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∆ιδάσκοντας τον Φα στην τελετή ίδρυσης της Ένωσης Φάλουν Ντάφα της 

Σιγκαπούρης 
 

(Λι Χονγκτζί,  28 Ιουλίου 1996) 
 

 

Εντάξει, ας σταθώ ακριβώς εδώ για να µε βλέπετε καθαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

ανθρώπους από τους διάφορους τοµείς στη Σιγκαπούρη που έχουν δώσει την υποστήριξή τους στην 

ένωση Φάλουν Ντάφα µε διάφορους τρόπους. Επίσης, εκ µέρους όλων σας, θα ήθελα να εκφράσω 

την εκτίµησή µας στους ανθρώπους από τους διάφορους τοµείς στη Σιγκαπούρη για την 

υποστήριξή τους και που έκαναν δυνατό να ιδρυθεί η Ένωση του Φάλουν Ντάφα. Ας τους 

χειροκροτήσουµε. (Χειροκρότηµα) Η ίδρυση της Ένωσης του Φάλουν Ντάφα θα οδηγήσει 

περισσότερους ανθρώπους να λάβουν τον Φα, και θα επιτρέψει περισσότερους ανθρώπους µε 

προκαθορισµένες σχέσεις να µελετήσουν αυτόν τον Φα. Κάτω από την προστασία της εθνικής 

νοµοθεσίας, θα παρέχει καλές συνθήκες για όλους σας στη µελλοντική εξάσκησή σας κάνοντας 

αυτό το καλό πράγµα για τον γενικό πληθυσµό. 

 

∆εν προετοίµασα να πω πολλά. Θα εκµεταλλευθώ την ευκαιρία αυτής της συγκέντρωσης να σας 

µιλήσω για οτιδήποτε µου έρθει στο µυαλό. Αρχικά θα παρουσιάσω το Φάλουν Γκονγκ το οποίο 

έχει µια µακροχρόνια ιστορία. Οι άνθρωποι στους κύκλους της καλλιέργειας ξέρουν ότι οι 

πολιτισµοί έχουν προκύψει περισσότερο από µία φορά στον ανθρώπινο κόσµο. Πολιτισµοί έχουν 

προκύψει πολλές φορές στον ανθρώπινο κόσµο. Σε όλη τη µακροχρόνια πορεία της ιστορίας, όταν 

η ανθρώπινη ηθική ξέπεφτε βαθµιαία και γινόταν διεφθαρµένη, η ανθρώπινη φυλή θα ήταν σε 

κάµψη. Έτσι ήταν κατά βάση τα πράγµατα. Επίσης, όπως εξελισσόταν προς το τελικό στάδιο κατά 

το οποίο ο υλικός εκφυλισµός και η πνευµατική διαφθορά είχαν κορυφωθεί, αυτό θα επέφερε 

µεγάλη πτώση στις ανθρώπινες ηθικές αξίες. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, η ανθρώπινη φυλή 

θα ελαττωνόταν. Η ανθρώπινη φυλή έχει περάσει πολλές φορές από αυτό το σενάριο, και γι’ αυτό 

έχουν υπάρξει περισσότεροι από ένας ανθρώπινοι πολιτισµοί – έχουν προκύψει πολλοί πολιτισµοί. 

Η Λίθινη Εποχή για την οποία µιλούν οι άνθρωποι δεν ήταν η µόνη τέτοια εποχή. Η ανθρώπινη 

φυλή έχει περάσει από πολλές λίθινες εποχές. Κι αυτό όταν η ανθρώπινη φυλή αντιµετώπιζε αυτά 

τα είδη προβληµάτων, όλα τα µέσα της παραγωγής και της γνώσης καταστρέφονταν. 

 

Ξέρετε, στις αρχές της περιόδου του σηµερινού ανθρώπινου πολιτισµού – τέσσερις ή πέντε χιλιάδες 

χρόνια πριν – η Γη µας βίωσε έναν µεγάλο κατακλυσµό, που κατέπνιξε ολόκληρο τον καυκάσιο 

πολιτισµό στην Ευρώπη. Φυσικά, σχεδόν τίποτα πολύτιµο δεν απέµεινε, αν και κάποιος θα 

µπορούσε ακόµα να δει τις αναλαµπές του προϊστορικού παρελθόντος από τα χειροποίητα 

αντικείµενα που απέµειναν. Παραδείγµατος χάριν, τα στοιχεία της ύπαρξης των προϊστορικών 

πολιτισµών µπορούν να φανούν σε αρχαιολογικά ευρήµατα που αφορούν τον πολιτισµό της 

αρχαίας Ελλάδας. Στην ανατολή, σχετικά περισσότερα πράγµατα επέζησαν του µεγάλου 

κατακλυσµού. Όλοι ξέρουν την ιστορία του Μέγα Γιού που έλεγξε τον κατακλυσµό. Ο 

κατακλυσµός εκείνον τον καιρό ήταν άγριος, και όταν υποχώρησε το νερό, ο Μέγας Γιού οδήγησε 

τους ανθρώπους να αποµακρύνουν το νερό από το πληµµυρισµένο έδαφος. Αυτό καταγράφηκε 

στην ιστορία. Ο αρχαίος ανθρώπινος πολιτισµός εκείνο τον καιρό – αυτός του τελευταίου κύκλου – 

καταστράφηκε από την τεράστια πληµµύρα, αλλά πολλοί από τους προγόνους των Κινέζων 

επέζησαν από την τεράστια πληµµύρα, και σχετικά περισσότερα χειροποίητα αντικείµενα 

απέµειναν. Συγκριτικά, λιγότεροι ∆υτικοί επέζησαν. Γι’ αυτό ο ∆υτικός πολιτισµός σήµερα είναι 

εντελώς νέος, εντελώς νέος και χωρίς οποιοδήποτε ίχνος αρχαίας ιστορίας. Κατά συνέπεια, ο 

αρχαίος πολιτισµός της Κίνας έχει µια βαθιά ριζωµένη ιστορία, και πήρε διαφορετική πορεία από 

τη σύγχρονη επιστήµη. 
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Έτσι σε αυτούς τους αρχαίους πολιτισµούς, υπάρχουν πολλά πράγµατα που οι σηµερινοί άνθρωποι 

είναι ακόµα ανίκανοι να καταλάβουν και που δεν έχουν καµία σχέση µε τον σύγχρονο πολιτισµό. 

Έτσι, πολλοί άνθρωποι, συµπεριλαµβανοµένων των ∆υτικών, ξέρουν ότι στην Κίνα υπάρχουν πάρα 

πολλά µυστήρια πράγµατα – πράγµατα που οι σηµερινοί άνθρωποι δεν µπορούν να καταλάβουν. Κι 

οι ίδιοι οι Κινέζοι το γνωρίζουν αυτό. Στη γη της Κίνας, υπάρχουν πολλά πράγµατα του αρχαίου 

πολιτισµού που δεν µπορούν να κατανοηθούν από τους σύγχρονους ανθρώπους. Μερικοί έχουν 

ακούσει για αυτά και τα έχουν δει, ωστόσο δεν µπορούν να τα εξηγήσουν και κανένας δεν έχει 

ακόµα δηµοσιοποιήσει αυτά τα αρχαία πράγµατα ούτε τα έχει παρουσιάσει στους ανθρώπους. 

Επειδή οι περισσότεροι από τους προγόνους των Κινέζων επέζησαν [τότε κατά τη διάρκεια της 

πληµµύρας], ένα κοµµάτι του αρχαίου πολιτισµού έχει σωθεί. 

 

Στο παρελθόν, η αρχαία κινέζικη φυλή δεν ήταν συγκεντρωµένη σε αυτό που είναι τώρα η κοιλάδα 

του Κίτρινου Ποταµού. Αντ’ αυτού, βρισκόταν στην περιοχή Σιντζιάνγκ. Η πιο ακµάζουσα περίοδος 

εκείνου του πολιτισµού εµφανίστηκε σε αυτή την περιοχή. Επειδή ήταν κοντά το όρος Κουνλούν, 

το έδαφος στις γειτονικές περιοχές ήταν πολύ ψηλά. Η στάθµη του νερού του µεγάλου 

κατακλυσµού εκείνη την περίοδο έφτασε τόσο ψηλά όσο δύο χιλιάδες µέτρα, βυθίζοντας ολόκληρη 

τη γη. Αλλά όταν η µεγάλη πληµµύρα εξαπολύθηκε, πολλοί άνθρωποι επέζησαν διαφεύγοντας στο 

όρος Κουνλούν, περισώζοντας µερικά πράγµατα του αρχαίου πολιτισµού. Αυτά περιλάµβαναν, 

παραδείγµατος χάριν, τα διαγράµµατα Χέτου και Λουόσου, το Ταϊτζί, τα αρχικά οκτώ Τριγράµµατα 

(Μπάγκουα) και άλλα πράγµατα που µερικοί άνθρωποι στην Κίνα ακόµα δεν µπορούν να 

καταλάβουν καθώς και µερικές αρχαίες µορφές τσιγκόνγκ που οι σηµερινοί άνθρωποι ξέρουν. 

 

Θέτοντας το απλά, το τσιγκόνγκ δεν είναι κάτι που εφευρέθηκε από τους σηµερινούς ανθρώπους. 

Είναι κοµµάτι προϊστορικού πολιτισµού, και υπάρχει σχετικά περισσότερο από αυτό στην Κίνα. 

Αλλά στο παρελθόν δεν λεγόταν τσιγκόνγκ. Πώς λεγόταν τότε; Λεγόταν «καλλιέργεια» (Σιούλιαν). 

Φυσικά, η καλλιέργεια διαιρείται σε επίπεδα, και στο επίπεδο της συνηθισµένης ανθρώπινης 

κοινωνίας, οι άνθρωποι µπορούν να ξέρουν µόνο πώς να θεραπευτούν, πώς να έχουν καλή φυσική 

κατάσταση ή πώς να καταστήσουν τα σώµατά τους υγιή. Έτσι µερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ το 

χρησιµοποιούν αυτό για να κάνουν καλά πράγµατα για τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, αυτοί οι 

δάσκαλοι του τσιγκόνγκ που µεταβιβάζουν τις µεθόδους τους στην κοινωνία, περιλαµβανοµένων 

και εκείνων που έχουν πάει σε άλλες χώρες, διδάσκουν πράγµατα µόνο στο επίπεδο της υγείας και 

της καλής φυσικής κατάστασης. ∆εν λέω ότι οι µέθοδοι τσιγκόνγκ που διδάσκουν οι άλλοι δεν είναι 

καλές. Σας λέω µόνο ότι δεν έχουν διδάξει πράγµατα σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, απλώς 

διδάσκουν πράγµατα για θεραπεία και υγεία, και τα έχουν συνδέσει µε την εµφάνιση µερικών 

υπερφυσικών ικανοτήτων. Καθώς θεραπεύουν, µερικές ασθένειες µπορούν να αφαιρεθούν µόνο 

µέσω υπερφυσικών µέσων, και γι’ αυτό κάποιες υπερφυσικές ικανότητες εµφανίζονται. 

 

«Υπερφυσική ικανότητα» είναι απλά ένας σύγχρονος όρος, και ουσιαστικά αναφέρεται στις 

έµφυτες ικανότητες ενός όντος. Με τη σηµερινή αυξανόµενη αφθονία υλικών πραγµάτων και την 

πρόοδο της επιστήµης, οι άνθρωποι δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στα πρακτικά πράγµατα, και 

εγκαταλείπουν όλο και περισσότερο τις έµφυτες ικανότητές τους και τα πράγµατα που έφεραν µαζί 

τους από τους πιο αρχαίους χρόνους. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, η µελλοντική επιστήµη και 

τεχνολογία πιθανότατα θα αναπτυχθούν περισσότερο ενώ τα ανθρώπινα όντα σταδιακά θα 

εκφυλιστούν. Τώρα υπάρχουν τραίνα, αυτοκίνητα και αεροπλάνα, έτσι κανένας δεν χρειάζεται να 

περπατήσει πολύ. Στο µέλλον, µε µεγαλύτερη εξέλιξη στα υλικά πράγµατα, τα ανθρώπινα όντα 

µπορεί να εκφυλιστούν µε πολύ σοβαρούς τρόπους. Εάν βγάλουµε συµπέρασµα από εκείνη τη 

«θεωρία της εξέλιξης», η επιφάνεια του ανθρώπινου σώµατος θα εκφυλιστεί πλήρως στο µέλλον, 

και στο τέλος τα ανθρώπινα άκρα θα παραµορφωθούν και θα ατροφήσουν, αφήνοντας µόνο ένα 

µεγάλο κρανίο. Φυσικά, απλώς δίνω ένα παράδειγµα εδώ. Η ιδέα είναι ότι όλο και περισσότερα 

από τα ανθρώπινα έµφυτα, αρχικά πράγµατα εγκαταλείπονται. 

 



 3 

Η αρχαία κοινωνία της Κίνας δεν αναπτύχθηκε µε αυτόν τον τρόπο. Έτσι µερικοί άνθρωποι µπορεί 

να αναρωτηθούν: «εάν τα πράγµατα είχαν αναπτυχθεί σύµφωνα µε την αρχαία κινεζική κοινωνία, 

θα υπήρχε τεχνολογική πρόοδος;» Φυσικά, εάν προσπαθείτε να κατανοήσετε ένα άλλο είδος 

επιστήµης στα πλαίσια των υπαρχόντων επιστηµονικών και τεχνολογικών θεωριών, ποτέ δεν θα 

είστε σε θέση να το καταλάβετε. Πρέπει να βγείτε από τα όρια της σηµερινής επιστήµης εάν 

πρόκειται να κατανοήσετε την προσέγγιση µιας διαφορετικής επιστήµης. Και µέσα σε αυτό το άλλο 

είδος πολιτισµού, οι άνθρωποι θα σκέφτονταν ότι αυτή είναι πράγµατι η αναµενόµενη κατάσταση 

της κοινωνίας. Μερικοί άνθρωποι έχουν πει: «εάν τα πράγµατα είχαν αναπτυχθεί σύµφωνα µε την 

κοινωνία της αρχαίας Ανατολής, θα υπήρχαν αυτοκίνητα και αεροπλάνα; Χθες πέταξα από το 

Χονγκ Κονγκ στη Σιγκαπούρη, και µου πήρε µόλις πάνω από τρεις ώρες. Ήταν γρήγορο! Η 

ανθρωπότητα έχει αναπτυχθεί σε ένα πολύ προχωρηµένο στάδιο. Θα ήταν το ίδιο εάν τα πράγµατα 

ακολουθούσαν τον τρόπο της αρχαίας κινεζικής κοινωνίας;» 

 

Στην πραγµατικότητα, οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι διαφορετικές µέθοδοι επιστήµης επιφέρουν 

διαφορετικούς τρόπους επιστηµονικής ανάπτυξης. Παραδείγµατος χάριν, υποθέστε ότι τα 

πράγµατα ήταν να αναπτυχθούν σύµφωνα µε την αρχαία κινέζικη κοινωνία. Όπως ξέρετε, η 

άσκηση του τσιγκόνγκ µπορεί να αναπτύξει τις έµφυτες δυνατότητες του ανθρώπινου σώµατος. Με 

άλλα λόγια, η εξάσκηση του τσιγκόνγκ µπορεί να µετατρέψει άυλα πράγµατα σε απτά, και τελικά 

να µετατρέψει αυτά που είναι αόρατα σε ορατά, και όλο αυτό µπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση 

οργάνων ή σύγχρονων επιστηµονικών ή τεχνολογικών µέσων. Όταν πρωτοµπαίνετε σε µια 

κατάσταση ηρεµίας στον διαλογισµό του τσιγκόνγκ, δεν αισθάνεστε πολλά. Αλλά όταν ηρεµήσετε 

τελείως, ανακαλύπτετε ότι αν και το εξωτερικό του σώµατός σας δεν έχει κινηθεί, το εσωτερικό του 

σώµατός σας κινείται και θα αισθανθείτε την κίνηση µέσα. Και αυτή η κίνηση, η µόλις αντιληπτή 

στο ξεκίνηµα, θα γίνεται όλο και περισσότερο εµφανής µέχρι που τελικά θα είναι τόσο εµφανής 

που η συνείδησή σας µπορεί να την ελέγξει, επιφέροντας κατά συνέπεια µια µετάβαση από το άυλο 

στο απτό. Έτσι τελικά, αυτή η συνείδηση και η αίσθηση µπορούν σιγά-σιγά να γίνουν απτές καθώς 

ένας ασκούµενος συνεχίζει να ανυψώνεται. Υπάρχουν ακόµα πολυάριθµες ουσίες που φέρουν 

ενέργεια και οι οποίες υπάρχουν στο σύµπαν που η σηµερινή επιστήµη και η τεχνολογία δεν 

µπορούν να ανιχνεύσουν. Καθώς αυτές οι ενέργειες ενισχύουν συνεχώς τον ασκούµενο, αυτές οι 

αόρατες, άµορφες ουσίες γίνονται βαθµιαία απτές, και τότε οι άνθρωποι µπορούν να τις δουν και 

ακόµα να τις χρησιµοποιήσουν. Εάν αυτή η πορεία ακολουθηθεί, σίγουρα η ποιότητα του 

ανθρώπου θα ανυψωθεί. Στο παρελθόν, οι µαθητές ονοµάζονταν µελετητές του Κοµφούκιου, και 

πριν αρχίσει το µάθηµα απαιτούνταν να καθίσουν σε διαλογισµό, να ρυθµίσουν την αναπνοή τους, 

και να ηρεµήσουν το νου τους προτού διαβάσουν τα βιβλία τους. Έτσι ήταν πραγµατικά στο 

παρελθόν. Στην αρχαία Κίνα η ρύθµιση της αναπνοής και η ηρεµία του νου ήταν σηµαντικά για 

τους ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωµάτων. Έτσι σε µια τέτοια κατάσταση ύπαρξης, οι 

άνθρωποι µπορούν να κάνουν πολλά πράγµατα που δεν θα µπορούσαν να κάνουν κανονικά, και 

αυτό πλησιάζει πολύ την καλλιέργεια του τσιγκόνγκ. Μια τέτοια κουλτούρα πάντα διαπότιζε τα 

µυαλά των αρχαίων Κινέζων. 

 

Φυσικά, µόλις ανέφερα ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναρωτιούνται: «αν αυτή η πορεία της 

ανάπτυξης είχε ακολουθηθεί, θα υπήρχαν ακόµα αεροπλάνα και τρένα;» Οι διαφορετικές 

κατευθύνσεις της επιστηµονικής ανάπτυξης µπορούν να οδηγήσουν την επιστήµη σε διαφορετικούς 

τόπους. Έτσι σκεφτείτε το, ο καθένας: Εάν οι άνθρωποι µπορούσαν να µετεωρίζονται και να 

πετούν, θα υπήρχε ακόµα η ανάγκη για χρήση αεροπλάνων και τραίνων; Άνθρωποι µε τέτοιες 

ικανότητες υπάρχουν στην Κίνα, στην Ινδία, και στις ΗΠΑ, και υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός 

τέτοιων ανθρώπων ανάµεσα στους ασκούµενους του Φάλουν Γκονγκ. Πώς µπόρεσαν [να 

αποκτήσουν αυτές τις ικανότητες]; Όταν όλα τα ενεργειακά κανάλια στο σώµα ενός ανθρώπου 

ανοίξουν – όταν δεν υπάρχει κανένα µέρος µπλοκαρισµένο – το άτοµο αυτό θα είναι σε θέση να 

µετεωρίζεται. Φυσικά, η σηµερινή επιστηµονική έρευνα δεν µπορεί να το εξηγήσει. Στην 

πραγµατικότητα, κανένας δεν τολµά να το µελετήσει από φόβο µήπως τον περιγελάσουν – και 

εποµένως χάσει τη φήµη του – από αυτούς τους αποκαλούµενους «επιστήµονες» που δεν το 
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πιστεύουν. Όπως ξέρετε, πριν από λίγο καιρό ένας Αµερικανός ήρθε στη Σιγκαπούρη να 

παρουσιάσει ένα σόου, και πολλοί από σας µπορεί να τον είδατε να µετεωρίζεται. Αυτό το 

φαινόµενο πραγµατικά υπάρχει – οι άνθρωποι είναι ικανοί να µετεωρίζονται. Έτσι σκεφτείτε το, ο 

καθένας: Στο παρελθόν, οι Κινέζοι έλεγαν ότι ένα άτοµο είναι σε θέση να εµφανιστεί από το 

πουθενά και να εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ ήταν ικανοί να 

ταξιδέψουν από αυτό το µέρος σε εκείνο το µέρος – µια απόσταση χιλιάδων µιλίων – όλα σε λίγα 

δευτερόλεπτα. Γιατί ήταν ικανοί να το κάνουν αυτό; Φυσικά, υπάρχουν πολλά άγνωστα πράγµατα 

που πρέπει να εξηγηθούν µε µεγάλη λεπτοµέρεια, αλλά δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες σήµερα. Σε 

γενικές γραµµές λέω ότι οι διαφορετικές µορφές επιστηµονικής ανάπτυξης οδηγούν σε διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Παραδείγµατος χάριν, µε ένα αεροπλάνο µπορεί να είστε σε θέση να πετάξετε από 

το Χονγκ Κονγκ στη Σιγκαπούρη σε τρεις ώρες, αλλά αυτό το άτοµο µπορεί να µετεωριστεί µόλις 

καθίσει και να είναι ικανός να πετάξει ως εδώ σε περίπου δέκα λεπτά. Έτσι δεν χρειάζεται να 

κατασκευάσει ένα τέτοιο βαρύ µηχάνηµα. Όσον αφορά αυτά τα πράγµατα, πραγµατικά δεν είναι 

παραµύθια και πολλά πράγµατα που οι άνθρωποι δεν µπορούν ακόµα να εξηγήσουν έχουν βαθµιαία 

επιβεβαιωθεί από την επιστήµη. Ακόµα κι αν ήσασταν ικανοί να φτάσετε σε αυτό το σηµείο, δεν θα 

µπορούσατε να καταλάβετε την πορεία που ένας διαφορετικός τύπος επιστήµης παίρνει στα 

πλαίσια της σηµερινής επιστήµης. 

 

Φυσικά, θέτοντάς το µε σύγχρονους όρους, το τσιγκόνγκ είναι ένας επιστηµονικός κλάδος. 

Επιπλέον, είναι µια πολύ αρχαιότερη επιστήµη και σε ένα ανώτερο επίπεδο. Πολλοί επιστήµονες 

είχαν το θάρρος να προχωρήσουν και να επικυρώσουν την επιστήµη του ανθρώπινου σώµατος και 

την αρχαία επιστήµη, επειδή είδαν την πραγµατική ύπαρξη των φαινοµένων του τσιγκόνγκ. 

 

Φυσικά, υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται να αναγνωρίσουν το τσιγκόνγκ. Μπορώ να πω σε 

όλους τους παρόντες εδώ, οι οποίοι είναι οι ασκούµενοι του Φάλουν Γκονγκ, ότι όταν λέτε σε 

άλλους να έρθουν να µάθουν Φάλουν Γκονγκ, µερικοί από αυτούς µπορεί να µην το πιστέψουν και 

ίσως ακόµη και να εναντιωθούν. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Γιατί; Επειδή η ανθρώπινη κοινωνία 

απλά υπάρχει σε αυτή την κατάσταση των αντικρουόµενων δυισµών. Εάν όλοι πίστευαν στο 

τσιγκόνγκ, εάν όλοι πίστευαν στον Νόµο του Φο, και εάν όλοι µπορούσαν να κάνουν καλλιέργεια, 

η ανθρώπινη κοινωνία θα έπαυε να υπάρχει, και όλοι θα γίνονταν ουράνια όντα και Θεοί. Ακριβώς 

επειδή υπάρχουν εκείνοι που είναι ενάντια σε αυτό και εκείνοι που δεν είναι, εκείνοι που πιστεύουν 

σε αυτό και εκείνοι που δεν πιστεύουν, µπορεί να διαµορφωθεί αυτή η κοινωνία της διαµάχης και 

της αµοιβαίας παραγωγής και αµοιβαίας παρεµπόδισης. Όλα τα επαγγέλµατα και όλες οι 

απασχολήσεις, περιλαµβάνοντας τα πάντα στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία, έχουν αµφότερα 

θετικά και αρνητικά στοιχεία που υπάρχουν ταυτόχρονα. Όταν θέλετε να κάνετε ένα καλό πράγµα, 

ένα κακό πράγµα είναι σίγουρο πως υπάρχει εκεί να σας περιµένει, και πρέπει να υπερνικήσετε 

δυσκολίες προτού µπορέσετε να εκπληρώσετε αυτό το καλό πράγµα. Και φυσικά, ούτε και να 

κάνετε το κακό δεν είναι εύκολο, εφόσον υπάρχουν εθνικές νοµοθεσίες και καλοί άνθρωποι να 

χρησιµεύουν ως έλεγχος. Συνεπώς έτσι έχουν τα πράγµατα, κάτι το οποίο είναι φυσικό. Αυτό είναι 

επειδή σε αυτό το σύµπαν, υπάρχουν δύο αντίθετες ουσίες διαφορετικών φύσεων, και η επέκτασή 

τους προς τα κάτω δίνει αφορµή για τη θεωρία του ταϊτζί– το γιν και το γιανγκ. Όσο περισσότερο 

επεκτείνεται προς τα κάτω, εµφανίζεται η αρχή της αµοιβαίας παραγωγής και της αµοιβαίας 

παρεµπόδισης. Αυτή η αρχή της αµοιβαίας παραγωγής και της αµοιβαίας παρεµπόδισης 

εκδηλώνεται κυρίως στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία. Γι’ αυτό υπάρχουν εκείνοι που δεν 

πιστεύουν στην αρχαία επιστήµη για την οποία µόλις µίλησα και εκείνοι που πιστεύουν. Το ίδιο 

ισχύει και για τον Νόµο του Φο που µεταδίδω σήµερα: Υπάρχουν άνθρωποι που τον υποστηρίζουν 

και άνθρωποι που τον αντιµάχονται, και αυτό επίσης είναι φυσιολογικό. Όλοι θα αντιµετωπίσετε 

αυτό που έχω περιγράψει, και νοµίζω ότι δεν είναι λόγος για ανησυχία. 

 

Μόλις τώρα προχώρησα περαιτέρω και επεκτάθηκα τόσο πριν µιλήσω για την ιστορία του Φάλουν 

Γκονγκ. Το τσιγκόνγκ που οι άνθρωποι γνωρίζουν σήµερα είναι επίσης µια αρχαία επιστήµη. 

Περιλαµβάνει το Φάλουν Γκονγκ, το οποίο είναι από τον προϊστορικό πολιτισµό. ∆εν είναι ότι ο Λι 
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Χονγκτζί έφτιαξε κάτι έτσι από παρόρµηση και το µετέδωσε σε όλους σας. Αυτό θα έφερνε ζηµιά 

στους ανθρώπους. Τώρα υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι δάσκαλοι που εξαπατούν τους ανθρώπους, και 

βλάπτουν τους άλλους όπως επίσης και τον εαυτό τους. Επειδή γενικά όταν το γκονγκ εκπέµπεται 

δεν ταξιδεύει σε αυτή τη διάσταση, τα συνηθισµένα µάτια ενός ανθρώπου δεν µπορούν να το δουν, 

και έτσι υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι δάσκαλοι που εξαπατούν τους ανθρώπους. Είναι όπως τα µάτια 

ψαριών που είναι ανακατεµένα µε µαργαριτάρια – το αληθινό και το ψεύτικο είναι ανακατεµένα 

µαζί. Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που δεν πίστευαν στο τσιγκόνγκ στην αρχή, και τώρα 

εναντιώνονται σε αυτό ακόµη περισσότερο. Ειδικότερα, η ηθική των σηµερινών ανθρώπων είναι 

διεφθαρµένη και υπάρχουν για όλα αµφότερες οι αυθεντικές και οι ψεύτικες εκδόσεις – υπάρχουν 

ακόµη και ψεύτικα εµπορικά αγαθά για να µην αναφέρουµε το τσιγκόνγκ. Φυσικά, το τσιγκόνγκ 

δεν είναι κάτι που κάποιος µπορεί απλά να πάει και να δηµιουργήσει και να εξαπατήσει τους 

ανθρώπους µε αυτό – κάνοντάς το αυτό θα προκαλέσει ζηµιά στους άλλους και στον ίδιον. Κι αυτό 

γιατί οι απατεώνες δεν γνωρίζουν τι θα δηµιουργηθεί εξασκώντας το. Φυσικά, εάν δεν µπορέσουν 

να δηµιουργήσουν τίποτα, τότε δεν πειράζει. Αλλά εάν πραγµατικά δηµιουργήσουν κάτι, θα 

µπορούσε να βάλει τους ανθρώπους σε επικίνδυνη θέση. Αυτός είναι ο κίνδυνος που οι ψεύτικες 

µέθοδοι του τσιγκόνγκ θέτουν στους ανθρώπους. 

 

Τότε πώς προέκυψε το Φάλουν Γκονγκ; Και πότε εµφανίστηκε; Εάν κάποιος ήταν να το ψάξει προς 

τα πίσω, θα ήταν απίστευτα µακρύ, και οι συνηθισµένοι άνθρωποι θα το έβρισκαν απίστευτο όταν 

θα άκουγαν για αυτό. Έτσι δεν θα µιλήσω για αυτά τα πράγµατα προς το παρόν, αλλά βαθµιαία θα 

τα γνωρίσετε. Αλλά µπορώ να σας πω ότι σε µια προϊστορική περίοδο της ανθρωπότητας, το 

Φάλουν Γκονγκ χρησιµοποιήθηκε µια φορά ως ο κυρίαρχος Νόµος του Φο που έσωζε τους 

ανθρώπους στον κόσµο. Όπως ο Σακιαµούνι έσωζε τους ανθρώπους δυόµισι χιλιάδες χρόνια πριν, 

το Φάλουν Γκονγκ πρόσφερε σωτηρία σε όλες τις ζωές στη γη. Μία πολύ µεγάλη περίοδος ιστορίας 

έχει περάσει από τότε που δηµοσιοποιήθηκε για την ανθρωπότητα. Η ιστορία εξαρχής είναι πολύ 

µεγάλη, και αυτό το καθιστά ακόµη πιο δύσκολο για τους σηµερινούς ανθρώπους να γνωρίζουν για 

αυτό. Η ιστορία του Φάλουν γκονγκ είναι πολύ µακροχρόνια και χρονολογείται πίσω, από πάρα 

πολύ παλιά. 

 

Γιατί µπόρεσε να δηµοσιοποιηθεί σήµερα; Φυσικά, µπορώ να το εξηγήσω µόνο στο πιο ρηχό και 

επιφανειακό επίπεδο. Είδα µια κατάσταση. Ποια κατάσταση; Συγκεκριµένα, ενώ η ανθρώπινη 

κοινωνία έχει γνωρίσει µια αυξανόµενη αφθονία υλικών πραγµάτων και τη γρήγορη ανάπτυξη της 

επιστήµης, η ανθρώπινη ηθική έχει φθίνει δραµατικά. Επειδή όλοι οι άνθρωποι σήµερα πιστεύουν 

στην επιστήµη, πιστεύουν ότι η σύγχρονη επιστήµη κατέχει την αλήθεια. Αλλά οι άνθρωποι δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει κάτι, δηλαδή, ότι η σύγχρονη επιστήµη δεν είναι ολοκληρωµένη. 

Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά πράγµατα που η επιστήµη δεν έχει ανακαλύψει, και υπάρχουν πολλά 

πράγµατα που [λανθασµένα] έχουν απορριφθεί από την επιστήµη. Και υπάρχουν πολλοί 

στενόµυαλοι άνθρωποι που χρησιµοποιούν αυτή την ατελή επιστήµη για να επιτεθούν σε 

φαινόµενα που οι άνθρωποι πιστεύουν, αν και είναι ανίκανοι να τα εξηγήσουν µε την επιστήµη. 

Ωστόσο, αυτά τα ανεξήγητα φαινόµενα εκδηλώνονται ακλόνητα και χειροπιαστά σε αυτή την υλική 

διάσταση της ανθρώπινης κοινωνίας. Η σύγχρονη επιστήµη δεν έχει το θάρρος να τα αναγνωρίσει. 

Επειδή η επιστήµη δεν τα αναγνωρίζει, πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στην επιστήµη, που έχουν 

τις ίδιες ιδέες, επίσης εναντιώνονται σε αυτά. Αλλά αυτή η επιστήµη είναι πάρα πολύ ατελής. 

Παραδείγµατος χάριν, για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι η αρετή είναι σηµαντική. Τώρα 

πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι «αρετή» είναι απλά να έχεις ένα είδος καλοκάγαθης 

ευαισθητοποίησης στον νου και µια προσδοκία οι άνθρωποι να φθάσουν από µια πνευµατική 

προοπτική – και δεν το έχουν σκεφτεί πολύ πέρα από αυτό. Αλλά σας λέω ότι, τα πάντα στο 

σύµπαν αποτελούνται από ύλη, επιτρέποντάς της έτσι να παίζει ρόλο στα πράγµατα. Η αρετή έχει 

πραγµατική, υλική ύπαρξη, και εκδηλώνεται ως ένα αµιγές και χειροπιαστό υλικό. Στο παρελθόν, οι 

άνθρωποι στην ανατολή, και ειδικά οι παλιοί στην Κίνα, θεωρούσαν σηµαντική την αύξηση της 

αρετής. Οι νέοι δεν το καταλαβαίνουν. «Γιατί να συγκεντρώνεται η αρετή; Πώς να µαζέψεις την 

«αρετή»; «Πώς µπορείς να µαζέψεις κάτι άµορφο;» Στην πραγµατικότητα, µπορώ να σας πω ότι 
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έχει µορφή, µόνο που το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να το δει επειδή υπάρχει σε άλλη διάσταση. 

Και είναι πάντα εκεί. Όταν κάνετε καλά πράγµατα, συσσωρεύετε αρετή. Και όταν υποφέρετε 

δυσκολίες, συσσωρεύετε αρετή. Πηγαίνει µε τον άνθρωπο από ζωή σε ζωή, καθορίζοντας τη 

µελλοντική πορεία του. Μερικοί άνθρωποι γίνονται υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι λόγω αυτής, 

µερικοί κάνουν περιουσία λόγω αυτής και µερικοί είναι πολύ επιτυχηµένοι στις επιχειρήσεις λόγω 

αυτής. Όλα αυτά οφείλονται στο ότι είχατε συσσωρεύσει αρετή νωρίτερα ή στις προηγούµενες ζωές 

σας, έτσι ευλογείστε στην παρούσα ζωή. Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι λιγότερο εύποροι 

από άλλους; Είναι ακριβώς επειδή δεν έχουν τόση αρετή όπως οι άλλοι, επειδή δεν έχουν 

συσσωρεύσει τόση πολύ. Αυτός είναι ο λόγος. Έτσι η αρετή είναι κάτι εξαιρετικά σηµαντικό. 

Μόλις τώρα µίλησα για τις ατέλειες της επιστήµης. Η επιστήµη είναι ανίκανη να ξεπεράσει αυτή 

την υπάρχουσα υλική διάσταση στην οποία η ανθρώπινη φυλή κατοικεί, και δεν µπορεί να 

ανακαλύψει άλλες διαστάσεις. Αλλά υπάρχουν πολλοί ειδικοί, αξιοσηµείωτοι επιστήµονες που 

έχουν συνειδητοποιήσει την ύπαρξη άλλων χωροχρόνων. Αν και δεν µπορούν ακόµα να κάνουν 

αυτή τη σηµαντική ανακάλυψη, έχουν πάντως µια χονδρική θεωρητική εξήγηση για τους άλλους 

χωροχρόνους και έχουν διατυπώσει αυτές τις ερωτήσεις – και πιστεύουν στην ύπαρξη άλλων 

χωροχρόνων. Τότε, µήπως υπάρχουν ζωές σε αυτούς τους χωροχρόνους; Πώς µοιάζουν αυτές οι 

ζωές; Ποιες είναι οι µορφές ύπαρξής τους; Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ του εκεί χρόνου και 

αυτού στη διάστασή µας; Ποιες είναι οι ιδέες σε εκείνη τη διάσταση, πώς µοιάζουν οι ζωές της, και 

ποιες µορφές παίρνει η ύλη της; – Πώς είναι αυτά; Όλα αυτά είναι άγνωστα στην επιστήµη των 

σηµερινών ανθρώπινων όντων. Η σύγχρονη επιστήµη δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη άλλων 

διαστάσεων, ούτε αναγνωρίζει την ύπαρξη της αρετής. Εποµένως για σκεφτείτε: Επειδή οι 

άνθρωποι πιστεύουν έντονα στην επιστήµη, δεν θα πιστέψουν στην ύπαρξη κάποιου πράγµατος εάν 

η επιστήµη το αρνηθεί. Συνεπώς, δεν είναι η επιστήµη ο υπεύθυνος παράγοντας για την τεράστια 

πτώση της ανθρώπινης ηθικής; Ο λόγος είναι ότι, όταν άνθρωποι αναφέρονται στην αρετή και ότι 

πρέπει να την συσσωρεύετε και να την εκτιµάτε, πολλοί άνθρωποι µε σύγχρονα µυαλά λένε: «Λέτε 

ανόητες προλήψεις. Όλα αυτά είναι προλήψεις. Εµείς πιστεύουµε στην επιστήµη, κι όχι σε αυτά τα 

προληπτικά πράγµατα». Κοιτάξτε, όλοι, αυτή την επιστήµη που έχει χρησιµοποιηθεί ως ρόπαλο µε 

το οποίο έχει κτυπηθεί ανελέητα το πιο ουσιώδες κοµµάτι των ανθρώπινων όντων. Εποµένως, 

µπορείτε να πείτε ότι η επιστήµη είναι τέλεια; Όπως µόλις ανέφερα, η υλική ζωή των ανθρώπων 

είναι τώρα πολύ πλούσια. Γιατί τότε µειώνεται η ηθική; Ακριβώς επειδή η σηµερινή επιστήµη είναι 

ανίκανη να αποδείξει την ύπαρξη άλλων διαστάσεων και υψηλότερων όντων, ανίκανη να αποδείξει 

ότι οι άνθρωποι θα µετενσαρκωθούν και θα αντιµετωπίσουν ανταπόδοση, και ανίκανη να αποδείξει 

την ύπαρξη της αρετής. Γι’ αυτό οι άνθρωποι τολµούν να κάνουν κακά πράγµατα. Πολλοί από τους 

σηµερινούς ανθρώπους πιστεύουν ότι: «όλα αυτά είναι προλήψεις και µη επιστηµονικά». Οι 

άνθρωποι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη των Θεών, και έτσι τολµούν να κάνουν κακά πράγµατα. ∆εν 

πιστεύουν στην ανταπόδοση, και έτσι νοµίζουν ότι όλα αυτά είναι προλήψεις. Αυτό είναι το 

µεγαλύτερο πρόβληµα που προκαλείται από τις ανεπάρκειες της σύγχρονης επιστήµης. 

 

Εφόσον µιλώ για οτιδήποτε µου έρχεται στο µυαλό, όταν έφτασα στο ζήτηµα της προέλευσης του 

Φάλουν Γκονγκ µόλις τώρα, συνέχισα για να επεξηγήσω αυτό το ζήτηµα. 

 

Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά πράγµατα που συζητούνται στην κοινότητα των καλλιεργητών που 

δεν µπορούν να αναφερθούν στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά στη συνηθισµένη 

ανθρώπινη κοινωνία, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν δει ή έχουν ακούσει ορισµένα 

πράγµατα. Μπορεί να έχουν δει κάτι περιστασιακά ή να έχουν αισθανθεί κάτι ανεξήγητο, ή µπορεί 

να έχουν συναντήσει κάτι ασυνήθιστο. Όµως κανείς ποτέ δεν έχει προσπαθήσει να εξακριβώσει 

αυτά τα πράγµατα και να τα µελετήσει µε συστηµατικό τρόπο. 

 

Πριν λίγη ώρα, ήταν ένας µαθητής εδώ πάνω στην έδρα που είπε ότι αυτός ο Φα είναι εξαιρετικά 

πολύτιµος. Εδώ σας έχω πει πάρα πολλά, έτσι αυτοί που δεν έχουν διαβάσει το Τζούαν Φάλουν 

µπορεί να θελήσουν να το διαβάσουν, και ίσως να καταλάβετε για το [τι λέω]. Το Τζούαν Φάλουν 

περιέχει τις αρχές του Φα, και ο Φα είναι, φυσικά, για να µεταδοθεί στους καλλιεργητές. Πολλοί 
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άνθρωποι θα θεωρήσουν ότι η καλλιέργεια είναι κάτι δύσκολο να κάνουν. Στην πραγµατικότητα, η 

ίδια η καλλιέργεια δεν είναι δύσκολη. Η εγκατάλειψη των συνηθισµένων ανθρώπινων σκέψεων και 

οι προσκολλήσεις είναι το δυσκολότερο. Τι είναι η συνηθισµένη ανθρώπινη σκέψη; Παραδείγµατος 

χάριν, το πρώτο πράγµα που ένας καλλιεργητής πρέπει να είναι ικανός να κάνει είναι να 

συγκρατηθεί από το να χτυπήσει κάποιον όταν του επιτεθεί και να συγκρατηθεί από το να βρίσει 

κάποιον όταν τον βρίσουν. Οι συνηθισµένοι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να το κάνουν αυτό επειδή 

είναι συνηθισµένοι άνθρωποι. Ένας καλλιεργητής όµως πρέπει να είναι ικανός. Επιπλέον, πρέπει να 

είστε ικανοί να κάνετε τα ακόλουθα: όταν οι άλλοι σας αγριεύουν, να µην παραπονιέστε και να µην 

κρατάτε καµιά µνησικακία και να το παίρνετε ελαφρά, και ακόµα να γελάτε και να το ξεχνάτε· ή 

ακόµα όταν κάποιος σας κτυπά, σιωπηλά να ευχαριστείτε αυτό το άτοµο που σας κτυπά. Οι 

συνηθισµένοι άνθρωποι θα σκέφτονταν ότι αυτό είναι απλά αδύνατο: «Πώς µπορεί κάποιος να 

είναι έτσι; Πρέπει να είναι µαλθακός». Όµως στην πραγµατικότητα, όταν κάποιος σας αγριεύει, σας 

δίνει αρετή – αληθινή και απτή αρετή. Σε αυτό το σύµπαν, υπάρχουν πολυάριθµες τεράστιες ουσίες 

που τα ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να δουν µε γυµνό µάτι και η σηµερινή επιστήµη επίσης δεν 

µπορεί να τις ανακαλύψει. Αυτές οι πολυάριθµες, πολύ µικροκοσµικές ουσίες όλες έχουν 

νοηµοσύνη και ζωή, ελέγχουν όλα τα κατώτερα όντα και συγχρόνως ισορροπούν τα πάντα σε αυτό 

το σύµπαν. Επιπλέον, αυτό το σύµπαν έχει µια αρχή, που είναι: δεν υπάρχει κανένα κέρδος χωρίς 

απώλεια, και για να κερδίσει κάποιος πρέπει να χάσει. Όταν κάποιος θέλει να πάρει κάτι, θα συµβεί 

µια ανταλλαγή, και αυτό αποκαλείται «κέρδος και απώλεια». Πώς χάνει κάποιος; Σε αυτή τη 

διάσταση, οι συνηθισµένοι άνθρωποι δεν µπορούν να το δουν, αν και µερικές φορές θα είναι ικανοί 

να το αισθανθούν. Σε γενικές γραµµές οι άνθρωποι θα αποκτήσουν αυτό που θέλουν, αφότου έχουν 

δώσει από τον εαυτό τους µε τη µορφή σκληρών προσπαθειών. Αυτούς που δεν θέλουν να δώσουν 

από τον εαυτό τους και επιδιώκουν να πάρουν µε το ζόρι αυτά που θέλουν, οι Θεοί θα τους κάνουν 

να ανταποδώσουν το ίδιο. Παραδείγµατος χάριν, πείτε ότι κάποιος παίρνει πράγµατα από τους 

άλλους ή κάποιος χτυπά κάποιον άλλο. Αυτή είναι µια περίπτωση κάποιου που θέλει µε το ζόρι να 

κερδίσει κάτι χειροπιαστό ή άλλο, και δεν θα σκεφτεί να αποζηµιώσει το θιγόµενο πρόσωπο. 

Ωστόσο, αυτό το σύµπαν θα αναγκάσει το άτοµο που κέρδισε να αντισταθµίσει [τα πράγµατα]· 

αυτό το άτοµο θα πρέπει να χάσει ακόµα κι αν δεν το θέλει. Κατά ποία έννοια θα χάσει; Σε αυτή 

την πλευρά έχετε χτυπήσει κάποιον, έχετε εκµεταλλευτεί άλλους, ή έχετε πάρει πράγµατα που δεν 

είναι δικά σας. Έτσι το πόσο πολύ έχετε κερδίσει θα είναι το πόση αρετή θα πετάξει προς το άλλο 

άτοµο από την περιοχή του σώµατός σας σε µια άλλη διάσταση, και η αρετή µπορεί να ανταλλαχτεί 

για υλικά συµφέροντα ή χρήµατα. Με άλλα λόγια, όταν ένα άτοµο αναγκάζεται να χάσει κάτι, το 

άλλο άτοµο θα τον αποζηµιώσει. Οι συνηθισµένοι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να το δουν αυτό, έτσι 

τολµούν να κάνουν κακά πράγµατα. Πολλοί άνθρωποι εξαπατούνται από άλλους στις επιχειρήσεις 

ή αναγκάζονται να χάσουν, αλλά εάν αυτό δεν συνέβη σε αυτούς ως αποτέλεσµα της απώλειας της 

αρετής τους επειδή έκαναν κάτι λανθασµένο, τότε µετά από µια χρονική περίοδο θα κερδίσουν το 

ίδιο ποσό ως αποζηµίωση. Και αυτή είναι η αποζηµίωση που αυτοί που έχουν προκαλέσει τις 

απώλειες στους άλλους αναγκάζονται να δώσουν, αλλά οι άνθρωποι το θεωρούν συνήθως ως 

τυχαίο ή ως αποτέλεσµα των προσπαθειών τους. Τα ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να δουν τους 

πραγµατικούς λόγους. Εδώ σας λέω ότι η αρετή είναι εξαιρετικά πολύτιµη, και µπορεί να 

µετασχηµατιστεί σε οτιδήποτε. Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγµατα επειδή 

η επιστήµη είναι ανίκανη να τα δει, και αυτό είναι ένας από τους λόγους για την δραµατική πτώση 

στα ανθρώπινα ηθικά πρότυπα. Αλλά οι συµπαγείς και τεράστιες ουσίες και τα υψηλότερα όντα σε 

αυτό το σύµπαν πραγµατικά εξισορροπούν τα πάντα µέσα στο σύµπαν. Όταν χάνετε αυτό που δεν 

πρέπει να χάσετε, θα πάρετε αποζηµίωση ή ανταµοιβή. Ένα άτοµο θα χάσει ακόµα κι αν δεν θέλει, 

διότι αυτό που είναι στην άλλη πλευρά λειτουργεί, και αυτό που είπα λίγο πριν ήταν ένα απλό 

παράδειγµα αυτού. Στην πραγµατικότητα το θύµα θα κερδίσει ακόµη περισσότερο. Γι’ αυτό µερικές 

φορές λέω ότι δεν είναι απαραιτήτως κακό πράγµα να βιώσετε λίγη δυσκολία. Στο παρελθόν, οι 

ηλικιωµένοι, και ειδικότερα όλοι οι παλιοί στην Κίνα, έλεγαν, «τώρα δοκιµάζετε λίγη δυσκολία, 

και στο χρόνο µπροστά σας θα είστε µια χαρά». Και πραγµατικά έτσι είναι τα πράγµατα. Ο Ιησούς 

είπε ότι όταν κάποιος χτυπά στο αριστερό µάγουλο, πρέπει να του προσφέρετε και το δεξί. Μερικοί 

άνθρωποι δεν µπορούν να το καταλάβουν. Πραγµατικά, υπάρχουν τώρα πολλοί Καθολικοί και 
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εκείνοι της χριστιανικής πίστης που δεν µπορούν να το καταλάβουν. Ποια είναι η λογική πίσω από 

αυτό; Ο Ιησούς µίλησε για αυτό µόνο στο επιφανειακό επίπεδο και δεν εξήγησε τις βαθύτερες 

έννοιές του. Αυτό που σήµαινε ήταν ότι όταν σας χτυπά κάποιος σε αυτήν την πλευρά, σας δίνει 

αρετή και σας βοηθά να εξαλείψετε κάρµα από τις αδικίες. Κατόπιν εφόσον ο επιτιθέµενος δεν έχει 

ακόµα καλµάρει εντελώς, εάν του προσφέρετε το άλλο µάγουλό σας και τον αφήσετε να το 

χτυπήσει, δεν σας βοηθά να εξαλείψετε κάρµα και σας δίνει αρετή; Όταν υποφέρετε, το κάρµα στο 

σώµα σας εξαλείφεται. Όλοι οι άνθρωποι δηµιουργούν κάρµα. Μερικοί άνθρωποι έχουν πάρει ζωές, 

προσέβαλαν άλλους, έβρισαν άλλους, µίσησαν κάποιον, έκαναν κάτι κακό, και τα λοιπά – όλα 

έχουν ως αποτέλεσµα το κάρµα. Είναι µια µαύρη ουσία, και υπάρχει γύρω από το ανθρώπινο σώµα. 

Αυτό καθορίζει πότε ένα άτοµο θα υποφέρει και θα αρρωστήσει, ή θα αντιµετωπίσει πρόβληµα, ή 

θα αποτύχει στην επιχείρηση, ή θα δεχτεί επίθεση ή κατάρες από άλλους, ή πολλά, πάρα πολλά 

άλλα είδη βασάνων. Όλα αυτά προκαλούνται από το κάρµα. Όταν κάποιος σας χτυπά ή σας 

εκµεταλλεύεται, όχι µόνο θα σας δοθεί αρετή από τον επιτιθέµενο, αλλά επιπρόσθετα, καθώς 

υποφέρετε πόνο, το µαύρο κάρµα σας θα µετατραπεί σε αρετή. Έτσι µία πράξη έχει ως αποτέλεσµα 

δύο κέρδη. Ένα καθηµερινό άτοµο, µπορεί να έχει δύο κέρδη. Αλλά για έναν καλλιεργητή, αυτό 

είναι µια δοκιµασία που πρέπει να περάσει. Εάν περάσει το τεστ αυτής της επίπονης δοκιµασίας 

καλά, το σίνσινγκ του θα βελτιωθεί. Και η βελτίωση του σίνσινγκ του σηµαίνει το ανέβασµα του 

επιπέδου του, έτσι το γκονγκ του θα αυξηθεί και η αρετή του θα µετατραπεί σε γκονγκ. Έχω 

εξηγήσει λεπτοµερώς την αρχή τώρα, αλλά στην καλλιέργειά σας, από εσάς εξαρτάται να κάνετε το 

σωστό. 

 

Στην πραγµατικότητα, όχι µόνο έχω µεταδώσει τον Φα, αλλά έχω επίσης κάνει κάτι που κανείς 

άλλος δεν έχει κάνει ποτέ. Έχω αφήσει αληθινά στους ανθρώπους µια σκάλα για τον ουρανό. Όσο 

καλλιεργείστε ακολουθώντας αυτόν τον Μέγα Νόµο, θα επιτύχετε σίγουρα την ολοκλήρωση. 

Κανένας στο παρελθόν ποτέ δεν δίδαξε αυτόν τον Φα, πολύ λιγότερο µεταξύ των ανθρώπινων 

όντων. Εάν δεν το πιστεύετε, µπορείτε να ψάξετε όλα τα κείµενα εκεί έξω, από τα αρχαία µέχρι τα 

σηµερινά, στην Κίνα ή στο εξωτερικό. Είτε πρόκειται για το Τάο Τε Τζινγκ, την Αγία Γραφή ή τις 

Βουδιστικές σούτρες – κανένα από αυτά δεν διδάσκει τον Φα κατ’ αυτό τον τρόπο, 

αποκαλύπτοντας όλα τα ουράνια µυστικά. 

 

Ο Σακιαµούνι είναι ένας Φο, και οι άνθρωποι θεωρούν ότι αυτό που άφησε πίσω ο Βούδας 

Σακιαµούνι είναι ο Νόµος του Φο. Όµως ο ίδιος ο Βούδας Σακιαµούνι είπε: «Καθόλη τη διάρκεια 

της ζωής µου, δεν έχω αφήσει πίσω κανέναν Νόµο». Οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τι εννοούσε, έτσι 

ο Βουδισµός Ζεν υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένας Νόµος. [Ο Ζεν – ο νόµος Ζεν δίδαξε ότι] εάν 

ο Βούδας Σακιαµούνι δεν άφησε καν πίσω κάποιον Νόµο, τότε ό,τι και να πει κάποιος – όποιος κι 

αν είναι αυτός – δεν είναι Νόµος του Φο. Το να µιλά για αυτό είναι απαγορευµένο, και τίποτα που 

εκφράζεται δεν είναι Νόµος του Φο. Αυτό ήταν µια απολύτως άστοχη κατανόηση. Τότε τι εννοούσε 

ο Βούδας Σακιαµούνι όταν είπε αυτό; Ο Βούδας Σακιαµούνι είναι θεότητα, και είχε µετενσαρκωθεί 

στην ανθρώπινη κοινωνία για να σώσει ανθρώπους. Όταν θα έφθανε στην Ολοκλήρωση θα γινόταν 

ένας Φο, έτσι οι λέξεις του έφεραν µαζί τους τη φύση του Φο. Αν και αυτό που δίδαξε δεν ήταν ο 

Νόµος του Φο που καθοδηγεί συστηµατικά την καλλιέργεια, οι λέξεις µε τη φύση του Φο είναι 

οµοίως αρχές του Νόµου σε εκείνο το επίπεδο. Αλλά αυτός δεν ήταν ο θεµελιώδης Νόµος του 

συστηµατικού σύµπαντος. Επίσης, τα ιερά κείµενα που καταρτίστηκαν από τις κατοπινές γενεές, 

στην πραγµατικότητα ήταν αποσπασµατικά και χωρίς σύστηµα. Έτσι είναι πράγµατι τα πράγµατα. 

Πάνω από δυόµισι χιλιάδες χρόνια πριν ο Βούδας Σακιαµούνι απηύθυνε τις λέξεις του στους 

ανθρώπους εκείνου του καιρού, και είδε το πώς θα ήταν οι άνθρωποι σήµερα. Έτσι ο Βούδας 

Σακιαµούνι είπε τότε ότι ο Νόµος του δεν θα λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της Τελικής Περιόδου 

του Ντάρµα. Στην πραγµατικότητα, οι σηµερινοί άνθρωποι δεν µπορούν πλέον να καταλάβουν τι 

είπε ο Βούδας Σακιαµούνι. 

 

Το ίδιο πράγµα ισχύει για τη Βίβλο στις ∆υτικές θρησκείες: οι άνθρωποι δεν µπορούν πλέον 

αληθινά να την καταλάβουν, διότι τα µυαλά των σύγχρονων ανθρώπων έχουν γίνει πολύ 
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περίπλοκα. Οι άνθρωποι το κατανοούν µε τέτοιο τρόπο – που όλα είναι βασισµένα στους 

συναισθηµατισµούς που αντιµετωπίζουν και στο προσωπικό συµφέρον – και έτσι οι σηµερινοί 

άνθρωποι αντίθετα δεν καταλαβαίνουν τις αληθινές εσωτερικές έννοιες. 

 

Λέω σε όλους ότι το βιβλίο Τζούαν Φάλουν είναι πραγµατικά κάτι πολύτιµο. Κανένα άλλο βιβλίο 

που βρίσκεται ανάµεσα στα ανθρώπινα όντα δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτό. Κι αυτό επειδή είναι 

ένα βιβλίο καλλιέργειας, ένας πολύ σοβαρός Μεγάλος Νόµος που µπορεί να καθοδηγήσει τους 

ανθρώπους στην Ολοκλήρωση. Μόλις τώρα µερικοί άνθρωποι είπαν ότι όταν παίρνετε το Τζούαν 

Φάλουν και το διαβάζετε, κάθε λέξη του λάµπει µε χρυσό φως. Πιστεύω ότι εάν µπορείτε διαρκώς 

να συνεχίζετε την καλλιέργεια και να είστε επιµελείς µέχρι την Ολοκλήρωση, τότε κατά τη 

διάρκεια που κάνετε επιµελή προσπάθεια και όπως καλλιεργείστε, θα δείτε και θα βιώσετε πολλές, 

πάρα πολλές αισθήσεις και σκηνές που οι συνηθισµένοι άνθρωποι δεν µπορούν να δουν ή να 

βιώσουν. Σε αυτό το σηµείο θα ανακαλύψετε τι πραγµατικά είναι αυτό το βιβλίο. Ανεξάρτητα από 

το πώς µιλώ για αυτό εδώ, είναι ακόµα εγώ που µιλώ. Εάν µιλήσω περισσότερο για αυτό, θα 

αρχίσει να ακούγεται απίστευτο. Έτσι πιστεύω ότι είναι καλύτερο να αφεθείτε στη δική σας 

κατανόηση και να το επιβεβαιώσετε οι ίδιοι. Θέλω µόνο να σας πω ότι αυτός ο Φα είναι εξαιρετικά 

πολύτιµος. 

 

Όταν άρχισα να µεταδίδω αυτόν τον Φα, πολλά υψηλού επιπέδου όντα και µεγάλα φωτισµένα όντα 

προσπάθησαν να µε αποτρέψουν από το να το κάνω, λέγοντας: «Η ανθρώπινη ηθική έχει ξεπέσει 

σε τέτοιο σηµείο, και όµως εσύ ακόµα θέλεις να δηµοσιοποιήσεις κάτι τόσο καλό. ∆εν το 

παρουσίασες κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της ανθρωπότητας, και τον δηµοσιοποιείς 

και τον µεταδίδεις τώρα». Οι Θεοί όλοι σκέφτονταν µε αυτόν τον τρόπο. 

 

Αλλά λάβετε υπόψη αυτό. Μόλις µίλησα για το κάρµα και την αρετή. Το κάρµα και η αρετή 

µεταφέρονται και τα δύο όταν οι άνθρωποι περνούν από µετενσάρκωση. Ένας άνθρωπος δεν 

µπορεί να µεταφέρει τίποτα από τη ζωή του εκτός από αυτά τα πράγµατα, τα οποία τον ακολουθούν 

στον κύκλο της µετενσάρκωσης. Μιλώντας για τη µετενσάρκωση, θέλω να σας πω ότι οι θρησκείες 

µιλούν για ανθρώπους που πηγαίνουν σε άλλες διαστάσεις µετά το θάνατο· ιδιαίτερα στις 

θρησκείες της ανατολής µιλούν για το εξάπτυχο µονοπάτι της µετενσάρκωσης. Οι άνθρωποι 

µπορούν πράγµατι να µετενσαρκωθούν. Αυτό είναι αλήθεια. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία για αυτό 

στην κοινότητα των καλλιεργητών, και όλοι κατανοούν την έννοια καθαρά. Γιατί υπάρχει η 

µετενσάρκωση; Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: «Όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι, αυτό είναι όλο, έτσι 

δεν είναι;» Αυτό που πεθαίνει είναι το µέρος που αναπτύσσεται από την κατανάλωση των 

ανθρώπινων τροφών µετά από τη γέννηση, η ίδια η ανθρώπινη ζωή δεν είναι νεκρή. 

 

Για να το θέσουµε µε έναν τρόπο που οι σύγχρονοι άνθρωποι µπορούν να καταλάβουν, σκεφτείτε 

το ως εξής: Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από υλικά επιφανειακά στρώµατα που περιλαµβάνουν 

µοριακά σωµατίδια. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ο αέρας που περιβάλλει τον πλανήτη Γη, το ξύλο και 

το τσιµέντο, ο σίδηρος και το ατσάλι στα κτήρια είναι όλα επιφανειακά υλικά που αποτελούνται 

από διαφορετικά µοριακά σωµατίδια. Ακολούθως τα µόρια αποτελούνται από άτοµα και τα άτοµα 

αποτελούνται από νετρόνια, ηλεκτρόνια, και πυρήνες. Πηγαίνοντας πιο κάτω από τους πυρήνες, τα 

κουάρκς συγκροτούν πυρήνες, και οι πυρήνες αποτελούνται από νετρίνος. Εάν προσπαθήσετε να 

ανιχνεύσετε πιο κάτω, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι υπάρχει εκεί. Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, 

µόνο η σάρκα στην υλική επιφανειακή διάσταση που αποτελείται από µοριακά σωµατίδια 

αποβάλλεται, είναι όπως τα ρούχα που βγάζετε. Τα µέρη του σώµατος τα φτιαγµένα από άτοµα, 

πυρήνες, και υλικά µικρότερα από τα κουάρκς δεν είναι καθόλου νεκρά. ∆εν είναι δυνατό να 

πεθάνουν µαζί µε το επιφανειακό σώµα. Σκεφτείτε το: όταν ένας πυρήνας διασπάται, µια πυρηνική 

έκρηξη θα συµβεί ως αποτέλεσµα. Όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, θα µπορούσε να υπάρχει µια 

δύναµη τόσο ισχυρή να αναγκάσει τους πυρήνες να διασπαστούν; Όταν η σηµερινή επιστήµη 

προτίθεται να διασπάσει τους πυρήνες, απαιτούνται πολύ υψηλή θερµότητα και µια ισχυρή 

σύγκρουση για να διευκολύνουν την αλλαγή. Πώς θα µπορούσε ένα συνηθισµένο ανθρώπινο σώµα 
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να έχει τόσο ισχυρή ενέργεια για να επιφέρει αυτή τη διάσπαση; Η θερµοκρασία ενός κρεµατόριου 

σίγουρα δεν είναι αρκετά υψηλή για να αναγκάσει τους πυρήνες να διασπαστούν. Με άλλα λόγια, 

οι πιο µικροκοσµικές ουσίες που αποτελούν το ανθρώπινο σώµα δεν µπορούν να καταστραφούν 

από τη φωτιά σε έναν φούρνο καύσης. Εάν θα µπορούσε πραγµατικά να διασπάσει τους πυρήνες 

στο σώµα σας, θα συνέβαινε πυρηνική έκρηξη. Εάν τα πυρηνικά υλικά µέσα στο ανθρώπινο σώµα 

εκραγούν, θα προκαλούσαν την καταστροφή µιας µεγάλης πόλης. Είναι ένα άτοµο, και η ενέργειά 

του είναι τεράστια. Τότε γιατί αυτό δεν έχει συµβεί ποτέ; Αυτό µας λέει ότι τα ατοµικά στοιχεία 

µέσα στο ανθρώπινο σώµα δεν έχουν καταστραφεί. 

 

Όπως γνωρίζετε, οι πυρήνες και τα άτοµα είναι ιδιαίτερα ραδιενεργά όσον αφορά τους ανθρώπους. 

Με άλλα λόγια, είναι ένα είδος ενέργειας. Στην πραγµατικότητα, όµως, οι ουσίες οι ακόµα πιο 

µικροσκοπικές, όπως τα κουάρκς, έχουν ακόµα ισχυρότερη ραδιενέργεια από τους πυρήνες, και 

κανένας δεν ξέρει πόσες φορές ισχυρότερη είναι η ακτινοβολία των νετρίνων από αυτή των 

κουάρκς. Όσο µικρότερο είναι το σωµατίδιο, τόσο ισχυρότερη η ενέργειά του. Μπορώ να σας πω 

ότι το γκονγκ που καλλιεργείτε περιέχει ισχυρά άτοµα, νετρόνια, και ακόµη περισσότερες 

µικροσκοπικές ουσίες. Γιατί το γκονγκ που αναπτύσσετε µπορεί να θεραπεύσει ασθένειες; Γιατί 

µπορεί να αλλάξει το ανθρώπινο σώµα; Γιατί µπορούν οι καλλιεργητές να εκτελέσουν τόσα πολλά 

θαύµατα; Είναι επειδή το γκονγκ και οι υπερφυσικές ικανότητες αποτελούνται από αυτές τις ουσίες 

υψηλής ενέργειας. Επιπλέον, αυτές οι ουσίες, που αναπτύσσονται µέσα από τη καλλιέργεια ενός 

Ορθού Νόµου, είναι ζωντανές, έχουν καλοκάγαθη φύση, ελέγχονται από την κύρια συνείδηση του 

καλλιεργητή και κατευθύνονται από τον νου του. Είναι αντίθετα από τα κακόβουλα, καταστρεπτικά 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την πυρηνική διάσπαση που γίνεται χρησιµοποιώντας τα 

επιστηµονικά µέσα. Η δύναµη που απελευθερώνεται από την έκρηξη µιας ατοµικής βόµβας 

χρησιµοποιώντας επιστηµονικά µέσα είναι κακόβουλη. ∆εν ακολουθεί µια συγκεκριµένη 

κατεύθυνση, είναι επιζήµια για τα ανθρώπινα όντα και τις άλλες ζωές και είναι καταστρεπτική στο 

ανθρώπινο βιοτικό περιβάλλον. Η ενέργεια που εκπέµπεται από τους καλλιεργητές, αντίθετα, είναι 

συνειδητή και µπορεί να έχει θετική επίδραση. Ερευνητές από την Κινεζική Ακαδηµία των 

Επιστηµών έκαναν κάποτε δοκιµές πάνω µου για να βγάλουν µια αξιολόγηση, και µπόρεσαν να 

ανιχνεύσουν εκπεµπόµενη ενεργειακή ύλη όταν δίδασκα τον Φα. Το Ίδρυµα Υψηλής Ενεργειακής 

Φυσικής της Κινεζικής Ακαδηµίας Επιστηµών ειδικεύεται στην έρευνα φυσικής υψηλής ενέργειας. 

Τοποθέτησαν συσκευές στις τέσσερις γωνίες του χώρου του συνεδρίου, καθώς επίσης και σε 

διάφορα σηµεία στη µέση του χώρου. Ένα όργανο τοποθετήθηκε επίσης πάνω στο τραπέζι πίσω 

από το σηµείο όπου δίδασκα τον Φα. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, βρήκαν ότι οι ενέργειες που 

εξέπεµπα περιείχαν ισχυρά νετρόνια καθώς και άτοµα. Φυσικά, αυτό ήταν το πόσο µακριά 

µπορούσαν να πάνε µε τη δοκιµή τους, εφόσον δεν είχαν τα όργανα για περισσότερες 

µικροσκοπικές ουσίες. Αυτό που τους εξέπληξε ήταν ότι τα ενεργειακά πεδία που εξέπεµπα 

διανέµονταν οµοιόµορφα και η ενέργεια µπορούσε να κατευθυνθεί. Στη σηµερινή επιστηµονική 

έρευνα, είναι γνωστό ότι όταν πυρηνική ύλη εκπέµπεται, δεν έχει µια συγκεκριµένη κατεύθυνση 

και κανένας δεν γνωρίζει που θα πάει. Επίσης, είναι ισχυρότερη πιο κοντά [στο σηµείο της 

έκρηξης] και πιο αδύναµη όσο µακραίνει. Η ακτινοβολία προξενεί ζηµιά στα πάντα εντός του 

πεδίου της. Σαφώς, η σύγχρονη επιστήµη δεν είναι τέλεια και η τυφλή πίστη σε αυτήν θα κάνει 

υπερβολική ζηµιά στην ανθρωπότητα. 

 

Μόλις τώρα εξήγησα ότι η ανθρώπινη ζωή δεν πεθαίνει µαζί µε το φυσικό σώµα, έτσι η ψυχή ενός 

ανθρώπου θα ελευθερωθεί καθώς το σαρκικό σώµα σε αυτή τη διάσταση πεθαίνει. Ήταν σε µια 

διαφορετική διάσταση αρχικά και συγχωνεύτηκε µε το ανθρώπινο σώµα µόνο σε αυτή τη διάσταση 

την ώρα της γέννησης. Όταν το σώµα σε αυτήν τη διάσταση πεθαίνει, η ψυχή ελευθερώνεται. 

Εποµένως ο κύκλος της επαναγέννησης για τον οποίο οι θρησκείες έχουν µιλήσει είναι επίσης 

πραγµατικός. Μια ζωή µπορεί να µετενσαρκωθεί στον κύκλο της επαναγέννησης. Ένα άτοµο 

µπορεί να µετενσαρκωθεί επανειληµµένα ως άνθρωπος ή να µετενσαρκωθεί ως αντικείµενο, ως 

ζώο ή ακόµα και ως υψηλότερη ύπαρξη ή ως κάτι άλλο. 
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Ο Βουδισµός µιλά για το ξεκλείδωµα των Πέντε ∆υνάµεων, µεταξύ των οποίων είναι η Ουράνια 

Όραση, η Όραση της Σοφίας, η Όραση του Νόµου και η Όραση του Φο. Όταν η Όραση του Νόµου 

σας ξεκλειδώνεται, ο κόσµος µπροστά στα µάτια σας δεν θα είναι όπως [είναι εδώ]. Πώς θα είναι 

τότε; Θα διαπιστώσετε ότι τα µάτια σας είναι ικανά, εντός του επιπέδου σας, να δουν µέσα από 

οποιοδήποτε αντικείµενο και θα διακρίνετε ακόµη περισσότερες µικροσκοπικές ουσίες. Θα 

διαπιστώσετε ότι όλα τα αντικείµενα είναι ζωντανά. Όταν αυτά τα αντικείµενα συνειδητοποιήσουν 

ότι µπορείτε να τα δείτε, θα επικοινωνήσουν µαζί σας, χρησιµοποιώντας γλώσσα και σκέψη για να 

επικοινωνήσουν. Μερικοί συνηθισµένοι άνθρωποι µπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό είναι παράλογο ή 

πολύ καλό για να είναι αληθινό. Φυσικά, αυτά είναι ζητήµατα καλλιέργειας, και διδάσκονται στους 

µαθητές του Φάλουν Ντάφα. Είστε όλοι καλλιεργητές, δεν µιλώ σε συνηθισµένους ανθρώπους. ∆εν 

θα µπορούσα έτσι απλά να πω αυτά τα πράγµατα σε συνηθισµένους ανθρώπους. Πολλοί 

συνηθισµένοι άνθρωποι δεν θα τα πίστευαν. 

 

Έτσι λοιπόν θα διαπιστώσετε ότι η ζωή ενός αντικειµένου µπορεί να ήταν ένας άνθρωπος στο 

παρελθόν. Είχε πεθάνει και µετενσαρκώθηκε ως αντικείµενο. Σε αυτό το σηµείο θέλω να πω κάτι. 

Ένας άνθρωπος φέρνει το κάρµα όπως επίσης και την αρετή µαζί του, καθώς µετενσαρκώνεται. 

Καθώς η ηθική των σηµερινών ανθρώπων µειώνεται, οι άνθρωποι έχουν όλο και λιγότερη αρετή 

και όλο µεγαλύτερα ποσά κάρµα. Λόγω του τρόπου που οι ζωές µετενσαρκώνονται από τη µία 

µορφή στην άλλη, αν ρίξετε τώρα µια µατιά, θα δείτε ότι όχι µόνο τα ανθρώπινα όντα αλλά και τα 

αντικείµενα έχουν µαύρο κάρµα. Μια ζωή θα φέρει αυτό το κάρµα καθώς µετενσαρκώνεται στον 

κύκλο της επαναγέννησης, κι έτσι ένα αντικείµενο µπορεί να φέρει κάρµα που θα µπορούσε να 

κάνει κάποιον να αρρωστήσει. Στην ανθρώπινη διάσταση το κάρµα εκδηλώνεται ως µικροσκοπικοί 

ιοί. Σήµερα το κάρµα είναι τόσο άφθονο που οτιδήποτε µπορεί να το έχει. Μπορεί να γνωρίζετε, 

στο παρελθόν όταν ένας κινέζος αγρότης έκοβε το χέρι του ενώ δούλευε στα χωράφια, έπαιρνε λίγο 

χώµα, το έβαζε στην πληγή και δεν του έδινε άλλη σηµασία. Σύντοµα η πληγή θα θεραπευόταν. 

Σήµερα είναι καλύτερα να µην αγγίξετε καν το χώµα [όταν κοπείτε]. Ακόµη και µε το µικρότερο 

άγγιγµα ένα συνηθισµένο άτοµο µπορεί να µολυνθεί, µπορεί η πληγή να γίνει πυώδης και µπορεί 

ακόµη και να πεθάνει από τέτανο. Γιατί συµβαίνει αυτό; Αυτό δείχνει ότι το χώµα σήµερα είναι 

ποτισµένο µε κάρµα. Εποµένως όταν κάποιος δει τη Γη από µια υψηλότερη διάσταση, το κάρµα 

φαίνεται παντού – κύµατα πάνω σε κύµατα από αυτό. Επειδή το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να το 

δει οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα πράγµατα είναι εντάξει. 

 

Όλοι γνωρίζουν για τη γρίπη, σωστά; Βασικά, η γρίπη ξεσπά όταν µια συστάδα από κάρµα υψηλής 

πυκνότητας κυλάει πάνω από µια περιοχή. Ο καρκίνος, το AIDS και τα παρόµοια, είναι κακοήθεις 

καρµικές ασθένειες που έχουν συγκεκριµένο στόχο – για παράδειγµα, το ΑIDS στοχεύει τις 

ελεύθερες ερωτικές σχέσεις και την οµοφυλοφιλική συµπεριφορά – και αυτά είναι κάρµα ακόµα 

υψηλότερης πυκνότητας. Μιλώντας γενικά, σε µέρη µε περισσότερο κάρµα οι άνθρωποι θα 

αρρωστήσουν. Επιδηµίες θα ξεσπάσουν σε οποιαδήποτε περιοχή έχει κάρµα υψηλής πυκνότητας 

και αυτό το µέρος δοκιµάζεται λόγω της µεγάλης ποσότητας κάρµα που δηµιουργήθηκε από τα 

ανθρώπινα όντα. 

 

Γιατί µιλώ για αυτό; Έχω δει ότι η ανθρώπινη ηθική έχει παρακµάσει δραµατικά και ότι εάν αυτό 

συνεχιστεί, τα ανθρώπινα όντα θα αντιµετωπίσουν ακόµα µεγαλύτερο κίνδυνο. Εάν οι Θεοί στους 

ουρανούς δεν θεωρούν τα ανθρώπινα όντα, ανθρώπινα, τότε επίκειται πραγµατικός κίνδυνος. Οι 

άνθρωποι πρέπει να ενεργούν σαν άνθρωποι – το να έχει κάποιος ανθρώπινη µορφή δεν τον κάνει 

απαραιτήτως άνθρωπο. Οι πίθηκοι, για παράδειγµα, έχουν µορφές παρόµοιες µε αυτές των 

ανθρώπων. Εάν τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν ανθρώπινους ηθικούς κανόνες και πρότυπα, οι Θεοί 

δεν θα τους αποκαλούν ανθρώπους, και σε αυτή την περίπτωση τα ανθρώπινα όντα βρίσκονται σε 

σοβαρό κίνδυνο. Κι αυτό επειδή τα ανθρώπινα όντα δηµιουργούνται και επίσης κυβερνώνται από 

τους Θεούς. Οι αρχικοί πολιτισµοί της ανθρωπότητας εµφανίστηκαν όταν οι Θεοί το θέλησαν να 

συµβεί. Όταν τα ανθρώπινα όντα παρεκκλίνουν από τους ανθρώπινους κανόνες, οι Θεοί τούς 

εξαλείφουν. Έχω διαπιστώσει ότι όπως τα ανθρώπινα όντα παρασύρονται µαζί µε το ρεύµα των 
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πραγµάτων, έχουν ασυνείδητα κάνει τα πάντα χειρότερα, γίνονται χειρότεροι οι ίδιοι, και αυτό είναι 

η αιτία που η κοινωνία χειροτερεύει. Και ειδικότερα, έχουν βρωµίσει την ανθρώπινη ηθική. Η πιο 

φανερή εκδήλωση σήµερα είναι ότι ο πολιτισµός έχει γίνει δαιµονικός οδηγώντας την ανθρώπινη 

φύση να γίνει κακοήθης. Ως αποτέλεσµα η οργανωµένη εγκληµατικότητα, η κατάχρηση 

ναρκωτικών ουσιών, το εµπόριο ναρκωτικών, η ακολασία και η οµοφυλοφιλία έχουν προκύψει 

στην κοινωνία. Οι άνθρωποι πνίγονται σε µια θάλασσα ψεµάτων και αµέτρητων διαστροφών. 

Ακόµα και µεγάλοι εγκληµατίες σήµερα δοξάζονται. Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά πράγµατα όπως 

αυτά. Σκεφτείτε το, ο καθένας: Είναι αυτό φυσιολογικό; Πόσο έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες ιδέες! 

Και δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά τα πράγµατα. Ισχυρή δαιµονική φύση τώρα υπάρχει στα µυαλά 

των ανθρώπων από όλα τα διαφορετικά τµήµατα της κοινωνίας. ∆ιδάσκω αυτόν τον Φα µε σκοπό 

την απελευθέρωση των ανθρώπινων όντων από αυτόν τον κίνδυνο, επιτρέποντάς τους να σωθούν 

µέσω της καλλιέργειας. Εάν µπορείτε αληθινά να καλλιεργηθείτε ως στο τέλος, µπορώ πραγµατικά 

να το καταστήσω δυνατό για εσάς να πετύχετε την Ολοκλήρωση. 

 

Μόλις τώρα ανέφερα µερικά φαινόµενα στην κοινωνία. Αυτή τη στιγµή, δεν είναι ότι θα ήθελα να 

κάνω κάτι για την κοινωνία, δεν είχα αυτή τη σκέψη. Ωστόσο αυτός ο Φα µπορεί να σώσει τους 

ανθρώπους, διδάσκει τους ανθρώπους να είναι καλοί, και µπορεί αληθινά να αλλάξει το Σίνσινγκ 

και τη θεµελιώδη φύση σας. Εποµένως, αν και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν καλλιεργούνται, 

όταν γνωρίσουν τις διδασκαλίες αυτού του Φα θα προσπαθήσουν να είναι καλοί άνθρωποι. Όταν οι 

άνθρωποι συνειδητοποιήσουν τι ζηµιά θα υποστούν εάν γίνουν κακοί (Χειροκρότηµα), θα 

προσπαθήσουν να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό σηµαίνει ότι όταν δηµοσιοποιείται ένας αληθινός 

Φα, σίγουρα θα ωφελήσει την κοινωνία. 

 

∆ιδάσκοντας τον Φα κατά τη διάρκεια των περασµένων χρόνων, έχω σταθεί στην ακόλουθη αρχή: 

Το κάνω αυτό από µια αίσθηση ευθύνης προς τους ανθρώπους και την κοινωνία. ∆εν έχω κάνει 

ποτέ απερίσκεπτα πράγµατα. Όπως γνωρίζετε, έπρεπε να ταξιδέψω από µακριά για να φθάσω στη 

Σιγκαπούρη και να διαδώσω τον Φα, αλλά δεν θέλω ούτε µια δεκάρα από εσάς. Σε λίγο θα φύγω, 

και αφήνω µόνο αυτόν τον Φα µε εσάς. Πολλοί µαθητές µε έχουν ρωτήσει: «∆άσκαλε, σε αυτό το 

σύµπαν υπάρχει µια αρχή που αποκαλείται «χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος, για να κερδίσει 

κάποιος πρέπει να χάσει, και µε την απώλεια κάποιος θα κερδίσει». Αλλά τελικά µας σώζετε χωρίς 

να ζητάτε τίποτα από µας, δίνοντάς µας τόσα πολλά καλά πράγµατα, µεταδίδοντας τον Φα σε µας, 

φροντίζοντάς µας ενώ κάνουµε καλλιέργεια, βοηθώντας µας να εξαλείψουµε το κάρµα, 

εγκαθιστώντας πολλά, πάρα πολλά πράγµατα στα σώµατά µας και λύνοντας πολυάριθµα 

προβλήµατα για µας σε διαφορετικά επίπεδα επειδή ‘‘η καλλιέργεια γίνεται από το άτοµο, το 

γκονγκ το χειρίζεται ο ∆άσκαλος’’ – εποµένως εσύ τι θέλεις;» Είπα ότι δεν θέλω τίποτα. Είµαι 

διαφορετικός από εσάς, διότι έχω έρθει συγκεκριµένα για να κάνω αυτό. Εάν µε ρωτήσετε τι θέλω, 

θέλω µόνο να δω αυτήν την καρδιά τη δική σας – µια καρδιά που θέλει να καλλιεργηθεί και µια 

καρδιά που ποθεί την καλοσύνη. (Χειροκρότηµα) 

 

Έχω πάρει πολύ χρόνο, έτσι δεν είναι; (Ο ∆άσκαλος γελά) Εάν υπάρχει ακόµα χρόνος µπορώ να 

µιλήσω λίγο περισσότερο. Υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές µέθοδοι καλλιέργειας του Φο. Όλοι 

γνωρίζετε ότι το Φάλουν Γκονγκ που ασκείτε στηρίζεται σε βουδιστικές αρχές – απλά δεν 

χρησιµοποιώ τη γλώσσα που χρησιµοποίησε ο Σακιαµούνι στο παρελθόν για να το διδάξω, και δεν 

θα ήταν δυνατό να το κάνω αυτό, επειδή η σηµερινή γλώσσα είναι διαφορετική. Έτσι µπορώ µόνο 

να χρησιµοποιήσω την ανθρώπινη γλώσσα τού σήµερα για να διδάξω τον Φα και τη µέθοδό µας. Ο 

Φα που διδάσκω σήµερα είναι διαφορετικός από τον Νόµο του Φο που δίδαξε ο Σακιαµούνι µια 

φορά κι έναν καιρό. Γιατί αυτό; Επειδή ο τρόπος καλλιέργειας που έχω δώσει στους καλλιεργητές 

και τα πράγµατα που στοχεύει η καλλιέργεια δεν είναι όπως του παρελθόντος. Υπάρχουν 

υψηλότερες απαιτήσεις για το σίνσινγκ και τα επίπεδα των καλλιεργητών, και η Θέση Καρπού είναι 

υψηλότερη, επειδή αυτό που διδάσκω είναι ο πλέον θεµελιώδης Νόµος του σύµπαντος. Οι λέξεις 

που ο Βούδας Σακιαµούνι χρησιµοποίησε εκείνη την περίοδο είχαν την Φύση του Φο και µπορεί να 

ειπωθεί ότι είναι ο Νόµος του Φο σε εκείνο το επίπεδο, αν και δεν είναι ο θεµελιώδης Νόµος ή η 
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υψηλότερη αλήθεια που δηµιούργησε το σύµπαν. Η υψηλότερη αλήθεια στο σύµπαν είναι το Τζεν 

Σαν Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα). Όλες οι ουσίες, όπως ο χάλυβας, ο σίδηρος, το ξύλο, 

η πέτρα, ο αέρας, το νερό και το χώµα, και αυτό περιλαµβάνει και όλη την µικροσκοπική ύλη, από 

τα αρχικά στοιχεία έως τις επιφανειακές τους ουσίες, όλα έχουν τη φύση του Τζεν Σαν Ρεν. Το Τζεν 

Σαν Ρεν διαποτίζει όλα τα όντα και όλες τις ουσίες ολόκληρου του σύµπαντος. Είναι η πλέον 

θεµελιώδης φύση του σύµπαντος. Έχω εξηγήσει την αλήθεια όσο πιο καθαρά γίνεται 

χρησιµοποιώντας την απλούστερη γλώσσα των σύγχρονων χρόνων. Ο Ντάφα είναι σαν µια 

πυραµίδα, που γίνεται απλούστερη προς την κορυφή και πιο ογκώδης και σύνθετη προς το 

κατώτατο σηµείο. Εποµένως τα ανθρώπινα και χαµηλότερα επίπεδα του σύµπαντος είναι 

περίπλοκα. Στο υψηλότερο σηµείο – η κορυφή του Νόµου του Φο – είναι το Τζεν Σαν Ρεν, τρεις 

λέξεις όλες και όλες. Όλες, από τις υψηλότερες ουσίες και τα στοιχεία στο σύµπαν, αποτελούνται 

από το Τζεν Σαν Ρεν – το πνεύµα του σύµπαντος, τη φύση του σύµπαντος, την αληθινή ουσία του 

Νόµου του Φο. Στο παρελθόν αυτό ήταν το υπέρτατο µυστικό. Ακόµα και πολλά υψηλότερα όντα 

δεν το ήξεραν. Αν και, όπως έχετε δει, έχω αποκαλύψει πολλά από τα ουράνια µυστικά στο βιβλίο 

µου, δεν τα έχω αποκαλύψει έτσι τυχαία. Εάν ο Λι Χονγκτζί είχε αποκαλύψει ουράνια µυστικά έτσι 

τυχαία, και είχε µιλήσει απερίσκεπτα και µετά όλοι ήταν ευτυχείς και αυτό ήταν όλο ή αν το 

σκεφτόσασταν ως µόνο κάποιες πληροφορίες που αποκτήσατε, τότε θα υπονόµευα τις αρχές του 

ουρανού εδώ. Εάν ήταν έτσι τα πράγµατα ο Λι Χονγκτζί δεν θα ήταν σε θέση να σταθεί εδώ 

σήµερα, θα είχε τιµωρηθεί και κανένας δεν θα ήξερε που θα ήταν. Ενώ διδάσκω τον Φα είµαι 

υπεύθυνος προς όλους ώστε να µπορείτε να καλλιεργηθείτε προς τα πάνω. Βάζοντας το σε 

εφαρµογή, µε συνέπεια είµαι υπεύθυνος στους ανθρώπους, και υπάρχουν πράγµατι πολλοί που 

έχουν καλλιεργηθεί καλά. Έτσι φαίνεται ότι αυτό που κάνω δεν είναι χωρίς σκοπό ή κάτι που 

γίνεται επιπόλαια στα καλά καθούµενα. Πραγµατικά, αυτή η υπόθεση κανονίστηκε πριν πολύ καιρό 

στην ιστορία, και οι ολικές προετοιµασίες ήταν µακροχρόνιες στο να δηµιουργηθούν. Σήµερα είστε 

σε θέση να καθίσετε εδώ και να ακούσετε τον Φα, και αυτό οφείλεται στο ότι έχετε αυτή την 

καρµική σύνδεση, και η ευκαιρία σας έχει φθάσει. Ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχετε 

µετενσαρκωθεί στον ανθρώπινο κόσµο, η ευκαιρία σας έχει φθάσει σήµερα, και γι’ αυτό µπορείτε 

να λάβετε τον Φα. 

 

Αν και ο Βούδας Σακιαµούνι δεν είδε πόσο µεγάλο είναι πραγµατικά αυτό το σύµπαν, ούτε πόσο 

µικροσκοπικό µπορεί να είναι, αυτό που είδε όµως ήταν στην πραγµατικότητα πολύ µικροσκοπικό. 

Είδε ότι µέσα σε ένα κόκκο άµµου υπάρχουν τρεις χιλιάδες χιλιόκοσµοι. Τι σηµαίνει «τρεις 

χιλιάδες χιλιόκοσµοι»; Για παράδειγµα, στον γαλαξία µας, ο Βούδας είδε ότι υπάρχουν τρεις 

χιλιάδες συστήµατα ανθρώπινων όντων µε [έναν] ουρανό και γη, και ότι µέσα σε αυτά τα 

συστήµατα ζωής υπήρχαν Θεοί και Φο και κοινωνίες όπως αυτή όπου οι άνθρωποι υπάρχουν. Μέσα 

σε κάθε χιλιόκοσµο υπάρχουν αµέτρητα όντα, όπως το σύστηµα µέσα στο οποίο τα θεία όντα και οι 

γήινοι άνθρωποι υπάρχουν. Ο Βούδας είπε ότι µέσα σε κάθε κόκκο άµµου υπάρχουν επίσης τρεις 

χιλιάδες χιλιόκοσµοι όπως αυτός. Τότε, σκεφτείτε το: Αυτό που ο Σακιαµούνι περιέγραψε είναι 

τόσο µικροσκοπικό και τόσο µεγαλοπρεπές. Αυτό δεν είναι κάτι υπερβολικά φανταστικό για να 

είναι αληθινό. Επιτρέψτε µου να σας το εξηγήσω. Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, και οι 

επιστήµονες τώρα έχουν ανακαλύψει ότι τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες µε 

τον ίδιο τρόπο. Πώς είναι αυτό διαφορετικό από τη περιστροφή της Γης γύρω από τον ήλιο; Είναι 

το ίδιο. Όταν ένα ηλεκτρόνιο διευρύνεται σε ένα µέγεθος τόσο µεγάλο όσο η Γη µας, θα δείτε ότι 

υπάρχουν ζωές σε αυτό, θα δείτε το πόσες ζωές υπάρχουν και τι µορφές αυτές οι ζωές 

προσλαµβάνουν. Σε ακόµη πιο µικροσκοπικά επίπεδα, υπάρχουν ακόµη περισσότερες 

µικροσκοπικές ζωές. Ο Σακιαµούνι είπε ότι ένας κόκκος άµµου περιέχει τρεις χιλιάδες 

χιλιόκοσµους. Εάν ανιχνεύσουµε προς τα κάτω µε αυτόν τον τρόπο, ακολουθώντας τη θεωρία που 

δίδαξε ο Σακιαµούνι – δηλαδή, ότι υπάρχουν τρεις χιλιάδες χιλιόκοσµοι σε έναν κόκκο άµµου – δεν 

είναι αλήθεια ότι και οι τρεις χιλιάδες χιλιόκοσµοι στον κόκκο άµµου έχουν κι αυτοί ποτάµια, 

ρυάκια, θάλασσες και ωκεανούς όπως στον ανθρώπινο κόσµο; Τότε τα ποτάµια, τα ρυάκια, οι 

θάλασσες, και οι ωκεανοί δεν έχουν κι αυτοί άµµο µέσα τους; Τότε και οι κόκκοι άµµου µέσα σε 

αυτά δεν περιέχουν επίσης τρεις χιλιάδες χιλιόκοσµους; Έτσι εάν αυτή η λογική ακολουθηθεί, δεν 
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είναι αλήθεια ότι η άµµος µέσα στην άµµο περιέχει επίσης τρεις χιλιάδες χιλιόκοσµους; Έχω 

διαπιστώσει ότι είναι τόσο πολυάριθµοι ώστε δεν υπάρχει κανένας τρόπος να µετρηθούν, και τα 

µεγάλα φωτισµένα όντα σε ακόµα πιο υψηλά επίπεδα όλα πιστεύουν ότι τα όντα και η ύλη γίνονται 

τόσο µικροσκοπικά που δεν υπάρχει τέλος σε αυτό. Τότε πόσο µικροσκοπική µπορεί να είναι η ύλη; 

Ακόµα και οι Θεοί και οι Φο σε πολύ υψηλά επίπεδα δεν µπορούν να δουν την προέλευση – τις 

πηγές που διαµορφώνουν την ύλη. Από αυτή την άποψη, η ανθρώπινη επιστήµη δεν είναι καν στο 

προσχολικό επίπεδο! Θα παραµείνει για πάντα στο σκοτάδι, και δεν µπορεί να συγκριθεί µε τον 

Νόµο του Φο. Η σύγχρονη επιστήµη µπορεί να αντιληφθεί µόνο σωµατίδια τόσο µικρά όσο τα 

νετρίνο και τα κουάρκς. Η σύγχρονη επιστήµη µόνο έχει ανιχνεύσει τα νετρίνο και κουάρκς. Στην 

πραγµατικότητα, δεν έχει κανέναν τρόπο να τα δει, δεν έχει µικροσκόπιο τόσο ισχυρό. Γι’ αυτό πριν 

από λίγο είπα ότι ο Βούδας Σακιαµούνι δεν είδε ποια είναι η αρχική πηγή της ύλης, ούτε ποιες είναι 

οι µεγαλύτερες ουσίες στο σύµπαν. Έτσι δήλωσε: «Είναι τόσο µεγάλο που δεν έχει εξωτερικό, και 

τόσο µικρό που δεν έχει εσωτερικό». Εννοώντας, αυτό το σύµπαν είναι τόσο µεγάλο που δεν έχει 

κανένα όριο, και τόσο µικρό που δεν υπάρχει τέλος στο πόσο µικροσκοπική µπορεί να είναι η ύλη. 

Ένας Ταθαγκάτα Φο είναι πολύ µεγαλοπρεπής, και όµως, ενώ µπορεί να δει τόσο µακριά, ακόµα 

δεν µπορεί να δει το τέλος. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι αυτό το σύµπαν είναι ευρύ και εκτεταµένο, και η συστατική ύλη τεράστια και 

περίπλοκη. Οπότε, όσον αφορά την προέλευση της ύλης, πραγµατικά δεν µπορεί πλέον να 

αποκαλεστεί «ύλη». Είναι η δύναµη του Φα ή η φύση του Τζεν Σαν Ρεν που διαµορφώνει τα αρχικά 

στοιχεία σε πρωτόγονες ουσίες, και αυτές, µε τη σειρά τους, µέσω του Τζεν Σαν Ρεν διαµορφώνουν 

στρώµατα επί στρωµάτων διαφορετικών επιπέδων των ουσιών, µέχρις ότου διαµορφώνεται ένα 

ακόµα µεγαλύτερο στρώµα ύλης, φθάνοντας µέχρι τα νετρίνος, τα κουάρκς, τους πυρήνες, τα 

άτοµα, τα µόρια, µέχρι τις επιφανειακές ουσίες που οι άνθρωποι τώρα κατανοούν. Όλα ενώνονται 

µαζί µέσω αυτής της φύσης, Τζεν Σαν Ρεν. Έτσι η απόλυτη αλήθεια αυτού του σύµπαντος είναι το 

Τζεν Σαν Ρεν, και αυτή είναι η ουσία του Νόµου του Φο. 

 

Είναι εύκολο να ειπωθούν οι τρεις λέξεις, αλλά εάν αυτός ο Φα επεκταθεί, είναι πραγµατικά 

µεγάλος. Το Τζεν περιέχει πάρα πολλές αρχές στα διαφορετικά επίπεδα, όπως το Σαν και το Ρεν 

επίσης περιέχουν πάρα πολλές αρχές στα διαφορετικά επίπεδα. Στο συνηθισµένο ανθρώπινο 

επίπεδο, το Τζεν περιλαµβάνει καλοσύνη, ορθότητα, πρότυπα συµπεριφοράς, σοφία, εµπιστοσύνη 

και πολλές άλλες ανθρώπινες αρχές. Το Σαν στο ανθρώπινο επίπεδο περιέχει συναίσθηµα (τσινγκ), 

και όλα αυτά είναι αρχές του Φα προερχόµενες από τον αληθινό, θεµελιώδη Μεγάλο Νόµο του 

σύµπαντος – το Τζεν Σαν Ρεν. 

 

Όσον αφορά το συναίσθηµα, εάν η ανθρωπότητα δεν είχε το συναίσθηµα, τα ανθρώπινα όντα θα 

ήταν στη µια από τις δύο καταστάσεις: είτε άκαρδοι όπως τα εξωγήινα όντα, είτε συµπονετικοί 

όπως οι Θεοί. Ένα ανθρώπινο ον είναι άνθρωπος ακριβώς επειδή έχει συναίσθηµα. Ένα άτοµο είναι 

ευτυχισµένο ή δυστυχισµένο κι αυτό οφείλεται στο συναίσθηµα. Ένα άτοµο συµπαθεί ή αντιπαθεί 

κάτι, είστε θυµωµένοι µε κάποιον ή φιλικοί µε κάποιον άλλο, είστε ευχαριστηµένοι που κάνετε κάτι 

ή θέλετε να κάνετε ένα ορισµένο χρηµατικό ποσό. Ή θέλετε να πάρετε µια καλή δουλειά στην 

κυβέρνηση – η προτίµησή σας προς όλα τα πράγµατα που θέλετε να κάνετε... θέλετε να κάνετε 

αυτό, εκείνο... τα πάντα στον ανθρώπινο κόσµο είναι µέσα στο συναίσθηµα. Και τα ανθρώπινα 

όντα πεισµατικά επιδιώκουν πράγµατα ακριβώς επειδή οδηγούνται από το συναίσθηµα. Σε αυτό το 

επίπεδο της ανθρώπινης κοινωνίας, ο Φα δηµιούργησε τα ανθρώπινα όντα και την ανθρώπινη 

διάσταση, και καθιέρωσε την ανθρώπινη κατάσταση. Η καλλιέργεια είναι ουσιαστικά το ζήτηµα 

της εγκατάλειψης της ανθρώπινης κατάστασης, ξεριζώνοντας τις προσκολλήσεις που οδηγούνται 

από το συναίσθηµα, παίρνοντάς τες βαθµιαία ελαφρά καθώς καλλιεργείστε, και έτσι αργά 

ανυψώνεστε. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται ότι η ζωή θα ήταν βαρετή χωρίς το συναίσθηµα – όχι 

πια ταινίες, κανένα ενδιαφέρον στο να βρείτε γοητευτικούς συντρόφους, να µην ποθείτε νόστιµα 

φαγητά – θα ήταν τόσο βαρετό. Θα σας πω, όµως, ότι έτσι φαίνεται όταν το βλέπετε από τη σκοπιά 

ενός συνηθισµένου ανθρώπου. Εάν ανυψωθείτε σε υψηλότερα επίπεδα, θα ανακαλύψετε την 
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όµορφη κατάσταση αυτών των επιπέδων, και θα ανακαλύψετε ότι τα πάντα είναι καλύτερα από ότι 

εδώ στον ανθρώπινο κόσµο. Τόσο πολύ καλύτερα, ώστε καµία λέξη δεν θα είναι ικανή να 

περιγράψει πόσο όµορφα είναι εκεί πάνω. Αλλά εάν θέλετε να απολαύσετε εκείνη την οµορφιά, θα 

πρέπει να απελευθερωθείτε από τις συναισθηµατικές, συνηθισµένες προσκολλήσεις που έχετε στα 

ανθρώπινα ενδιαφέροντα. Μόνο όταν εγκαταλείψετε τις συνηθισµένες ανθρώπινες προσκολλήσεις 

θα πάρετε τα καλύτερα πράγµατα. 

 

Είστε όλοι µαθητές µου, έτσι καθώς καλλιεργείστε µπορώ να καθορίσω πολύ υψηλά πρότυπα για 

σας. Καθώς προχωράτε µε την καλλιέργεια, προς το παρόν, µπορεί να µην είστε σε θέση να 

αφήσετε πολλές ανθρώπινες προσκολλήσεις, αλλά µην ανησυχείτε. Εάν όταν τελειώσω τη 

διδασκαλία του Φα σήµερα ο κάθε ένας σας ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, θα 

γινόσασταν Φο επιτόπου. (Χειροκρότηµα) Αλλά µεταξύ των αρχαρίων είναι δύσκολο για τον 

οποιονδήποτε να το κάνει αυτό. Είναι αδύνατο να εγκαταλειφθούν τα πάντα που είναι ανθρώπινα 

µε τη µία. Ο καθένας που κάθεται εδώ αισθάνεται καλά ακούγοντας τον Φα, και είναι πρόθυµος να 

µε ακούει να µιλάω, επειδή αυτό είναι το αποτέλεσµα της ισχυρής δύναµης µιας αληθινής 

εξάσκησης. Η ενέργεια µε έναν αληθινό τρόπο καλλιέργειας είναι συµπονετική, αρµονική, και 

ικανή να εξαγνίσει και να τακτοποιήσει όλα τα αρνητικά στοιχεία. Γι’ αυτό ο καθένας που κάθεται 

εδώ αισθάνεται καλά. Θα είστε σε θέση να κάνετε το ίδιο όταν αργότερα επιτύχετε ένα ορισµένο 

επίπεδο στην καλλιέργεια. ∆εν θα µπορείτε να το κάνετε στην αρχή επειδή υπάρχουν ακόµα πολλές 

προσκολλήσεις που δεν έχετε εγκαταλείψει και οι ορθές σας σκέψεις δεν είναι ακόµα ισχυρές. Όλοι 

οι συναισθηµατισµοί ανάµεσα στους ανθρώπους και οι διαµάχες που παράγονται από το συµφέρον 

που αντιµετωπίζετε στην ανθρώπινη κοινωνία θα σας εµποδίζουν ως ένα βαθµό. Θα αισθανθείτε 

άβολα στο σώµα σας ή και πολύ άσχηµα όταν εξαλείφετε κάρµα. Πώς θα συµπεριφερθείτε εν µέσω 

της δυσκολίας; Εάν κατορθώσετε να βελτιωθείτε και να µην αντιµετωπίσετε τις διαµάχες όπως θα 

το έκαναν οι συνηθισµένοι άνθρωποι, τότε βελτιώνετε και δυναµώνετε τις ορθές σας σκέψεις. Όταν 

κάποιος σας χτυπά, εάν µπορείτε να θυµηθείτε, «είµαι ασκούµενος, και όχι συνηθισµένο άτοµο. 

Έτσι δεν θα κάνω το ίδιο», τότε βελτιώνεστε. Εάν πράγµατι είστε ικανοί να µην ανταποδώσετε 

όταν σας χτυπήσουν και να µην βρίσετε όταν σας βλαστηµήσουν, αν όταν οι άλλοι σας 

ανταγωνίζονται για να προοδεύσουν κατορθώσετε να το πάρετε ελαφρά, τότε, ακόµα κι αν η 

διαφορά είναι µόνο µια σκέψη, είστε ήδη χίλια µίλια µακριά από τους συνηθισµένους ανθρώπους. 

Ωστόσο, εάν θέλετε να φθάσετε σε αυτό το σηµείο, πρέπει να κάνετε σταθερή πρόοδο καθώς 

καλλιεργείστε ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους. Μπορεί να πείτε, «θέλω να το επιτύχω 

αµέσως», αλλά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να εγκαταλείψετε τις προσκολλήσεις µέσα 

σε πραγµατικές εµπειρίες και τις δοκιµασίες, και µόνο τότε αυτό που επιτυγχάνετε στην 

καλλιέργεια είναι ακλόνητο. 

 

Η ανθρώπινη επιστήµη δεν θα µπορέσει ποτέ να φθάσει στο επίπεδο των Φο. Γιατί; Επειδή η 

ανθρώπινη σοφία οριοθετείται και ελέγχεται από υψηλότερα όντα. Γιατί; Επειδή τα ανθρώπινα 

όντα δηµιουργήθηκαν από τους Θεούς, και οι ανθρώπινες αλήθειες είναι ανεστραµµένες [σε σχέση 

µε αυτές από ψηλά]. Τι είναι ένας Φο; Είναι ο εγγυητής όλων των όντων στο επίπεδό του, ο 

προστάτης όλων των όντων, και ο υπερασπιστής της αλήθειας του σύµπαντος. Σκεφτείτε το, τότε: 

Τα ανθρώπινα όντα έχουν όλων των ειδών τις προσκολλήσεις, συµπεριλαµβάνοντας προσκολλήσεις 

στη φήµη, τον πλούτο, τα συναισθήµατα, τις επιθυµίες και τη ζήλια, έτσι εάν τους επιτρεπόταν να 

εισέλθουν στο επίπεδο των Φο µπορεί να άρχιζαν φασαρία µε έναν Φο. Πώς θα µπορούσε αυτό να 

επιτραπεί; Έτσι, πρέπει να εγκαταλείψετε αυτές τις ανθρώπινες προσκολλήσεις πριν µπορέσετε να 

φθάσετε σε αυτό το επίπεδο και τη θέση, και ενώ είσαστε ανάµεσα στους ανθρώπους. Τώρα 

υπάρχουν µοναχοί που λένε στους συνηθισµένους ανθρώπους, «Είσαι ένας Φο! Έχεις ψάλλει το 

όνοµα του Φο, έτσι θα γίνεις ένας Φο όταν η παρούσα ζωή σου περάσει – ακόµα και αν δεν θέλεις 

να είσαι». Αυτό είναι βλαστήµια προς τον Φο και διασυρµός του Φα. Ένας µοναχός είναι ένα 

ανθρώπινο ον, και ακόµη και αυτοί που κατορθώνουν αληθινά να καλλιεργηθούν είναι απλά 

καλλιεργητές. Εάν δεν τα πάει καλά στην καλλιέργειά του, είναι ένα τίποτα, ακριβώς όπως ένα 

συνηθισµένο άτοµο. Εάν κάνει λάθη κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς του, η αµαρτία που πράττει 
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θα είναι µεγαλύτερη από αυτή ενός συνηθισµένου ανθρώπου, και αποκαλείται «βλάπτοντας το 

Νόµο του Φο φορώντας την ενδυµασία του Φο». Έτσι, µην πιστεύετε τυφλά αυτούς τους µοναχούς 

που δεν καλλιεργούνται αληθινά. Η αληθινή καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια του ανθρώπινου νου, 

και ένας άνθρωπος δεν µπορεί ποτέ να φθάσει αυτό το επίπεδο εάν δεν εγκαταλείψει τις 

ανθρώπινες προσκολλήσεις του. Εάν ήταν τα ανθρώπινα όντα να φθάσουν εκεί µε τα µέσα της 

επιστήµης και της τεχνολογίας, ένας γαλαξιακός πόλεµος ή ένας Κοσµικός πόλεµος των άστρων θα 

ξεσπούσε πραγµατικά. Πώς θα µπορούσε ένας Φο να σας το επιτρέψει αυτό; Αυτό είναι απλώς 

επιστηµονική φαντασία, και δεν µπορεί ποτέ να είναι πραγµατικότητα. Εάν οι άνθρωποι θέλουν να 

προχωρήσουν προς τα υψηλότερα επίπεδα και να γνωρίσουν υψηλότερα όντα –εάν θέλετε να είστε 

µια υψηλότερη ύπαρξη, ή εάν θέλετε πραγµατικά να γνωρίσετε την αλήθεια του σύµπαντος – ο 

µόνος τρόπος είναι µέσω της καλλιέργειας. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος. Έτσι σας λέω ότι, στη 

συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία, όποιες προκλήσεις αντιµετωπίσετε στις επόµενες µέρες – είτε 

είναι διαφωνίες [που δοκιµάζουν] το σίνσινγκ σας, είτε κάποιος που θυµώνει µαζί σας ή κάποιος 

που σας εκµεταλλεύεται, είτε κάποιος που σας ασκεί πίεση, ή υποφέρετε µε τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο – σας λέω ότι, αυτό δεν είναι απαραιτήτως κακό πράγµα. Εάν θέλετε πραγµατικά να 

καλλιεργηθείτε, θα σας πω, η πορεία της ζωής σας θα ρυθµιστεί εκ νέου. Γιατί πρέπει να ρυθµιστεί 

εκ νέου; Επειδή ένας άνθρωπος έχει την ανθρώπινη ζωή του, και πριν να ξεκινήσει την καλλιέργεια 

το µέλλον του είναι αυτό ενός συνηθισµένου ανθρώπου. Ποιος ξέρει πόσο καιρό έχει ακόµα να 

ζήσει. Μερικοί άνθρωποι µπορεί να ζήσουν περισσότερο από άλλους, αλλά κανένας δεν γνωρίζει 

πότε αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν σοβαρές ασθένειες ή για το πόσα χρόνια θα είναι άρρωστοι. Πώς 

θα µπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν καλλιέργεια; Ή κάποιοι άνθρωποι µπορεί να περάσουν 

από µερικές σηµαντικές δοκιµασίες –και σενάρια όπως αυτά θα καθιστούσαν την καλλιέργεια 

αδύνατη. Θα καθαρίσω το µονοπάτι για όλους σας, θα καθαρίσω όλα αυτά τα πράγµατα, και θα 

τακτοποιήσω µια πορεία για καλλιέργεια. Φυσικά, αυτό δεν µπορεί να γίνει έτσι απλά για τους 

συνηθισµένους ανθρώπους. Μπορεί να γίνει µόνο για τους καλλιεργητές. 

 

Εποµένως γιατί είναι οι καλλιεργητές τόσο πολύτιµοι; Είναι επειδή µια ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει 

για να µένει ανθρώπινη. Η ζωή σας δεν προέρχεται από αυτήν την Γη, η ζωή σας προέρχεται από 

τις υψηλότερες διαστάσεις. Η επιστροφή είναι ο σκοπός της ζωής σας, έτσι όταν εµφανίζεται η 

επιθυµία να καλλιεργηθείτε, αστράφτει πιο πολύ κι απ’ το χρυσάφι, και οι Φο που διατρέχουν τον 

κόσµο των δέκα κατευθύνσεων το βλέπουν. Όταν ένας άνθρωπος έχει αυτή τη σκέψη – την 

επιθυµία να καλλιεργηθεί – είναι εξαιρετικά πολύτιµη. Τίποτα δεν µπορεί να γίνει έτσι τυχαία για 

τους συνηθισµένους ανθρώπους, επειδή οι συνηθισµένοι άνθρωποι συνήθως δεν έκαναν καλά 

πράγµατα στις προηγούµενες ζωές τους, και πρέπει να πληρώσουν για αυτά σε αυτή τη ζωή. Αν 

έτσι τυχαία εξαλείφατε το κάρµα του και αφαιρούσατε τις δοκιµασίες του, αυτό θα σήµαινε ότι οι 

άνθρωποι µπορούν να κάνουν κακά πράγµατα µε χωρίς τιµωρία. Αυτό θα υπονόµευε τις αρχές των 

Φο και τον Ουράνιο Νόµο. Πώς θα µπορούσε να επιτραπεί αυτό να συµβεί; ∆εν υπάρχει κανένας 

τρόπος. Οι Φο, οι Τάος και οι Θεοί όλοι προστατεύουν τις αρχές του σύµπαντος και κάνουν 

πράγµατα για να προστατεύσουν τις αρχές του Φα του Τζεν, Σαν, Ρεν. Γι’ αυτό λέω ότι όταν εσείς, 

ένας καλλιεργητής, υποφέρετε ή όταν αντιµετωπίζετε δυσκολία, θα λάβετε τέσσερα πράγµατα. 

Όταν άλλοι σας ασκούν πίεση, όταν σας εκµεταλλεύονται, ή όταν παραβιάζουν τα συµφέροντά σας, 

θα δώσουν αρετή για αντάλλαγµα και αυτά τα [πράγµατα που κερδίζετε] θα µετατραπούν σε ακόµα 

µεγαλύτερα οφέλη. Και ενώ υποφέρετε, είστε το πρόσωπο που χάνει. Και αφού είστε το πρόσωπο 

που υποφέρει, το κάρµα στο σώµα σας θα µετασχηµατιστεί σε αρετή. Το ποσό που υποφέρετε είναι 

ίσο µε το ποσό που µετασχηµατίζεται. Επίσης, είστε καλλιεργητής, και δεν χειρίζεστε τις διαµάχες 

µε τον τρόπο που το κάνουν οι άλλοι. Στην καρδιά σας δεν παίρνετε το πρόβληµα µε τον ίδιο τρόπο 

όπως οι άλλοι, έτσι το γκονγκ σας θα αυξηθεί. Γιατί αυτό; Είναι επειδή έχει βελτιωθεί το σίνσινγκ 

σας. Όσο υψηλό είναι το επίπεδο του σίνσινγκ σας, τόσο υψηλό είναι και το γκονγκ σας – αυτό 

είναι µια απόλυτη αλήθεια. ∆εν είναι δυνατό το γκονγκ σας να αυξηθεί εάν το σίνσινγκ σας δεν έχει 

βελτιωθεί, επειδή αυτός ο Φα του σύµπαντος κυβερνά όλα τα όντα. Όλες οι ουσίες σε αυτό το 

σύµπαν είναι ζωές, και όλα δηµιουργήθηκαν από το Τζεν Σαν Ρεν. Έτσι και αυτά επίσης 

συγκρατούν τα ανθρώπινα όντα. Όταν δεν ανταποκρίνεστε στα πρότυπα, όλα τα στοιχεία θα σας 
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εµποδίζουν να κινηθείτε προς τα επάνω. Είναι όπως µια αρχή που κάποτε εξήγησα: Εάν ένα 

µπουκάλι γεµίσει µε βρωµιές και πεταχτεί στο νερό, «µπλουµ» – θα πάει κατευθείαν στον πάτο. 

Αδειάστε λίγο από τη βρωµιά και θα ανέβει λίγο, αδειάστε λίγο περισσότερο, και θα επιπλέει πιο 

ψηλά. Αδειάστε όλη τη βρωµιά απ’ το µπουκάλι, και δεν θα βυθίζεται πλέον ακόµα κι αν το πιέζετε 

προς τα κάτω. Θα επιπλέει στην επιφάνεια του νερού, και αυτό είναι το σηµείο όπου πρέπει να 

είναι. Εάν καλλιεργείστε αληθινά, είναι σαν να αδειάζετε έξω τη βρωµιά: Ο βαθµός στον οποίο 

έχετε καθαριστεί δείχνει ως σε ποιο σηµείο έχετε καλλιεργηθεί. Έτσι λειτουργεί. 

 

Υπάρχουν πολλά για τα οποία ήθελα να µιλήσω. Επειδή πραγµατικά ήλπιζα να βοηθήσω τον 

καθένα σας να αποκτήσει τον Φα, µε το που άρχισα να µιλώ ήθελα να πω σε όλους πολλά 

πράγµατα. Φυσικά, είναι αδύνατο να σας πω τα πάντα που ήθελα όταν ο χρόνος είναι τόσο 

περιορισµένος. Το βιβλίο Τζούαν Φάλουν περιέχει το περιεχόµενο αρκετών σειρών διαλέξεων που 

έδωσα όταν δίδασκα την µέθοδο στη Κίνα. Τα συγχώνευσα όλα σε ένα βιβλίο και το έλεγξα 

προσωπικά πριν δηµοσιευθεί. Έτσι αυτός είναι ο Φα που καθοδηγεί συστηµατικά την καλλιέργεια. 

Οι ταινίες ήχου και βίντεο των διαλέξεών µου είναι κι αυτές διαθέσιµες πλέον, έτσι µπορείτε να 

συµπληρώσετε την εξάσκησή σας βλέποντας και ακούγοντας τες. 

 

Επίσης, ήθελα να πω σε όλους ότι έχω εµποτίσει την ισχυρή δύναµη του Νόµου του Φο και τις 

ποικίλες ικανότητές µου στο βιβλίο, σε αυτόν τον Φα. Είτε πρόκειται για τις βιντεοκασέτες, τις 

κασέτες ήχου, ή το βιβλίο – εφόσον τις βλέπετε, τις ακούτε ή το διαβάζετε, θα βιώσετε αλλαγές. 

Εφόσον το διαβάζετε, θα είστε σε θέση να απωθείτε την ασθένεια. Εφόσον καλλιεργείστε, το σώµα 

σας θα υποβληθεί σε θεµελιώδεις αλλαγές. Εφόσον εµµένετε στην καλλιέργεια, θα αναπτύξετε 

ικανότητες. Και, θα δείτε, θα ακούσετε, και θα αισθανθείτε τις απεριόριστες ευλογίες του Ντάφα. 

Εάν είστε αληθινός καλλιεργητής, θα σας δώσω όλες τις ισχυρές δυνάµεις του Νόµου του Φο. 

Εφόσον καλλιεργείστε, θα τα λάβετε. Φυσικά, εάν δεν καλλιεργηθείτε, δεν θα τα αποκτήσετε. 

 

Οι εσωτερικές έννοιες στο βιβλίο είναι πολύ εµβριθείς, και δεν θα αποκαλυφθούν στο πρώτο 

διάβασµα κατευθείαν. Εφόσον σας ζητήθηκε να καλλιεργείστε βήµα-βήµα, στο σηµείο που 

ξεκινάτε, στο συνηθισµένο ανθρώπινο επίπεδο, υπάρχει ο Φα σε αυτό το επίπεδο για να 

καθοδηγήσει την καλλιέργειά σας. Αλλά όταν ανυψωθείτε µε την καλλιέργεια, δεν θα λειτουργήσει 

εάν η ίδια αρχή συνέχιζε να χρησιµοποιείται για να καθοδηγεί την καλλιέργειά σας. Παραδείγµατος 

χάριν, όταν πηγαίνετε στο γυµνάσιο και χρησιµοποιείτε βιβλία του δηµοτικού, θα είστε ακόµα 

µαθητής του δηµοτικού. Όταν πηγαίνετε στο κολέγιο και όµως ακόµα χρησιµοποιείτε βιβλία του 

δηµοτικού, θα είστε ακόµα µαθητής του δηµοτικού. Αυτό σηµαίνει ότι όταν φθάσετε σε ένα 

ορισµένο επίπεδο µέσω της καλλιέργειας, ο Φα σε εκείνο το συγκεκριµένο επίπεδο θα εκδηλωθεί 

για να σας καθοδηγήσει. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσετε να καλλιεργηθείτε προς τα πάνω. 

Στο βιβλίο Τζούαν Φάλουν, έχω περιλάβει τις αρχές του Φα που εκτείνονται από το συνηθισµένο 

ανθρώπινο επίπεδο µέχρι το υψηλότερο επίπεδο του σύµπαντος. Οι αρχές του Φα όλων των 

επιπέδων έχουν εµποτιστεί µέσα στο βιβλίο, αν και δεν είναι εµφανείς στην επιφάνεια. Το πρώτο 

διάβασµα απ’ την αρχή ως το τέλος θα αποκαλύψει το πώς θα γίνετε καλός άνθρωπος. Όταν το 

διαβάσετε απ’ την αρχή ως το τέλος τη δεύτερη φορά, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι έτσι. Και µετά 

το τρίτο ολοκληρωµένο διάβασµα, θα διαπιστώσετε ότι είναι ένα βιβλίο για αληθινή καλλιέργεια. 

Καθώς συνεχίζετε να το διαβάζετε, θα διαπιστώσετε ότι είναι ένα θείο βιβλίο. Με την ίδια 

πρόταση, θα έχετε διαφορετικές κατανοήσεις και διαφορετικές ερµηνείες σε διαφορετικά επίπεδα 

και σε διαφορετικά πεδία αντίληψης. Οι εσωτερικές έννοιες που περιέχονται στο βιβλίο είναι 

τεράστιες. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν το βιβλίο και µερικοί το έχουν 

διαβάσει πάνω από εκατό φορές και συνεχίζουν να το διαβάζουν. Ακόµα κι αν το έχετε διαβάσει 

δέκα χιλιάδες φορές, δεν θα νοιώσετε ότι δεν υπάρχει κάτι όχι άξιο για διάβασµα εκεί. Αντίθετα, θα 

διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολυάριθµα πράγµατα που δεν συνειδητοποιήσατε πριν, και θα έχετε 

ακόµα πάρα πολλές καινούργιες κατανοήσεις. Να γιατί αυτό το βιβλίο είναι τόσο πολύτιµο. ∆εν 

είναι δυνατόν να θίξω κάθε πλευρά του εδώ. Εάν είστε ικανοί να καλλιεργηθείτε, πιστεύω ότι 

πρέπει να συνεχίσετε να το µελετάτε µε σοβαρότητα και να το διαβάζετε ξανά και ξανά. Τότε θα 
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αποκτήσετε τα πάντα. Όλες οι ερωτήσεις που έχετε στο πρώτο διάβασµά σας θα απαντηθούν στο 

δεύτερο διάβασµα. Τότε θα έχετε νέες ερωτήσεις, αλλά όταν το διαβάσετε την τρίτη φορά όλες 

αυτές οι ερωτήσεις θα απαντηθούν και πάλι. Έτσι καθώς θα συνεχίζετε το διάβασµα, θα έχετε 

ερωτήσεις σε πιο υψηλά επίπεδα, και εφόσον δεν σταµατήσετε να διαβάζετε, όλες οι ερωτήσεις σας 

θα εξηγηθούν και θα απαντηθούν.  

 

∆εν ξέρω εάν αυτά που είπα σας άρεσαν. (Χειροκρότηµα) Λαχταρώ να σας δω να προχωράτε στην 

καλλιέργειά σας, έτσι µίλησα για πράγµατα σε πιο υψηλά επίπεδα. Εάν υπάρχει οτιδήποτε 

ακατάλληλο, µπορείτε να το υποδείξετε. Σας ευχαριστώ όλους. (Μακρόχρονο Χειροκρότηµα) 


