µε τη µέθοδο καλλιέργειας. Αυτό συµβαίνει επειδή το
Βοηθητικό Αρχέγονο Πνεύµα δεν µπαίνει στα Τρία Βασίλεια αλλά ελέγχει το σώµα του ατόµου σε
ένα µικροκοσµικό επίπεδο πέρα από τα Τρία Βασίλεια. Είναι απλά αδύνατον για ένα άτοµο να
επιστρέψει, ποτέ πριν στην ιστορία δεν συνέβη αυτό. Αλλά, εφόσον το συναντήσατε αυτό εν µέσω
της σηµερινής Επανόρθωσης του Φα – όχι επειδή έχετε τόσο µεγάλη προκαθορισµένη σχέση, ούτε
επειδή είναι τυχαίο – µπορείτε πραγµατικά να επιστρέψετε µέσω καλλιέργειας! (Χειροκρότηµα)
Άσχετα από ποιο επίπεδο προέρχεται ένας Θεός, µόλις εισέλθει στα Τρία Βασίλεια δεν µπορεί να
επιστρέψει ποτέ. Αυτό είναι απόλυτο. Αυτό είναι επίσης κάτι που κανένας δεν έχει τολµήσει να
αποκαλύψει, επειδή θα οδηγούσε την ανθρωπότητα ραγδαία προς την καταστροφή: Αν οι άνθρωποι
γνώριζαν την αλήθεια της κατάστασης, απελπισµένα όντα δεν θα σταµατούσαν σε κανένα κακό.
Ωστόσο ο Ντάφα µας έχει επιτρέψει [στους ανθρώπους να επιστρέψουν], είµαστε ικανοί να το
επιτύχουµε αυτό, και, Αυτός έχει παίξει αυτόν τον ρόλο. Γι’ αυτόν τον λόγο έχω αποκαλύψει την
αλήθεια αυτού σε όλους σας. (Χειροκρότηµα)
Οι µαθητές µας είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστοι. Πριν από λίγο καιρό, όλοι κάνατε πολλά
πράγµατα που χρειαζόταν να κάνετε για την Επανόρθωση του Φα. Σε αυτή την πρόσφατη χρονική
περίοδο, πολλοί από εσάς έχετε κάνει πολλή δουλειά για να ξεκαθαρίσετε την αλήθεια στους
ανθρώπους του κόσµου. Ως µαθητής του Ντάφα, ως σωµατίδιο αυτού του Μέγα Φα του
σύµπαντος, θα πρέπει να το κάνετε αυτό. Όταν οι άνθρωποι βλάπτουν τον Φα … φυσικά κανείς δεν
µπορεί να βλάψει τον Φα – πώς θα µπορούσε ο Φα του σύµπαντος να ζηµιωθεί από τα ανθρώπινα
όντα; Κανείς δεν είναι σε θέση να τον βλάψει … αλλά, όταν κάποιος καταλήγει να διώκει τον Φα,
τί θα πρέπει να κάνετε εσείς, ως µαθητής, ως ένα σωµατίδιο του Ντάφα; ∆εν θα πρέπει να κάνετε
την αλήθεια γνωστή, αποκαλύπτοντας στους ανθρώπους τα γεγονότα; Αυτό σηµαίνει να εξετάσετε
[το ζήτηµα] µε τους δικούς σας όρους. Είστε ένα σωµατίδιο του Ντάφα, εποµένως θα πρέπει να
παίξετε αυτό τον ρόλο.
Εξετάζοντάς το µε άλλον τρόπο, µπορώ να σας πω ότι όλοι οι Θεοί στο σύµπαν – είτε είναι εκείνοι
που έχουν ορθωθεί, είτε εκείνοι που δεν έχουν – λένε, όσον αφορά όλα αυτά που κάνετε σήµερα,
ότι είµαστε απίστευτα ελεήµονες. (Χειροκρότηµα) Ξέρατε ότι: Κατά τη διάρκεια του καιρού που το
κακό κατέφθασε µε πολυπληθείς ορδές, ξεγελάστηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι από τα δηλητηριώδη
επινοήµατα και τα απατηλά ψέµατα και είχαν µίσος προς τον Ντάφα και τους µαθητές µου· αυτοί
οι άνθρωποι ήταν καταδικασµένοι να ξεριζωθούν στο µέλλον, ωστόσο ακόµη και έτσι,
παρουσιάζοντας την αλήθεια, τους έχουµε επιτρέψει να γνωρίζουν τα γεγονότα και να
ξεφορτωθούν τις παλιότερες αντιλήψεις τους και τις κακόβουλες σκέψεις, και είναι πολύ πιθανό ότι
µπορούν να σωθούν. (Χειροκρότηµα) Το ξεκαθάρισµα της αλήθειας που κάνουµε στον κόσµο δεν
αποτελεί κανενός είδους πολιτικό αγώνα ούτε κάνει πράγµατα για να διευθετήσει συγκεκριµένα
ζητήµατα. Σας λέω ότι, αυτό είναι το έλεος σας, και πραγµατικά σώζετε τους ανθρώπους του
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µέλλοντος! (Χειροκρότηµα) Αν οι σκέψεις αυτών των ανθρώπων δεν αλλάξουν, σκεφτείτε το, είναι
καταδικασµένοι. Νοµίζω, επίσης, ότι εσείς θα έπρεπε, ως µαθητής, ως καλλιεργητής, να κάνετε
αυτά τα πράγµατα από τη σκοπιά του ελέους. Ενηµερώστε τους ανθρώπους για την αλήθεια,
µιλήστε τους για αυτήν – κι αυτό επίσης είναι διάσωση ανθρώπων.
Θα ήθελα επίσης να εκµεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να ευχαριστήσω πραγµατικά τα διάφορα
επίπεδα της κυβέρνησης των Η.Π.Α. και του Καναδά για τις τιµές που έχουν αποδώσει σε εµάς και
σε εµένα. (Χειροκρότηµα) Κάτω από αυτή την ειδική περίσταση δεν µπορώ να τους ευχαριστήσω
προσωπικά αλλά θα τους φέρω ένα θαυµάσιο µέλλον. (Χειροκρότηµα) Επιφανειακά ψάχνουµε
υποστήριξη για τον Ντάφα από την ανθρωπότητα του κόσµου. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης της
εγκόσµιας ανθρώπινης πλευράς, που εκδηλώνεται σε αυτόν τον ανθρώπινο τόπο. Ωστόσο, είναι
ανεστραµµένη στην άλλη πλευρά. Οποιοσδήποτε υποστηρίζει τον Ντάφα ή συνηγορεί για τον
Ντάφα εδραιώνει για τον εαυτό του, την ύπαρξη τού είναι του στο µέλλον, και θέτει ένα θεµέλιο
για να αποκτήσει τον Φα στο µέλλον. (Χειροκρότηµα)
Υπάρχουν πολλά πράγµατα να πούµε αλλά δεν θέλω να πω πολλά τώρα. Θα επιλέξω µια στιγµή για
να βγω στο προσκήνιο και να εξηγήσω επίσηµα και ξεκάθαρα τα πάντα για αυτά τα θέµατα σε
εσάς. (Χειροκρότηµα) Αλλά, επιτρέψτε µου να σας πω αυτό: Όλους τους µαθητές που έχουν
προχωρήσει µπροστά, ο ∆άσκαλος σας ευχαριστεί! (Χειροκρότηµα) Αξιοθαύµαστο! (Χειροκρότηµα)
Ο καθένας από εµάς κάνει για τον Ντάφα πράγµατα της Επανόρθωσης του Φα, της διάδοσης του
Φα και της διευκρίνησης της αλήθειας. ∆εν έχουµε εµπλακεί σε πολιτικούς αγώνες, είτε αυτοί είναι
το να πάµε στην πλατεία Τιενανµέν, είτε το να πάµε στο Τζονγκνανχάι ή είτε να ξεκαθαρίσουµε
την αλήθεια στους ανθρώπους υπό κάθε περίσταση. Αυτό συµβαίνει γιατί αν το κακό δεν µας είχε
καταδιώξει δεν θα χρειαζόταν να εξηγήσουµε την αλήθεια σε κανέναν απολύτως. ∆εν πιστεύουµε
επίσης ότι το να κάνουµε εκκλήσεις ή το να ξεκαθαρίζουµε την αλήθεια, αυτή τη στιγµή, ενοχλεί
κάποιον. Όταν στους ανθρώπους φέρονται άδικα θα πρέπει να τους επιτρέπεται να µιλήσουν – αυτό
είναι ένα από τα πιο βασικά δικαιώµατα ενός ανθρώπινου όντος.
Φυσικά µέσα από αυτό έχουµε δει πλήρως τη θέση του σίνσινγκ καθενός από τους µαθητές.
Περάσατε µέσα από µία διαδικασία σοβαρής σκέψης στην αρχή αυτού, αλλά όπως και να έχει δε θα
πρέπει να θεωρείται λάθος, καθώς σας δόθηκε η ευκαιρία να σκεφτείτε: «Τι είδους άτοµο είναι ο Λι
Χονγκτζί; Είναι αυτός ο Φα ορθός;» Γι’ αυτούς που στάθηκαν ικανοί να προχωρήσουν πιο µπροστά
από την ανθρώπινη ιδιότητα, που µπόρεσαν να ανταπεξέλθουν µέχρι σήµερα, επιτρέψτε µου να σας
πω το εξής: Τα καταφέρατε! (Μακρόχρονο χειροκρότηµα) Όπως ήδη γνωρίζετε αυτή τη στιγµή, οι
δαιµονικές δυνάµεις ήταν πραγµατικά αφόρητες, ήταν σαν να επισκίασαν τον ουρανό και να
κάλυψαν τη Γη – ήταν τεράστιες. Αυτά τα πράγµατα έχουν ήδη καταστραφεί. (Χειροκρότηµα)
Μόνο οι κακοί άνθρωποι παραµένουν και δρουν ακόµα. Επιπλέον, όλοι οι άνθρωποι µε ορθές
σκέψεις – και δεν αναφέροµαι στους µαθητές µας – όλοι οι καθηµερινοί άνθρωποι µε ορθές
σκέψεις αντιστέκονται σε αυτό. Αυτό συµβαίνει επειδή το κακό πριν συγκρατούσε τους
ανθρώπους, και αφού το κακό εξαλείφθηκε οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν το τι συµβαίνει, και τώρα
αναθεωρούν και τα επαναξιολογούν όλα αυτά. Τα ψέµατα και τα επινοήµατα θα αποκαλυφθούν
όλα ένα προς ένα. (Χειροκρότηµα)
Ήθελα να σας µιλήσω για πολλά πράγµατα. Και ίσως να έχετε πολλές ερωτήσεις για εµένα: «Είναι
σωστό να το κάνουµε µε αυτόν τον τρόπο;», «Είναι σωστό να το κάνουµε µε τον άλλο τρόπο»;
Μπορώ να σας πω ότι γενικά έχετε όλοι κάνει τα πράγµατα σωστά. Όσο για εκείνα τα µικρά
ζητήµατα ή τα λίγα ορισµένα πράγµατα για τα οποία δεν είστε βέβαιοι νοµίζω ότι θα είστε σε θέση
να χειριστείτε αυτά τα πράγµατα καλά, στο δικό σας µονοπάτι προς την Ολοκλήρωση.
(Χειροκρότηµα) Αυτό συµβαίνει γιατί κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου και κάτι παραπάνω,
όσα συνέβησαν έχουν αποδείξει ότι τα έχετε καταφέρει πραγµατικά καλά, χωρίς εµένα τριγύρω –
πραγµατικά καλά, εκπληκτικά καλά! (Χειροκρότηµα) Κάποια µικρά προβλήµατα και προβλήµατα
µε συγκεκριµένα άτοµα τα οποία συνέβησαν, δεν µπορούν να αντιπροσωπεύσουν τον Ντάφα. Αυτά
είχαν επίσης κανονιστεί. Μπορείτε να πείτε ότι ήταν αναπόφευκτα. Πραγµατικά είχαν κανονιστεί:
Το σε ποια χρονική στιγµή ποιο άτοµο θα συµπεριφερθεί µε ποιο τρόπο, το τί θα κάνει ένα άτοµο
κατά τη διάρκεια µιας στιγµής και αυτό συµπεριλαµβάνει και εκείνους στα κέντρα κράτησης που
συµπεριφέρθηκαν αρκετά καλά καθόλη τη διάρκεια αλλά στο τέλος άλλαξαν τις απόψεις τους –
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σταµάτησαν να µελετούν, σταµάτησαν να ασκούνται και ακόµη ενθάρρυναν και άλλους
ασκούµενους [να κάνουν το ίδιο]. Για σκεφτείτε το: Θα µπορούσε αυτό να είναι τυχαίο;
Πιθανότατα τίποτε δεν είναι τυχαίο γιατί εσείς, ένας καλλιεργητής, κατά την καλλιέργειά σας
περνάτε θεµελιώδεις δοκιµασίες καθόλη τη διάρκειά της µέχρι το τέλος. Παρόλα αυτά ούτε ένας
από τους µαθητές µας στον Ντάφα, που καλλιεργείται πραγµατικά, δεν έχει εκπέσει εν µέσω των
δοκιµασιών.
Θα πω µόνο τόσα. Θα σας εξηγήσω τα πράγµατα µε κάθε λεπτοµέρεια όταν έρθει η ευκαιρία.
(Χειροκρότηµα) Είτε πρόκειται για εκείνους που έχασαν τις ζωές τους από τις δυνάµεις του κακού,
είτε για εκείνους που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης ή είναι φυλακισµένοι, είτε αυτοί που
υπέφεραν κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους, είτε οι
µαθητές µας στο εξωτερικό ή οι µαθητές σε άλλα περιβάλλοντα, όλα αυτά που έχετε κάνει για τον
Ντάφα έχουν εδραιώσει την πανίσχυρη αρετή σας. Κάντε το τελευταίο βήµα. Πιστεύω ότι θα τα
πάτε ακόµα καλύτερα και πραγµατικά θα φτάσετε την Ολοκλήρωση! Σας ευχαριστώ!
(Χειροκρότηµα).
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∆ιδάσκοντας τον Φα, στο Συνέδριο του Φα στο Γκρέιτ Λέικς στη βόρεια
Αµερική
(9 ∆εκεµβρίου 2000, στο Ανν Άρµπορ)
∆ουλέψατε σκληρά! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα)
Είµαι χαρούµενος που σας βλέπω. ∆εν ήσασταν έτσι πριν από έναν χρόνο. Αφού περάσατε µια
τόσο σοβαρή δοκιµασία µπορώ να πω – παρόλο που µπορεί να µην το αισθάνεστε πολύ – ότι είστε
τελείως διαφορετικά άτοµα από ότι πριν. Όλοι µας περάσαµε την πιο σοβαρή δοκιµασία κάτι που
δεν είχε συµβεί ποτέ πριν στην ιστορία και ήταν πολύ άγριο. Στο παρελθόν σε οτιδήποτε κάναµε θα
σκεφτόσασταν: «Πώς µπορώ να µελετήσω τον Φα καλά; Πώς πρέπει να δουλέψω για τον Ντάφα;
Πώς µπορώ να βελτιωθώ; Πώς µπορώ να τα πάω καλύτερα;» Πάντοτε νιώθατε ότι µαθαίνατε τον
Ντάφα παρά ότι είστε µέρος του Ντάφα. Μετά από αυτή τη χρονιά βρίσκω ότι έχετε αλλάξει
ολοκληρωτικά. ∆ε σκέφτεστε πλέον όπως συνηθίζατε να σκέφτεστε. Άσχετα µε το τι κάνετε για
τον Ντάφα και άσχετα µε το τι είναι αυτό που κάνετε, τοποθετείτε τους εαυτούς σας στον Ντάφα,
αντί να σκέφτεστε: «Θέλω να κάνω κάτι για τον Ντάφα» ή «Θέλω να βελτιώσω τον εαυτό µου µε
τον έναν ή τον άλλο τρόπο», όπως κάνατε στο παρελθόν. Άσχετα µε το τι κάνετε δε σκέφτεστε ότι
κάνετε κάτι για τον Ντάφα, για το πώς θα πρέπει να κάνετε πράγµατα για τον Ντάφα ή «Πώς
µπορώ να κάνω τα πράγµατα καλά για αυτόν τον Φα». Αντιθέτως βάζετε τους εαυτούς σας µέσα
στον Ντάφα. Σαν ένα σωµατίδιο του Ντάφα, [νιώθετε], άσχετα µε το τι είναι, ότι απλά πρέπει να το
κάνετε. Παρόλο που δεν το συνειδητοποιείτε ή δεν το εκφράζετε ξεκάθαρα µε λέξεις, στην
πραγµατικότητα έτσι είναι ήδη, οι πράξεις σας. Αυτή είναι η µεγαλύτερη αλλαγή που βλέπω σε
εσάς µετά από αυτή τη χρονιά. Με άλλα λόγια είστε ήδη µέσα στον Φα ολοκληρωτικά. Αυτό είναι
πιο φανερό ιδιαίτερα στην επαφή µε τους βετεράνους µαθητές. Παλιότερα θα µπορούσε να ειπωθεί
ότι ήσασταν ένας µαθητής. Τελευταία χρησιµοποιώ συχνά το «απόστολοι» αντί του «µαθητές».
Έχετε πράγµατι υποστεί τροµερές αλλαγές. Επειδή είστε καλλιεργητές, ο δάσκαλος δεν σας έχει
επαινέσει πολύ µε τον ενθαρρυντικό τρόπο που συνηθίζουν οι καθηµερινοί άνθρωποι ούτε σας έχει
πει πόσο καλά τα πάτε. Αυτό είναι επειδή είστε καλλιεργητές και πρέπει να ξέρετε τι να κάνετε.
Τα πράγµατα που συµβαίνουν σήµερα κανονίστηκαν πολύ πριν στην ιστορία. Σε κανένα σηµείο,
τίποτα δεν πήγε στραβά. Φυσικά αυτός ο διακανονισµός έγινε από εκείνα τα υψηλού-επιπέδου όντα
στο παλαιό σύµπαν. Επιπλέον, κανονίστηκε συστηµατικά από παλαιά όντα που βρίσκονται στα
στρώµατα επί στρωµάτων του σύµπαντος. Και αυτών ο σκοπός, ήταν επίσης, να σώσουν αυτό το
σύµπαν. Πιστεύουν ότι τα έχουν δώσει όλα στην προσπάθεια να κάνουν αυτά τα πράγµατα καλά,
και να φέρουν σε πέρας αυτό το ζήτηµα – που περιλαµβάνει τον σηµερινό Ντάφα, ακόµη και τους
απόστολους του Ντάφα. Αυτό πιστεύουν. Μπορεί να θυµηθείτε αυτό που είπα την τελευταία φορά
όταν δίδαξα τον Φα στο Σαν Φρανσίσκο – ότι κανείς δεν είναι άξιος να υποβάλλει σε δοκιµασία
τον Μέγα Φα του σύµπαντος. Αυτό είναι έτσι, επειδή άσχετα µε το πόσο υψηλό είναι το βασίλειο
και το επίπεδο ενός όντος σε αυτό το σύµπαν, εξακολουθεί να είναι ένα ον µέσα σε αυτό το σύµπαν
και δηµιουργήθηκε από τον Φα. Με άλλα λόγια ακόµη και η ύπαρξή του δηµιουργήθηκε από αυτόν
τον Φα, εποµένως πώς θα µπορούσε να στραφεί και να δοκιµάσει αυτόν τον Φα; Ωστόσο, όπως σας
έχω πει πολλές φορές σε προηγούµενες διαλέξεις του Φα, τα όντα στο παρελθόν δεν µπορούσαν να
ξέρουν – και δεν επιτρέπονταν να ξέρουν – για τον Φα του σύµπαντος. Φυσικά, για να το θέσουµε
µε συνηθισµένους ανθρώπινους όρους, αν τα αισθανόµενα όντα στο σύµπαν γνώριζαν ότι υπήρχε
Φα στο σύµπαν, αυτό θα έφερνε πάρα πολλά προβλήµατα αφότου τα αισθανόµενα όντα στο
σύµπαν θα απέκλιναν από τον Φα µε την πάροδο των ετών. Κάποια όντα ίσως προσπαθούσαν να
αλλάξουν αυτόν τον Φα. Εφόσον έχουν την ικανότητα, θα µπορούσαν να κάνουν σχεδόν τα πάντα.
Για αυτό ακριβώς, τη µορφή µε την οποία υπάρχει ο Μέγας Φα του σύµπαντος, δεν είναι επιτρεπτό
να τη γνωρίζουν όντα οποιουδήποτε επιπέδου. Αυτό µε τη σειρά του, έχει επιφέρει ένα πρόβληµα.
∆εν γνωρίζουν ότι υπάρχει Φα σε αυτό το σύµπαν. Θεωρούν, την ικανότητα του Μέγα Φα του
σύµπαντος να διαδίδεται ευρέως σε αυτό το σύµπαν, ότι είναι η φώτιση µου σε αυτόν τον Φα. Και
πραγµατικά έχουν κάνει το καλύτερό δυνατό για την επιτυχία αυτού του ζητήµατος και για να µε
βοηθήσουν να ολοκληρώσω όλα αυτά τα πράγµατα. Ωστόσο, αυτό εγείρει ένα άλλο πρόβληµα.
Ποιο πρόβληµα; Όλα τα όντα στο σύµπαν έχουν αποκλίνει από αυτόν τον Φα. Με άλλα λόγια, τα
βασίλειά τους και η αγνότητα τους, όταν συγκρίνονται µε το πρότυπο του αρχικού Μέγα Φα του
σύµπαντος, δεν είναι πλέον επαρκής. Εποµένως, όλες οι συµφωνίες και η βοήθεια σε αυτό το θέµα
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έχουν γίνει το µεγαλύτερο εµπόδιο για εµένα, στο να φέρω σε πέρας αυτό το εγχείρηµα. Αυτό είναι
έτσι επειδή, άσχετα µε το πόσο καλά το κάνουν, δεν θα ξεπεράσει τα βασίλεια τους. Αν τα
πράγµατα γινόντουσαν σύµφωνα µε όλα όσα είχαν συµφωνήσει, για σκεφτείτε το: δεν θα
ισοδυναµούσε µε το να µην έχει γίνει τίποτα, ακόµα και µετά την ολοκλήρωση αυτού; Πώς θα
µπορούσε να είναι αποδεκτό εάν, το ίδιο βασίλειο και τα πρότυπα, επρόκειτο να παραµείνουν µετά
την ολοκλήρωση αυτού; Γι’ αυτό όλα αυτά τα πράγµατα που έχουν κανονίσει και έχουν κάνει δεν
µπορούν να γίνουν αποδεκτά ή να θεωρηθούν έγκυρα.
Αυτό εποµένως δηµιούργησε ένα σοβαρό πρόβληµα: όχι µόνο δεν θα µπορούσαν όλα αυτά τα
πράγµατα που έχουν κανονίσει να παίξουν έναν θετικό ρόλο στην Επανόρθωση του Φα, αλλά,
επίσης, έγιναν ένα σοβαρό εµπόδιο. Το κακόβουλο δράµα στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία
σήµερα, αποτελεί επίσης µέρος αυτού που είχε ήδη συµφωνηθεί από τα υψηλόβαθµα όντα. Αυτή
είναι ταυτόχρονα η µεγαλύτερη επίδειξη του σίνσινγκ τους που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του Φα, και έχει επιδείξει πλήρως τα διαφορετικού επιπέδου πρότυπα των συµµετεχόντων, όσον
αφορά το σίνσινγκ και τα όντα. Εν τω µεταξύ, αυτό επιφέρει µία ευνοϊκή συνθήκη για την
Επανόρθωση του Φα. Ποια συνθήκη; Αν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας του Φα δε δινόταν σε
κανένα από τα όντα η ευκαιρία να δείξουν αυτό που είναι, θα ήταν δύσκολο να τα τοποθετήσουµε
σύµφωνα µε τα διαφορετικά επίπεδα του σίνσινγκ τους. Αυτό σηµαίνει ότι η Επανόρθωση του Φα
θα γινόταν εξαιρετικά δύσκολη. Εποµένως, µε άλλα λόγια, όλα τα πράγµατα που έχουν κάνει, για
να δοκιµάσουν τον Ντάφα, έχουν γίνει µια παράσταση στην οποία εκτίθενται και παρατηρούνται
πλήρως οι θέσεις του σίνσινγκ τους. Ταυτόχρονα, συµβαίνει ότι οι µαθητές έχουν κακά στοιχεία τα
οποία έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της µακράς πορείας των υπάρξεών τους, καθώς επίσης
και κάρµα που έχει παραχθεί στα βασίλεια κατωτέρων επιπέδων. Όλα αυτά χρειαζόταν να
εξαλειφτούν και έτσι αυτό κατέληξε σε µια σκληρή δοκιµασία για τους µαθητές σε αυτή την
υπόθεση, και στο να χρησιµοποιούν κακόβουλους ανθρώπους για να κατασκευάσουν ψέµατα
εναντίον µου για να δοκιµάσουν την αποφασιστικότητα των µαθητών στον Ντάφα. Αυτή είναι η
κατάσταση.
Όπως µόλις είπα, δεν µπορώ να αναγνωρίσω τίποτα από αυτά. Εποµένως πρέπει να τα εξαλείψω,
περιλαµβανοµένου και αυτού του κακόβουλου δράµατος. Αρχικά, ήθελαν να µου συµπεριφερθούν
µε τον τρόπο που συµπεριφέρονταν στις θρησκείες στο παρελθόν. Οι διαστρεβλωµένες απόψεις
τους, τους έκαναν να πιστεύουν ότι η δίωξη των Θεών στην ιστορία ήταν σωστή. Περιστατικά
όπως ο Ιησούς να σταυρώνεται, έχουν υπάρξει για τα όντα υψηλού επιπέδου που έρχονται κάτω για
να σώσουν ανθρώπους. Πώς θα µπορούσε αυτό να είναι αποδεκτό; Αυτό από µόνο του είναι
εκφυλισµένο! Ένας Θεός κατέρχεται για να σώσει τους ανθρώπους και ωστόσο οι άνθρωποι τον
σταυρώνουν – τι τεράστια αµαρτία που έχουν διαπράξει οι άνθρωποι! Πληρώνουν ακόµα για αυτό
σήµερα. Αλλά αυτό δεν έγινε µόνο από ανθρώπινα όντα. Προκλήθηκε από τον εκφυλισµό των
όντων στα ανώτερα επίπεδα. ∆εν τολµούν να παραδεχτούν τίποτε λάθος από την πλευρά τους σε
όλα αυτά τα ζητήµατα. Αυτό συµβαίνει επειδή τα πάντα γίνονται διεστραµµένα – τόσο
διεστραµµένα που έχουν αποκλίνει από τον Φα και σταδιακά έχουν γίνει όπως είναι. Κανένα ον σε
οποιοδήποτε επίπεδο δεν τόλµησε ποτέ να τους αγγίξει. Τα πάντα καθορίζονται από στενά
αλληλοσχετιζόµενα στοιχεία που έχουν γίνει τροµερά πολύπλοκα. Όλα αυτά τα µη αγνά πράγµατα
πρέπει να εξαλειφθούν – να εξαλειφθούν ολοκληρωτικά!
Παρόλο που αυτό το κακόβουλο δράµα εκδηλώνεται στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, και φαίνεται
ότι κακόβουλα ανθρώπινα όντα δηµιούργησαν αυτή τη σοβαρή δοκιµασία για τους απόστολούς
µου του Ντάφα, στην πραγµατικότητα έχει προκληθεί από τη συµµετοχή διαστρεβλωµένων όντων
από διάφορα επίπεδα – αναφέροµαι σε αυτά τα εκφυλισµένα όντα. Τα όντα που δεν έχουν
συµµετάσχει αποτελούν την πλειονότητα. Αλλά και εκείνα δεν είναι πια αγνά, και όλα
επανατοποθετούνται κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Υπάρχει και ένα άλλο πολύ
σοβαρό πρόβληµα. Με το που ξεκίνησα αυτό το εγχείρηµα, τους είπα ότι κανένα ον δε θα
µπορούσε να σώσει τους ανθρώπους του σήµερα, ότι κανένας Φα δε θα µπορούσε να σώσει τα
όντα του σήµερα, και ότι κανείς δεν θα µπορούσε να αλλάξει τους ανθρώπους του σήµερα. Τι
εννοούσα µε αυτό; Θα σας πω. Οι άνθρωποι του σήµερα δεν µπορούν να αντιληφθούν τον
διαστρεβλωµένο τρόπο σκέψης τους, επειδή η ίδια η φύση των ανθρώπων έχει αλλάξει. Άσχετα µε
το ποια µέθοδο καλλιέργειας υιοθετείται, µπορείτε να αλλάξετε µόνο αυτό το οποίο µπορούν να
αντιληφθούν αλλά όχι αυτό που είναι διαστρεβλωµένο βαθιά µέσα στη φύση τους. Γι’ αυτό ύστερα
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από αυτόν τον ένα χρόνο, και άσχετα µε το τι µεθόδους χρησιµοποίησαν και πόσο σκληροί έγιναν,
δεν ήταν σε θέση να αλλάξουν τα θεµελιώδη ζητήµατα των µαθητών και δεν πέτυχαν τελικά τον
σκοπό τους. Προκειµένου να κάνουν τους µαθητές να ανταποκριθούν στα κριτήρια – να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους – χρησιµοποίησαν αυτά τα κακόβουλα όντα για να χτυπήσουν
βίαια τους µαθητές. Όταν εξάντλησαν και τα πιο άγρια µέσα και δεν µπορούσαν ακόµα να
επιτύχουν τον στόχο τους, µπερδεύτηκαν και απελπίσθηκαν, και στράφηκαν εναντίον των µαθητών
µας ακόµα πιο βίαια. Στο τέλος, παρόλο, που δεν µπόρεσαν να επιτύχουν τον στόχο τους, είπαν ότι
είχαν προσπαθήσει να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Τι σατανικό! Κι όµως, τα στρώµατα επί
στρωµάτων των όντων στο άπειρο σύµπαν δεν µπορούν να αντιληφθούν τη σατανικότητα όλων
αυτών των κακών που συµβαίνουν. Αυτό συµβαίνει επειδή όλα τα όντα έχουν διαστρεβλωθεί.
Το ότι δεν πέτυχαν τον στόχο τους δεν σηµαίνει ότι οι µαθητές µας δεν µπορούν πια να τα
καταφέρουν. Όλα µπορούν να φτιαχτούν ώστε να ικανοποιούν το πρότυπο κατά τη διάρκεια της
Επανόρθωσης του Φα. Τους είπα πριν από πολύ καιρό να µην το κάνουν αυτό. Για οποιοδήποτε ον,
πόσο µάλλον για τα ανθρώπινα όντα, άσχετα µε το πόσο ψηλά βρίσκεται ένα ον, από τη στιγµή που
είναι ένα ον µέσα στο σύµπαν, µπορώ να το ορθώσω κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα,
από τη θεµελιώδη φύση του, από την πηγή της ύπαρξής του και από όλα τα στοιχεία που συνθέτουν
την ύπαρξή του, εξαλείφοντας τα µη αγνά και αντιστρέφοντάς τα. Τους είπα να µην το κάνουν
αυτό. ∆εν άκουσαν παρόλο που τους δίδαξα τον Φα, επειδή δεν πίστεψαν όλη την αλήθεια. Από τη
στιγµή που το έκαναν αυτό, αυτή είναι η αµαρτία τους. Ακόµη και τώρα σκέφτονται µε τον εξής
τρόπο: «Έχουµε κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι µας για να σε βοηθήσουµε. Εφόσον αυτός είναι ένας
απέραντος Φα και περιλαµβάνει την ασφάλεια του µελλοντικού σύµπαντος είναι απαράδεκτο οι
µαθητές σου να µην ανταποκρίνονται στα κριτήρια. ∆εν θα είναι αρκετό αν ένας Φα τόσο
απέραντος δεν υποβληθεί σε µια τόσο τεράστια δοκιµασία». Αυτό σκέφτονται. Εποµένως θα
προτιµούσαν να καταστρέψουν τα πάντα, παρά το να µην υπάρξει ανταπόκριση στα κριτήρια. Γι’
αυτόν τον λόγο αυτή η δοκιµασία που αντιµετωπίζουν οι απόστολοι του Ντάφα δεν έχει
ξανασυµβεί ποτέ στην ιστορία. Όπως ξέρετε, πότε υπήρξαν στην ιστορία αυτά τα µοντέρνα
εργαλεία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης; Βρίσκονται παντού. Υπήρξαν ποτέ αυτά τα µοντέρνα
µέσα µεταφοράς; Έχουν συρρικνώσει την αντίληψη του κόσµου σε κάτι πάρα πολύ µικρό.
Εποµένως αυτή είναι η πιο σοβαρή και άνευ προηγουµένου δίωξη στην ιστορία. Αλλά στο
πρόσωπο του κακού οτιδήποτε έχει γίνει από την πλευρά των µαθητών είναι το καλύτερο για την
Επανόρθωση του Φα και για τον δάσκαλο, επειδή έχετε πραγµατικά δείξει αντίσταση σε αυτό το
κακό δράµα. Εξάλλου τα κάνουν όλα αυτά χρησιµοποιώντας εξ ολοκλήρου τα πιο εκφυλισµένα
όντα στο σύµπαν. Όλα τα όντα του σύµπαντος επανατοποθετούν τους εαυτούς τους. Οι άνθρωποι
δεν είναι άξιοι να θέτουν σε δοκιµασία αυτόν τον Φα και ούτε και οι Θεοί. Οποιοσδήποτε τον
αγγίζει διαπράττει αµαρτία. Τα έχουν δει όλα αυτά, επίσης.
Εποµένως, είναι αλήθεια ότι εφόσον αυτές οι συµφωνίες τους που έκαναν δεν είναι αποδεκτές,
εκείνοι οι µαθητές που δεν τα έχουν πάει καλά, θα πρέπει επίσης να είναι στον δρόµο για την
Ολοκλήρωση; Όχι, δεν θα πρέπει. Αν αυτό δεν είχε συµβεί, θα µπορούσα να δώσω σε όλα τα όντα
καλοκάγαθες λύσεις και να τους κάνω όλους ικανούς να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές της
Ολοκλήρωσης. Αλλά, αυτή η κακόβουλη δοκιµασία έλαβε χώρα. Οι περισσότεροι µαθητές έχουν
µε διάφορους τρόπους προχωρήσει στο να ισχυροποιήσουν τον Ντάφα, να ξεκαθαρίσουν την
αλήθεια και να σώσουν τους ανθρώπους του κόσµου. Κάποιοι από αυτούς έχουν συλληφθεί,
χτυπηθεί ή έχουν πεθάνει από τη δίωξη, ακόµα και ο δάσκαλος δέχεται κακεντρεχείς επιθέσεις από
ψέµατα. Μπροστά στο φάσµα της ζωής και του θανάτου οι µαθητές είχαν το κουράγιο να
προχωρήσουν – να προχωρήσουν καθώς έχαναν το καθετί που ήταν δυνατόν να χάσουν – και να
κάνουν οτιδήποτε είναι µεγαλειώδες, αυτό που ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει. Από την
άλλη πλευρά αυτοί που δεν έχουν κάνει ένα βήµα εµπρός, έχουν κρύψει τους εαυτούς τους και
έχουν συµπαρατάξει την κατανόησή τους µε αυτή των κακών όντων – πώς θα µπορούσαν ακόµα να
είναι µαθητές του Ντάφα; Είναι ακόµα µαθητές του Ντάφα αυτοί που κάνουν κακά πράγµατα και
έχουν συµπαρατάξει τις νοοτροπίες τους µε το κακό που διώκει τον Ντάφα; Έχουν την αναγκαία
ισχυρή αρετή που είναι απαραίτητη για την Ολοκλήρωση όπως την έχουν οι άλλοι; Επιπλέον οι
Θεοί δεν είναι σαν τους ανθρώπους. Για παράδειγµα, κάποιοι µαθητές συνελήφθησαν και
φυλακίστηκαν. Όταν δε µπόρεσαν να αντέξουν τα σκληρά βασανιστήρια έγραψαν δηλώσεις
µεταµέλειας. Αλλά στο µυαλό τους σκεφτόντουσαν: «Αυτό είναι για να τους ξεγελάσω. Θα
συνεχίσω να ασκούµαι µόλις φύγω. Πάλι θα βγω έξω να ισχυροποιήσω τον Φα και θα πάω ακόµα
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και στην Πλατεία Τιενανµέν». Αυτό όµως, είναι απαράδεκτο. Είναι επειδή αυτό το είδος άποψης
είναι κάτι που αναπτύχθηκε στον ανθρώπινο κόσµο µετά τον εκφυλισµό των ανθρώπων. Αλλά οι
Θεοί δεν είναι έτσι, δεν έχουν σκέψεις σαν κι αυτές. Από τη στιγµή που έχουν αποφασίσει για ένα
συγκεκριµένο δρόµο αδιαµφισβήτητα θα τον ακολουθήσουν.
Πολλά πράγµατα είναι δύσκολο να εξηγηθούν µε την ανθρώπινη γλώσσα. Είναι ακριβώς σαν και
αυτό που µε ρωτούν πολλοί µαθητές: «∆άσκαλε γιατί αυτό δεν τελειώνει νωρίτερα;» Πολλοί
άνθρωποι σκέφτονται εν µέσω της συµφοράς µε τον εξής τρόπο: «Ας φτάσουµε στην Ολοκλήρωση
συντοµότερα, ας τελειώσουµε αυτό το πράγµα νωρίτερα». Στην πραγµατικότητα, όλα αυτά είναι
προσκολλήσεις. Όπως είπα ήδη ήταν σε θέση να επιτύχουν τον στόχο τους στο να δοκιµάσουν τους
µαθητές µε αυτόν τον τρόπο, γιατί οι µαθητές χρειάζεται να βελτιώσουν τους εαυτούς τους και να
εξαλείψουν το τελευταίο µέρος του κάρµα τους. Πώς θα µπορούσε αυτό να επιτραπεί αν κατά τη
διάρκεια της προόδου ενός όντος προς την επιφάνεια και τη σταδιακή Θεοποίησή του δεν κάνει τις
δικές του θυσίες, δεν συνεχίζει να βελτιώνει τον εαυτό του και δεν εδραιώνει την ισχυρή αρετή του;
Ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, εγώ από την άλλη χρησιµοποιώ, την ίδια στιγµή, το φανέρωµα του
σίνσινγκ αυτών των όντων, για να επιτρέψω στους µαθητές να εδραιώσουν τη δική τους ισχυρή
αρετή. Στην πραγµατικότητα, άσχετα µε το τι…, άσχετα µε το πόσα βάσανα αντέχει ένα ον στη
συνήθη ανθρώπινη κοινωνία, επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν είναι ανάλογο µε τον Καρπό
Επίτευξής του αφότου φτάσει στην Ολοκλήρωση. Είναι πραγµατικά δυσανάλογο! Για σκεφτείτε το
όλοι: στο παρελθόν ένα άτοµο θα έπρεπε να περάσει µία ζωή µε καλλιέργεια, ή ακόµη και αρκετές
ζωές, ωστόσο σήµερα έχουµε ανθρώπους που φτάνουν στην Ολοκλήρωση σε µόλις λίγα χρόνια. Η
διαδικασία του να υποφέρει κανείς είναι µια µικρή στιγµή και εξάλλου ο χρόνος έχει επιταχυνθεί.
Στο µέλλον όταν κοιτάξετε πίσω – αν µπορέσετε να φτάσετε την Ολοκλήρωση – θα ανακαλύψετε
ότι ήταν ένα τίποτα, και ήταν σαν ένα όνειρο.
Αλλά, όλα όσα έχουν κάνει οι µαθητές µας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι
πραγµατικά αξιοθαύµαστα. Αυτό που είναι πιο εκπληκτικό σχετικά µε εσάς, είναι ότι είστε ικανοί
να συµβαδίζετε µε την επανόρθωση του Φα. Όπως είπα µόλις πιο πριν αυτή η έκθεση του κακού
στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, επιτελέστηκε από τα πιο εκφυλισµένα όντα στο σύµπαν, όντα που
τοποθετήθηκαν στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Τους επετράπη να φωλιάσουν µέσα στα Τρία
Βασίλεια έτσι ώστε [αυτά] να χρησιµοποιηθούν. Εκείνα τα όντα υψηλού επιπέδου δε θα έκαναν
προσωπικά αυτά τα άσχηµα πράγµατα που κάνουν οι συνηθισµένοι άνθρωποι. Χρησιµοποιούν τα
κακόβουλα όντα και τους κακόβουλους ανθρώπους από κάτω τους, για να κάνουν αυτά τα
πράγµατα. Κι έτσι όλα αυτά είναι αφάνταστα κακά.
Κάποιοι από τους µαθητές µας έξω από την Κίνα αναρωτιούνται: «Με το να είµαστε µακριά δεν
υποφέρουµε τόσο πολύ όσο οι µαθητές στην Κίνα. [Μήπως] αυτό σηµαίνει ότι δεν θα είµαστε τόσο
καλοί όσο οι µαθητές στην Κίνα όταν φτάσουµε στην Ολοκλήρωση;» ∆εν είναι έτσι. Αυτό
συµβαίνει επειδή οι µαθητές µέσα και έξω από την Κίνα είναι ένα σώµα. Όταν συµβαίνει αυτό το
πράγµα, πρέπει να υπάρχουν κάποια άτοµα που κάνουν αυτό και κάποια που κάνουν το άλλο.
Εφόσον είναι µια δοκιµασία που στοχεύει στον Φα, άσχετα µε το που είστε ή τι κάνετε, βελτιώνετε
τους εαυτούς σας εν µέσω των πραγµάτων που οφείλετε να κάνετε. Υπάρχουν λόγοι πίσω από
οτιδήποτε κάνει ο καθένας. ∆εν υπάρχει διαφορά όσον αφορά στο επίπεδο της Ολοκλήρωσης και
στη διαδικασία προς την Ολοκλήρωση – οπουδήποτε και αν υποτίθεται ότι πρέπει να φτάσετε στην
Ολοκλήρωση είναι σίγουρο ότι θα φτάσετε εκεί. Να µία περίπτωση. Η έκθεση του κακού µέσα
στην Κίνα είναι εξαιρετικά κακόβουλη χωρίς µαθητές στην άλλη άκρη του ωκεανού να
αποκαλύπτουν την αλήθεια και να υποστηρίζουν τους µαθητές στην Κίνα – για σκεφτείτε το – το
κακό δεν θα έκανε περισσότερα πράγµατα ακόµη πιο απρόσεχτα και χωρίς περιορισµό; ∆εν είναι
αλήθεια αυτό; Γι’ αυτό είναι που µε καθετί που έχουν κάνει οι µαθητές µας για να ισχυροποιήσουν
τον Φα, έχουν αποτελεσµατικά εκθέσει και περιορίσει το κακό, και ταυτόχρονα στήριξαν τους
µαθητές µας στην Κίνα. Οτιδήποτε έχει γίνει – είτε αυτό είναι να πάτε στην Τιενανµέν, είτε να
ξεκαθαρίσετε την αλήθεια στους ανθρώπους σε άλλα περιβάλλοντα, είτε να διαδίδετε τον Φα και
να αποκαλύπτετε την αλήθεια για το κακό στους ανθρώπους εκτός Κίνας – όλα είναι εκπληκτικά
επειδή είστε ένα σώµα. Φυσικά κάποιοι µαθητές πήγαν στην Κίνα και στην Τιενανµέν: Είστε
εκπληκτικοί και ο δάσκαλος σάς λέει ότι είστε εκπληκτικοί. Αλλά, µιλώντας από µια άλλη οπτική
γωνία, ο δάσκαλος σάς λέει ότι οι µαθητές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν θα πρέπει να
προσπαθούν να πάνε µέσα στην Κίνα επειδή είστε απαραίτητοι στην αποκάλυψη του κακού.
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Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να µε ρωτούν το εξής και το έχουν επίσης καταγράψει στα
ερωτηµατολόγια τους προς εµένα: «∆άσκαλε, γιατί αποκτούµε τον Φα στις Η.Π.Α.; Γιατί
αποκτούµε τον Φα έξω από την Κίνα;» Τώρα είναι ξεκάθαρο σε εσάς, σωστά; Χωρίς εσάς που
κάνετε αυτά τα πράγµατα εδώ, δεν θα ήταν αυτά τα πράγµατα ανολοκλήρωτα κατά τη διάρκεια της
περιόδου της Επανόρθωσης του Φα; Θα πρέπει να τα πάτε καλά εδώ πέρα, µε αυτό που πρέπει να
κάνετε. Αυτός είναι ο λόγος που αποκτήσατε τον Φα έξω από την Κίνα. Αν όλοι σας επρόκειτο να
επιστρέψετε στην Κίνα, ποιος θα έκανε αυτά τα πράγµατα για την καλλιέργεια του Φα, για να
αποκαλύψει το κακό και να µειώσει την εκδίωξη των µαθητών µέσα στην Κίνα; Οι µαθητές µας
είναι αξιοθαύµαστοι – πραγµατικά αξιοθαύµαστοι! Έχετε βάλει όλη τη δύναµή σας προκειµένου να
κάνετε αυτό που πρέπει. Άσχετα µε το αν είστε εντός ή εκτός Κίνας, το πώς λειτουργείτε είναι το
ίδιο, η διαφορά είναι ίδια στο αν θα κάνετε ένα βήµα µπροστά ή αν δεν θα είστε σε θέση να κάνετε
ένα βήµα µπροστά, και το πόσο πολύ βάζετε την καρδιά σας σε αυτό το θέµα της Επανόρθωσης
του Φα. Μόνο τα περιβάλλοντα είναι διαφορετικά. Όσο για κάποιους µαθητές µας που έχουν
υποφέρει τροµερά, ή ακόµη που έχουν χάσει τις ζωές τους, θα σας πω για αυτά τα πράγµατα
κάποια άλλη στιγµή. Όταν η αλήθεια αυτού του πράγµατος αποκαλυφτεί, θα συνειδητοποιήσετε:
«Α, ώστε έτσι ήταν». Όπως είπα ήδη – όλα είναι κανονισµένα.
Τα έχετε πάει πολύ καλά στο να ξεκαθαρίζετε την αλήθεια στους ανθρώπους του κόσµου.
Ταυτόχρονα µπορώ να σας πω ότι και αυτό είναι µεγαλειώδες και φιλεύσπλαχνο. Μοιάζει σαν να
δίνουµε ένα φυλλάδιο σε έναν καθηµερινό άνθρωπο και φαίνεται ότι λέµε στους καθηµερινούς
ανθρώπους ποια είναι η αλήθεια. Επιτρέψτε µου να σας πω, ότι, όταν τελειώσει αυτό το θέµα της
Επανόρθωσης του Φα, η ανθρωπότητα θα περάσει στο επόµενο στάδιο και αυτοί οι άνθρωποι και
τα όντα που σκέφτονται µέσα στο µυαλό τους ότι ο Υπέρτατος Φα του σύµπαντος δεν είναι καλός,
θα είναι οι πρώτοι που θα αφανιστούν. Αυτό συµβαίνει επειδή, άσχετα µε το πόσο κακά είναι
κάποια όντα στο σύµπαν, είναι ακόµα χειρότερα γιατί αυτό στο οποίο εναντιώνονται είναι ο Φα του
σύµπαντος. Εποµένως όταν ξεκαθαρίζουµε την αλήθεια περιορίζουµε τις κακόβουλες σκέψεις
κάποιων ανθρώπων απέναντι στον Ντάφα. ∆εν τους έχουµε σώσει, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό;
Από τη στιγµή που κατά τη διαδικασία του ξεκαθαρίσµατος της αλήθειας που κάνετε, υπάρχουν
άνθρωποι που αποκτούν τον Φα, όχι µόνο οι αµαρτίες τους εξαλείφονται αλλά ταυτόχρονα τους
έχετε κιόλας σώσει. Αυτό δεν δείχνει ότι έχετε κάνει κάτι που είναι πιο φιλεύσπλαχνο, κάτι ακόµα
καλύτερο; Σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις και όταν τα πιο κακά όντα δρουν µε τον πιο άγριο
τρόπο εµείς µπορούµε ακόµη να είµαστε τόσο ελεήµονες – αυτή είναι η συµπεριφορά των πιο
µεγαλειωδών Θεών. Όταν βρισκόµαστε εν µέσω των χειρότερων βασάνων εξακολουθούµε να
σώζουµε άλλους. (Χειροκρότηµα) Αυτό δεν σηµαίνει ότι εµπλεκόµαστε στην πολιτική – πόσο
µάλλον ότι εµπλεκόµαστε στις καθηµερινές ανθρώπινες σχέσεις – επειδή δεν είναι λάθος για εµάς
να χρησιµοποιούµε καθηµερινούς ανθρώπινους τρόπους για να αποκαλύπτουµε το κακό. Τίποτε
από όσα κάνουµε δεν είναι για προσωπικό όφελος, και πολύ λιγότερο δεν είναι για κάποια
οργάνωση καθηµερινών ανθρώπων. Είναι για την ισχυροποίηση του Ντάφα. Η αποκάλυψη του
κακού γίνεται για να σταµατήσει η καταδίωξη του Ντάφα και των µαθητών µας.
Στη πραγµατικότητα, ένας καλλιεργητής στο παρελθόν δε θα νοιαζόταν καθόλου για οτιδήποτε
σκέφτονταν αυτοί οι καθηµερινοί άνθρωποι: «Το αν σκέφτεστε αν είµαι καλός ή κακός είναι το
σκεπτικό των καθηµερινών ανθρώπων και δεν έχει σηµασία για έναν καλλιεργητή. Ποιος νοιάζεται
για το πώς είστε εσείς οι καθηµερινοί άνθρωποι; Αυτό που καλλιεργώ είναι ο εαυτός µου».
Κάποιος θα αναχωρούσε, αφού έφτανε στην Ολοκλήρωση, και δε θα νοιαζόταν καθόλου για το τι
συµβαίνει στους καθηµερινούς ανθρώπους: «Όταν οι άνθρωποι έχουν διαπράξει αµαρτίες πρέπει να
πληρώσουν για αυτές, και όταν δεν είναι πια αρκετά καλοί, ας τους αφανίσει η ιστορία». Έτσι
συνέβαινε στο παρελθόν. Το έλεος που έχει επιδειχθεί από τους αποστόλους του Ντάφα σήµερα,
δεν συνέβη ποτέ πριν από οποιοδήποτε ον στην καλλιέργειά του. Ένας απόστολος του Ντάφα – το
πιο εκπληκτικό ελεήµον ον – είναι ο πιο αξιοθαύµαστος και ο πιο ελεήµων σε κάθε περιβάλλον της
ανθρώπινης κοινωνίας και είναι ευεργετικός για τα άλλα όντα. Έτσι δε θα έπρεπε να είστε όταν
ξεκαθαρίζετε την αλήθεια; Έτσι το κάνετε. Αυτό είναι το έλεος ενός καλλιεργητή του Ντάφα – όχι
η δραστηριότητα κάποιου κοινού ανθρώπου.
Ένα άλλο πράγµα είναι ότι µε έχετε ακούσει παλιότερα να αναφέρω [για] εξωγήινα όντα. Κάποιοι
ρεπόρτερ που δεν κατάλαβαν ή που έκρυβαν ακόµη και κακές προθέσεις, έφτιαξαν από αυτό το
γεγονός ιστορίες. ∆ε µε νοιάζει τι µπορεί να πουν οι ρεπόρτερ – απλά κάνω αυτό που πρέπει. Οι
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άνθρωποι στο µέλλον θα καταλάβουν. Εδώ µπορώ να σας πω, επειδή είστε απόστολοι του Ντάφα,
ότι αυτά, τα εξωγήινα όντα, είναι στην πραγµατικότητα οι αληθινοί, οι καθ’ αυτοί κάτοικοι της
Γης. Όντα σε αυτή τη θέση της Γης, άσχετα µε τη χρονική περίοδο, ήταν όλοι σαν και αυτούς. Ίσως
έχετε ακούσει στη Βίβλο ότι ο Ιαχβέ2 δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα του, οι άνθρωποι της
κίτρινης φυλής έχουν ακούσει ότι η Νούβα δηµιούργησε τον άνθρωπο [κατ’ εικόνα της]. Γιατί το
έκαναν κατ’ αυτόν τον τρόπο; Αυτό δεν είχε συµβεί ποτέ πριν στην ιστορία. Γιατί δηµιούργησαν τα
ανθρώπινα όντα κατ’ εικόνα των Θεών; Μπορώ να σας πω ότι στο παρελθόν, αν οι άνθρωποι
δηµιουργούνταν κατ’ εικόνα των Θεών, αυτό θα ήταν η µεγαλύτερη προσβολή προς τους Θεούς – η
µεγαλύτερη βλασφηµία προς τους Θεούς. Εποµένως, γιατί οι άνθρωποι αυτή την περίοδο
φτιάχτηκαν κατ’ εικόνα των Θεών; Αυτό έγινε επειδή ο Ντάφα έπρεπε να διαδοθεί ευρέως σε αυτή
τη συγκεκριµένη ιστορική περίοδο, και τα όντα αυτής της περιόδου θα έπρεπε να είναι αντάξια να
ακούσουν αυτόν τον Ντάφα. Θα ήταν απόλυτα απαγορευµένο εάν ένα κοπάδι ζώα επρόκειτο να
ακούσουν τον Ντάφα εδώ. Γι’ αυτό οι Θεοί δηµιούργησαν τους ανθρώπους σήµερα κατ’ εικόνα
τους. (Χειροκρότηµα) Ωστόσο, όταν τα ανθρώπινα όντα δηµιουργήθηκαν αρχικά, δεν ήσασταν
εσείς, ούτε ήταν η σηµερινή ανθρωπότητα. Τώρα, µόνο το ανθρώπινο δέρµα είναι ακόµα όπως
ήταν παλιά. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν απλά άνθρωποι. Έτσι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι
βρίσκονται στη διάσταση ενός στρώµατος από µικρότερα σωµατίδια – αυτό που οι άνθρωποι
ονοµάζουν Κάτω Κόσµο. Με άλλα λόγια βρίσκονται στη διάσταση που είναι πιο χαµηλή από τη
διάσταση του στρώµατος των µεγαλύτερων σωµατιδίων. Όσο γι’ αυτό το δέρµα, παρόλο που είναι
ακόµα ανθρώπινο δέρµα εξωτερικά, στην ουσία δεν είναι πλέον ανθρώπινο. Το ανθρώπινο δέρµα
στο οποίο αναφέρονται οι Θεοί δεν είναι το ανθρώπινο δέρµα για το οποίο οι άνθρωποι µιλούν,
αλλά είναι η ολότητα ενός ανθρώπου, αποτελούµενη από το στρώµα των µεγαλύτερων
σωµατιδίων, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών οργάνων των ανθρώπων.
Τα ανθρώπινα όντα του παρελθόντος έχουν γίνει όλο και πιο λίγα στη γη, επειδή όλο και
περισσότερα όντα υψηλού επιπέδου έχουν καταλάβει αυτά τα ανθρώπινα δέρµατα. Αυτό είναι
επειδή, όντα υψηλών επιπέδων έχουν δει ότι ο Ντάφα διαδίδεται εδώ, και ότι αυτή είναι η ευκαιρία
για τα όντα να σωθούν, το οποίο είναι η µεγαλύτερη εγγύηση ότι θα εισέλθουν στο µέλλον.
Ωστόσο, αυτό το γεγονός έχει επίσης κανονιστεί από εκείνα τα παλαιά όντα. Χώρισαν αυτά τα όντα
που έχουν έρθει σε αυτόν τον κόσµο, σε αυτούς που θα αποκτήσουν τον Φα, και σε αυτούς που θα
προκαλέσουν δοκιµασίες για τον Ντάφα. Σκέφτηκαν ότι αυτοί που θα προκαλούσαν δοκιµασίες
επίσης θα επιτύγχαναν την Ολοκλήρωση στο µέλλον, επειδή αν δεν δηµιουργούσαν δοκιµασίες,
αυτοί που καλλιεργούνταν δεν θα ήταν ικανοί να φτάσουν στην Ολοκλήρωση. Αλλά αυτή η λογική
δεν έχει αποτέλεσµα για εµένα, εδώ. Μπορεί να είχε αποτέλεσµα σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο του
σύµπαντος, όταν οποιοδήποτε ον έρχεται να σώσει ανθρώπους, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της
περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. (Χειροκρότηµα) Γιατί δεν θα έχει αποτέλεσµα; Σκεφτείτε το:
Όλα τα όντα σε ολόκληρο το σύµπαν αλλάζουν θέσεις σύµφωνα µε το σίνσινγκ τους. Πού θα
έπρεπε να τοποθετηθούν αυτά τα κακά όντα που διώκουν τον Ντάφα; Θα µπορούσαν να
τοποθετηθούν µαζί µε τα όντα που επιτυγχάνουν την Ολοκλήρωση; Θα µπορούσαν να
τοποθετηθούν µαζί µε µεγαλειώδεις Θεούς; Αυτό είναι απολύτως αδύνατο.
∆εν το πίστευαν αυτό στην αρχή. Τώρα το βλέπουν καθαρά. Έτσι αυτό έχει επιφέρει ένα ζήτηµα.
Ποιο ζήτηµα; Το πενήντα τοις εκατό της ανθρωπότητας πρόκειται να αποκτήσει τον Φα – αυτοί
είναι µερικά δισεκατοµµύρια άνθρωποι. Παρόλα αυτά δεν είναι τόσο τυχεροί – δεν µπορούν να
είναι µαθητές του Ντάφα κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Με άλλα λόγια,
θα µελετήσουν και θα αποκτήσουν τον Φα στην επόµενη περίοδο της ανθρωπότητας. Αλλά, δεν θα
είναι εύκολο να αποκτήσουν τον Φα σε εκείνη την περίοδο: Όλοι θα έχουν ένα βιβλίο, αλλά ένα
άτοµο δεν θα µπορέσει να αποκτήσει τον Φα αν το µυαλό του έχει παραστρατήσει έστω και λίγο.
Αυτό είναι κάτι της επόµενης περιόδου. Επειδή πολλά όντα έχουν συνειδητοποιήσει την
πραγµατική κατάσταση αυτής της Επανόρθωσης του Φα, πολλά όντα, όπως επίσης και πολλά
ανθρώπινα όντα – επειδή οι άνθρωποι έχουν επίσης µια πλευρά που γνωρίζει – δεν θέλουν πια να
κάνουν άσχηµα πράγµατα και επίσης θέλουν να αποκτήσουν τον Φα µε έναν θετικό τρόπο.
Περίπου το είκοσι µε τριάντα τοις εκατό των ανθρώπων είναι έτσι. ∆ηλαδή το εβδοµήντα µε
ογδόντα τοις εκατό της ανθρωπότητας θα αποκτήσει τον Φα – θα αποκτήσει τον Φα µε έναν θετικό
τρόπο – και δεν θα δηµιουργήσει δοκιµασίες για τον Φα. Αυτός είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι του
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µέλλοντος θα αποκτήσουν τον Φα. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι θα αποκτήσουν τον Φα. Βέβαια,
όσον αφορά αυτό που κάνω τώρα, αν υπάρχουν νέοι µαθητές που αποκτούν τον Φα, είναι πολύ
πιθανό ότι θα γίνουν το στήριγµα, οι εκλεκτοί της επόµενης οµάδας ανθρώπων που θα αποκτήσουν
τον Φα. Μερικοί µαθητές µπορεί επίσης να έχουν παρατηρήσει ότι µερικοί άνθρωποι πηγαίνουν
πίσω στο σπίτι τους για να εξασκηθούν αφού αποκτήσουν τον Φα, και σταµατούν να έρχονται και
πιθανόν να µην έχετε νέα τους ποτέ ξανά. Ίσως οι σπόροι να έχουν φυτευτεί, ίσως να υπάρχουν
άλλοι λόγοι – και τα δύο είναι πιθανά. Έτσι, τα πράγµατα που όλοι κάνουν είναι µεγαλειώδη,
αξιοθαύµαστα. Η κατάσταση της ανθρωπότητας είναι πολύ περίπλοκη – δεν µπορείτε απλά να
κοιτάξετε ένα άτοµο επιφανειακά. Όλοι αυτοί που δρουν µε κακία στην περίοδο της Επανόρθωσης
του Φα θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Αυτό είναι σίγουρο, επειδή όλα τα όντα
επανατοποθετούνται. Μπορείτε να µαντέψετε που θα τοποθετηθούν τα όντα που προκαλούν ζηµιά
στον Ντάφα. Κατά τη διάρκεια της σηµερινής Επανόρθωσης του Φα οι απαιτήσεις για όλα πρέπει
να είναι απολύτως αυστηρές και απολύτως ορθές. Έτσι εξηγείται το πώς αυτό είναι διαφορετικό
από όλα όσα είχαν γίνει στο παρελθόν.
Σε µερικές συγκεκριµένες απόψεις, τα µυαλά µερικών µαθητών αρχικά ταλαντεύονταν πολύ εν
µέσω αυτών που συνέβαιναν, από το γεγονός της 25ης Απριλίου του περασµένου χρόνου (1999)
µέχρι το γεγονός της 20ης Ιουλίου. Αυτό είναι φυσικό, επειδή, µόνο όταν έχετε συνηθισµένες
ανθρώπινες σκέψεις µπορείτε να καλλιεργηθείτε, µόνο όταν έχετε συνηθισµένες ανθρώπινες
σκέψεις µπορείτε να ταλαντεύεστε, και µόνο όταν έχετε συνηθισµένες ανθρώπινες σκέψεις
µπορείτε να καθορίσετε το σωστό µονοπάτι που θα πρέπει να πάρετε εν µέσω της ταλάντωσης.
Αυτή είναι η καλλιέργεια. Γι’ αυτό εκείνη τη στιγµή πολλοί από σας σκέφτονταν: «Είναι αυτός ο
Φα που µελετώ σωστός και ορθόδοξος; Τι είδους άτοµο είναι ο Λι Χονγκτζί; Υπάρχει αλήθεια σε
αυτά που έχουν ειπωθεί από αυτή την κακόβουλη δύναµη που λέει ψέµατα για να βλάψει την
υπόληψη των άλλων;» Κάθε µαθητής σκέφτηκε αυτές τις ερωτήσεις – λίγο πολύ [όλοι] τις
σκεφτόσασταν. Αυτό ήταν επίσης για να σας δώσω µια ευκαιρία να συλλογιστείτε. Έτσι δεν ήταν
λάθος. Αφού ηρεµήσατε, πήρατε το µονοπάτι που θεωρήσατε ότι έπρεπε να πάρετε. ∆εν υπάρχει
καµία ανάγκη για ένα άτοµο να εκφράσει και να πει στους ανθρώπους µε λόγια το πώς
καταλαβαίνει τα πράγµατα – οι πράξεις σας τα έχουν ήδη αποδείξει όλα. Το ότι είστε ικανοί να
φτάσετε σε αυτό το σηµείο σήµερα στον Ντάφα, οι πράξεις σας ήδη έχουν αποδείξει ποιο µονοπάτι
θέλετε, αυτό που ένας καλλιεργητής θα έπρεπε να πάρει. Όλοι οι µαθητές που ήταν ικανοί να το
ξεπεράσουν είναι µεγαλειώδεις – είναι όλοι τους αξιοθαύµαστοι. (Χειροκρότηµα)
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι µαθητές αντιµετώπισαν πολυάριθµα συγκεκριµένα
προβλήµατα και πολλές δυσκολίες. Αρχικά δεν ήξεραν πώς να τις αντιµετωπίσουν. Αργότερα,
βαθµιαία κατάλαβαν και εµπειρικά συµπέραναν τι έπρεπε να κάνουν. ∆εν είπα τίποτα, ειδικά κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επειδή η δοκιµασία δεν θα µετρούσε αν έπρεπε να µιλήσω. Αν η
δοκιµασία δεν µετρούσε θα επακολουθούσαν δύο προβλήµατα. Οι παλαιές δυνάµεις θα έκαναν ότι
µπορούσαν για να προκαλέσουν ζηµιά. Θα θεωρούσαν αυτόν έναν διεφθαρµένο Φα, και αυτό θα
προκαλούσε τεράστια προβλήµατα για αυτή την επανόρθωση του Φα που έχω αναλάβει και θα
δηµιουργούσε µεγάλο χάος για ολόκληρο το σύµπαν. Αυτό δεν θα µπορούσε να επιτραπεί. Ένα
άλλο πρόβληµα θα ήταν ότι από τότε που η κακία η οποία πλάκωνε αφόρητα εκείνο τον καιρό ήταν
υπερβολικά τεράστια … στη φωτογραφία που είχατε ανεβάσει στην ιστοσελίδα του ClearWisdom
(Κλίαρ Γουίσντοµ) 3 είδαµε ότι η Γη έµοιαζε µε την εικόνα του Σατανά. Αυτό ήταν µόνο µια
εκδήλωση του κάρµα στη γη. Εφόσον κάθε σωµατίδιο του κάρµα έχει τη δική του ξεχωριστή
καρµική εικόνα, αθροιστικά, επίσης έχουν όλα µια γενική εικόνα, που είναι η εικόνα του κάρµα.
Αλλά εκείνο τον καιρό εκείνη η κακότητα ξεπερνούσε αυτό το κάρµα κατά πολλές φορές. Ήταν
αφάνταστα τροµακτικό σε όντα πολλών επιπέδων – η Γη δεν ήταν το µόνο πράγµα που καλυπτόταν
από το κακό. Πίστευαν ότι χωρίς να υποβληθεί σε µια τόσο τεράστια δοκιµασία, ένας Φα τόσο
τεράστιος, δεν θα µπορούσε να καθιερωθεί. Ωστόσο, επίσης ήξεραν, ότι µε µια τόσο τεράστια
δοκιµασία να πλακώνει, τα ανθρώπινα όντα δεν θα ήταν ικανά να το ξεπεράσουν και θα
καταστρέφονταν. Ήξεραν επίσης ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για τους µαθητές του Ντάφα να
ξεπεράσουν µια δοκιµασία σαν κι αυτήν. Ακόµη, σκέφτηκαν: «Τότε αφήστε τους να
καταστραφούν». Ακόµα και µένα µε θεωρούσαν καλλιεργητή. Πίστευαν ότι η φώτιση σε έναν Φα
τόσο απέραντο θα απαιτούσε µια δοκιµασία τόσο τεράστια. Σκεφτείτε το όλοι: Είναι εύκολο να
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µιλάει κανείς για αυτό αλλά, στην πραγµατικότητα, ήταν εξαιρετικά τροµακτικό. Το περιβάλλον
εκείνο τον καιρό ήταν τόσο υπερβολικά απαίσιο, που δεν περιγραφόταν. Αλλά οι µαθητές µας στην
Κίνα και στο εξωτερικό όλοι το ένιωσαν εκείνη τη στιγµή και είδαν τον βαθµό της κακότητας να
εκδηλώνεται σε αυτόν τον κόσµο από το κακό. Επιφανειακά, εµφανιζόταν να είναι απλά µια
εκδήλωση µεταξύ των ανθρώπων. Στην ουσία, εκείνοι οι δαιµονικοί παράγοντες µεταχειρίζονταν
ανθρώπους. Από την αρχή έβαλα τα δυνατά µου για να τους καταστρέψω αλλά ήταν εξαιρετικά
τεράστιοι. Άσχετα µε το πόσο γρήγορα τους καταστρέφετε, αυτό απαιτεί µια διαδικασία. Μου πήρε
µια περίοδο εννέα µηνών για να τους καταστρέψω. Αυτό ποτέ πριν δεν είχε συµβεί … τόσο
τεράστιοι. Εκείνον τον καιρό, επειδή το κακό ήταν απίστευτα τεράστιο, θα ήταν αδύνατο για τους
µαθητές να το αντέξουν, και τότε αν δεν το είχαν αντέξει, η δοκιµασία τους δεν θα µετρούσε. ∆ε
µπορείτε απλά να το εξαλείψετε, έτσι πρέπει να το υποµείνετε. Αλλά ήξερα ότι αν οι µαθητές ήταν
να το υποµείνουν, θα ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να τα καταφέρουν. Έτσι µπορούσα µόνο να
αφήσω τους µαθητές να υποµείνουν την κακία που εκδηλώνονταν από τα ανθρώπινα όντα, ενώ εγώ
υπέφερα τα αληθινά πράγµατα. (Χειροκρότηµα) Αυτό δεν είναι για να σας πω πόσο σπουδαίος είναι
ο ∆άσκαλος, δεν εννοούσα αυτό. Σας λέω τι συνέβαινε. Η κατάσταση άλλαξε αφού αυτά τα
πράγµατα καταστράφηκαν. Η κατάσταση έχει βαθµιαία αλλάξει από τον Μάρτιο αυτού του έτους
(2000). Χωρίς τον έλεγχο αυτών των δαιµονικών παραγόντων, οι κακοί άνθρωποι έχουν χάσει αυτό
που ενίσχυε τις σκέψεις τους. Τώρα πιστεύουν ότι ο Ντάφα έχει περάσει τη δοκιµασία. Αυτά τα
θέµατα είναι στη διαδικασία του τελειώµατος, είναι µόνο ότι υπάρχει ακόµα µια οµάδα ανθρώπων
που δεν έχουν προχωρήσει µπροστά.
Φυσικά, υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τη σιωπή µου. Ο ένας ήταν ότι κι εγώ ήθελα να δω πώς οι
µαθητές µου – αυτοί οι µεγαλειώδεις Θεοί που θα φτάσουν στην Ολοκλήρωση στο µέλλον – θα
συµπεριφέρονταν κατά τη διάρκεια αυτής της καταστροφικής δοκιµασίας. Σίγουρα υπήρχαν και
άλλοι λόγοι. Αλλά, κάθε βήµα που κάνατε εν µέσω αυτής της δοκιµασίας, έγινε από εσάς τους
ίδιους. ∆εν είπα λέξη. Γενικά, ήσασταν ικανοί να πάρετε ένα πραγµατικά ορθό µονοπάτι. Παρόλο
που όχι όλων οι σκέψεις ήταν εκατό τοις εκατό σωστές, αυτό που απεικονίζεται ως σύνολο σε αυτά
που εντέλει έχετε κάνει, είναι µεγαλειώδες, γιατί ο ∆άσκαλος δεν ήταν κοντά τότε. Αυτά τα όντα
που µας προκάλεσαν αυτή τη δοκιµασία – αυτά τα παλαιά όντα – µένουν σε κατάσταση
θαυµασµού, άφωνα, όσον αφορά αυτό. Είτε πρόκειται γι αυτό που έπρεπε να γίνει, είτε γι αυτό που
έπρεπε να υποµείνει κανείς, το έχετε ξεπεράσει µεγαλειωδώς, ορθώς και εξαιρετικά.
Βέβαια, παρόλο που η κατάσταση ακόµα βελτιώνεται, το κακό θέλει πολύ ακόµα για να εξοντωθεί
τελείως και ακόµα ξεδιπλώνεται. ∆εν µπορείτε να χαµηλώσετε την άµυνά σας. Πρέπει ακόµα να
συνεχίσετε να εντείνετε τους κόπους σας και να κάνετε καλά αυτό που πρέπει να κάνετε και
πραγµατικά να κάνετε κάθε βήµα σας καλά στον δρόµο για την Ολοκλήρωση. Μην το θεωρείτε
αυτό απλώς ένα τεστ. Στην πραγµατικότητα είναι ασύγκριτα µεγαλειώδες επειδή ισχυροποιείτε τον
Φα και επειδή το κάνετε κατά τη διάρκεια του πιο δύσκολου καιρού. Ορισµένα πράγµατα
φαίνονται να είναι ίδια µε αυτά που κάνουν οι καθηµερινοί άνθρωποι. Και όµως, [αυτοί] κάνουν
αυτά τα πράγµατα για ιδιοτέλεια και για συνηθισµένους ανθρώπινους σκοπούς, ενώ εσείς τα κάνετε
για τον Ντάφα – η βάση είναι διαφορετική. Είστε καλλιεργητές και στο µέλλον θα δείτε τη
µεγαλειότητα αυτών των πραγµάτων. Υπάρχει ιεροσύνη σε αυτά την οποία γνωρίζετε τώρα, και
ιεροσύνη σε αυτά που δεν τη γνωρίζετε. ∆εν µπορείτε να αισθανθείτε πόσο µεγαλειώδη είναι από
τον τρόπο που εκδηλώνονται ανάµεσα στους κοινούς ανθρώπους, επειδή δεν µπορώ να σας
επιτρέψω να νιώσετε ποµπώδεις ή ικανοποιηµένοι. Ως δάσκαλός σας, µπορώ µόνο να σας
παροτρύνω να προσπαθήσετε σκληρότερα και να κάνετε κάθε βήµα καλά. Κατά τη διάρκεια αυτού
του χρόνου, κατά τη διευκρίνιση της αλήθειας, κατά τη διαδικασία της καλλιέργειάς σας και κατά
τη διαδικασία της προστασίας του Φα από µέρους σας, υπήρξαν παντός είδους δοκιµασίες και
συναντήσατε παντός είδους δυσκολίες. Βασιζόµενοι στη δικιά σας σκέψη και απόφαση, τα
καταφέρατε. Ο ∆άσκαλος δεν τα έκανε όλα αυτά µάταια. Οτιδήποτε έχει κάνει για εσάς ο
∆άσκαλος, άξιζε τον κόπο! (Μακρόχρονο χειροκρότηµα) Είστε πράγµατι αξιοθαύµαστοι!
(Χειροκρότηµα)
Όσον αφορά συγκεκριµένα θέµατα, θεωρώ ότι όταν υπάρξει ευκαιρία θα βρω λίγο χρόνο να σας
µιλήσω [και] για αυτά. ∆εν πρόκειται να παρευρίσκοµαι σε κάθε συνέδριο του Φα. Κάθε φορά που
εµφανίζοµαι γίνεται για κάποιον λόγο και όχι για να σας πω επιπόλαια κάτι – ειδικά κάτω από τις
συγκεκριµένες συνθήκες. Έτσι στο µέλλον θα βρω λίγο χρόνο για να σας µιλήσω λεπτοµερώς.
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Σήµερα δεν θα σας πω πάρα πολλά. Ελπίζω πως ο καθένας θα δουλέψει ακόµα καλύτερα στην
Επανόρθωση του Φα και στο ξεσκέπασµα του κακού. Και αυτό είναι κοµµάτι της καλλιέργειάς
σας.
Αυτά θα πω µόνο. Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότηµα).
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∆ιδάσκοντας τον Φα, στο Συνέδριο του Φα στον Καναδά το 2001
(19 Μαΐου 2001, στην Οτάβα)

Γεια χαρά σε όλους! (Χειροκρότηµα)
Πρώτον θα ήθελα να ευχηθώ σε αυτό το συνέδριό µας πλήρη επιτυχία. (Χειροκρότηµα) Ως µαθητές
του Ντάφα, ξέρετε ότι αυτό είναι διαφορετικό από οποιαδήποτε καλλιέργεια οποιασδήποτε
ιστορικής περιόδου – είναι πρωτοφανές. Γιατί; Επειδή είστε µαθητές του Ντάφα. Κάθε είδος
καλλιέργειας στην ιστορία ήταν καθαρά για τη βελτίωση και την Ολοκλήρωση ενός ατόµου αλλά
εσείς είστε διαφορετικοί. Ξέρετε, στο µέλλον θα υπάρξουν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι που θα
λάβουν τον Φα. Με άλλα λόγια, δύο φάσεις ακολουθούν την παρουσίαση του Ντάφα στο κοινό. Η
πρώτη φάση είναι η καθιέρωση των µαθητών του Ντάφα εν µέσω της Επανόρθωσης του Φα. Η
καλλιέργεια για ανθρώπους µετά από αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα µε την Επανόρθωση του Φα και
είναι όλο απλά ένα θέµα αυτοβελτίωσής τους για την Ολοκλήρωση. Έτσι, ως µαθητές του Ντάφα,
σας έχει ανατεθεί µια µεγάλη ιστορική αποστολή. Αυτό εποµένως είναι διαφορετικό από την
αυστηρά προσωπική καλλιέργεια. Πρέπει να προστατεύετε τον Φα, πρέπει να ισχυροποιείτε τον
Φα, και όταν ο Φα διώκεται, να ξεσκεπάζετε το κακό και να τα πάτε καλύτερα ενσωµατούµενοι
στον Ντάφα – αυτό πρέπει να κάνετε. Και στην πραγµατικότητα το έχετε κάνει πάρα πολύ καλά – ο
∆άσκαλος το βλέπει αυτό πολύ καθαρά.
Επειδή καλλιεργούµε έναν ορθόδοξο Φα, ό,τι και αν κάνουµε, πρέπει να το προσεγγίζουµε µε
καλοσύνη (Σαν). Έτσι, µε τις καλές µας σκέψεις, ό,τι έχουµε κάνει για να ισχυροποιήσουµε τον Φα
και να ξεσκεπάσουµε το κακό έχει δείξει τη µεγαλοσύνη και το έλεος των µαθητών µας. Εν τω
µεταξύ, πρέπει να εξοντώσουµε τα κακά πράγµατα – τελεία και παύλα – επειδή προκαλούν ζηµιά
στο σύµπαν και στα αισθανόµενα όντα. Με άλλα λόγια, χωρίς αυτά τα κακά πράγµατα δεν θα
υπήρχε ανάγκη για την Επανόρθωση του Φα. Αυτό δεν έχει συµβεί σε καµία περίοδο της ιστορίας –
δεν υπάρχει προηγούµενο, [και] δεν υπάρχει παράδειγµα για να ακολουθηθεί. Η ικανότητά σας να
τα κάνετε όλα αυτά καλά, πράγµατι αντανακλά τη µεγαλοσύνη σας ως µαθητές του Ντάφα. Και
αυτό είναι το προνόµιό σας, επειδή κανένα ον στην ιστορία δεν είχε µια ευκαιρία σαν αυτή – αυτή
είναι η πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων όλοι τα έχετε πάει πολύ καλά και το έχω
αναφέρει αυτό σε διάφορες περιπτώσεις. Επιπλέον, στη διαδικασία της Επανόρθωσης του Φα, οι
µαθητές, ως σύνολο, όχι µόνο τα έχουν πάει καλά σε γενικές γραµµές, αλλά απίστευτα καλά! Είτε
είναι µαθητές εντός της Κίνας, είτε µαθητές έξω από την Κίνα, τα έχετε πάει όλοι πραγµατικά
καλά, έχετε πλήρως παίξει τον ρόλο του µαθητή του Ντάφα, έχετε χρησιµοποιήσει τις ικανότητες
και τα µέσα που έχετε στη διάθεσή σας, και έχετε κάνει αυτό που οι καθηµερινοί άνθρωποι δεν
είναι ικανοί να κάνουν, αυτό είναι ειδικά για αυτούς που έχουν χάσει τα ανθρώπινα σώµατά τους
για τον Ντάφα – όλοι σας έχετε δείξει τη µεγαλοσύνη σας ενώ ισχυροποιούσατε τον Φα.
Στην Επανόρθωση του Φα όλοι τα έχετε πάει πολύ καλά. Ωστόσο, όσο το κακό δεν έχει εξαλειφθεί
εντελώς, πρέπει να συνεχίσουµε να τα πάµε ακόµα καλύτερα. Πρέπει να αποκαλύψουµε και να
εξοντώσουµε το κακό. Οι Κινέζοι είναι τα µεγαλύτερα θύµατα εν µέσω της ζηµιάς του κακού. Όλες
οι µέθοδοι που έχει επιστρατεύσει η διεφθαρµένη πολιτική συµµορία των αχρείων στην κινέζικη
κυβέρνηση, είναι οι πιο αξιοκαταφρόνητοι, οι πιο σατανικοί και άγνωστοι στην ιστορία – έχουν
φτάσει στα άκρα, δεν υπάρχει πιθανότητα να υπήρχαν χειρότεροι. Ποτέ πριν δεν έχει
χρησιµοποιηθεί µια κυβέρνηση για να κάνει αυτά τα αχρεία πράγµατα. Όλα τα πράγµατα που έχουν
κάνει οι µαθητές µας του Ντάφα µε αγαθές σκέψεις έχουν συγκινήσει τους ανθρώπους του κόσµου
και, έχουν συγκινήσει τα όντα σε κάθε επίπεδο, ενώ το κακό που έχει οικοδοµήσει τα αρχηγεία του
µέσα στην Κίνα, έχει εξοργίσει τα όντα σε κάθε επίπεδο. Η αντίθεση µεταξύ αυτών των κακών
όντων και της καλοσύνης µας (Σαν) είναι δραµατική. Ξέρετε, όταν αυτό το κακό βλέπει ότι
πρόκειται να εξοντωθεί τρέχει µανιωδώς. Είναι κακό, είναι δηλητηριώδες και είναι διεφθαρµένο.
Και ακριβώς όπως το δηλητήριο, αν το θέλετε να µην δηλητηριάσει τους ανθρώπους, δεν µπορεί να
γίνει – έτσι είναι τα πράγµατα. Έτσι στη διαδικασία της εξόντωσής του µην είστε καθόλου επιεικείς
– απλά εξαλείψτε το! Εδώ δεν αναφέροµαι στα ανθρώπινα όντα αλλά σε αυτά τα κακά όντα που
µεταχειρίζονται τους ανθρώπους. Στην πραγµατικότητα, όλοι οι µαθητές µου έχουν ικανότητες και
αυτό περιλαµβάνει τους µαθητές στην Κίνα και στις άλλες χώρες, όπως επίσης και µερικούς νέους
µαθητές. Στην πραγµατικότητα, όλοι έχουν ικανότητες. Επειδή στην Επανόρθωση του Φα κάθε
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στάδιο είναι µια δοκιµασία, ένα τεστ, που αφήνεται για διάφορες καταστάσεις σε διαφορετικές
µελλοντικές περιόδους της ιστορίας 4 , αυτός είναι ένας µεγαλειώδης Φα που αφήνεται για την
ιστορία του σύµπαντος. Όσο για τη δική σας καλλιέργεια, έχετε ήδη περάσει την πορεία της
καλλιέργειας. Είστε όντα που εδραιώνονται για τον Ντάφα. Το τελευταίο κοµµάτι του ταξιδιού σας
είναι η ανύψωσή σας στην ίδια την αρχική σας και υψηλότερη θέση. Με την εξαιρετική τους
ευρύτητα του νου, οι µαθητές του Ντάφα µπορούν να αντέξουν τα πάντα, αλλά διαφορετικά
πράγµατα θα συµβούν στις διαφορετικές ιστορίες του µέλλοντος. Αυτός ο Μέγας Φα του
σύµπαντος είναι για να παραµείνει για τα αισθανόµενα όντα στα διαφορετικά επίπεδα, στις
διαφορετικές περιόδους της ιστορίας [ως] µία αναφορά για το όταν συµβούν προβλήµατα σε
διαφορετικές περιόδους σε διαφορετικά επίπεδα, και είναι για να αφήσει στα όντα τρόπους
διαχείρισης των διαφόρων καταστάσεων που [θα] προκύπτουν στις διαφορετικές στιγµές στην
ιστορία. ∆ηλαδή, όλοι οι τύποι προβληµάτων που εκδηλώνονται σήµερα είναι αναφορές που
αφήνονται για την ιστορία. Οι εκδηλώσεις είναι περίπλοκες και φαίνονται τυχαίες, αλλά, στην
πραγµατικότητα, είναι πολύ καλά τακτοποιηµένες. Αφήνονται για την ιστορία, [για να επιδείξουν]
το πώς τα προβλήµατα που θα ανακύψουν σε διαφορετικές περιόδους στο µέλλον πρέπει να
αντιµετωπισθούν. Έτσι, όταν το κακό έχει φτάσει στο σηµείο που δεν µπορεί πια να σωθεί, το πώς
πρέπει να το χειρισθεί κανείς, δεν είναι ερώτηµα της προσωπικής καλλιέργειας κάποιου – είναι η
προστασία του Φα του σύµπαντος. Όταν είναι απαραίτητο ένας µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορες
ικανότητες διαφόρων επιπέδων για να το εξοντώσει.
Όπως ξέρετε, ο Φα µου δεν διδάσκεται µόνο σε εσάς – όλα τα διαφορετικά επίπεδα ακούνε. Με
άλλα λόγια, αυτό το καθήκον της Επανόρθωσης του Φα υπάρχει σε διαφορετικά επίπεδα. Κάτω
από ιδιαίτερες συνθήκες µπορεί κάποιος να εξαλείψει το κακό – αυτό µπορεί να γίνει. Αυτό δεν
έχει υπάρξει ποτέ πριν στις καλλιέργειες στην ιστορία. Οι διάφορες ορθές καταστάσεις που
επιδεικνύετε αυτόν τον καιρό σε κάθε τοµέα και το πώς χειρίζεστε τα πράγµατα σε όλων των ειδών
τις καταστάσεις, όλα αφήνονται για την ιστορία. Έτσι, είναι και τα δύο σοβαρά και κρίσιµα.
Φυσικά, όταν εξαλείφουµε το κακό πρέπει να έχετε στον νου σας, ότι, αν έχετε την πρόθεση της
επίδειξης, εάν έχετε συνηθισµένους ανθρώπινους φόβους ή έχετε βρόµικες σκέψεις, δεν θα είστε
ικανοί να επιτύχετε τον στόχο. Γιατί έχετε µια ικανότητα σαν κι αυτή; Είναι µόνο επειδή είστε ένας
σπουδαίος καλλιεργητής. Έτσι, όταν στέλνετε προς τα έξω αυτή τη σκέψη, δεν θα µπορούσε να
είχε σταλθεί από κανέναν παρά από έναν σπουδαίο καλλιεργητή. Γι’ αυτό όταν κάποιοι µαθητές
χρησιµοποιούν αυτή την ικανότητα, µερικές φορές λειτουργεί και άλλες όχι. Εκεί βρίσκεται το
πρόβληµα. Εποµένως, σύµφωνα µε αυτό, όταν κάτι πρέπει πραγµατικά να εξαλειφθεί, πρέπει απλά
να εξαλειφθεί. ∆εν είστε µόνο εσείς που κάνετε την εξάλειψη, αν ένας καλλιεργητής δεν µπορεί να
το εξαλείψει, οι Θεοί – περιλαµβανοµένων και των υψηλότερων Θεών – επίσης πρέπει να πάρουν
µέρος στην εξάλειψή του.
Ένα άλλο πράγµα είναι ότι από εδώ και πέρα στην οµάδα άσκησης ή όταν υπάρχει ένα άλλο
µεγάλο συνέδριο σαν αυτό το δικό µας, οι µαθητές µας µπορούν να ηρεµήσουν το µυαλό τους για
πέντε λεπτά, ενώ κάθονται µε τα χέρια τους στο Τζιέ Γιν και σκέφτονται ότι εξαλείφουν τις κακές
σκέψεις, το κάρµα, τις κακές νοοτροπίες και την εξωτερική παρέµβαση στο νου τους. Ενώ είστε
έτσι, σκεφτείτε ότι πεθαίνουν και τότε αυτοί θα εξαλειφθούν. Πέντε λεπτά αρκούν. (Χειροκρότηµα)
Όταν πάµε µαζί για οµαδική άσκηση σκεφτείτε ότι εξαλείφετε το κακό µέσα στα Τρία Βασίλεια,
ενώ κρατάτε το ένα χέρι κάθετα (λι-τζανγκ) µπροστά από το στήθος και απλά να σκέφτεστε µε
Αληθινές σκέψεις για πέντε λεπτά – αυτό αρκεί. (Χειροκρότηµα) Θα λειτουργήσει, επειδή εσείς
είστε, εξάλλου, µεγαλειώδεις καλλιεργητές και είστε διαφορετικοί από τους καθηµερινούς
ανθρώπους. Αλλά αν το χρησιµοποιήσετε για κάτι που ένας καλλιεργητής δεν θα έπρεπε, δεν θα
λειτουργήσει· µόλις αυτή η σκέψη προκύψει, θα υπάρξουν συνέπειες ή θα πέσει το επίπεδό σας. Να
το θυµάστε αυτό!
Στη συνέχεια θα µιλήσω για ένα άλλο θέµα. Ποιο θέµα; Ξέρετε ότι, η θεωρία της βαρύτητας
που πιστεύει η επιστήµη στις µέρες µας είναι εντελώς λανθασµένη. Πώς συµβαίνει αυτό το
φαινόµενο της βαρύτητας το οποίο οι άνθρωποι έχουν περιγράψει; Συµβαίνει επειδή όλες οι ζωές
και όλη η ύλη, συµπεριλαµβάνοντας τον αέρα και το νερό, που είναι στη γη και µέσα στα Τρία
4

Σηµείωση – Στα Κινέζικα η λέξη «ιστορία» χρησιµοποιείται ευρέως και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναφορά στο
παρελθόν, στο παρόν και στο µέλλον.
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Βασίλεια – όλα τα πράγµατα που υπάρχουν µέσα στα Τρία Βασίλεια – συντίθενται από σωµατίδια
από όλα τα διαφορετικά επίπεδα µέσα στα Τρία Βασίλεια και τα διαφορετικά σωµατίδια από
διαφορετικά επίπεδα είναι αλληλοσυνδεόµενα. Αυτή η αλληλοσύνδεση µπορεί, όταν υπάρχει µια
ελκτική δύναµη, να εκτείνεται ή να κινείται µέσα στα Τρία Βασίλεια. Με άλλα λόγια, όταν την
τραβάτε, µπορεί να τεντώνεται σαν λάστιχο και όταν την ελευθερώνετε να επιστρέφει. ∆ηλαδή,
υπάρχει µία βασική, σταθερή µορφή ύπαρξης µεταξύ σωµατιδίων. Γι’ αυτό κάθε αντικείµενο σε
αυτό το περιβάλλον της Γης θα επιστρέψει στο έδαφος αφού το κουνήσετε. Φυσικά, δεν µιλώ για
τη µετακίνηση µιας πέτρας σε µια διαφορετική τοποθεσία που, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα
επέστρεφε εκεί που ήταν. ∆εν είναι αυτή η έννοια. Η επιφάνεια της Γης είναι το όριο ενός
επιπέδου. Μέσα σε αυτό το επίπεδο πράγµατα µπορούν να κινηθούν οριζόντια εφόσον είναι όλα
στο ίδιο επίπεδο. Αλλά, όταν κάτι κινείται προς ένα επίπεδο πέρα από το δικό του, θα τραβηχτεί
πίσω, επειδή τα πράγµατα στη γη είναι µέσα στον χώρο που υπάρχουν τα σωµατίδια αυτού του
επιπέδου.
Σκεφτείτε το όλοι: το ευρύτερο Κοσµικό σώµα είναι αφάνταστα αχανές. Τα ανθρώπινα
όντα και η Γη είναι µικροσκοπικά ακόµη και όταν παρατηρούνται από ένα υψηλό µέρος µέσα στα
Τρία Βασίλεια. Ένας άνθρωπος φαίνεται να έχει ταξιδέψει από την πόλη της Νέας Υόρκης στον
Καναδά, ενώ στην πραγµατικότητα, στα µάτια τους φαίνεται ότι δεν έχετε κινηθεί, επειδή η
εµβέλεια της κίνησής σας είναι πολύ µικρή. Έτσι όταν πύραυλοι και διαστηµόπλοια απογειώνονται
στον ουρανό, προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το περιβάλλον – που αποτελείται από αυτά τα
σωµατίδια διαφορετικού επιπέδου – που απαρτίζει τη γη. Έτσι τα ανθρώπινα όντα χρησιµοποιούν
πυραύλους για να αυξήσουν τη δύναµη της ώθησης και να το κινήσουν µε µεγάλη δύναµη. Όπως
ξέρετε, µέσα στα Τρία Βασίλεια υπάρχει ένα ατµοσφαιρικό στρώµα. Μοιάζει σαν µια ατµόσφαιρα
ενώ στην πραγµατικότητα, µέσα του, είναι ένα περιβάλλον συντεθειµένο από αµέτρητα
µικροσκοπικά όντα των οποίων ο σκοπός είναι να παρέχουν σταθερότητα έτσι ώστε τα ανθρώπινα
όντα να µπορούν να υπάρχουν εδώ. Όταν κάτι ξεφύγει από αυτή την ατµόσφαιρα, οι
αλληλοσυνδέσεις µεταξύ πολλών µορίων, σπάνε από την έλξη της ισχυρής δύναµης. Αυτό τότε
προκαλεί µία κατάσταση: µόνο τα σωµατίδια στην περιφέρεια είναι ακόµα συνδεµένα µε αυτό και
η ελκτική δύναµη δεν είναι πια τόσο δυνατή. Με άλλα λόγια, παρόλο που δεν είναι πλέον στο
περιβάλλον της Γης, είναι ακόµη συνδεµένο στο επίπεδο άλλων σωµατιδίων µέσα στα Τρία
Βασίλεια. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να είναι σταθερό εκεί. Αυτός είναι ένας λόγος για τον
οποίο ένας δορυφόρος µπορεί να µείνει εκεί. Φυσικά, η ίδια αλληλοσύνδεση υπάρχει σε
αντικείµενα του ίδιου βάρους αλλά διαφορετικών όγκων. Ένα αντικείµενο που έχει µικρό όγκο
αλλά υψηλή πυκνότητα έχει την ίδια ποσότητα αλληλοσύνδεσης µε ένα αντικείµενο που έχει
µεγάλο όγκο, έτσι νιώθετε ότι ζυγίζουν το ίδιο. Υπάρχουν πολλές άλλες απόψεις περί αυτού αν
πρόκειται να µπω σε λεπτοµέρειες. Αυτό που προσπαθούσα να σας πω είναι ότι η «βαρύτητα» δεν
υπάρχει. Η πραγµατική αιτία είναι ότι τα σωµατίδια σε αυτό το περιβάλλον που υπάρχουν εδώ,
πρέπει να είναι αλληλοσυνδεδεµένα.
Τότε γιατί, όταν πρόκειται για τους καλλιεργητές, µπορεί ένα άτοµο να αφήσει το σώµα του; Και
γιατί µπορεί να αιωρείται; Είναι ακριβώς επειδή η ύλη του σώµατός σας, η οποία σχετίζεται µε τη
Γη και είναι συντεθειµένη από επιφανειακής ύλης σωµατίδια, έχει υποστεί αλλαγές. Έχει
περιορίσει τη σύνδεσή του µε τα σωµατίδια αυτού του περιβάλλοντος, και έτσι δεν υφίσταται
πλέον τη συνεκτική του δύναµη. ∆εν υφίστασθε πλέον την περιοριστική και την ελκτική του
δύναµη. Αυτό συµβαίνει όταν µπορείτε να αιωρείστε. Έτσι σε οποιοδήποτε βασίλειο έχετε
καλλιεργηθεί, η δοµή της οντότητάς σας στο µικροσκοπικό επίπεδο συνδέεται µε αυτό το βασίλειο.
Όταν καλλιεργείστε σε υψηλότερα επίπεδα θα συνδεθείτε µε υψηλότερα επίπεδα και θα
διαχωρίζεστε από τις προσκολλήσεις µε όλα τα χαµηλότερα επίπεδα από κάτω σας. Αυτή είναι η
σχέση. Η προσκόλληση και το άνοιγµα του Μεγάλου Ουράνιου Κυκλώµατος είναι µια εκδήλωση
σε αυτό το επίπεδο. Αλλά οι µαθητές έχουν περάσει από πολύ πιο πριν αυτό το επίπεδο, µόνο που
είναι κλειδωµένοι. Από εδώ και πέρα, ο ένας µαθητής µετά τον άλλο θα βιώσουν διαφορετικές
καταστάσεις στην καλλιέργεια. Γι’ αυτό σας µίλησα γι’ αυτό. Αυτά θα πω για σήµερα. Ελπίζω αυτό
το συνέδριο του Φα να πάει ακόµα καλύτερα. (Χειροκρότηµα)
Ξέρω ότι όλοι σας έχετε δουλέψει πολύ σκληρά. Πρέπει να δουλεύετε και πρέπει να µελετάτε, να
έχετε την οικογενειακή ζωή και τις κοινωνικές σας δραστηριότητες, και την ίδια στιγµή πρέπει να
προσέχετε την οικογένειά σας, να κάνετε καλά τη δουλειά σας, να µελετάτε καλά τον Φα και να
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κάνετε τις ασκήσεις καλά, και επιπρόσθετα, πρέπει να ξεκαθαρίζετε την αλήθεια. Είναι δύσκολο!
Είναι πολύ δύσκολο και οικονοµικά και από άποψη χρόνου. Είναι δύσκολο, και έτσι φαίνεται η
πανίσχυρη αρετή σας, είναι δύσκολο, και έτσι είναι µια καλή ευκαιρία να εγκαθιδρύσετε την
πανίσχυρη αρετή σας. Αξιοσηµείωτο! Εφόσον είστε καλλιεργητές, ακόµα και αν είναι δύσκολο
πρέπει να τα πάτε ακόµη καλύτερα. Αυτά είναι όλα που θα πω. (Χειροκρότηµα).
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∆ιδάσκοντας τον Φα, στο ∆ιεθνές Συνέδριο του Φα στην Πολιτεία της
Ουάσινγκτον
(21 Ιουλίου 2001)

Γεια χαρά σε όλους! ∆ουλέψατε σκληρά!
Ίσως τώρα να έχετε βιώσει το πόσο δύσκολη είναι η καλλιέργεια. Επειδή είναι δύσκολη, η
καλλιέργειά σας µπορεί να επιτύχει. Πολλοί άνθρωποι στην ιστορία αναζητούσαν το Τάο – ήθελαν
να καλλιεργηθούν, να φτάσουν στην Ολοκλήρωση και να πάνε πέρα από τον ανθρώπινο κύκλο του
θανάτου και της επαναγέννησης. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο. ∆εν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος
για ένα άτοµο να φτάσει στην Ολοκλήρωση εάν δεν περάσει από πολύµοχθη καλλιέργεια για να
ξεφορτωθεί κάθε είδους προσκόλληση που έχει αναπτύξει ανάµεσα στους καθηµερινούς
ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο, για αυτό που έχουν επιδείξει οι µαθητές του Ντάφα και για αυτό
που ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσουν σε αυτή τη συγκεκριµένη δοκιµασία, είναι αξιοθαύµαστοι,
πραγµατικά καταδεικνύουν το τι είναι ένας καλλιεργητής. Είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστοι που σε
ένα τόσο κακό περιβάλλον στην τεράστια πλειοψηφία τους οι µαθητές µπόρεσαν να προχωρήσουν
προς τα εµπρός, να ισχυροποιήσουν τον Φα και να κινηθούν προς την Ολοκλήρωση.
Κανένας τρόπος καλλιέργειας στην ιστορία δεν ήταν τόσο µεγαλειώδης όσο αυτός σήµερα,
διότι κανένας τρόπος καλλιέργειας στην ιστορία δεν µπορούσε πραγµατικά να σώσει ανθρώπους σε
τόσο µεγάλη κλίµακα. Και στην ιστορική στιγµή στην οποία βρισκόµαστε, δεν είναι µόνο θέµα του
∆ασκάλου να σώσει ανθρώπους – είστε στην εποχή που ο Φα ορθώνει ολόκληρο το σύµπαν. Όλοι
οι Θεοί παρακολουθούν αυτό που εξελίσσεται στον κόσµο αυτή τη στιγµή. Πολλές προφητείες
στον ανθρώπινο κόσµο έχουν πει ότι, όταν η ανθρώπινη κοινωνία φτάσει σε ένα συγκεκριµένο
σηµείο στην ιστορία, ακόµη και οι Θεοί στους ουρανούς θα χρειάζεται να ανανεωθούν ή να
αντικατασταθούν, και ακόµη και τα αστρικά σώµατα θα χρειάζεται να ανοικοδοµηθούν. Είτε είναι
οι διάφορες προφητείες στην ιστορία, είτε οι διάφορες ιστορίες που έχουν µεταδοθεί ανά τον
κόσµο, όλες έχουν αναφερθεί στην ιστορική στιγµή στην οποία οι άνθρωποι είναι σήµερα. Έτσι µε
άλλα λόγια, κανένα από τα διάφορα περιστατικά που συµβαίνουν στη σηµερινή ανθρώπινη
κοινωνία δεν είναι τυχαίο. Αυτό που εµείς οι καλλιεργητές έχουµε συναντήσει είναι ακριβώς αυτή
η στιγµή στην ιστορία. Στην Επανόρθωση του Φα και στην καλλιέργεια, τα µονοπάτια που έχετε
πάρει είναι ως επί το πλείστον ορθά.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απόκλισης των όντων από τον Φα, τα όντα, κατέληξαν να
µην γνωρίζουν πια την ύπαρξη του Φα ή τις πραγµατικές απαιτήσεις του Φα για τα όντα στα
διαφορετικά επίπεδα. Έτσι αυτό έχει ως αποτέλεσµα για τα αισθανόµενα όντα, όταν
αντιµετωπίζουν κάτι τόσο µεγάλο όπως τη σηµερινή Επανόρθωση του Φα, να είναι ανίκανα να
συµπεριφερθούν σωστά σε σχέση µε τον Φα, τους µαθητές του Ντάφα και εµένα. Στην
πραγµατικότητα, είναι οι παλαιές δυνάµεις, που έλεγχαν τα αισθανόµενα όντα και επηρέαζαν την
Επανόρθωση του Φα, αυτό που πραγµατικά εµποδίζει την Επανόρθωση του Φα. Τα όντα στο
σύµπαν είναι αναρίθµητα. Με τόσα πολλά όντα, σκεφτείτε το, αν κατά τη διάρκεια της
Επανόρθωσης του Φα κάθε ον επρόκειτο να επιδείξει την πλευρά του που έχει εκφυλιστεί, τόσα
πολλά όντα θα διέπρατταν τεράστιες αµαρτίες ενάντια στον Φα και θα έπρεπε να ξεριζωθούν. Τότε
τα αισθανόµενα όντα δεν θα µπορούσαν να σωθούν, έτσι δεν είναι; Και τότε η Επανόρθωση του Φα
δεν θα γινόταν µάταια; Γι’ αυτό είπα προηγουµένως ότι, ανέτρεψα τα πράγµατα και χρησιµοποίησα
τους διακανονισµούς των παλαιών δυνάµεων. Επειδή οι κακές δυνάµεις απλώνονται από την
κορυφή έως τη βάση, παρεµβαίνουν στην Επανόρθωση του Φα χωρίς να χάνουν ούτε ένα επίπεδο.
Αυτό έχει αποτελέσει µια «συµπυκνωµένη» εκδήλωση όλων των πεπραγµένων των όντων στα
διαφορετικά επίπεδα µετά τον εκφυλισµό τους. Με άλλα λόγια, όλος ο εκφυλισµός των όντων και
όλες οι κακές καταστάσεις που τα όντα µπορούν να επιδείξουν κατά τη διάρκεια της περιόδου της
Επανόρθωσης του Φα, εκδηλώνονται µε έναν συγκεντρωτικό τρόπο σε ολόκληρο το σύστηµα των
παλαιών δυνάµεων που επηρεάζουν την Επανόρθωση του Φα. Κανονίστηκε έτσι, ώστε πολλά όντα
– στρώµατα επί στρωµάτων από αυτά – να µην [τους] επιτρέπονταν να συµµετάσχουν στην
Επανόρθωση του Φα, ώστε να αποτρέψουν τον διακανονισµό τους από το να διαταραχθεί. Αυτό
ακριβώς ήταν που ήθελα και εγώ να κάνω – το να µην αφήσω αυτά τα αισθανόµενα όντα να
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αµαρτήσουν απευθείας ενάντια στον Φα, ώστε να µπορούν ακόµα να σωθούν. Νόµιζαν ότι ο
διακανονισµός τους ήταν ευφυής, αλλά, στην πραγµατικότητα ήταν εντός του ελέγχου µου. Αυτοί
που έπαιξαν κάποιο ρόλο σε αυτό το σύστηµα είναι ακριβώς εκείνοι στο σύµπαν που πρέπει να
ξεριζωθούν, και είναι τα χειρότερα, τα πιο απαίσια όντα. Έχουν επίσης εκδηλώσει µε έναν
συγκεντρωµένο τρόπο τη χειρότερη κατανόηση και συµπεριφορά στα διαφορετικά επίπεδα. Κατά
τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, τα σηµερινά όντα έχουν δράσει πλήρως πάνω σε οτιδήποτε
θα µπορούσαν πιθανώς να κάνουν. Έτσι οι ίδιες οι κακές τους ενέργειες είναι αυτές που πρέπει
πραγµατικά να εξοντωθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Αλλά,
παρόλο το γεγονός ότι τα όντα των παλαιών δυνάµεων έχουν επηρεάσει την Επανόρθωση του Φα,
και ακόµα έχουν κάνει απαίσια πράγµατα, τους έχουν δοθεί ευκαιρίες επανειληµµένα και µόνο
όταν έγινε πράγµατι ακατόρθωτο να σωθούν, αποφασίστηκε να εξοντωθούν εντελώς. Όσο για
εκείνα τα άλλα όντα στα διαφορετικά επίπεδα που δεν έχουν πάρει µέρος στην παρέµβαση στην
Επανόρθωση του Φα, µπορούν να σωθούν – άσχετα µε το πόσο κακά έχουν γίνει µε την πάροδο της
ιστορίας – εφόσον δεν έχουν πάρει µέρος στην Επανόρθωση του Φα και δεν έχουν προκαλέσει
ζηµιά. Και αυτά τα όντα είναι η τεράστια πλειοψηφία.
Από την αρχή ήξερα ότι οι παλαιές δυνάµεις θα παρενέβαιναν σε αυτό. Τα πράγµατα φαίνονταν να
µην έχουν καµία σειρά αλλά στην πραγµατικότητα ήταν πολύ καλά κανονισµένα. Οι διαφορετικές
δοκιµασίες και τα τεστ των µαθητών που έχουν περάσει σε αυτόν τον κόσµο είναι ακριβώς ο
διακανονισµός αυτών των παλαιών δυνάµεων. Οι δοκιµασίες που έχουν υποµείνει οι µαθητές δεν
έχουν προκληθεί µόνο από το δικό τους κάρµα, και βεβαίως δεν είναι εµπόδια που έχουν έρθει
στον Ντάφα από τα ανθρώπινα όντα – οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό.
Ένας καθηµερινός άνθρωπος είναι κατώτερος µπροστά σε έναν καλλιεργητή. Οι σηµερινοί
άνθρωποι είχαν, στην πραγµατικότητα, δοκιµασίες κανονισµένες για αυτούς από αυτό το σύστηµα
των παλαιών δυνάµεων στα διαφορετικά επίπεδα, και οι άνθρωποι έχουν ελεγχθεί από τις παλαιές
δυνάµεις στα διαφορετικά επίπεδα. Γι’ αυτό έχουν γίνει τόσο ισχυροί, γι’ αυτό τολµούν να κάνουν
πράγµατα στους καλλιεργητές, και γι’ αυτό τολµούν να είναι ασεβείς προς τον Ντάφα. Τότε
υπάρχει ένα ζήτηµα που παρουσιάζεται µε αυτό. Με την εξαίρεση αυτών των κακών, υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο που είναι αθώοι και έχουν εξαπατηθεί από τη σφοδρή
επίθεση της δυσφηµιστικής προπαγάνδας. Όταν ένα άτοµο αξιολογείται µε τις αρχές του Φα του
σύµπαντος, αν το µυαλό του περιέχει αρνητικές σκέψεις προς τον Ντάφα, θα ξεριζωθεί, όταν η
δοκιµασία του Ντάφα και των µαθητών του Ντάφα τελειώσουν. Σκεφτείτε το – δεν κινδυνεύει
αυτού του είδους το άτοµο; Είναι επειδή αυτό στο οποίο άµεσα αντιτίθεται, είναι ο Φα. Με σκοπό
να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο της ιστορίας και να δηµιουργήσουν µια εξαιρετικά κακή
κατάσταση σε αυτό το περιβάλλον του κόσµου, οι παλαιές δυνάµεις έχουν χρησιµοποιήσει όλων
των ειδών τις µεθόδους και έχουν σφραγίσει όλες τις διεξόδους των µέσων ενηµέρωσης, µέσα και
έξω από την Κίνα, που θα µπορούσαν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Στη δίωξη των µαθητών του
Ντάφα το Κόµµα έχει χρησιµοποιήσει όλες του τις εµπειρίες από κάθε παλιά εκστρατεία και
αγώνα, µαζί µε τα κακά µέσα όλων των εποχών και όλων των εδαφών. Εν τω µεταξύ, έχει επίσης
αξιοποιήσει τα κακά πράγµατα, τις πανουργίες και την προδοσία που έχουν σχηµατιστεί στην
κινέζικη λογική τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια. Τα µέσα που έχει υιοθετήσει είναι εξαιρετικά
αµαρτωλά. Γι’ αυτό στην αρχή της καταπίεσης πολλοί από τους ανθρώπους του κόσµου είχαν
εξαπατηθεί από τα ψέµατα. Ως καλλιεργητές της Επανόρθωσης του Φα, δεν µπορούµε απλά να
κοιτάµε αυτά τα αθώα όντα να εξαπατούνται έτσι, να αµαρτάνουν, και να καταστρέφονται. Αυτό
είναι επειδή όταν αυτό το θέµα τελειώσει, θα ξεκινήσει το επόµενο στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας
και πολλά κακά όντα θα ξεριζωθούν. Άσχετα από το πόσο τεράστιο είναι όλο αυτό το σύµπαν,
δηµιουργήθηκε από αυτόν τον Φα του σύµπαντος, και τα όντα σε κάθε επίπεδο [πρέπει να]
συµµορφώνονται µε τις αρχές του Φα σε κάθε επίπεδο του σύµπαντος. Ακόµα και η πιο βασική
αρχή της ύλης δηµιουργήθηκε όλη από αυτόν τον Φα. Αν ένα ον είναι ενάντια στον Φα που
δηµιουργεί όλα τα όντα στο σύµπαν, που θα πάει; ∆εν θα ξεριζωθεί; Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου οι µαθητές του Ντάφα έχουν πράγµατι σώσει πολλούς ανθρώπους του κόσµου, µε το να
τους διευκρινίζουν την αλήθεια, ενώ ισχυροποιούν τον Ντάφα. Σε αυτή τη σοβαρή κατάσταση που
διώκονται οι µαθητές έχουν ακόµη καταφέρει να διευκρινίζουν την αλήθεια και να σώζουν τα
αισθανόµενα όντα. ∆εν είναι αυτό ένα µέγα έλεος; Ως ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να δείξετε
έλεος για όλα τα αισθανόµενα όντα άσχετα µε την κατάσταση που βρίσκεστε εσείς. Βλέποντάς το
από µια άλλη σκοπιά, το γεγονός ότι οι µαθητές του Ντάφα σώζουν αισθανόµενα όντα, ακόµα και
όταν είναι σε ένα τόσο καταπιεστικό περιβάλλον, καταδεικνύει ακόµα πιο καθαρά τη µεγαλοσύνη
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των µαθητών του Ντάφα.
Το να διευκρινίζετε την αλήθεια δεν είναι ένα απλό ζήτηµα – δεν είναι µόνο ζήτηµα που αφορά το
ξεσκέπασµα του κακού. Όταν διευκρινίζουµε την αλήθεια σώζουµε αισθανόµενα όντα, και την ίδια
στιγµή αυτό περιλαµβάνει το ζήτηµα της δικής σας βελτίωσης και της εξάλειψης των
προσκολλήσεών σας κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, και το ζήτηµα του ότι οι µαθητές του
Ντάφα είναι υπεύθυνοι προς τον Φα στην καλλιέργειά τους, καθώς και ζητήµατα, όπως το πώς
γεµίζετε και εµπλουτίζετε τον παράδεισό σας, στην τελική σας Ολοκλήρωση. Εάν στο µέλλον είστε
ένα Μεγάλο Φωτισµένο Ον που έχει φτάσει στην Ολοκλήρωση, δεν µπορεί να µην υπάρχουν
αισθανόµενα όντα στη διάστασή σας και στο πεδίο του δικού σας παράδεισου. Αυτός είναι ο λόγος
που, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, χρειάζεται να καταδεικνύετε ότι σώζετε αισθανόµενα
όντα µε έλεος, και κάνετε τον παράδεισό σας πλούσιο και γεµάτο. Κατά τη διάρκεια της
Επανόρθωσης του Φα, ενώ εξαλείφω την επιρροή των παλαιών δυνάµεων στην Επανόρθωση του
Φα, κανονίζω επίσης πράγµατα και για εσάς. Τα πράγµατα εµφανίζονται να είναι κακά και χαοτικά,
ενώ στην πραγµατικότητα είναι πάρα πολύ καλά κανονισµένα. Οι παλαιές δυνάµεις έκαναν καλά
οργανωµένους διακανονισµούς, αλλά και εγώ επίσης έχω κάνει τα πράγµατα µε πολλή τάξη.
Άσχετα από το ποια πλευρά το κοιτάτε υπάρχει ένας τρόπος για να λύσετε ολοκληρωτικά αυτά τα
προβλήµατα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου [πρέπει να συγκεντρωθούµε πάνω στο] πώς
µπορούµε να αδράξουµε αυτή την ευκαιρία για να επιδείξουµε πλήρως την εξαιρετικότητα και τη
σπουδαία ισχυρή αρετή ενός καλλιεργητή. Αυτή είναι και µια πολύτιµη ευκαιρία. Εφόσον οι
παλαιές κακές δυνάµεις επιµένουν να µας δίνουν µια ευκαιρία να τις εξολοθρεύουµε, αξιοποιήστε
την καλά. Η ιστορία δεν το έχει ξαναδεί ποτέ πριν αυτό, είναι δυσεύρετο.
Είναι αρκετά εύκολο για έναν καλλιεργητή που είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει ένα κακό
πεδίο να πει ότι µπορεί να αφήσει τη ζωή και το θάνατο – όπως ακριβώς µιλάτε για το να αφήσετε
τη ζωή και το θάνατο σε ένα ορθό πεδίο όπως αυτό που έχουµε εδώ σήµερα – επειδή δεν υπάρχει
καθόλου πίεση. Αλλά, είναι διαφορετικό, αν σε ένα κακό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον γεµάτο
από κακά στοιχεία, εσείς ισχυροποιείτε τον Φα και τολµάτε να κάνετε ένα βήµα µπροστά για να
ξεσκεπάσετε το κακό. Τότε, παρόλο που αυτό το περιβάλλον είναι πολύ κακό – σκεφτείτε το όλοι –
δεν είναι πολύτιµο και εξαιρετικά δυσεύρετο; Πράγµατι είναι πολύτιµο και δυσεύρετο. Μετά από
αυτή την περίοδο δεν θα υπάρξουν ευκαιρίες σαν και αυτή. Είστε ικανοί να συναντήσετε µια
τέτοιου είδους ευκαιρία µόνο επειδή είστε µαθητές του Ντάφα. Τίποτα σαν και αυτό δεν συνέβη
στη συνηθισµένη καλλιέργεια ή στην προσωπική καλλιέργεια στο παρελθόν. Βέβαια, γυρνώντας
πίσω στην ιστορία, ο Ιησούς και ο Σακιαµούνι, επίσης συνάντησαν τεράστιες δοκιµασίες. Οι
δοκιµασίες που προορίζονταν για αυτούς τότε, ήταν επίσης πάρα πολύ κακές, µιλώντας ιστορικά.
Αλλά, ποτέ πριν δεν έχει αξιοποιήσει κανείς αυτού του είδους τη µοντέρνα µαζική ενηµέρωση που
έχουµε σήµερα για να εκθρέψει αυτού του είδους την κακία µε έναν τόσο υπερβολικό τρόπο και σε
ένα πεδίο τόσο µεγάλο όσο σε ολόκληρο τον κόσµο. Το µέγεθος του κακού ήταν τόσο τεράστιο
που, όταν ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου του 1999 ήταν σαν ακόµα και οι ουρανοί να κατέρρεαν. Έξω
από την Κίνα, λίγοι ήταν οι άνθρωποι που, εκτός από τους µαθητές του Ντάφα, γνώριζαν τι ήταν το
Φάλουν Γκονγκ, και όλες οι κυβερνήσεις και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παγκοσµίως, άκουγαν
την αβάσιµη προπαγάνδα από τα µέσα ενηµέρωσης της Κίνας. Οι άνθρωποι άκουγαν τη δόλια
προπαγάνδα της Κίνας, την πίστευαν, και έτσι είχαν άσχηµη εντύπωση για εµάς. Τότε γιατί
αισθάνεστε ότι το σηµερινό περιβάλλον έχει γίνει ευκολότερο; Είναι επειδή κατά τη διευκρίνηση
της αλήθειας από µέρους σας, έχετε ξεκαθαρίσει την αλήθεια για την εναντίον µας δίωξη, στους
ανθρώπους του κόσµου, στα µέσα ενηµέρωσης και στις κυβερνήσεις παγκοσµίως· και είναι επίσης,
επειδή η καλοσύνη σας και το έλεός σας στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία και η ορθή παρουσίαση
σας ως µαθητές του Ντάφα, έχουν επιβεβαιωθεί από τους ανθρώπους του κόσµου και έχουν
επιβεβαιωθεί από τους Θεούς. Αυτά είναι που κάνουν το περιβάλλον που έχουµε σήµερα δυνατό.
Εκπληκτικό – πραγµατικά εκπληκτικό. Έχετε αντέξει τη δυσφηµιστική προπαγάνδα από τη µηχανή
της προπαγάνδας ενός ολόκληρου έθνους και µιας τεράστιας κυβέρνησης – µιας κυβέρνησης που
ελέγχεται από τους πιο αχρείους και τους πιο κακούς. Κάθε µαθητής του Ντάφα ο οποίος ήταν
ικανός να συµβαδίσει µε την πρόοδο του Ντάφα, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αντιθέτως, πώς
µπορεί αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν βγει από τα σπίτια τους αλλά ακόµα πιστεύουν ότι
καλλιεργούνται, να θεωρηθούν ότι καλλιεργούνται; Φυσικά, οι ανθρώπινες σκέψεις εκδηλώνονται
µε διαφορετικούς τρόπους στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Όταν κάποιος που έχει µάθει τον
Ντάφα παίρνει το λάθος µονοπάτι, είναι επειδή έχει προσκολλήσεις που δεν ήταν ικανός να αφήσει.
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Και αυτές οι προσκολλήσεις είναι σίγουρο ότι θα γίνουν εργαλείο ελέγχου και εκµετάλλευσης από
τα κακόβουλα όντα. Τα κακά όντα αναζητούν συγκεκριµένα τις σκέψεις σας που περιέχουν
προσκολλήσεις προκειµένου να τις ενδυναµώσουν και να επιτύχουν τον στόχο τού να πάρουν τον
έλεγχο. Αφού χρησιµοποιηθούν από τους δαίµονες, αυτοί οι άνθρωποι «φωτίζονται» σε ένα κακό
µονοπάτι, αλλά ακόµα πιστεύουν ότι είναι σωστοί και ψάχνουν στον Φα για δικαιολογίες,
βγάζοντας πράγµατα από το περιεχόµενο για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.
Κοιτώντας τη γενική κατάσταση της Επανόρθωσης του Φα αυτή τη στιγµή, η αλλαγή που το
µεγαλύτερο Κοσµικό σώµα έχει περάσει είναι τεράστια. Το απέραντο νέο Κοσµικό σώµα είναι
ασύγκριτα τεράστιο και πιο θαυµάσιο από ποτέ. Το απολύτως τελικό στάδιο της Επανόρθωσης του
Φα λαµβάνει χώρα, επειδή τα συστήµατα των Κοσµικών σωµάτων είναι απίστευτα κολοσσιαία –
είναι αφάνταστα τεράστια – και ένα σύστηµα τόσο τεράστιο, ακόµη απαρτίζεται από δεκάδες
εκατοµµύρια γιγαντιαία συστήµατα σαν κι αυτά. Πράγµατι, δεν υπάρχει τρόπος να σας µιλήσω πια
για αυτή τη δοµή χρησιµοποιώντας την κοινή ανθρώπινη γλώσσα – φτάνει στο σηµείο να είναι
απερίγραπτο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά µην υποτιµάτε τους εαυτούς σας. Ίσως η µελλοντική
Ολοκλήρωση που σας περιµένει να είναι ένα πραγµατικά µεγαλειώδες βασίλειο. (Χειροκρότηµα)
Η διευκρίνηση της αλήθειας είναι κάτι που ο καθένας από εσάς τους µαθητές του Ντάφα πρέπει να
κάνει. Σας το λέω αυτό ξανά. Οποιοσδήποτε προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για τον εαυτό του και
που δεν έχει κάνει ποτέ ένα βήµα εµπρός, είναι λάθος. Όσο για το πόσο ακόµα θα κρατήσει αυτή η
δοκιµασία, δεν νοµίζω ότι πρέπει να σκέφτεστε αυτά τα πράγµατα πάρα πολύ. Και ούτε να
σκέφτεστε για το αν µπορείτε να φτάσετε στην Ολοκλήρωση, επειδή η κάθε επιθυµία που έχετε
µπορεί να γίνει προσκόλληση και να χρησιµοποιηθεί από το κακό. Μόλις αυτού του είδους η
σκέψη αναδυθεί, το κακό µπορεί να σας µαγέψει µε µια ψευδή εικόνα και αυτό τότε θα προκαλέσει
παρέµβαση. Αξιοποιήστε τον παρόντα χρόνο και κάντε ό,τι καλύτερο µπορείτε – αυτός ο χρόνος
είναι για τους µαθητές. Καθώς καλλιεργήστε, κάνετε Επανόρθωση του Φα και προχωρείτε προς την
Ολοκλήρωση, πρέπει να σώζετε και αισθανόµενα όντα· δηµιουργείτε τα πάντα για το µέλλον. Όλα
όσα κάνουν οι µαθητές του Ντάφα σήµερα είναι εξαιρετικά σηµαντικά και ο ορθός δρόµος που
παίρνουν µπορεί να γίνει αναφορά για τα όντα στο µέλλον. Εν τω µεταξύ, έχουν θέσει τα θεµέλια
στην ανθρώπινη κοινωνία και τον µελλοντικό τρόπο ύπαρξης της ανθρωπότητας. Ξέρετε, αυτό που
παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα µας του PureInsight (Πιούρ Ίνσάιτ)5 είναι οι νέες αντιλήψεις της
µελλοντικής ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει το σκεπτικό και τις σωστές απόψεις της νέας
µελλοντικής ανθρωπότητας. Η µεγαλοπρέπεια, το έλεος, η καλοσύνη, η αγνότητα, η ορθότητα και
η τεράστια ανεκτικότητα που έχουν επιδείξει οι µαθητές του Ντάφα κατά τη διάρκεια της περιόδου
της Επανόρθωσης του Φα βοηθάει στον σχηµατισµό της µελλοντικής κοινωνίας. Εκτός από τους
µαθητές του Ντάφα που περνούν τη διαδικασία της καλλιέργειας την τωρινή περίοδο, θα υπάρξουν
και µελλοντικοί άνθρωποι που θα αποκτήσουν τον Φα τον καιρό που έρχεται – αυτό το εγχείρηµα
γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, ο διακανονισµός των παλαιών δυνάµεων ήταν έτσι ώστε θα
υπήρχαν συνολικά είκοσι χρόνια, χωρισµένα σε µία περίοδο Επανόρθωσης του Φα και σε µία
περίοδο στην οποία ο Φα θα όρθωνε τον ανθρώπινο κόσµο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα
χρόνων, ο ∆άσκαλος θα έκανε Επανόρθωση του Φα και οι µαθητές του Ντάφα θα καλλιεργούνταν
κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα· κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα
χρόνων οι µελλοντικοί άνθρωποι θα αποκτούσαν τον Φα. Τότε θα έµπαινε η νέα εποχή, και
ακριβώς τότε το νέο µέλλον θα άρχιζε. Αλλά, σας τα αποκαλύπτω αυτά επειδή τα πράγµατα έχουν
αλλάξει, ωστόσο όχι και τόσο πολύ. Μην χαίρεστε πάρα πολύ µε αυτό. Αυτοί από εσάς που δεν τα
έχετε πάει πολύ καλά, συγκεκριµένα, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο χρόνος πιέζει. Μην σκέφτεστε
τίποτα άλλο. Με ό,τι κάνουµε πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι για το µέλλον. Εν τω µεταξύ, κατά τη
διάρκεια της διευκρίνησής µας της αλήθειας, οι µελλοντικοί άνθρωποι έχουν πραγµατικά σωθεί.
Συγκεκριµένα, η κατανόηση και η υποστήριξη που έχουν δείξει οι άνθρωποι έξω από την Κίνα
προς τον Ντάφα, έχει τοποθετήσει εκπληκτικά θεµέλια για να αποκτήσουν τον Φα και να µπουν
στη µελλοντική ανθρώπινη κοινωνία.
Οι άνθρωποι δεν έχουν έρθει σε αυτόν τον ανθρώπινο κόσµο για το τίποτα, επειδή δεν έχει υπάρξει
ποτέ ένα ανθρώπινο είδος σαν αυτό σήµερα, σε αυτό το περιβάλλον της Γης. Όπως ξέρετε, συχνά
µιλώ για εξωγήινα όντα. Γιατί µιλώ για εξωγήινα όντα; Επειδή εκείνοι στο παρελθόν ήταν τα
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πραγµατικά ανθρώπινα όντα σε αυτό το περιβάλλον της Γης. Κατά τη διάρκεια διαφορετικών
περιόδων της ιστορίας και σε µια ακόµα πιο µακρινή ιστορία, εκείνοι ήταν οι γνήσιοι κάτοικοι εδώ.
Ανεξάρτητα από το πόσες φορές η Γη έχει αντικατασταθεί, σε κάθε περίοδο τα όντα στη Γη, τα
ανθρώπινα όντα, είχαν µια διαφορετική µορφή και εµφάνιση – οι διαφορές µεταξύ τους ήταν
τεράστιες. Αλλά όλοι τους ήταν οι γνήσιοι κάτοικοι αυτού του µέρους. Τότε γιατί σε αυτή την
περίοδο, το ανθρώπινο είδος έχει πάρει αυτή την εµφάνιση; Είναι επειδή, ξέρετε, ο Φα αυτού του
σύµπαντος ήταν να διδαχτεί εδώ, έτσι σε µια µακρινή ιστορική εποχή χτίστηκαν όλα τα θεµέλια για
τη µελλοντική εξάπλωση του Ντάφα. Πράγµατα που µοιάζουν µε ζώα δεν θα τους επιτρέπονταν να
έρθουν να ακούσουν τον Φα – αυτό θα ήταν µια προσβολή στον Ντάφα. Έτσι οι Θεοί
δηµιούργησαν την τωρινή ανθρωπότητα κατ’ εικόνα τους. Οι άνθρωποι στις ∆υτικές θρησκείες
ξέρουν ότι ο Ιαχβέ δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα του· οι άνθρωποι στην Ανατολή ξέρουν
ότι η Νούβα δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα της. Και έχουν υπάρξει και άλλοι Θεοί που
δηµιούργησαν άλλους ανθρώπους. Αν στο παρελθόν, τα όντα στο περιβάλλον της Γης είχαν
δηµιουργηθεί έτσι ώστε να µοιάζουν σαν Θεοί, αυτό θα ήταν µια προσβολή προς τους Θεούς, η
µεγαλύτερη ένδειξη ασέβειας προς τους Θεούς. Έτσι η δηµιουργία ανθρώπινων όντων εδώ κατ’
εικόνα των Θεών ήταν απαγορευµένο. Παρόλο που οι σηµερινοί άνθρωποι έχουν δηµιουργηθεί
κατ’ εικόνα των Θεών, οι Θεοί αρνούνται να σκέφτονται τα ανθρώπινα όντα σαν το είδος τους,
επειδή ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι ζουν είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν των Θεών.
Μόνο η ανθρώπινη εξωτερική εµφάνιση µοιάζει µε αυτή των Θεών. Υπάρχουν όµως και
περισσότερα από αυτό. Γιατί η Κινέζικη κουλτούρα και ο πολιτισµός έχουν, µέσω της ιστορίας,
γίνει τόσο διαφορετικοί από εκείνους των άλλων περιοχών; Οι χώρες σε όλες τις άλλες περιοχές
έχουν την έννοια της χώρας, και σε όλες τις άλλες περιοχές οι εθνικοί ηγέτες πήραν τη µορφή των
βασιλιάδων. Μόνο στην ιστορία της Κίνας δεν υπήρξε τέτοιο πράγµα όπως µια χώρα – αντιθέτως,
πήρε τη µορφή των δυναστειών. Μιλώντας ιστορικά, οι αυτοκράτορες της Κίνας ήταν πολύ
διαφορετικοί από τους βασιλιάδες στις άλλες χώρες. Η αλήθεια είναι, ότι ενώ έµπαιναν οι βάσεις
για εκείνες τις κουλτούρες, συνεχώς εγκαθιδρύονταν προκαθορισµένες σχέσεις µε τα όντα του
σύµπαντος. Σε κάθε ιστορική περίοδο, όντα από διαφορετικούς παραδείσους έχουν έρθει στη χώρα
της Κίνας για να εγκαθιδρύσουν τις σχέσεις τους, και ο καθένας τους αντιπροσώπευε το δικό του
συµπαντικό σύστηµα. Οι µαθητές του Ντάφα, επίσης, έχουν έρθει από διαφορετικά συµπαντικά
συστήµατα. Οι µετενσαρκώσεις τους στα διαφορετικά επίπεδα ήταν οι πορείες της ζωής τους σε
εκείνα τα διαφορετικά επίπεδα. Σε τελική ανάλυση, προέρχονται από µακρινά Κοσµικά σώµατα.
Ξέρετε, «ο αυτοκράτορας µιας δυναστείας έχει τους αυλικούς εκείνης της δυναστείας» – αυτό είναι
κάτι που λένε οι άνθρωποι. Υπάρχουν περισσότερα ρητά σαν κι αυτό το «ο αυτοκράτορας µιας
δυναστείας έχει τους αυλικούς εκείνης της δυναστείας», υπάρχει επίσης: «το ανώτατο ον µιας
δυναστείας έχει τους ανθρώπους αυτής της δυναστείας», «η κουλτούρα µιας δυναστείας …», «το
φόρεµα µιας δυναστείας …». Στο παρελθόν, όταν η δυναστεία άλλαζε, η κουλτούρα θα άλλαζε κι
αυτή αµέσως, και οι διαφορές στην ενδυµασία ήταν ουσιώδεις. Όλο αυτό προερχόταν από όντα στα
διαφορετικά επίπεδα. Γι’ αυτό στην Κίνα η κουλτούρα, το φαγητό, οι κατοικίες, οι ενδυµασίες, ο
τρόπος ζωής…, κάθε τοµέας της κουλτούρας έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός από αυτόν των
άλλων περιοχών. Αυτό προερχόταν από τη συσσώρευση των κουλτουρών που εισάγονταν στην
ανθρωπότητα από όντα πάρα πολλών διαφορετικών συστηµάτων. Τότε, µε τον καιρό, ο αριθµός
των ανθρώπων θα µεγάλωνε υπερβολικά τη χωρητικότητα αυτής της γης της Κίνας. Έτσι, αφού η
σχέση είχε εδραιωθεί, οι άνθρωποι µετενσαρκώνονταν σε άλλες περιοχές στις επόµενες ζωές τους.
Έχω πει ότι καµία χώρα σε αυτόν τον κόσµο δεν υπάρχει τυχαία – όλες υπάρχουν µε ένα νόηµα και
έναν σκοπό. Στην πραγµατικότητα, όλοι οι άνθρωποι περιµένουν τον Φα. Πολλοί µαθητές το έχουν
νιώσει αυτό· δηλαδή, όταν µερικοί άνθρωποι διαβάζουν τον Φα, λένε: «Αυτό το έψαχνα όλη µου τη
ζωή» ή «Αυτό ακριβώς έψαχνα». Γιατί δεν µπορούν άλλα αισθανόµενα όντα να αποκτήσουν τον
Φα αµέσως στην τωρινή κατάσταση; Είναι επειδή έχουν περιοριστεί όσον αφορά αυτό. Ο λόγος
που δεν µπορούν να µπουν τώρα είναι ότι, µόλις µπουν, το ίδιο τους το κάρµα και όλων των ειδών
τα περίπλοκα στοιχεία που έχουν σχηµατίσει στην κοινωνία – πράγµατα στην αρνητική τους
πλευρά – θα τους ακολουθούσαν επίσης, και αυτό θα αύξανε τη δυσκολία της Επανόρθωσης του
Φα στο αρχικό της στάδιο. Έτσι δεν µπορούµε να αφήσουµε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν
τώρα. Αλλά πρέπει να κάνετε Επανόρθωση του Φα και να διευκρινίζετε την αλήθεια, επειδή κατά
τη διαδικασία όπου το κάνετε αυτό, αν κάποιος έχει κάνει τις ασκήσεις ή έχει µάθει τον Φα –
παρόλο που δεν είναι σε βάθος – έχει ήδη θέσει τα θεµέλια για να αποκτήσει τον Φα στο µέλλον.
Γι’ αυτό πρέπει να το κάνετε αυτό. Με άλλα λόγια, σας λέω ότι πολλές καταστάσεις δεν υπάρχουν
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χωρίς λόγο. Τα πάντα στον κόσµο ήρθαν γι’ αυτόν τον Ντάφα, σχηµατίστηκαν για τον Ντάφα και
δηµιουργήθηκαν για τον Ντάφα. Οι πολλές αρχές του Φα και τα πολλά αληθινά µυστικά που σας
έχω πει δεν ήταν γνωστά πριν, ακόµα και στους Θεούς. Ακόµα και αυτοί όταν τα έµαθαν αυτά,
σοκαρίστηκαν µόλις τα συνειδητοποίησαν ξαφνικά. Τα επίπεδά τους περιορίζουν την κατανόησή
τους των υψηλότερων επιπέδων και των πιο µακρινών ιστορικών περιόδων, επειδή, όσο πιο ψηλά
καλλιεργείται ένα άτοµο τόσο πιο ψηλές οι αρχές στις οποίες φωτίζεται, και τόσο πιο υψηλή η
αλήθεια του σύµπαντος στην οποία φωτίζεται. Έτσι στον σηµερινό κόσµο δεν µπορούµε να µην
είµαστε υπεύθυνοι για τα άλλα αισθανόµενα όντα, δεν µπορούµε να µην είµαστε υπεύθυνοι για την
απόκτηση του Φα στο µέλλον από τα άλλα αισθανόµενα όντα, και δεν µπορούµε να µη θέσουµε
θεµέλια για τα άλλα αισθανόµενα όντα ώστε να αποκτήσουν τον Φα στο µέλλον, επειδή θα
µπορούσαν κάλλιστα να είναι όντα από το σύστηµά σας. Προκειµένου να διαδώσουν τον Φα στην
Κίνα και να µην αφήσουν µέτριους ανθρώπους να ακούσουν τον Φα, πάρα πολλοί βασιλείς
διαφορετικών παραδείσων και όντα από πολύ υψηλά επίπεδα – πολλά από τα οποία έψαχνα ανά
την ιστορία – µαζεύτηκαν για να µετενσαρκωθούν στη χώρα της Κίνας. Βέβαια, όσον αφορά την
απόκτηση του Φα σήµερα, καθένας αντιµετωπίζεται το ίδιο, είτε τους φροντιζόταν, είτε όχι. Έτσι
υπάρχει ένας παραπάνω λόγος για εµάς να σώσουµε τους ανθρώπους εκεί. Ανάµεσα στην
ανυπόφορη, άγρια προπαγάνδα, αυτό που αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαπράξει, δεν είναι πια
συνηθισµένες αµαρτίες. Μερικοί από αυτούς προορίζονται για την καταστροφή, άσχετα από το που
ήρθαν και άσχετα από το τι είδους προκαθορισµένη σχέση έχουν ή πόσο ψηλά είναι τα επίπεδά
τους. ∆εν είναι κρίµα να συµβεί αυτό σε ένα ον; ∆εν υπάρχει τίποτα που να µπορούµε να κάνουµε.
∆εν είναι ότι ο ∆άσκαλος δεν είναι ελεήµων. Είναι επειδή κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του
Φα τα όντα στα διαφορετικά επίπεδα επανατοποθετούνται – δεν τίθεται το ζήτηµα τού να είναι
κανείς ελεήµων, ούτε τού να σώζει ανθρώπους. Όπου είναι το σίνσινγκ ενός όντος, εκεί θα
τοποθετηθεί – αυτό είναι ένα κριτήριο, αυτό είναι µια αρχή του Φα, και αυτό είναι κάτι εδραιωµένο
για το µέλλον και δεν µπορεί να παραβιαστεί κατά βούληση.
Οτιδήποτε έχουν κάνει και έχουν καταδείξει οι µαθητές του Ντάφα έξω από την Κίνα ενώ
διευκρινίζουν την αλήθεια, δεν είναι λιγότερο αξιόλογο, είναι ένα µεγαλειώδες κατόρθωµα. Όσον
αφορά τα επίπεδα της καλλιέργειας και την πρόοδο προς την Ολοκλήρωση, δεν υπάρχει καµία
διαφορά ανάµεσα σε εσάς και τους µαθητές στην Κίνα. Ήταν κανονισµένο για εσάς να λάβετε τον
Φα εδώ και ήταν κανονισµένο για εσάς να καλλιεργηθείτε εδώ. Πολλοί µαθητές είναι υψηλά
µορφωµένοι και η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών έξω από την Κίνα έχουν ανώτερα πτυχία. Γιατί
είναι έτσι; Είναι ακριβώς για να χρησιµοποιήσετε πλήρως αυτή την κρίσιµη στιγµή ό,τι έχετε µάθει
µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων και είναι χρήσιµα στο να ισχυροποιείσετε τον Φα
χρησιµοποιώντας τις ικανότητες των καθηµερινών ανθρώπων που δηµιούργησε ο Ντάφα για τους
ανθρώπους σε αυτόν τον κόσµο. Στην πράξη το έχετε κάνει αυτό πολύ καλά. Κρίνοντας από τα
άρθρα της ιστοσελίδας ClearWisdom, και των µαθητών του Ντάφα στην ιστοσελίδα του Xinsheng
(Σίνσενγκ) 6 και στα άλλα µέσα, θα έλεγα ότι µερικά από τα άρθρα που έχετε γράψει είναι
αριστουργήµατα – είναι πολύ λογικά, οι ιδέες τους είναι υποστηριγµένες, επιδεικνύουν καθαρή
σκέψη και η λογική τους είναι πολύ δυνατή. Πραγµατικά είχαν σαν αποτέλεσµα να σοκάρουν και
να τροµοκρατήσουν το κακό και η εγκυρότητά τους είναι υψηλή. Όταν αυτά τα µέσα που
εκτρέφουν ψέµατα µέσα στην Κίνα µετριούνται µε τα κριτήρια που έχουµε τώρα, θα έλεγα ότι δεν
είναι καλά. Ένας µαθητής είπε: «∆εν υπάρχει κανένας ικανός άνθρωπος σε αυτή τη βασιλική
αυλή»7. Νοµίζω ότι αυτό αληθεύει. Ποιος θα εξουθένωνε τον εαυτό του στο να βοηθούσε το κακό
να λέει ψέµατα, στο να µας δυσφηµεί, και να µας ενοχοποιεί µε [τέτοιο] αχρείο τρόπο; Ως µαθητές
του Ντάφα επιδεικνύουµε πλήρως αυτό που πρέπει να κάνουµε – αυτή είναι η ευθύνη σας, αυτό
είναι που οι µαθητές του Ντάφα της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα πρέπει να κάνουν, και το
έχετε κάνει ασυνήθιστα καλά. Ενώ υπέφεραν δοκιµασίες και υπέµεναν την αγωνία της δίωξης, οι
µαθητές µέσα στην Κίνα, διευκρίνιζαν την αλήθεια στα αισθανόµενα όντα, το οποίο επιδεικνύει τα
µεγαλειώδη κατορθώµατα των Μεγάλων Φωτισµένων Όντων πριν γεννηθούν. Μερικές φορές όταν
διαβάζω την ιστοσελίδα του PureInsight, νιώθω ότι τα νέα όντα και η νέα ανθρωπότητα έχουν
πραγµατικά ξεκινήσει τώρα, επειδή η κατανόησή σας είναι ήδη ικανή να συµβαδίζει µε εκείνες των
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Σίνσενγκ – Μια Κινέζικη ιστοσελίδα που διατηρούν ασκούµενοι του Ντάφα και απευθύνεται στο κοινό. Το όνοµά της
µπορεί να µεταφραστεί ως «Νέα Ζωή» ή «Νέα Ύπαρξη».
7
Σηµείωση – Ένα αρχαίο Κινέζικο ιδίωµα για µια συγκεκριµένη κατάσταση της κυβέρνησης.
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νέων ιστορικών περιόδων και εκείνες των πιο ορθών όντων. Οι µαθητές του Ντάφα εγκαθιστούν
για την ανθρωπότητα ένα θεµέλιο για το µέλλον.
Υπάρχει ένας πολύ κακός παράγοντας στη δίωξη των µαθητών του Ντάφα. Συγκεκριµένα, οι
παλαιές δυνάµεις δεν µπορούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι µερικοί µαθητές θα φτάσουν στην
Ολοκλήρωση και θα γίνουν µαθητές της Επανόρθωσης του Φα· νοµίζουν ότι αυτοί οι µαθητές το
έχουν αποκτήσει αυτό πολύ εύκολα, επειδή, ακόµα και αυτοί, δεν µπορούν να είναι µαθητές της
Επανόρθωσης του Φα· και γι’ αυτόν τον λόγο χειρίζονται το κακό και χρησιµοποιούν διεφθαρµένα
άτοµα για να χτυπούν τους µαθητές µας, συνεχίζοντας να τους χτυπάνε µέχρι να πουν: «Θα
σταµατήσω να εξασκούµαι». ∆εν είναι κακό αυτό; Θα µπορούσε ένας Θεός να είναι έτσι; Το
σύµπαν ορθώνεται από τον Φα και ο αριθµός των όντων που εξαλείφονται σε κάθε επίπεδο είναι
πάρα πολύ µεγάλος. Αυτοί από εµάς που θα φτάσουν στην Ολοκλήρωση είναι, έτσι όπως το βλέπω,
κάθε άλλο παρά αρκετοί. Αρχικά είχα σχεδιάσει να είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοµµύρια – δεν
σας το έχω πει αυτό ποτέ πριν. (Χειροκρότηµα) Αυτή τη στιγµή δεν έχουµε αρκετούς. Αλλά έχουµε
έναν αρκετά µεγάλο αριθµό ήδη. Ό,τι και να γίνει, ωστόσο, ως καλλιεργητής, δεν πρέπει να
χαίρεστε µε οτιδήποτε ακούτε. Ίσως αυτό που ο ∆άσκαλος µόλις είπε να είναι από µόνο του ένα
τεστ για εσάς. Απαλλαγείτε από οποιαδήποτε προσκόλληση έχετε και µην σκέφτεστε τίποτα. Απλά
κάντε οτιδήποτε πρέπει να κάνει ένας µαθητής του Ντάφα, και όλα θα διασφαλιστούν. Παρόλο που
το κακό φαίνεται τροµακτικά βίαιο, έχει χρησιµοποιήσει τώρα όλα του τα κόλπα και µπορεί απλά
να συνεχίσει να κλιµακώνει τις ετικέτες που βάζει στην εξάσκησή µας, και να χρησιµοποιεί τα
µέσα ενηµέρωσης για να κατασκευάζει πράγµατα· µε το αρρωστηµένο µυαλό του, συνεχίζει να
αναγκάζει µαθητές να γράφουν τις αποκαλούµενες «οµολογίες µετάνοιας» και να υπογράφει τα
πράγµατά του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα και δεν µπορούν να αλλάξουν τις
καρδιές των ανθρώπων, έτσι γιατί επιµένει να τα κάνει αυτά; Γιατί επιµένει να σας αναγκάζει να
υπογράψετε αυτό το χαρτί; Γιατί επιµένει να σας αναγκάζει να πείτε «θα σταµατήσω να
εξασκούµαι» προτού σας απελευθερώσει; Ένα άτοµο λέει: «Θα συνεχίσω να εξασκούµαι» και τον
τιµωρούν µε µια ποινή· ένας άλλος λέει: «Θα σταµατήσω να εξασκούµαι» και, απλά για αυτό, τον
ελευθερώνουν. Η διαφορά µεταξύ αυτών είναι απίστευτη, έτσι δεν είναι; Είναι αυτό φυσιολογικό;
∆εν είναι. ∆εν είναι προφανές; Το µόνο που θέλουν είναι να σας κάνουν να πέσετε, θέλουν να σας
κάνουν να πείτε αυτά τα λόγια. Μόλις αυτά τα λόγια ειπωθούν, ακόµα και αν δεν είναι από την
καρδιά σας, αφήνει λεκέ. Για έναν µαθητή της Επανόρθωσης του Φα, αυτό είναι µια ατίµωση.
Επιπλέον, αν έχετε κάνει πράγµατα που έχουν κάνει ζηµιά στον Ντάφα και δεν είστε ικανός να τα
διορθώσετε όλα αυτά αργότερα, κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, και να επανορθώσετε
για τις ζηµιές που επιφέρατε στον Ντάφα, θα είναι πραγµατικά σοβαρό. Μία σκέψη µπορεί να
καθορίσει αν µπορείτε να το ξεπεράσετε. Το αν µπορείτε να κάνετε ένα βήµα εµπρός και να
ισχυροποιήσετε τον Φα είναι ένα τεστ που δεν µπορείτε να το περάσετε απλά ακολουθώντας το
πλήθος και την ορµή του. Μερικοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί ότι θα περίµεναν στην πλατεία
Τιενανµέν και φαντάστηκαν ότι «αν όλοι κάνουν ένα βήµα µπροστά από το πλήθος τότε θα το
κάνω και εγώ». Όταν δεν βλέπουν πολλούς ασκούµενους να κάνουν ένα βήµα εµπρός, κάνουν µια
βόλτα τριγύρω και ύστερα επιστρέφουν. Αυτό συµβαίνει επειδή, όταν όλοι κάνουν ένα βήµα
µπροστά, είναι αυτή η ορµή που σας βγάζει και εσάς προς τα έξω – δεν κάνετε ένα βήµα εµπρός
επειδή βαθιά µέσα σας ξεπερνάτε τη ζωή και τον θάνατο. Η καλλιέργεια είναι προσωπική υπόθεση
και ακολουθώντας το πλήθος δεν θα έχει αποτέλεσµα. Η βελτίωση του κάθε ατόµου πρέπει να είναι
καλά θεµελιωµένη. Φυσικά, οι µαθητές µας έξω από την Κίνα δεν χρειάζεται να πάνε στην
Τιενανµέν. Αν πηγαίνατε όλοι εκεί, δεν θα υπήρχε κανένας για να κάνει τα πράγµατα της
Επανόρθωσης του Φα έξω από την Κίνα. Αυτά όλα κανονίστηκαν στην ιστορία.
Είστε ένα σώµα, ακριβώς όπως το γκονγκ του ∆ασκάλου. Φυσικά εσείς και το γκονγκ δεν είστε το
ίδιο πράγµα, απλά δίνω ένα παράδειγµα. Είναι ακριβώς όπως το γκονγκ µου το οποίο κάνει
διαφορετικά πράγµατα την ίδια στιγµή. Μέρος από αυτό συνεχώς εφορµάει διαµέσου του
απέραντου σύµπαντος µε απίστευτη δύναµη µέσα στον µικρόκοσµο, προς αυτό που είναι πιο
υψηλό και πιο ευρύ· η δύναµη είναι τόσο συµπαγής και η ταχύτητα τόσο µεγάλη, ώστε υπερβαίνει
όλους τους χρόνους, καθώς διορθώνει το κολοσσιαίο στερέωµα. Μέρος αυτού, µετά από αυτήν την
εφόρµηση, εξαλείφει το αµαρτωλό κάρµα των όντων στα διαφορετικά επίπεδα και ισορροπεί όλες
τις συνυφασµένες σχέσεις µεταξύ των όντων στα διαφορετικά επίπεδα. Μέρος αυτού αφοµοιώνει
όντα και µέρος αυτού επανατοποθετεί όντα. Κάνει διαφορετικά πράγµατα ακόµα και στα όντα των
πιο µικροσκοπικών επιπέδων, σε κάθε επίπεδο. Μέρος αυτού κάνει πράγµατα σε χαµηλές
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διαστάσεις, µέρος αυτού προστατεύει τους µαθητές και µέρος αυτού εξαλείφει το κακό – κάθε όψη
του γκονγκ µου κάνει τέτοια πράγµατα. Με άλλα λόγια, ένα σώµα δεν κάνει απαραίτητα µόνο ένα
πράγµα. Αλλά, άσχετα µε το τι κάνετε, πρέπει να είστε άξιοι να αποκαλείσθε µαθητές του Ντάφα.
Μόνο τόσα θα πω σήµερα. Η ανταλλαγή των εµπειριών και των κατανοήσεών σας είναι
σηµαντικές, επίσης. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σε οποιαδήποτε περίοδο, και άσχετα µε το
πόσο είστε απασχοληµένοι µε τη δουλειά σας, δεν µπορείτε να παραστρατήσετε από τη µελέτη σας
του Φα, καθώς αυτό είναι που εξασφαλίζει θεµελιωδώς ότι θα βελτιωθείτε και θα φτάσετε την
Ολοκλήρωση. ∆εν µπορείτε να κάνετε δουλειά για τον Ντάφα χωρίς να µελετάτε τον Φα,
διαφορετικά θα ήταν σαν ένας καθηµερινός άνθρωπος να κάνει δουλειά για τον Ντάφα. Πρέπει να
είναι οι µαθητές του Ντάφα που κάνουν τη δουλειά για τον Ντάφα – αυτή είναι µια απαίτηση για
εσάς. Αν οι καθηµερινοί άνθρωποι βοηθούν µε τη δουλειά του Ντάφα, φυσικά είναι ένα καλό
πράγµα, αλλά εγώ µιλάω για τους ασκούµενους του Ντάφα. Πρέπει να είστε ένας µαθητής του
Ντάφα που κάνει δουλειά για τον Ντάφα, γιατί η Ολοκλήρωσή σας έχει πρωταρχική σηµασία.
Αυτή τη στιγµή, η Ολοκλήρωση σας είναι πρωτεύον. Φυσικά, το να είστε υπεύθυνοι προς τον
Ντάφα και να σώζετε αισθανόµενα όντα είναι µέρος της Ολοκλήρωσής σας. Θα σας πω αυτό: λέτε
όλοι ότι ο ∆άσκαλος σώζει όλα τα αισθανόµενα όντα, αλλά όταν όλοι σας φτάσετε στην
Ολοκλήρωση και κοιτάξετε πίσω, θα δείτε όλα τα αισθανόµενα όντα που σώσατε τότε. Όταν
διευκρινίζετε την αλήθεια σώζετε αισθανόµενα όντα.
Αυτά µόνο θα πω. Τώρα µπορείτε να συνεχίσετε το συνέδριο.
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