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Καλή σας µέρα! 

 

Ανάµεσα σε αυτούς που κάθονται εδώ, υπάρχουν άνθρωποι που µόλις έσπευσαν εδώ από τo συνέδριο 

του Φα στη Σιγκαπούρη, άνθρωποι που έσπευσαν εδώ από άλλες χώρες και περιοχές, καθώς και νέοι 

µαθητές. Ο κύριος σκοπός για τον οποίον διοργανώνουµε ένα συνέδριο του Φα είναι για τον καθένα 

να αξιοποιήσει τις εµπειρίες του άλλου για να ανακαλύψει τις δικές του αδυναµίες, έτσι ώστε να 

µπορούν να βελτιωθούν µαζί στην καλλιέργεια. Ταυτόχρονα, αυτό το γεγονός από µόνο του είναι µια 

ευκαιρία για τη διάδοση του Φα. Όλα όσα επιθυµούµε να κάνουµε είναι για να µας δώσουν τη 

δυνατότητα να καλλιεργηθούµε και να βελτιωθούµε – δεν έχει καθόλου να κάνει µε τυπικότητες. 

Έτσι, οποιαδήποτε στιγµή στο µέλλον θα διοργανώνουµε ένα συνέδριο του Φα, θα πρέπει να τηρούµε 

την αρχή αυτή, ώστε πραγµατικά να βοηθάµε τους µαθητές µας να σηµειώσουν πρόοδο. Πρέπει να το 

διασφαλίσουµε αυτό πριν µπορέσουµε να διοργανώσουµε τέτοια συνέδρια. Πάρα πολλά συνέδρια 

ανταλλαγής εµπειριών πολύ συχνά εύκολα θα επιφέρουν ένα είδος ανταγωνισµού, όπου εσύ το κάνεις 

µε έναν τρόπον, εγώ µε άλλον, ενώ όλοι θα είστε προσκολληµένοι στην ανθρώπινη νοοτροπία. Αυτό 

δεν είναι σωστό. Όλοι µας πρέπει να προχωρήσουµε από τον Φα και να διοργανώσουµε συνέδρια 

όπως αυτό εξ ολοκλήρου για την καλλιέργεια των µαθητών. 

 

Αρκετοί από εσάς στο ακροατήριο είναι βετεράνοι µαθητές. Είµαι πραγµατικά ευτυχής που σας βλέπω 

όλους. Πραγµατικά βελτιώνετε τους εαυτούς σας µε άλµατα στην πορεία της καλλιέργειας. ∆εν 

µπορείτε να δείτε τις αλλαγές στον εαυτό σας ακόµα, αλλά οι αλλαγές είναι τεράστιες. Θα είστε σε 

θέση να το επιβεβαιώσετε και να το δείτε στο όχι και τόσο µακρινό µέλλον. Έτσι είµαι πολύ 

ευχαριστηµένος. 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στην οποία καλλιεργείστε, µε το άκουσµα του Φα που διδάσκω 

στα συνέδρια του Φα και µε τη συνεχή µελέτη του Τζούαν Φάλουν σε βάθος, µπορείτε να δείτε πολλές 

διαφορετικές εκδηλώσεις της αλήθειας, και έχετε αποκτήσει µια διαφορετική και βαθύτερη 

κατανόηση του Φα. Μαζί µε αυτό, θα ήθελα να συζητήσω περαιτέρω µαζί σας τη διαδικασία της 

καλλιέργειάς σας και την ιδέα ενός άλλου τύπου Κοσµικής δοµής. Θα µιλήσω πρώτα για έναν άλλον 

τύπο Κοσµικής δοµής. Υπάρχει κάτι εδώ που πρέπει να εξηγήσω πρώτα: Ο Κόσµος στην 

πραγµατικότητα κατασκευάστηκε από τον Φα. Έτσι, ο σκοπός της οµιλίας µου για τον Κόσµο 

σίγουρα δεν είναι για να ωθήσει τη σύγχρονη επιστήµη σε κάποιο ανώτερο επίπεδο, κι δεν λέγεται σε 

εσάς ως ένα είδος γνώσης. Είναι για να σας επιτρέψει να καλλιεργηθείτε. Αυτό επειδή πηγαίνει χέρι-

χέρι µε τον Φα. Ο σκοπός είναι να σας κάνουµε να φτάσετε σε διαφορετικά βασίλεια µέσω της 

καλλιέργειας. ∆ηλαδή, είστε για να επιστρέψετε στους τόπους στα διαφορετικά βασίλεια όπου 

δηµιουργηθήκατε, να επιστρέψετε στα διαφορετικά επίπεδα και βασίλεια του Κόσµου. Αυτός ο Φα 

είναι τόσο τεράστιος όσο ο Κόσµος είναι µεγάλος, και αυτό είναι ακόµη µια έννοια άγνωστη στο 

µυαλό σας. Σήµερα θα µιλήσω από µια άλλη οπτική γωνία και θα δούµε αν η σκέψη σας µπορεί να 

συµβαδίσει. 

 

Πρώτα θα µιλήσω για τον Κόσµο. Το να συζητήσω για τον Κόσµο είναι, για να το θέσω αλλιώς, το να 

µιλήσω στην πραγµατικότητα για την ύλη ή για την κατανόηση της ύλης. Ανεξάρτητα από το πόσο 

προηγµένη είναι η σύγχρονη επιστήµη, η κατανόησή της για την ύλη είναι ακόµα εξαιρετικά ρηχή. 

Απλά δεν αξίζει καν αναφοράς συγκρινόµενη µε ολόκληρο τον Κόσµο – δεν µπορούν να συγκριθούν. 

Ξέρετε ότι έχω πει ότι ο Κόσµος αποτελείται από στοιχειώδη σωµατίδια. Και από τί αποτελούνται 

τότε τα στοιχειώδη σωµατίδια; Πρέπει να εξηγηθεί µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Στην έννοια των 

διαφορετικών στρωµάτων των Κοσµικών σωµάτων (όχι των διαφορετικών στρωµάτων των 

συµπάντων), πόσο µεγάλα είναι τα Κοσµικά σώµατα; Η έκταση ενός και µόνο Κοσµικού σώµατος 

είναι εξαιρετικά µεγάλη. Ωστόσο, δεν είναι ότι υπάρχει κανονικότητα µε την οποία ένα Κοσµικό 
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σώµα αποτελείται από κάποιον µέσο αριθµό στρωµάτων συµπάντων. Μερικά αποτελούνται από πάνω 

από δέκα χιλιάδες στρώµατα συµπάντων. Και υπάρχουν και κάποια που αποτελούνται από πάνω από 

100 εκατοµµύρια στρώµατα συµπάντων. Η έννοια αυτή είναι εξαιρετικά µεγάλη. Έτσι, κάθε Κοσµικό 

σώµα είναι µια αφάνταστα τεράστια Κοσµική έκταση. 

 

Όταν οι άνθρωποι µιλούν για την έννοια του σύµπαντος, ουσιαστικά µιλούν εντός της έκτασης του 

αριθµού των γαλαξιών που οι άνθρωποι µπορούν να αναγνωρίσουν. Η έκταση που η σύγχρονη 

επιστήµη µπορεί να παρατηρήσει είναι µόνο το µικρό σύµπαν για το οποίο οι άνθρωποι µιλούν. 

Επιτρέψτε µου να πάρω τη Γη ως σηµείο αναφοράς. Ξεκινώντας από αυτό το µικρό σύµπαν, τρεις 

χιλιάδες µικρά σύµπαντα του δικού µας µεγέθους αποτελούν το δευτέρου-στρώµατος-σύµπαν. Τότε, 

τρεις χιλιάδες σύµπαντα το καθένα τόσο µεγάλο όσο το δευτέρου-στρώµατος-σύµπαν αποτελούν το 

τρίτου-στρώµατος-σύµπαν. Σκεφτείτε το, ο καθένας: Η µεγέθυνση είναι πολύ µεγάλη. Παρόλα αυτά, 

αυτό είναι όταν µιλάµε για µια επέκταση από ένα σηµείο αναφοράς. Αλλά δεν υπάρχει µόνο ένα 

σωµατίδιο µε το µέγεθος της Γης σε αυτό το σύµπαν. Σωµατίδια περίπου στο µέγεθος της Γης µας 

είναι διάσπαρτα σε όλο το σύµπαν, και είναι αµέτρητα. Απλά µίλησα για τη µεγέθυνση των 

συµπάντων από τη σκοπιά ενός και µόνο σωµατιδίου. Στην πραγµατικότητα, σωµατίδια αυτού του 

µεγέθους είναι εξαπλωµένα σε ολόκληρο τον Κόσµο. Είναι µέσα σε οτιδήποτε και στα πάντα. Όλα 

έχουν αυτό το είδος του συστήµατος επέκτασης, εκτεινόµενα από µεγάλα σε µικρά, από µικρά σε 

µεγάλα. Για την ανθρωπότητα, ακόµα και αυτό µόνο το στρώµα των µικρών συµπάντων είναι 

τεράστιο. Ο αριθµός των πλανητικών σωµατιδίων διαφορετικών µεγεθών µέσα σε αυτό είναι 

αµέτρητος. Γιατί; ∆ιότι παρόλο που οι Φο, οι Θεοί και οι Ντάος σε πολύ υψηλά επίπεδα έχουν βαθιά 

επίγνωση σε όλα, κανείς δεν έχει σκεφτεί να µετρήσει τους κόκκους σκόνης. Ένας πλανήτης µέσα σε 

ένα αχανές Κοσµικό σώµα είναι πραγµατικά ακριβώς όπως έναν κόκκο σκόνης που περιφέρεται στον 

Κόσµο. 

 

Έτσι, τρεις χιλιάδες σύµπαντα αυτού του µεγέθους συνεχώς πολλαπλασιάζονται και επεκτείνουν τη 

σειρά. Συνεχώς πολλαπλασιάζονται και επεκτείνουν το σύστηµα. Περίπου στο χιλιοστό στρώµα, 

φτάνουµε στο όριο αυτού του συστήµατος του πρώτου Κοσµικού σώµατος. Αλλά ακόµα κι αυτή η 

επέκταση δεν είναι η µοναδική: Στον απέραντο, αχανή Κόσµο εξακολουθεί να είναι ένα σωµατίδιο, 

και τα σωµατίδια αυτού του επιπέδου, επίσης, διαποτίζουν τον απέραντο Κόσµο. Πέρα από την 

επέκταση υπάρχει µια κατάσταση πλήρους κενότητας. Και πόσο κενό ακριβώς; Εάν οποιαδήποτε 

ουσία σε αυτό το σύστηµα ήταν να εισέλθει σε αυτό, θα ήταν το ίδιο µε αυτοδιάλυση. Αυτό γιατί κάθε 

ουσία εντός του εύρους αυτού του συστήµατος έχει ζωή, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και σκέψη. Για 

να εισέλθει σε ένα µικροσκοπικό κενό αυτού του είδους θα ήταν σαν το σωµατίδιο να µην µπορούσε 

πλέον να διατηρήσει σκέψη και ζωή. Θα διαλυόταν αµέσως. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε έπεφτε µέσα 

σε αυτό θα αποσυντίθετο. Εξηγώντας την έννοια µε αυτόν τον τρόπο το καθιστά εύκολο για εµάς να 

καταλάβουµε. Πέρα από αυτή την έκταση της κενότητας, ωστόσο, υπάρχουν στην πραγµατικότητα 

και άλλα ακόµα Κοσµικά σώµατα ακόµα µεγαλυτέρων εκτάσεων. Αλλά όπως και να’χει, οι ζωές σε 

αυτό το βασίλειο δεν µπορούν µε κανέναν τρόπο να κάνουν ούτε ένα βήµα και να κατευθυνθούν προς 

τα εκεί, αφού παράγοντες µιας ακόµα πιο µικροσκοπικής φύσης υπάρχουν σε περισσότερα, και ακόµη 

περισσότερα, µικροσκοπικά επίπεδα. Πάνω στις ακόµα µεγαλύτερες εκτάσεις, ωστόσο, οι έννοιες της 

ύλης και της ζωής είναι διαφορετικές σε εκείνο το Κοσµικό σώµα – η έννοια της ύλης δεν υφίσταται 

πλέον. Μέσα στο φάσµα των Κοσµικών σωµάτων, ο αριθµός των στρωµάτων των συµπάντων δεν 

είναι ο ίδιος, αλλά το κάθε ένα Κοσµικό σώµα αποτελείται από τα πιο µικροσκοπικά και στοιχειώδη 

σωµατίδια. Και όλα τα στοιχειώδη σωµατίδια σχηµατίζονται από τη φύση του Κόσµου, Τζεν, Σαν, 

Ρεν. 

 

Οι έννοιες για τις οποίες µιλώ εδώ είναι πραγµατικά πολύπλοκες. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή µια και 

η ανθρώπινη γλώσσα είναι πραγµατικά περιορισµένη. Για παράδειγµα, η µεγαλύτερη επιµέρους ύλη 

ενός ορισµένου Κοσµικού σώµατος είναι, επίσης, φτιαγµένη σε ένα στρώµα σωµατιδίων αυτού του 

µεγέθους από τα απείρως ελάχιστα σωµατίδια στο δικό του σύστηµα. Αυτό αποκαλείται οριζόντιο 

σύστηµα σύνθεσης σωµατιδίου. ∆ηλαδή, τα σωµατίδια µιας ουσίας δεν είναι µόνο συγκροτηµένα από 

ένα κατακόρυφο µικροσκοπικό σύστηµα, αλλά αυτά τα ίδια την ίδια στιγµή, επίσης, αποτελούνται από 

ουσίες – από το µικροσκοπικό στο µεγαλύτερο και στο ακόµη µεγαλύτερο – σε ένα δικό τους 

σύστηµα. Με άλλα λόγια, τα διαφορετικού µεγέθους σωµατίδια σε κάθε επίπεδο του συστήµατος 
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αυτού είναι και από µόνα τους συστήµατα που αποτελούνται από µικροσκοπικές ουσίες. Και 

σωµατίδια διαφορετικών µεγεθών σε κάθε επίπεδο αυτού του συστήµατος διαποτίζουν τα πάντα. Έτσι, 

τα διαφορετικών µεγεθών σωµατίδιά του σχηµατίζουν και διατάξεις οριζόντιας σύνθεσης. Τα πιο 

στοιχειώδη σωµατίδιά του και το επίπεδό του των µεγαλυτέρων σωµατιδίων απέχουν πολύ το ένα από 

το άλλο. 

 

Τότε ποια, τελικά, είναι η πιο αρχική ύλη; Είναι το νερό. Αλλά το νερό στο οποίο αναφέροµαι δεν 

είναι το νερό της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας µας. Ούτε είναι το νερό των ποταµών, των ρεµάτων, 

των λιµνών και των ωκεανών που υπάρχει στα διαφορετικά επίπεδα. Αυτό το νερό είναι αυτό που 

δηµιουργεί όλη την ύλη και τις ζωές ενός Κοσµικού σώµατος σε ένα δεδοµένο επίπεδο. Μπορείτε να 

το αποκαλέσετε «αρχική ύλη» ... [πραγµατικά,] µπορείτε µόνο να το αποκαλέσετε αρχική ύλη. Και 

αυτό το είδος νερού διαφέρει από την έννοια του νερού που αντιλαµβανόµαστε στη διάσταση των 

συνηθισµένων ανθρώπινων όντων. Για να είµαι ακριβής, θα έπρεπε να λέγεται «ακίνητο νερό», καθώς 

δεν κινείται. Είναι εντελώς ακίνητο. ∆εν θα έκανε κυµατισµό ή παφλασµό εάν επρόκειτο να πετάξετε 

κάτι σε αυτό. 

 

Τώρα που µιλάµε για το νερό, ας µιλήσουµε πρώτα για το νερό του ανθρώπινου κόσµου. Μπορούµε 

να πάρουµε ένα παράδειγµα από την εγκόσµια επιστήµη. Όπως γνωρίζετε, στην κοινωνία µας των 

συνηθισµένων ανθρώπων, οι σύγχρονοι επιστήµονες λένε ότι υπάρχουν οργανικές και ανόργανες 

ουσίες. Αυτά στην πραγµατικότητα είναι απλώς κατανοήσεις περιοριζόµενες σε αυτή τη διάσταση. Η 

ύλη δεν αποτελείται µόνον από ουσίες αυτής της επιφανειακής διάστασης. Συνήθως οι επιστήµονες 

κατατάσσουν ως «οργανικές ουσίες» τα πράγµατα που θεωρούνται σε αυτήν τη διάσταση ζωντανά – 

δέντρα, λουλούδια, γρασίδι, φυτά, ζώα και άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα αυτά αποτελούνται από 

το νερό αυτής της διάστασης. Ξέρετε ότι το νερό αποτελεί περισσότερο από το ενενήντα τοις εκατό 

του σώµατος. ∆ηλαδή, εµείς οι άνθρωποι αποτελούµαστε από το νερό αυτής της διάστασης. Ανέφερα 

προηγουµένως ότι το νερό µπορεί να δηµιουργήσει όλα τα πράγµατα. Είναι µόνο ότι οι σύγχρονοι 

επιστήµονες δεν µπορούν να το αντιληφθούν. Ωστόσο [όπως γνωρίζετε] το νερό αυτής της φυσικής 

διάστασης µπορεί να αναπτύξει λαχανικά. Όταν ένα λαχανικό συµπιέζεται ξανά και ξανά στα χέρια, 

τελικά δεν θα µείνει τίποτα παρά κάποια χλωροφύλλη. Κι αν η χλωροφύλλη έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία, δεν θα αποµείνει τίποτα παρά νερό. Με άλλα λόγια, τα πάντα αυτής της διάστασης τα 

οποία οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι οργανικές ουσίες στην πραγµατικότητα προέρχονται από το νερό 

αυτής της διάστασης. Αυτό σηµαίνει ότι το νερό σχηµατίζει και δηµιουργεί τα πάντα. 

 

Έτσι, επιτρέψτε µου να σας πω: Οι λεγόµενες ανόργανες ουσίες στην πραγµατικότητα 

δηµιουργήθηκαν από νερό ενός υψηλότερου επιπέδου. Αλλά η σύγχρονη επιστήµη δεν µπορεί να το 

αναγνωρίσει αυτό, και γι’ αυτό πιστεύει ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι ζωντανές. Αλλά, πραγµατικά 

είναι ζωντανές. Η µορφή ύπαρξής τους είναι πολύ διαφορετική από αυτό που η σύγχρονη επιστήµη 

µπορεί να αναγνωρίσει. Οι άνθρωποι ποτέ δεν θα αναγνωρίσουν τη µορφή τους εάν η σύγχρονη 

επιστήµη συνεχίζει να εξελίσσεται µε τις τρέχουσες αντιλήψεις της. Υπήρχε ένα ρητό στους 

κινέζικους κύκλους καλλιέργειας των αρχαίων χρόνων: «Οι αθάνατοι είναι τόσο ισχυροί που µπορούν 

να γυρίσουν µια πέτρα σε ένα γουόκ και να εξάγουν νερό από αυτήν.» Ακούγεται σαν αστείο αλλά 

στην πραγµατικότητα δεν είναι αστείο. Καθ’ όλη την έκταση αυτού του Κοσµικού σώµατος στο οποίο 

αυτό το σύµπαν ανήκει, η πιο θεµελιώδης προέλευση του κάθε αντικειµένου είναι το νερό. Πώς είναι 

το πιο µικροσκοπικό νερό; Και πώς είναι το ακόµη πιο µικροσκοπικό νερό; Είναι ασύλληπτο, 

αδιανόητο. Γι’ αυτό είπα ότι µπορεί να είναι µόνο µια ιδέα για εσάς. 

 

Αυτό που µόλις είπα ήταν ότι τα σωµατίδια των διαφορετικών επιπέδων όλα έχουν ένα πλέον 

θεµελιώδες, το πιο πρωταρχικό στοιχείο. Αλλά αυτά τα σωµατίδια ως σύνολο έχουν τόσο κάθετες όσο 

και οριζόντιες ρυθµίσεις. Είναι ακριβώς σαν να ξεκινάει από τη Γη στην οποία είµαστε: Ένας τέτοιος 

αριθµός γαλαξιών αποτελεί ένα σύµπαν και µετά ένας τέτοιος αριθµός από σύµπαντα αποτελεί ένα 

σύµπαν µιας µεγαλύτερης έκτασης. Παίρνουµε τη Γη ως ένα σηµείο αναφοράς, διότι εµείς τα 

ανθρώπινα όντα είµαστε εδώ, και εγώ είµαι εδώ διδάσκοντας τον Φα. Έτσι παίρνω τη Γη ως σηµείο 

αναφοράς. Αλλά η Γη δεν είναι το σηµείο αναφοράς για όλες τις ουσίες σε αυτό το σύµπαν. 

Πιστεύουµε ότι όλες οι ουσίες που βλέπουµε γύρω µας είναι οι πιο υλικές. Όταν δίδασκα τον Φα στο 

παρελθόν, προκειµένου να µην µπερδέψω κανέναν, είπα ότι ήταν οι χαµηλοτάτων επιπέδων ουσίες. 
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Αλλά στην πραγµατικότητα, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως το µόνο είδος υλικών ουσιών. Θα 

µπορούσατε να τα αποκαλέσετε «στοιχειώδη ύλη». Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε άλλους όρους 

για να αναφερθούµε σε αυτά. Υπάρχει ακόµα υπερ-ύλη, υπερ-υπερ-ύλη, ακόµα περισσότερη υπέρ 

υπέρ-ύλη ... 

 

Η Γη καταλαµβάνει την κεντρική θέση στις διαστάσεις αυτών των Τριών Βασιλείων. Είναι στο κέντρο 

κάθετα, οριζόντια, όσο και από άποψη µεγέθους κόκκων. Μετά, υπάρχουν επίσης ουσίες των οποίων 

οι µάζες είναι ακόµη µεγαλύτερες από τη Γη µας. ∆εν είναι το είδος της µάζας για το οποίο έχω 

συζητήσει πριν, όπου άτοµα ή ατοµικοί πυρήνες σχηµατίζουν πράγµατα πολύ µεγάλης µάζας, δεν 

είναι αυτή η έννοια. Αυτές είναι όλες ουσίες που η ανθρωπότητα µπορεί να αναγνωρίσει. Αυτό για το 

οποίο µιλώ είναι υπερ-ύλη, κάτι που δεν είναι καθόλου µια ουσία της ανθρώπινης διάστασης. Ξεπερνά 

τις ουσίες αυτής της διάστασης όσον αφορά τα σωµατίδιά της και την κατάσταση σύνθεσης της 

επιφάνειάς της. Έτσι, το σηµείο βάσης της µεγαλύτερης υπερ-ύλης είναι η άκρη των Τριών 

Βασιλείων, και παροµοίως, το σηµείο βάσης της µικρότερης ύλης βρίσκεται στην άκρη των Τριών 

Βασιλείων. Η ανθρώπινη διάσταση, ή το σηµείο βάσης της ύλης που η ανθρωπότητα γνωρίζει, 

ευρίσκεται µεταξύ των µεγάλων και των µικρών ουσιών. Εάν επρόκειτο να αποκαλέσετε τα πάντα σε 

αυτή την ανθρώπινη διάσταση «ύλη», τότε τα πράγµατα στα Τρία Βασίλεια που είναι µικρότερα από 

τις ουσίες του ανθρώπινου κόσµου θα µπορούσε να λεχθεί µόνο ότι είναι µη-ύλη, και αυτές οι ακόµα 

µικρότερες ουσίες θα ονοµάζονταν µη-µη-ύλη, και ούτω καθεξής, µέχρι να φτάσουµε στα µικρότερα 

σωµατίδια στα Τρία Βασίλεια. Αυτό είναι που εννοούσα όταν είπα πριν ότι η έννοια του µεγάλου και 

του µικρού στο σύµπαν δεν είναι όπως αυτή που καταλαβαίνουν οι συνηθισµένοι άνθρωποι. 

 

Και ο Κόσµος στο σύνολό του είναι το ίδιο. Όλα τα σωµατίδια είναι ζωντανά – έχουν ζωή. Έτσι 

σκεφτείτε το, ο καθένας: Το σύµπαν είναι ζωντανό, επίσης, ανεξάρτητα από το πόσο µεγάλη είναι η 

έκτασή του. Όµως, εντός των ορίων ενός Κοσµικού σώµατος, υπάρχουν αναρίθµητα, αµέτρητα 

σωµατίδια διαφορετικών µεγεθών, µε το καθένα να υφίσταται ως µια ατοµική ζωντανή οντότητα. 

Πόσα στρώµατα ουρανών υπάρχουν µέσα σε αυτόν τον Κόσµο; Πόσα στρώµατα συµπάντων έχει; 

Πόσα στρώµατα Κοσµικών σωµάτων υπάρχουν; Κανένα ον µέσα σε αυτό δεν µπορεί να προσδιορίσει 

πόσο τεράστιος και πολύπλοκος είναι ο Κόσµος. Η έννοια του Κοσµικού σώµατος για την οποία 

µίλησα περιλαµβάνει δεκάδες εκατοµµύρια στρώµατα συµπάντων, κι όµως είναι ακόµη απλώς ένας 

κόκκος σκόνης στο τεράστιο σώµα του αχανούς, άπειρου Κόσµου. Κι αυτό ακόµα είναι ένα 

µικροσκοπικό σωµατίδιο. Αν µπορούσατε να εξορµήσετε σε ένα πολύ, πάρα πολύ µακρινό µέρος και 

ρίχνατε µια µατιά πίσω, θα βλέπατε ότι είναι µικρότερο κι από έναν κόκκο άµµου όπως αυτός 

φαίνεται στα µάτια ενός ανθρώπου. Κοιτάζοντάς το από πιο µακριά, θα φαινόταν µικρότερο από έναν 

κόκκο σκόνης. Κοιτάζοντας από ακόµα πιο µακριά, δεν θα µπορούσατε να το δείτε πια. Μόλις τώρα 

το εξηγούσα ξανά και ξανά, αλλά για να το θέσω απλά, όλος ο Κόσµος φαίνεται να είναι 

κατασκευασµένος από σωµατίδια που αποτελούνται από σωµατίδια, και σωµατίδια που αποτελούνται 

από σωµατίδια. Αλλά στην πραγµατικότητα, για να το δει κανείς από µια ακόµα ευρύτερη άποψη, δεν 

αποτελείται από σωµατίδια. ∆εν υπάρχει γλώσσα για αυτό, και δεν µπορεί να ειπωθεί στα ανθρώπινα 

όντα. 

 

Ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης είναι πάντα περιορισµένος. Όταν είπα ότι τα σωµατίδια περιλαµβάνουν 

σωµατίδια, οδηγηθήκατε σε µια απλοϊκή λογική, η οποία στην πραγµατικότητα δεν είναι σωστή. Η 

πολυπλοκότητα της δοµής του Κόσµου δεν µπορεί να εξηγηθεί µε σαφήνεια χρησιµοποιώντας την 

ανθρώπινη γλώσσα. Επιπλέον, σκέψεις, χρόνος, διαστάσεις, µορφές ζωής ... όλα αλλάζουν βγαίνοντας 

από τη διάστασή µας. Ειδικά όταν οι χωρόχρονοι γίνονται διαφορετικοί, υπάρχουν µεγάλες διαφορές 

µεταξύ των σωµατιδίων. Για παράδειγµα, γνωρίζουµε ότι µεταξύ των πλανητών υπάρχουν αποστάσεις 

που είναι πολύ µακρινές. Όµως ξέρατε ότι τα σώµατά µας, το ξύλο, ο αέρας, το νερό, κλπ., όλα 

αποτελούνται από µόρια, ότι τα µόρια είναι επίσης ένα επίπεδο σωµατιδίων, και ότι αυτό το επίπεδο 

των σωµατιδίων είναι ακριβώς δίπλα στους πλανήτες; ∆ηλαδή, τα µόρια είναι τα µεγαλύτερα 

σωµατίδια που είναι µικρότερα από τους πλανήτες. Τα άτοµα είναι τα µεγαλύτερα σωµατίδια, τα 

µικρότερα από τα µόρια. Όταν η απόσταση µεταξύ µορίων και ατόµων αντιµετωπίζεται µε ανθρώπινες 

έννοιες, νοµίζουµε ότι είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, σχεδόν χωρίς απόσταση το ένα από το άλλο. 

Αλλά εάν επρόκειτο να µπείτε σε εκείνο το βασίλειο, θα διαπιστώνατε ότι και εκείνη η διάσταση έχει 

τον δικό της χρόνο και κατάσταση, και ότι είναι επίσης µια εξαιρετικά µεγάλη και εκτεταµένη 
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διάσταση. Κάθε επίπεδο είναι έτσι. Τοποθετηµένοι µεταξύ των µορίων και των πλανητών, έχουµε την 

αίσθηση ότι ο Κόσµος είναι τεράστιος. Αλλά αν ήταν να σταθείτε ανάµεσα στα άτοµα και τα µόρια, 

θα αισθανόσασταν ότι εκείνη η Κοσµική έκταση είναι ακόµη µεγαλύτερη από αυτήν εδώ. Με άλλα 

λόγια, θα πρέπει να προσαρµοστείτε στον τρόπο του χρόνου και του χώρου της, προκειµένου να την 

κατανοήσετε. 

 

Συζητώντας αυτό το θέµα µόλις τώρα, έλεγα σε όλους ότι ενώ βλέπετε µεγάλες τις αποστάσεις µεταξύ 

των πλανητών, οι αποστάσεις µεταξύ των µορίων – που φαίνονται κοντινές όταν τις βλέπουµε µε τις 

ανθρώπινές µας αντιλήψεις – είναι στην πραγµατικότητα πολύ µακρινές. Σωµατίδια µπορούν να 

σχηµατίσουν αµέτρητα όντα, περιλαµβάνοντας και εµάς τα ανθρώπινα όντα, διάφορα είδη ζώων, 

διάφορα φυτά, ξύλο, τσιµέντο, χάλυβα και σίδηρο, όπως και τον αέρα στον οποίο ζούµε. Ανέφερα ότι 

τα ανθρώπινα όντα στην πραγµατικότητα ζουν σε ένα σωρό από χώµα. Γνωρίζουµε ότι τα σκουλήκια 

γυροφέρνουν σερνόµενα µέσα στο χώµα. Κι όµως ξέρατε ότι οι θεοί βλέπουν εµάς τους ανθρώπους µε 

τον ίδιο τρόπο – ότι τα ανθρώπινα όντα γυροφέρνουν φωλιάζοντας µέσα στο χώµα; Γιατί συµβαίνει 

αυτό; Εµείς οι άνθρωποι θεωρούµε ότι το χώµα είναι χώµα, αλλά οι θεοί βλέπουν όλα τα µόρια – 

δηλαδή τα µόρια µέσα στα Τρία Βασίλεια – ως χώµα, και ως την πιο χονδροειδή και βρώµικη ουσία. 

Τα θεωρούν χώµα και είναι πράγµατι χώµα. Έτσι σκεφτείτε το, ο καθένας: Πώς βλέπουν εκείνοι οι 

θεοί αυτό το σύµπαν και τον κόσµο; Ο αέρας αποτελείται από µόρια, και ολόκληρο το περιβάλλον που 

υπάρχει γύρω σας αποτελείται από µόρια. Το νερό αυτής της διάστασης αποτελείται από µόρια, και το 

ίδιο ισχύει και για τον αέρα. Οι θεοί βλέπουν τα µόρια ως χώµα, έτσι είστε εντελώς θαµµένοι στο 

χώµα, τα ανθρώπινα όντα γυροφέρνουν τρυπωµένα µέσα στο χώµα – τα ανθρώπινα όντα απλώς ζουν 

σε αυτό το είδος περιβάλλοντος. Εξηγώντας το µε αυτόν τον τρόπο, ίσως να µπορείτε να καταλάβετε 

γιατί στη ∆υτική θρησκευτική παράδοση ο Ιαχβέ ή ο Ιησούς δίδαξαν ότι ο Θεός δηµιούργησε τον 

άνθρωπο από πηλό, σωστά;! Στην πραγµατικότητα, στην Ανατολή λέγεται ότι η Νούβα [2] 

δηµιούργησε τα ανθρώπινα όντα από πηλό. Αυτή η εξήγηση θα πρέπει να το κάνει πιο εύκολο να το 

καταλάβετε. Οι θεοί στην πραγµατικότητα βλέπουν όλα τα σωµατίδια τα φτιαγµένα από την ύλη 

αυτής της διάστασης ως σκόνη από χώµα ή χώµα. Είναι πραγµατικά αλήθεια. 

 

Μόλις τώρα είπα ότι τα σωµατίδια µπορούν να σχηµατίσουν τα πάντα σε µια διάσταση. Τα Κοσµικά 

σώµατα είναι εκτεταµένα και ακµάζοντα. Όσο περισσότερο µικροσκοπικά είναι τα σωµατίδια που 

συνθέτουν έναν κόσµο, τόσο πιο όµορφος και ένδοξος είναι ο κόσµος. Στην πραγµατικότητα, ακόµη 

µεγαλύτερα σωµατίδια µπορούν να σχηµατίσουν ακόµα µεγαλύτερες Κοσµικές εκτάσεις ή ακόµα 

µεγαλύτερες ζωές. Ενώ αυτοί οι πλανήτες φαίνονται σε εµάς τα ανθρώπινα όντα να είναι αρκετά 

µακριά ο ένας από τον άλλον, φαίνονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον στα µάτια µεγαλύτερων 

όντων. Είναι ο ίδιος ακριβώς τρόπος µε τον οποίον τα ανθρώπινα όντα αντιλαµβάνονται τις 

αποστάσεις µεταξύ των µορίων. Τότε, θα µπορούσε αυτό που τα ανθρώπινα όντα βλέπουν µεταξύ των 

πλανητών να είναι µέρος του σώµατος ενός όντος; Με άλλα λόγια, θα µπορούσε να συγκροτήσει µια 

ακόµη µεγαλύτερη ζωή;! Είναι πραγµατικά η ίδια ιδέα. Στο παρελθόν λεγόταν ότι υπήρχαν γίγαντες 

και νάνοι. Είτε οι συνηθισµένοι άνθρωποι λένε ότι υπήρχαν είτε όχι δεν έχει σηµασία, διδάσκω σε ό, 

τι αφορά τις αρχές. Είναι απλά ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Με την εξέλιξη της ιστορίας σε αυτό το 

στάδιο, θα έπρεπε να ταιριάζει µε τις ιστορικές και πολιτιστικές απαιτήσεις αυτής της χρονικής 

περιόδου. Έτσι αυτό προκάλεσε το να γίνει η σηµερινή κοινωνία όπως είναι. Οι άνθρωποι δεν 

πιστεύουν πλέον σε αυτό που δεν µπορούν να δουν ή να έχουν την εµπειρία του. Και όσο περισσότερο 

δυσπιστούν, τόσο λιγότερο τους επιτρέπεται να γνωρίζουν την αλήθεια. Κι αυτό επειδή τα ανθρώπινα 

όντα έχουν γίνει ανόητα. Και η δυσπιστία των ανθρώπινων όντων στην πραγµατικότητα ήταν κάτι 

κανονισµένο. Λέω συχνά ότι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν τον έλεγχο αλλά ποτέ, ουδέποτε ήταν.  

 

Όσον αφορά το θέµα των ανθρώπων που θέλουν να έχουν τον έλεγχο και επιθυµούν δηµοκρατία, στην 

πραγµατικότητα, οι άνθρωποι ποτέ δεν ήταν πραγµατικά υπεύθυνοι, διότι είναι οι θεοί που ελέγχουν 

τον κόσµο. Για παράδειγµα, όταν τα άτοµα έχουν πολλές ευλογίες στη ζωή τους και µεγάλο ταλέντο, 

ήταν σίγουρα κανονισµένο κατ’ αυτόν τον τρόπο, ή το να γίνουν υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι. Εκείνοι 

που έχουν µικρές ευλογίες και εκείνοι που δεν είναι τόσο πολύ ικανοί, αντιστρόφως, σίγουρα δεν 

µπορούν να γίνουν υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι. Η Κοµµούνα του Παρισιού ανέτρεψε τη µοναρχία. 

Αλλά επιτρέψτε µου να σας πω, όλοι οι πρόεδροι που εκλέχτηκαν τη µία γενιά µετά την άλλη στη 

Γαλλία ήταν αυτοκράτορες πριν, είναι απλώς ότι ο κανονισµός άλλαξε. Με αυτό εννοώ ότι τα πάντα 
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είναι κανονισµένα από τους θεούς. Έτσι, οι ανταγωνισµοί που έχουν αναπτυχθεί µεταξύ των 

πολιτικών κοµµάτων στη σηµερινή ανθρώπινη κοινωνία είναι απλώς η κατάσταση πραγµάτων µέσω 

της οποίας η σηµερινή ανθρωπότητα υπάρχει. Στην αρχαιότητα – και νοµίζω ότι όλοι πιστεύετε αυτό 

το σηµείο – δεν υπήρχε τέτοιο πράγµα. Σήµερα, η ανθρωπότητα είναι στην πραγµατικότητα µια κατά 

κάποιον τρόπο διεστραµµένη ανθρωπότητα µε µια διεστραµµένη κοινωνία. Προς το παρόν αυτά είναι 

όλα όσα θα πω για αυτό το θέµα. 

 

Μόλις ανέφερα ότι τα διάφορα σωµατίδια του σύµπαντος µπορούν δηµιουργήσουν όντα διαφόρων 

µεγεθών. Ζωές υπάρχουν σε κάθε πλανήτη. Είναι απλά ότι δεν εµφανίζονται σε αυτή τη διάσταση των 

ανθρώπινων όντων, κι έτσι εµείς οι άνθρωποι δεν µπορούµε να τα κατανοήσουµε. Η σηµερινή 

επιστήµη δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεδοµένου ότι είναι υποανάπτυκτη και µπορεί µόνο να 

«µπουσουλάει» γύρω µέσα σε αυτή την διάσταση. Στην πραγµατικότητα, είναι πολύ εύκολο να δει 

κάποιος µέσα σε άλλες διαστάσεις. Εφόσον έχετε ένα τεράστιο σύστηµα µικροσκοπικής παρατήρησης 

µπορείτε να δείτε τη µορφή της ύπαρξης αυτών των αντικειµένων που αποτελούνται από σωµατίδια 

µικρότερα από τα µόρια. Τα ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να δουν την αληθινή τους ύπαρξη, επειδή οι 

άνθρωποι έχουν όλα τα είδη εµποδίων – έχουν νοητικά εµπόδια που τους αποτρέπουν από το να 

πιστέψουν. ∆εν τολµούν να το κάνουν και δεν βλέπουν το λόγο να το κάνουν. Αλλά ανεξάρτητα από 

το αν θέλετε να τα δείτε ή όχι, αποκαλύπτουν τις αληθινές τους εµφανίσεις από καιρό σε καιρό. 

Μερικοί άνθρωποι απλά ξαφνικά τα βλέπουν. Κάτω από έναν παράξενο συνδυασµό καταστάσεων, 

ουσίες που βρίσκονται σε κίνηση µπορεί ξαφνικά να αποκαλυφθούν. Είναι κάτι που συµβαίνει πότε-

πότε. Οι άνθρωποι πάντα εξηγούν τους αντικατοπτρισµούς ως ένα είδος διάθλασης της ατµόσφαιρας. 

Αυτό είναι µια αυτόκλητη θεωρία που υιοθετήθηκε για να εξηγήσει αυτό που η σύγχρονη επιστήµη 

δεν µπορεί να εξηγήσει, και δεν έχει κανένα νόηµα. Στην πραγµατικότητα, αυτά είναι οι αληθινές 

εκδηλώσεις από άλλες διαστάσεις. Μπορείτε να κατανοήσετε την έννοια του σύµπαντος για το οποίο 

µόλις µίλησα, έτσι δεν είναι; (Χειροκροτήµατα)  

 

Όλη η ύλη στο σύµπαν αποτελείται από Τζεν, Σαν, Ρεν. Σε διαφορετικά επίπεδα το Τζεν, Σαν, Ρεν έχει 

διαφορετικές εκδηλώσεις και εµφανίζεται µε διαφορετικούς τρόπους. Έχει δηµιουργήσει διαφορετικά 

περιβάλλοντα διαβίωσης για τα όντα των διαφορετικών επιπέδων. Όταν πρόκειται για το επίπεδο των 

ανθρώπινων όντων, η εκδήλωση αυτού του Φα είναι εξαιρετικά τεράστια και εξαιρετικά περίπλοκη, οι 

τρόποι καλλιέργειας είναι άφθονοι, και οι αλήθειες στις οποίες οι άνθρωποι φωτίζονται είναι 

πολυάριθµες. Αν κάποιος θέλει να είναι καλός άνθρωπος, τα κριτήρια που υπάρχουν σε αυτή τη 

διάσταση είναι: καλοσύνη, αφοσίωση, ευπρέπεια, µάθηση, αξιοπιστία, και ούτω καθεξής. Όλα 

προέρχονται από το Τζεν, Σαν, Ρεν, και είναι απίστευτα πολλά. Και δεν είναι µόνο αυτά. Τα στοιχεία 

που συγκροτούν τις γυναίκες είναι λεπτότητα και ευγένεια, ενώ οι άνδρες χρειάζεται να είναι δυνατοί 

και έντιµοι, και ούτω καθεξής. Αυτά είναι όλα εκδηλώσεις του Φα. Το πώς τα υλικά όντα 

εµφανίζονται και πώς οι υλικές µορφές ύπαρξης υπάρχουν, όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του Φα. Ο Φα 

έχει δηµιουργήσει τα πάντα. 

 

Στη συνέχεια, επιτρέψτε µου να µιλήσω για την καλλιέργεια. Στην καλλιέργεια, γιατί θα πρέπει να 

πληροίτε τα κριτήρια ενός βασιλείου, προκειµένου να πάτε εκεί; Επειδή υπάρχει Φα για εκείνο το 

συγκεκριµένο επίπεδο. Σε εκείνο το βασίλειο υπάρχει ένα απαιτούµενο πρότυπο για εκείνα τα όντα, 

καθώς και ένα πρότυπο για το περιβάλλον εκείνων των όντων. Ένα σώµα φορτωµένο µε κάρµα που 

δεν συµµορφώνεται µε το περιβάλλον εκείνης της διάστασης είναι µη-αποδεκτό. Ένα βρώµικο σώµα 

δεν µπορεί καθόλου να εισέλθει σε µια διάσταση τόσο υψηλή. Έτσι θα πρέπει να συµµορφωθείτε την 

κατάσταση του σώµατος εκείνου του υψηλότερου βασιλείου – δηλαδή µια κατάσταση ελεύθερη από 

κάρµα. Όχι µόνο χρειάζεται να είστε απαλλαγµένοι από κάρµα, αλλά οι ουσίες του σώµατός σας 

χρειάζεται να είναι µικροσκοπικές και λεπτές κατ’ εκείνον τον τρόπο. Αυτό είναι κάτι που οι 

άνθρωποι που δεν καλλιεργούνται αληθινά δεν µπορούν να το επιτύχουν, ακόµη και αν το ήθελαν και 

το επεδίωκαν – αυτό µπορεί µόνο να καλλιεργηθεί. Επιτυγχάνεται υποµένοντας δυσκολίες και 

περνώντας µέσα από εξαντλητική καλλιέργεια. 

 

Επιπλέον, η ζωντανή πλευρά σας πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πρότυπα εκείνου του βασιλείου. Ή 

µε άλλα λόγια, το µυαλό σας, οι σκέψεις σας, και όλες οι πνευµατικές ιδιότητες της ύπαρξής σας 

πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα εκείνου του επιπέδου. 
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Φυσικά, υπάρχει επίσης ένα πρότυπο για τη µορφή της ύπαρξης των ζωών σε εκείνη τη διάσταση. ∆εν 

µπορείτε να πάτε εκεί ως ένα ανθρώπινο ον σαν αυτό. Θα πρέπει να λάβετε την εµφάνιση των όντων 

σε εκείνη τη διάσταση, όταν πρόκειται να Ολοκληρωθείτε. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο 

νεανική και όµορφη είναι η εµφάνιση αυτών των όντων. Όσο χαµηλότερο είναι το βασίλειο, τόσο 

λιγότερο όµορφο είναι. Καθώς κάποιος πηγαίνει υψηλότερα, όχι µόνο η εµφάνισή του είναι πιο 

όµορφη, αλλά και οι σκέψεις του πρέπει να είναι πιο αγνές κι εκλεπτυσµένες. Ο τρόπος ύπαρξης 

κάποιου, η οµιλία του, η συµπεριφορά του και η κίνησή του, όλα θα υποστούν αλλαγές. Η οµιλία τους 

είναι σαν ποίηση κι έτσι ακριβώς είναι ο τρόπος των πραγµάτων σε ένα ορισµένο επίπεδο. Τα 

υψηλότερα επίπεδα είναι ακόµη πιο µεγαλοπρεπή. Σίγουρα δεν θα λειτουργούσε εάν δεν συµβαδίζατε 

µε τις απαιτήσεις εκείνου του βασιλείου. Συχνά λέω ότι «η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς, το γκονγκ 

εξαρτάται από τον ∆άσκαλο». Με άλλα λόγια, αν και θέλετε να φτάσετε σε αυτό το είδος βασιλείου, 

πώς θα µπορούσατε να το φτάσετε όταν δεν γνωρίζετε καν για αυτό; Πώς θα µπορούσατε να το 

καταφέρετε αυτό; Εσείς από µόνοι σας δεν µπορείτε να το κάνετε. Εγώ εξετάζω µόνο την καρδιά που 

έχετε για καλλιέργεια. Ο ∆άσκαλος θα φροντίσει για την άλλη πλευρά εάν είστε αποφασισµένοι να 

συνεχίσετε να καλλιεργείστε. Αυτό που είναι κρίσιµο είναι αν µπορείτε να είστε σταθεροί και αν 

µπορείτε να ολοκληρώσετε την καλλιέργειά σας. 

 

∆εν έχω συζητήσει τον συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο το γκονγκ αναπτύσσεται, και δεν θέλω οι 

άνθρωποι να επικεντρώνονται σε αυτό. Κάνοντάς το µε αυτόν τον τρόπο προστατεύει από το να 

ξεφυτρώσουν οι προσκολλήσεις και απαλλάσσει τους ανθρώπους από το να αφήνουν τη φαντασία 

τους να οργιάσει. Όπως γνωρίζετε, όσο υψηλότερα πηγαίνει κάποιος τόσο πιο ήρεµο είναι το µυαλό 

του. Ωστόσο, δεν είναι σωστό για εσάς να επιµένετε στην αναζήτηση ηρεµίας χωρίς να ανυψώνετε το 

σίνσινγκ σας. Μερικοί άνθρωποι τείνουν να επιδιώκουν την ηρεµία όταν κάνουν τις ασκήσεις. 

Επιµένουν να προσπαθούν στην επίτευξη ηρεµίας, κι αυτό εξελίσσεται σε προσκόλληση. Αλλά µπορώ 

να πω ότι όπως το βλέπουν οι χαµηλού επιπέδου τρόποι καλλιέργειας, αυτό είναι µια µέθοδος, ενώ 

όταν παρατηρείται από τα υψηλά επίπεδα, είναι µια συµπεριφορά γεµάτη πρόθεση. Γιατί; Η ηρεµία 

µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από την καλλιέργεια και τη σταδιακή εξάλειψη των προσκολλήσεων. 

Αν κάποιος θέλει να θέσει τον εαυτό του σε απόλυτη ηρεµία και να αποχωριστεί από όλες τις 

προσκολλήσεις έτσι απλά, σε γενικές γραµµές αυτό δεν µπορεί να γίνει. (Φυσικά υπάρχουν ειδικές 

περιστάσεις που δεν θα συζητήσουµε). Το να µπορέσετε να επιτύχετε αυτού του είδους την ηρεµία 

σηµαίνει ότι το µυαλό σας έχει γίνει αγνό σε αυτόν τον βαθµό. Αυτό που αποκαλώ «ειδικές 

περιστάσεις» αναφέρεται στους τρόπους καλλιέργειας που καλλιεργούν τη Βοηθητική Συνείδηση (φου 

γιουάνσεν), σύµφωνα µε τους οποίους ένα άτοµο µπορεί να θέσει τον εαυτό του σε ηρεµία από την 

αρχή. Αλλά αυτό δεν είναι ο τρόπος καλλιέργειάς µας στον Ντάφα. Αυτό δεν είναι κάτι δευτερεύον. 

 

Όπως ανέφερα προηγουµένως, όταν µιλάτε στους άλλους µε τους δικούς σας στόχους στο µυαλό, 

θέλοντας να τους αλλάξετε ή να τους πείσετε, ανεξάρτητα από το πόσο λογικά είναι τα λόγια σας, οι 

άλλοι άνθρωποι θα δυσκολευτούν να τα αποδεχθούν τελείως. Ούτε µπορούν οι λέξεις να 

µετακινήσουν τις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί; Επιτρέψτε µου να σας πω: ∆ιότι στην 

πραγµατικότητα οι λέξεις που λέτε περιέχουν όλες τις σκέψεις σας. Οι προτάσεις σας περιλαµβάνουν 

πολύπλοκες σκέψεις µέσα τους, όπως τα ανθρώπινα συναισθήµατά σας και τις επιθυµίες σας, και 

ακόµη αυτές τις πολλές προσκολλήσεις σας. Αυτό κάνει τα λόγια σας να µην είναι τόσο ισχυρά και να 

είναι κάπως εξασθενηµένα. Επίσης, οι άνθρωποι συχνά βλέπουν τα πράγµατα από τις δικές τους 

απόψεις όταν λένε πράγµατα στους άλλους, και οι απόψεις αυτές µπορεί να µην είναι σύµφωνες µε 

τον Φα του σύµπαντος. Έτσι, από αυτή την άποψη τους λείπει η δύναµη της Αλήθειας. Επιπλέον, όταν 

µιλάνε στους άλλους, οι άνθρωποι προσθέτουν πράγµατα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, έτσι 

ώστε να µην πληγωθούν. Με άλλα λόγια, η πρόθεση πίσω από τα λόγια σας δεν είναι πλέον καθαρή. 

Και ως αποτέλεσµα τα λόγια σας γίνονται πραγµατικά επιπόλαια. Αλλά όταν το µυαλό σας µπορεί 

αληθινά να γίνει ήρεµο, όταν οι προσκολλήσεις σας γίνονται όλο και λιγότερες, ή όταν οι σκέψεις που 

διασπούν την προσοχή σας γίνονται όλο και λιγότερες, τότε θα διαπιστώσετε ότι τα λόγια σας έχουν 

δύναµη. Γιατί ήταν ότι όταν µίλησα για µη-δράση ανέφερα ότι δεν θα έπρεπε να ανακατεύεστε µε 

πράγµατα στα οποία δεν πρέπει να παρεµβαίνετε; ∆ιότι τα λόγια σας έχουν ήδη δύναµη και τα λόγια 

µε δύναµη µπορούν να αλλάξουν τους ανθρώπους. ∆εν έχει σηµασία αν το να αλλάξετε κάποιον 

φαίνεται σωστό, µπορεί αυτό που κάνετε να είναι λάθος. ∆εν γνωρίζετε την αλήθεια επειδή ό, τι 



8 

βλέπουν τα µάτια σας είναι επιφανειακό και επειδή δεν µπορείτε να αντιληφθείτε τις καρµικές [3] 

αιτίες από το παρελθόν. Το µυαλό σας θα γίνεται ολοένα πιο αγνό καθώς θα φτάνετε σε υψηλότερα 

επίπεδα. Αυτό που θα παράγει η σκέψη σας τότε και το τι θα λέτε, θα είναι εξαιρετικά αγνό. Όσο 

αγνότερα και απλούστερα είναι, τόσο περισσότερο συµµορφώνονται µε τις αρχές εκείνου του 

επιπέδου του σύµπαντος. Τα λόγια που θα λέτε τότε θα µπορούν αµέσως να διεισδύουν στις καρδιές 

των ανθρώπων, να χτυπούν τα βάθη των σκέψεων των ανθρώπων και να δονούν το πιο µικροσκοπικό 

µέρος της ύπαρξής τους. Τότε δεν θα είναι αυτό ισχυρό; Άρα, εάν µπορείτε να ηρεµήσετε, αυτή η 

ικανότητα δηλώνει ότι έχετε φτάσει σε ένα συγκεκριµένο βασίλειο. 

 

Στη δική µας καλλιέργεια χρειάζεται να πληρούµε τις απαιτήσεις ενός δεδοµένου βασιλείου 

προκειµένου να φτάσουµε σε εκείνο το βασίλειο. ∆ιαφορετικά, δεν µπορείτε να πάτε εκεί. Γι’ αυτό 

στη δική µας καλλιέργεια οι ανθρώπινες προσκολλήσεις πρέπει να αποβληθούν, το κάρµα πρέπει να 

εξαλειφθεί, οι απαιτήσεις του Φα πρέπει να πληρούνται, και γι’ αυτό σας ζητώ να διαβάζετε το βιβλίο 

πολύ και να κατανοείτε τον Φα καλά.  

 

Έχω συζητήσει το θέµα µόνο εν συντοµία. Αυτό είναι ένα συνέδριο του Φα. ∆εν έχετε πολλές 

ευκαιρίες να µε συναντήσετε, και σας δηµιουργήθηκαν πολλές ερωτήσεις που θέλατε µια ευκαιρία για 

να µε ρωτήσετε. Γι’ αυτό θα χρησιµοποιήσω τον χρόνο που απέµεινε για να απαντήσω στις ερωτήσεις 

σας. Αλλά υπάρχει ένα πράγµα στο οποίο πρέπει να δώσετε προσοχή: Μερικοί άνθρωποι (φυσικά 

είναι όλοι νέοι µαθητές) έχουν µια αυθάδη συµπεριφορά όταν κάνουν ερωτήσεις, και δεν δείχνουν τον 

απαιτούµενο σεβασµό στον ∆άσκαλό τους. Φυσικά, δεν είναι τόσο πολύ το ότι απαιτώ σεβασµό προς 

έναν δάσκαλο υποστηρίζοντας παλιοµοδίτικες τυπικότητες, αλλά στο κάτω-κάτω είµαι ο ∆άσκαλός 

σας και θα σας σώσω σε ένα υψηλό βασίλειο. Αυτό που σας δίνω είναι κάτι που δεν µπορείτε ποτέ να 

ξεπληρώσετε στην αιωνιότητα της ζωής σας. Ελπίζω, λοιπόν, ότι το ύφος σας θα είναι αυτό ενός 

µαθητή. Εντάξει, µπορείτε να περάσετε τα χαρτάκια µε τις ερωτήσεις σας. 

 

Ερώτηση: Μετά τον Σακιαµούνι, τον Λάο Τζι και τον Ιησού, πόσοι άνθρωποι έχουν επιτύχει την Ορθή 

Επίτευξη του Ταθαγκάτα µέσα από την καλλιέργεια; 

 

∆άσκαλος: Συνολικά υπήρξαν πολλοί. Πολλοί άνθρωποι το πέτυχαν αφότου ο Σακιαµούνι πέτυχε τον 

Τρόπο. Καλλιεργήθηκαν µε επιτυχία στη Βουδιστική θρησκεία. Και υπήρχαν άνθρωποι από τους 

µετέπειτα µαθητές του Ιησού και µοναχοί των οποίων η καλλιέργεια στέφθηκε µε επιτυχία. Φυσικά 

στην Κίνα υπάρχουν πολλοί τρόποι καλλιέργειας. Επειδή οι τρόποι καλλιέργειας δεν περιορίζονται 

γεωγραφικά, στην αρχαιότητα υπήρχαν και εκείνοι στη δυτική κοινωνία που ασκούσαν καλλιέργεια 

και αρκετοί από αυτούς πέτυχαν. ∆εν ήταν µέσω των θρησκειών που πέτυχαν. Αλλά στους 

πρόσφατους καιρούς λίγοι ήταν αυτοί που πέτυχαν την Ολοκλήρωση. Στη σύγχρονη κοινωνία ο 

αριθµός είναι σχεδόν µηδενικός. 

 

Ερώτηση: Αναφέρεται στο Τζούαν Φάλουν [(τόµος ΙΙ)] ότι το φεγγάρι κατασκευάστηκε από το 

ανθρώπινο γένος µιας µακρινής εποχής. Θα µπορούσατε ∆άσκαλε να µας πείτε κάποια πράγµατα για το 

λόγο και τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε τότε; 

 

∆άσκαλος: Όλοι γελούν εδώ επειδή αυτά είναι τόσο µακριά από τον λόγο που διδάσκω τον Φα. 

Αναζητάτε γνώση και αφήνετε τη φαντασία σας να οργιάζει. Και όταν η φαντασία σας οργιάζει η 

σκέψη σας γίνεται λιγότερο αγνή και ήρεµη. Όµως, αντί να εγκαταλείψετε αυτά τα πράγµατα στα 

οποία είστε προσκολληµένοι ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους, µε ρωτάτε για αυτά κι 

επιπλέον τα αναµειγνύετε µε τον Φα. Αυτό είναι ακριβώς αυτό για το οποίο ανησυχώ µε όλους εσάς. 

Βάλτε το µυαλό σας στην καλλιέργεια. Φυσικά µπορώ να απαντήσω, αφού το ερώτηµα έχει τεθεί. 

 

Στο παρελθόν, η κατάσταση ουδέποτε έµοιαζε µε αυτήν της σηµερινής επιστήµης. Έτσι, οι 

ανθρωπότητες από διαφορετικές χρονικές περιόδους φυσικά αναπτύσσονταν µε τους τρόπους εκείνων 

των εποχών. Οι άνθρωποι κάποια εποχή αναγνώρισαν το πρόβληµα που προκαλούσε το σκοτάδι της 

νύχτας σε αυτούς, κι έτσι κατασκεύασαν ένα φεγγάρι εκεί πάνω για να δίνει φως στη Γη κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Αυτό δεν έχει καµία σχέση µε την καλλιέργεια. ∆εν είναι πως είµαι απρόθυµος 
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να σας µιλήσω για αυτό. Είναι πως ό, τι πω θα υλοποιήσει κάτι, καθώς τα πράγµατα που λέω γίνονται 

Φα. Γι’ αυτό µην µου ζητάτε να µιλώ περιστασιακά για πράγµατα που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. 

 

Ερώτηση: Είναι η ταχύτητα της πρόθεσης κάποιου γρηγορότερη από την ταχύτητα του φωτός; 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι σίγουρο. Η ταχύτητα των ανθρώπινων σκέψεων είναι πολύ γρήγορη. Καθώς 

αυξάνεται το επίπεδό σας θα διαπερνάτε κάθε διάσταση στα επίπεδα κάτω από εσάς. Ακούστε 

προσεκτικά αυτό που λέω: Καθώς το επίπεδό σας γίνεται υψηλότερο, όταν το γκονγκ σας διαπερνά 

οποιαδήποτε από τις διαστάσεις στα επίπεδα κάτω από εσάς, δεν υπόκειται στους περιορισµούς του 

χρόνου αυτών των διαστάσεων. Το γκονγκ κατευθύνεται από πρόθεση. Από τη στιγµή που ζείτε σε 

αυτό το περιβάλλον, η ταχύτητα του βαδίσµατός σας, η ταχύτητα του αυτοκινήτου σας, και ούτω 

καθεξής, οποιοδήποτε πράγµα περιορίζεται από το χρόνο αυτής της διάστασης. Η πρόθεση που 

εκπέµπεται από τους ανθρώπους είναι ταχεία σε αυτήν την ανθρώπινη διάσταση. Εάν ένα άτοµο είναι 

ένας καλλιεργητής υπερβαίνει τα όρια των περιορισµών αυτής της διάστασης και η πρόθεσή του είναι 

εξαιρετικά γρήγορη. Εν τω µεταξύ, έχουµε πει ότι το γκονγκ ενός ατόµου και όλες οι ικανότητες που 

φέρει στο σώµα του ελέγχονται από τις σκέψεις του. Άρα αυτό σηµαίνει ότι, όταν η πρόθεσή του 

ανακύπτει, το γκονγκ του καταφθάνει – τόσο ισχυρός είναι. Έχω πει ότι εάν οι ικανότητες εκείνων από 

εσάς που έχουν καλλιεργηθεί σε πολύ υψηλά βασίλεια δεν ήταν κλειδωµένες για εσάς, µπορεί 

πραγµατικά να γυρίζατε ανάποδα τον Ουρανό και τη Γη µέσα σε µια στιγµή. Έτσι, προτού ένα άτοµο 

φτάσει στην πλήρη Φώτιση είναι απολύτως απαγορευµένο να είναι ανεξέλεγκτος ενόσω καλλιεργείται 

στη γη, είναι απολύτως απαγορευµένο. Είναι εντάξει για εκείνους τους ανθρώπους µε µικρές 

ικανότητες, δεδοµένου ότι η διάσταση αυτή επιβλέπεται από τους θεούς αυτής της διάστασης, και 

αυτοί οι θεοί µπορούν να τα ελέγξουν όλα αυτά, έτσι ώστε ένα άτοµο να µην µπορεί να ανατρέψει τον 

Ουρανό ή να αναποδογυρίσει τη Γη. Αλλά εάν οι ικανότητες ενός ατόµου είναι µεγαλύτερες, δεν θα 

είναι επιτρεπτό. Ο ∆άσκαλος επίσης πρέπει να το επιβλέπει αυτό. 

 

Ερώτηση: Σε αυτό το δικό µας σύµπαν, τι είδους ύλη έχει τη µεγαλύτερη ταχύτητα; 

 

∆άσκαλος: Ρωτάτε για επιστήµη. Το να σας πω θα σήµαινε ότι θα ικανοποιούταν το επιδιώκον µυαλό 

σας, και αυτό θα ήταν το ίδιο µε επέκταση των προσκολλήσεών σας. Ωστόσο, αν δεν σας πω, λοιπόν, 

έχετε θέσει το ερώτηµα. 

 

Όσον αφορά την ταχύτητα σε αυτή τη διάσταση που οι άνθρωποι στις µέρες µας γνωρίζουν, αυτή έχει 

ακόµη µεγαλύτερη ενέργεια την οποία οι άνθρωποι δεν έχουν ανακαλύψει και δεν µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν. Οι ιδέες για το τί είναι το µεγαλύτερο και τί το µικρότερο όλα προέρχονται από τη 

σκοπιά της ανθρώπινης κατανόησης. Είναι κατανοήσεις µέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης διάστασης 

και του πεδίου του χρόνου. Το µέγεθος, όπως το αντιλαµβάνονται οι άνθρωποι, δεν υπάρχει σε αυτό 

το σύµπαν. Έτσι, στο σύµπαν, ό, τι είναι γρήγορο – όπως αναφέρθηκε από εσάς – εξαρτάται από το 

επίπεδο. Για παράδειγµα, ο ρυθµός µε τον οποίο µιλάει ένας θεός πολύ υψηλού επιπέδου είναι ακόµα 

γρηγορότερος από την ταχύτητα του µυαλού σας – ακόµα κι όταν εκείνος ο θεός µιλάει πάρα πολύ 

αργά. Τα λόγια που λέω εδώ κι αυτό που µόλις είπα σχετικά µε το ότι είστε προσκολληµένοι έχουν 

µόλις λάβει χώρα, αλλά σε µια συγκεκριµένη διάσταση συνέβησαν στην πραγµατικότητα εκατοντάδες 

χρόνια πριν. Τόσο µεγάλη είναι η διαφορά. Το σύµπαν είναι απλά απίστευτα µεγάλο. Οι διαφορές στα 

πεδία του χρόνου έχουν δηµιουργήσει τις πολύπλοκες διαστάσεις του σύµπαντος. 

 

Στην πραγµατικότητα το να µην υπόκειστε στους περιορισµούς του χρόνου, αυτό είναι ό, τι πιο 

γρήγορο. Αλλά τα ανθρώπινα όντα δεν θα καταλάβουν ποτέ το πραγµατικό νόηµα αυτής της 

πρότασης. Η ιδέα σας, «τι είδους ύλη έχει τη µεγαλύτερη ταχύτητα», είναι µια ανθρώπινη αντίληψη 

και µια ανθρώπινη κατανόηση. Ο χρόνος δεν είναι απόλυτος, ακόµα και στην παρούσα διάσταση, τη 

δική µας. Όπως γνωρίζετε, ανέφερα στο Τζούαν Φάλουν ότι ένα ορισµένο αστέρι φαίνεται να είναι 

150 χιλιάδες έτη φωτός µακριά από εµάς. Αλλά στην πραγµατικότητα, απλώς µιλούσα γι’ αυτό 

χρησιµοποιώντας αυτά που µπορούν τα ανθρώπινα όντα να καταλάβουν µε τη σύγχρονη επιστήµη. 

Αυτό δεν είναι πραγµατικά έτσι. Τότε πώς είναι; Ας το σκεφτούµε: Υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι σε 

διαφορετικές διαστάσεις. Μέσα στην έκταση της Γης µας υπάρχει ένα πεδίο χρόνου, και τα πάντα 

περιορίζονται εντός των ορίων αυτού του χρόνου. Μόλις ένας δορυφόρος κατασκευασµένος από 
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άνθρωπο υπερβεί την ατµόσφαιρά µας, είναι σε ένα άλλο πεδίο χρόνου, το οποίο σίγουρα δεν είναι το 

ίδιο µε αυτό της Γης. Έτσι, υπάρχουν επίσης τα πεδία χρόνου των άλλων πλανητών όταν περνάει από 

εκείνους τους πλανήτες. Όσο µεγαλύτερο είναι το Κοσµικό σώµα, τόσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος 

και οι διαφορές ταχύτητας µέσα σε αυτό. 

 

Λέγεται ότι µας παίρνει 150 χιλιάδες έτη φωτός για να δούµε τα πράγµατα που συµβαίνουν στο 

σύστηµα του Γαλαξία µας. Στην πραγµατικότητα, επιτρέψτε µου να σας πω ότι ίσως µπορείτε να τα 

δείτε σε µόλις δύο ή τρία χρόνια. Γιατί; Επειδή η ταχύτητα του φωτός, επίσης, υπόκειται στους 

περιορισµούς των πεδίων του χρόνου. Όταν το φως διαπερνά διαφορετικά πεδία χρόνου, η ταχύτητά 

του, «βζινγκ-, βζινγκ-, βζινγκ-,» ξαφνικά γίνεται γρήγορη ή αργή. Όταν έρθει εδώ στη Γη µας, τότε 

συµµορφώνεται µε το πεδίο του χρόνου της Γης και γίνεται εξαιρετικά αργή. Απλούστατα δεν υπάρχει 

κανένας τρόπος να εκτιµήσουµε το χρόνο στο σύµπαν χρησιµοποιώντας αυτό το πεδίο χρόνου το 

οποίο µπορούν να αντιληφθούν οι κάτοικοι της Γης. Η ανθρώπινη κατανόηση της αλήθειας, της ύλης, 

της ζωής, του σύµπαντος, και πολλών πραγµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της εξέλιξης των 

ανθρώπινων όντων, είναι λάθος. 

 

Ερώτηση: Πώς τα µεγάλα Φωτισµένα Όντα του Βουδιστικού συστήµατος εξηγούν το φως αυτού του 

σύµπαντος; 

 

∆άσκαλος: Τι είναι το τόσο σπουδαίο στο απλώς να δει κάποιος το φως;! Υπάρχουν πολλά είδη 

φωτός και είναι διαφορετικά σε διαφορετικά επίπεδα. Και το πώς, καθώς και το για ποιόν σκοπό, 

εκπέµπεται φως, είναι διαφορετικό. Μην χρησιµοποιείτε ανθρώπινες σκέψεις για να σκεφτείτε για 

πράγµατα που είναι υψηλότερα από από τον άνθρωπο. Θα έλεγα ότι, εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε, θα 

πρέπει να διαβάζετε το βιβλίο περισσότερο και να µελετάτε τον Φα πολύ. Αυτό στο οποίο δεν 

µπορείτε να φωτιστείτε και αυτό που δεν γνωρίζετε, στο µέλλον όλα θα είναι ορατά µέσα στον Φα. 

Σκεφτείτε το: Έχω πει ότι κάθε αντικείµενο έχει ενέργεια, ακόµη και τα µόρια έχουν ενέργεια. Οι 

άνθρωποι δεν µπορούν να αισθανθούν ότι τα µόρια έχουν ενέργεια, διότι ο ίδιος ο άνθρωπος 

αποτελείται από µόρια. Γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν µπορούν να το αισθανθούν. Τα πράγµατα που έχουν 

ενέργεια, έχουν φως και δύναµη. Μην κάνετε ένα βουνό από ένα λοφίσκο και µη διογκώνετε τη 

σηµασία του κάθε µικρού πράγµατος. Όταν θα εµφανιστεί η πανίσχυρη αρετή των µαθητών του 

Ντάφα, λοιπόν αυτό θα είναι ένδοξο και λαµπρό. 

 

Ερώτηση: Μπορούµε να δηµοσιεύουµε άρθρα του ∆ασκάλου στις εφηµερίδες, προκειµένου να 

διαδώσουµε τον Φα; Από την άλλη µεριά, ανησυχώ ότι οι άνθρωποι µπορεί να παρερµηνεύσουν το 

νόηµα των άρθρων. 

 

∆άσκαλος: Θα τα παρερµηνεύσουν, όλοι θα τα παρερµηνεύσουν. Οπότε είναι καλύτερο να µην το 

κάνετε αυτό. Γιατί; Επιτρέψτε µου να σας πω: Η καλύτερη µέθοδός µας για τη διάδοση του Φα είναι 

για τον καθένα να κάνει/για όλους να κάνουν τις ασκήσεις σε οµάδες. Λέµε µόνο ότι δεν θέλουµε να 

αφήσουµε απ’ έξω ανθρώπους που έχουν µια προκαθορισµένη σχέση. Όταν µιλάω για διάδοση του 

Φα δεν ζητώ από ολόκληρη την ανθρωπότητα να έρθει να λάβει τον Φα – δεν είναι καθόλου αυτή η 

ιδέα. Αναφέροµαι στο να έχουµε τους ανθρώπους µε µια προκαθορισµένη σχέση να έρθουν να λάβουν 

τον Φα. Σήµερα θα µπορούσα επίσης να πω σε όλους µε σαφήνεια: Η µέθοδος διάδοσης του Φα την 

οποία έχουµε υιοθετήσει ευθύς εξαρχής είναι το να κάνετε τις ασκήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Μία 

άλλη είναι να έχουµε τα βιβλία του Ντάφα µας προς πώληση σε βιβλιοπωλεία για το ευρύ κοινό. Τα 

σώµατα του Νόµου µου θα κατευθύνουν τα άτοµα µε προκαθορισµένη σχέση να αγοράσουν το βιβλίο, 

και µόλις το διαβάσουν θα έρθουν να µάθουν. Επίσης, κάνουµε τις ασκήσεις σε εξωτερικούς χώρους 

έτσι ώστε τα Σώµατα του Νόµου να φροντίσουν για αυτούς να βρουν τους χώρους εξάσκησης και να 

λάβουν τον Φα. Μέσα από έναν παράξενο συνδυασµό καταστάσεων θα οδηγηθούν εδώ για να κάνουν 

τις ασκήσεις, ή θα βρουν τους µαθητές µας. Έτσι το κανονίσαµε. 

 

Θέλετε περισσότεροι άνθρωποι να µάθουν για αυτό κι έχετε χρησιµοποιήσει πάρα πολλές µεθόδους. 

Είναι η καλή πρόθεση των µαθητών, µπορώ να το δω αυτό. Και τα έχετε πάει καλά. Αλλά όλο αυτό 

είναι µια δράση που ξεκίνησε από µόνη της προκαλούµενη από εσάς, µια µεµονωµένη δράση, 

εποµένως ούτε το εγκρίνω ούτε το απορρίπτω. Στον Φα, ωστόσο, οι µέθοδοι διάδοσης του Φα που έχω 
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αφήσει πίσω για τον Ντάφα είναι οι εξής: Κάνουµε τις ασκήσεις έξω σε οµάδες, διοργανώνουµε 

συνέδρια του Φα, κι έχουµε βιβλία προς πώληση σε βιβλιοπωλεία. Οι άνθρωποι µε προκαθορισµένη 

σχέση θα πάνε να αγοράσουν το βιβλίο, και θα θέλουν να καλλιεργηθούν αφότου το διαβάσουν. Και 

µετά θα µας βρουν µε δική τους πρωτοβουλία και θα µάθουν. Έτσι είναι. Βέβαια, µερικές φορές οι 

µαθητές, ως µια προσωπική πράξη, θα βάλουν ανακοινώσεις σε εφηµερίδες για να ενηµερώσουν τους 

άλλους ανθρώπους σχετικά µε αυτό. Αυτό επίσης µπορεί να επιτρέψει σε πολλούς ανθρώπους να 

λάβουν τον Φα. ∆εν αποδοκιµάζω αυτή την προσέγγιση, επειδή µπορεί να βοηθήσει αυτούς που έχουν 

προκαθορισµένη σχέση να λάβουν γνώση αυτού. Απλά λέω ότι οι καλύτεροι τρόποι τους οποίους σας 

αφήνω για να διαδώσετε τον Φα είναι οι οµαδικές ασκήσεις και τα συνέδρια του Φα. 

 

Ερώτηση: Έχω κάνει τη διάδοση του Φα ένα αναπόσπαστο µέρος της καλλιέργειάς µου, αλλά ο 

∆άσκαλος έχει πει ότι η διάδοση του Φα δεν έχει καθόλου να κάνει µε το να φτάσουµε στην 

Ολοκλήρωση/µε την επίτευξη της Ολοκλήρωσης. 

 

∆άσκαλος: Η διάδοση του Φα και το να φτάσετε στην Ολοκλήρωση είναι φυσικά δύο διαφορετικοί 

όροι και έννοιες. Αλλά υπάρχει ένα ζήτηµα που πρέπει να τεθεί: Για εκείνους που εργάζονται για να 

διαδώσουν τον Φα, αν το αντιµετωπίσετε σαν µια δουλειά και, παρόλο που συχνά εργάζεστε σκληρά 

και καταβάλετε µεγάλη προσπάθεια για να το κάνετε, αν κανονικά δεν διαβάζετε το βιβλίο πολύ και 

δεν έχετε χρόνο να κάνετε τις ασκήσεις, αυτού του είδους η εργασία αναπόφευκτα θα αποµακρυνθεί 

από τον Φα. Με άλλα λόγια, δεν θα έχετε ενοποιήσει την καλλιέργειά σας µε την εργασία σας. Είστε 

πραγµατικά προσκολληµένοι όταν κάνετε τη δουλειά και δεν σκέφτεστε εάν τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζετε σχετίζονται µε το σίνσινγκ σας ή εάν ο τρόπος που κάνετε πράγµατα συµµορφώνεται 

µε τον Φα ή µε τα πρότυπα ενός καλλιεργητή. Αν δεν κοιτάξετε µέσα στον εαυτό σας µε αυτόν τον 

τρόπο, αν δεν το δείτε µε αυτόν τον τρόπο, τότε η εργασία σας είναι απλώς η εργασία των 

συνηθισµένων ανθρώπων, κι είστε απλώς ένα συνηθισµένο άτοµο που κάνει εργασία για τον Ντάφα. 

Το λιγότερο, δεν έχετε συµπεριφερθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα ενός καλλιεργητή. Η καλλιέργεια 

πρέπει να ενοποιηθεί µε την εργασία µας. Όταν αντιµετωπίζετε οποιαδήποτε πρόκληση στην εργασία 

σας, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα το δικό σας σίνσινγκ και να είστε σε θέση να εξετάζετε τον εαυτό 

σας. Όταν συναντάτε προβλήµατα, κοιτάξτε τον εαυτό σας και σκεφτείτε: «Γιατί τα πράγµατα 

συµβαίνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο; Έχω κάνει κάτι λάθος; Υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την πρόθεσή 

µου; Ή κάτι άλλο φταίει;» ∆ηλαδή, θα πρέπει να είστε απαιτητικοί µε τον εαυτό σας και να 

αξιολογείτε τον εαυτό σας µε το πρότυπο ενός καλλιεργητή ανά πάσα στιγµή. Καλλιεργείστε 

πραγµατικά όταν βλέπετε τον εαυτό σας ως καλλιεργητή και δεν αφήνεστε στο παραµικρό κοµµάτι 

των σκέψεών σας. Τότε η δουλειά σας δεν θα είναι ενοποιηµένη µε τον Φα; Όσο για την 

Ολοκλήρωση, αυτή εξαρτάται από την έκταση της καλλιέργειάς σας και από το αν θα φτάσει σε 

εκείνο το στάδιο. Ακόµα κι αν ένα άτοµο µπορεί να καλλιεργείται κάθε µέρα, το αν θα Ολοκληρωθεί 

εξαρτάται από το αν µπορεί να φτάσει στο επίπεδο της Ολοκλήρωσης. 

 

Ερώτηση: ∆ιαβάζω το Τζούαν Φάλουν κάθε µέρα, αλλά όσον αφορά ορισµένα σηµεία του, όπως «Το 

Θέµα της Μαγείας», «Μπίγκου», «Νηστεία», «Κλέβοντας Τσι» και «Συλλέγοντας Τσι», νοµίζω ότι είναι 

αρκετό να έχουµε απλώς µια γενική κατανόηση. 

 

∆άσκαλος: Θα σας πω, αν και χρησιµοποίησα αυτά τα πράγµατα ως παραδείγµατα, αυτά για τα οποία 

µίλησα δεν περιορίζονταν σ’ αυτό. Αυτά για τα οποία µιλώ είναι αρχές του Φα! Οι έννοιες πίσω από 

αυτά είναι αµέτρητες, απεριόριστες, ατελείωτες. Όσο µεγάλος κι αν είναι αυτός ο Κόσµος, ο Φα δεν 

υπολείπεται. Απλώς χρησιµοποιώ τις πιο κοινότοπες ανθρώπινες πράξεις, την πιο απλή γλώσσα, και 

τους χαµηλότερους τρόπους – αυτούς των ανθρώπων – για να διδάξω αυτόν τον Φα. Το θέµα είναι να 

σας επιτρέψω να κατανοήσετε και να φωτιστείτε στα απεριόριστα και ατελείωτα εσωτερικά νοήµατά 

του. Γι’ αυτό φροντίστε να µην τον διαβάζετε επιλεκτικά. Πρέπει να διαβάζετε τον Φα από την αρχή 

ως το τέλος χωρίς να παραλείπετε τίποτα. ∆ώστε προσοχή σε αυτό. Η συνέχειά του είναι ιδιαίτερα 

επωφελής για την καλλιέργειά σας. Ο Φα έχει συνέχεια, έτσι δεν µπορείτε να τον διαβάζετε έτσι 

επιλεκτικά. 

 

Ερώτηση: Τα πάντα στο περιβάλλον ενός ασκούµενου είναι δηµιουργηµένα από τον ∆άσκαλο; 
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∆άσκαλος: Το γύρω περιβάλλον δεν είναι δηµιουργηµένο. Ό, τι συµβαίνει γύρω σας κατά τη διάρκεια 

της καλλιέργειάς σας είναι αποτέλεσµα των προγεννητικών καρµικών αιτιών, δηλαδή, είναι η καρµική 

σας ανταπόδοση, καθώς και ανταµοιβές για τις καλές πράξεις σας στο παρελθόν. Τα πάντα είναι 

αποτέλεσµα της καλοσύνης ή κακίας σας. Τα χρησιµοποιώ για να σας επιτρέψω να καλλιεργηθείτε. 

∆εν είναι κάτι που δηµιούργησα. Όταν περνάτε κάποια δοκιµασία είναι αλήθεια ότι ξεπληρώνετε 

κάρµα, αυτό είναι σίγουρο. Ούτε αυτά που πολλοί µαθητές βλέπουν σε όνειρα ή όταν κάνουν τις 

ήρεµες ασκήσεις είναι εντελώς δηµιουργηµένα. Πολλά από αυτά είναι η πραγµατικότητα που 

εµφανίζεται, µόνο που δεν το βλέπετε πολύ καθαρά. 

 

Ερώτηση: ∆άσκαλε, θα µπορούσατε σας παρακαλώ να αποκαλύψετε µερικά πράγµατα σχετικά µε την 

καλλιέργειά σας σε εκείνους τους µαθητές που θα Ολοκληρωθούν; 

 

∆άσκαλος: Θα γνωρίζετε τα πράγµατα, αφότου Ολοκληρωθείτε. Είχα σκοπό να µοιραστώ µαζί σας το 

παρελθόν µου. Λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, όµως, µοιάζει να είναι λιγότερο δυνατό. 

Και γιατί συµβαίνει αυτό; Είναι επειδή στο µέλλον οι άνθρωποι δεν θα επιτρέπεται να γνωρίζουν την 

ύπαρξή µου. Γι’ αυτό δεν θέλω να αφήσω πίσω την ιστορία µου για τους ανθρώπους. Όσο για εσάς, 

µόλις Ολοκληρωθείτε θα γνωρίζετε. Σε εκείνο το σηµείο, τα λόγια δεν θα είναι αρκετά για να 

περιγράψουν το µεγαλείο του ∆ασκάλου σας! (Χειροκροτήµατα) 

 

Έχω δώσει τη µέγιστη φροντίδα µου όχι µόνο σε εσάς, αλλά σε όλες τις ζωές. Έχω αδειάσει σχεδόν τα 

πάντα από εµένα για όλες τις ζωές. Φυσικά, αυτού του είδους το άδειασµα δεν είναι αυτό που 

καταλαβαίνετε, όπου δεν έχει µείνει τίποτα. Έχω πει συχνά ότι έχω ενσωµατώσει σε αυτόν τον Φα όλα 

όσα µπορούν να σας επιτρέψουν να καλλιεργηθείτε και να προοδεύσετε και όλα όσα µπορείτε να 

επιτύχετε µέσω της καλλιέργειας. Αν και είστε σε διαφορετικά βασίλεια, κανείς από εσάς δεν µπορεί 

να καταλάβει πραγµατικά το βάρος των λόγων µου. Θα λάβετε τα πάντα εφόσον καλλιεργείστε. Αλλά 

ξέρετε πόσα πράγµατά µου έχουν ενσωµατωθεί σε αυτό που λαµβάνετε; (Χειροκρότηµα) Φυσικά, δεν 

θέλω να µιλήσω για αυτά τα πράγµατα που απασχολούν εµένα. Θέλω µόνο να σας πω ότι θα πρέπει να 

εκτιµάτε αυτό το εγχείρηµα που φέρνει εις πέρας ο ∆άσκαλός σας! Θα πρέπει να τα πάτε καλά στην 

καλλιέργεια. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. 

 

Ερώτηση: Πότε µπορεί να µεταφραστεί ο Ντάφα από ∆υτικούς; 

 

∆άσκαλος: Το Τζούαν Φάλουν θα είναι διαθέσιµο σύντοµα. Η Γαλλική έκδοση σύντοµα θα σταλεί 

στον εκδότη για εκτύπωση και η Αγγλική έκδοση είναι ήδη διαθέσιµη. Η Γερµανική έκδοση είναι 

τώρα στα βιβλιοπωλεία. Προφανώς πολλά βιβλιοπωλεία το έχουν. Όσον αφορά τις εκδόσεις σε άλλες 

γλώσσες, οι Ιταλικές και οι Ισπανικές προφανώς µεταφράζονται και η Ρωσική είναι διαθέσιµη. Αυτό 

ισχύει για τις ∆υτικές γλώσσες. Και υπάρχουν άνθρωποι που το µεταφράζουν και σε άλλες γλώσσες. 

Προσωπικά, πραγµατικά ανησυχώ για το θέµα αυτό. Συχνά ο λόγος είναι ότι οι συνθήκες δεν είναι 

ακόµη ώριµες από πολλές απόψεις. Και υπάρχει παρέµβαση από διάφορες πηγές για τις οποίες δεν 

είστε ενήµεροι. Γι’ αυτό εκκρεµεί. 

 

Ερώτηση: Εφόσον η καλλιέργεια του σίνσινγκ είναι το πιο σηµαντικό, γιατί ο ∆άσκαλος ακόµη αναφέρει 

τα επίπεδα καλλιέργειας και τις θεϊκές δυνάµεις στο βιβλίο; 

 

∆άσκαλος: Πολλά ερωτήµατα τίθενται από νέους µαθητές. Τουλάχιστον διαβάστε το βιβλίο πριν 

ρωτήσετε! Η καλλιέργεια και οι ικανότητες ενός Φο είναι αναπόσπαστα. Γι’ αυτό µιλώ γι’ αυτά τα 

πράγµατα µόνο σε γενικές γραµµές από την άποψη τού να υπογραµµίσω τις αλήθειες και τις αρχές του 

Φα, και αυτό σας επιτρέπει να κατανοήσετε. ∆ίνω ένα παράδειγµα για να επιτρέψω στους 

καλλιεργητές να καταλάβουν τα υπόλοιπα – αυτός είναι ο λόγος. ∆εν είναι ότι σας ζητώ να µην 

επιδιώκετε αυτά τα πράγµατα, αλλά, πάω και σας λέω για αυτά. Αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν να 

διαχωριστούν από την καλλιέργεια του Νόµου του Φο. Αυτό που επιδιώκετε και οι αλήθειες του Φα 

που θα πρέπει να καταλάβετε είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγµατα. Οι Θεϊκές δυνάµεις είναι µια 

εκδήλωση µιας άλλης όψης του Νόµου του Φο. Η αδυναµία σας να δείτε το εξαιρετικό των θεϊκών 

δυνάµεων του Νόµου του Φο απορρέει από το ότι διαβάζετε το βιβλίο µε έναν ανθρώπινο τρόπο 

σκέψης. ∆ιαβάζετε µόνο εκείνα τα πράγµατα που σας αρέσουν. ∆εν διαβάζετε και ακόµη απορρίπτετε 



13 

αυτό που η ανθρώπινη σκέψη σας αδυνατεί να συλλάβει. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο 

δεν µπορείτε να προοδεύσετε. 

 

Ερώτηση: Γιατί η οµοφυλοφιλία θεωρείται ανήθικη; 

 

∆άσκαλος: Σκεφτείτε το, ο καθένας: Είναι η οµοφυλοφιλία ανθρώπινη συµπεριφορά; Ο Ουρανός 

δηµιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα. Ποιος ήταν ο σκοπός; Να τεκνοποιήσουν τις µελλοντικές 

γενιές. Το να είναι ένας άνδρας µε έναν άντρα, ή µια γυναίκα µε µια γυναίκα – δεν απαιτεί πολλή 

σκέψη για να γνωρίζετε αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Όταν µικρά πράγµατα γίνονται λανθασµένα, 

ένα άτοµο λέγεται ότι κάνει λάθος. Όταν τα σηµαντικά πράγµατα γίνονται λανθασµένα, είναι µια 

περίπτωση που οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον τον ηθικό κώδικα των ανθρώπινων όντων, και τότε είναι 

ανάξιοι να είναι άνθρωποι. 

 

Επιτρέψτε µου να σας πω γιατί η σηµερινή κοινωνία έχει γίνει όπως είναι. Είναι αποτέλεσµα της µη 

ύπαρξης ενός ορθού Φα για να κρατήσει τα ανθρώπινα όντα υπό έλεγχο. Αυτός ο Ντάφα διδάσκεται 

ακριβώς στο πιο χαοτικό περιβάλλον, σε µια εποχή κατά την οποία καµία θρησκεία δεν µπορεί να 

σώσει ανθρώπους, και όπου η κατάσταση είναι ότι κανένας θεός δεν ενδιαφέρεται πια για τους 

ανθρώπους. Ο Φα είναι παντοδύναµος. Οι καλύτερες χρονικές περίοδοι δεν θα απαιτούσαν ένας τόσο 

σπουδαίος Φα να διδαχθεί. Μόνο στις χειρότερες χρονικές περιόδους µπορεί η δύναµη του Φα να 

εκδηλωθεί. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, επίσης.  

 
Ερώτηση: Γιατί είναι ότι οι οµοφυλόφιλοι θεωρούνται κακοί άνθρωποι; 

 

∆άσκαλος: Επιτρέψτε µου να σας πω, αν δεν δίδασκα αυτόν του Φα σήµερα, πρώτος στόχος του 

αφανισµού των θεών θα ήταν οι οµοφυλόφιλοι. ∆εν είµαι εγώ που θα τους κατέστρεφα, αλλά οι θεοί. 

Γνωρίζετε ότι οι οµοφυλόφιλοι έχουν βρει νοµιµότητα στο ότι η οµοφυλοφιλία υπήρχε παλιά στον 

πολιτισµό της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, υπήρχε ένα παρόµοιο φαινόµενο στην αρχαία Ελληνική 

κουλτούρα. Και ξέρετε γιατί ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός δεν υπάρχει πια; Γιατί οι αρχαίοι 

Έλληνες εξαφανίστηκαν; ∆ιότι είχαν εκφυλιστεί σε τέτοιο βαθµό, και έτσι καταστράφηκαν. 

 

Όταν οι θεοί δηµιούργησαν τον άνθρωπο καθόρισαν πρότυπα για την ανθρώπινη συµπεριφορά και 

διαβίωση. Όταν τα ανθρώπινα όντα υπερβούν αυτά τα όρια, δεν αποκαλούνται πλέον ανθρώπινα όντα, 

αν και ακόµη προσλαµβάνουν την εξωτερική εµφάνιση ενός ανθρώπου. Έτσι, οι θεοί δεν µπορούν να 

ανεχτούν την ύπαρξή τους και θα τους καταστρέψουν. Ξέρετε γιατί πόλεµοι, επιδηµίες και φυσικές 

και ανθρωπογενείς καταστροφές συµβαίνουν σε αυτόν τον κόσµο; Είναι ακριβώς επειδή τα ανθρώπινα 

όντα έχουν κάρµα, και τα γεγονότα αυτά υπάρχουν για να το αφαιρέσουν. Όσο υπέροχο και αν είναι 

ένα χρονικό διάστηµα στο µέλλον, θα εξακολουθούν να υπάρχουν πόλεµοι, επιδηµίες και φυσικές και 

ανθρωπογενείς καταστροφές στη γη. Είναι ένας τρόπος για την εξάλειψη κάρµα για τους ανθρώπους. 

Μερικοί άνθρωποι που έχουν αµαρτήσει µπορεί να έχουν το κάρµα τους να εξαλειφθεί µε το θάνατο 

του σαρκικού σώµατος και µε βάσανα, και τότε θα είναι απαλλαγµένοι από το κάρµα όταν 

µετενσαρκωθούν. Οι ζωές τους δεν πεθαίνουν πραγµατικά και µετενσαρκώνονται ξανά. Αλλά το 

κάρµα που µερικοί άνθρωποι έχουν συσσωρεύσει είναι πάρα πολύ, και τότε τα θεµελιώδη στοιχεία της 

ύπαρξής τους, θα εµπλακούν και θα καταστραφούν. Οι οµοφυλόφιλοι δεν παραβιάζουν µόνο τα 

πρότυπα που οι θεοί καθόρισαν για την ανθρωπότητα, αλλά βλάπτουν και τον ηθικό κώδικα της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Ιδιαίτερα, η εντύπωση που αυτό δίνει στα παιδιά θα µετατρέψει τις 

µελλοντικές κοινωνίες σε κάτι δαιµονικό. Αυτό είναι το θέµα. Αυτό το είδος καταστροφής, ωστόσο, 

δεν είναι µόνο η εξαφάνιση µετά τον εκµηδενισµό. Το άτοµο αυτό εκµηδενίζεται στρώµα µετά το 

στρώµα σε έναν ρυθµό που φαίνεται πολύ γρήγορος για εµάς, αλλά στην πραγµατικότητα είναι 

εξαιρετικά αργός σε εκείνο το πεδίο χρόνου. Ξανά και ξανά, ένας εκµηδενίζεται µε έναν εξαιρετικά 

επώδυνο τρόπο. Είναι φοβερά τροµακτικό. Ένα άτοµο θα πρέπει να ζει µε έναν ορθό τρόπο, ζώντας 

αξιοπρεπώς σαν ένα ανθρώπινο ον. ∆εν θα πρέπει να ενδίδει στη δαιµονική φύση και να κάνει ό, τι 

θέλει. 
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Ερώτηση: Θέλω να επιτύχω µια Ορθή Επίτευξη. Ο στόχος µου είναι κανονισµένος στη Θέση Άρχατ. ∆εν 

έχω αναλάβει την πρωτοβουλία να βοηθήσω εκείνους που δεν έχουν καρµική σχέση µε εµένα, και αυτό 

περιλαµβάνει τη διάδοση του Φα. Έχω κάνει λάθος; 

 

∆άσκαλος: Ναι έχετε. Αυτό είναι η ανθρώπινη σκέψη σας στην επιφάνεια. Ξέρετε ότι έχω κανονίσει 

καλά πράγµατα για το όπου ο κάθε ένας από εσάς θα πρέπει να καλλιεργηθεί, την έκταση της 

ικανότητάς σας να υποµένετε, το ποσό της αρετής σας, και το επίπεδο της υλικής σας θεµελίωσης; 

Θέλετε να κανονίσετε µόνοι σας το µονοπάτι της καλλιέργειας, αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει, ούτε 

κανείς θα το αναγνώριζε. Γιατί θέλετε να βολευτείτε στο επίπεδο Άρχατ; Είναι επειδή για τώρα 

µπορείτε να καταλάβετε τον Φα µόνο σε αυτό το βαθµό. Έχετε πολλές προσκολλήσεις που δεν είστε 

πρόθυµος να αφήσετε. Το µόνο που µπορεί να ειπωθεί είναι ότι σκέφτεστε µε αυτόν τον τρόπο, διότι 

αυτό είναι το πόσο κατανοείτε τον Φα. Στο µέλλον, όταν θα έχετε κατανοήσει τον Φα σε ένα 

υψηλότερο επίπεδο – όταν έχετε αυξήσει τον αριθµό των φορών που έχετε διαβάσει τα βιβλία του 

Ντάφα – σίγουρα θα αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε. Θα αισθάνεστε ότι δεν θα έπρεπε να κάνατε 

αυτό το ερώτηµα, και σε εκείνο το σηµείο θα αισθανθείτε ντροπή. Αυτή τη στιγµή µπορώ µόνο να σας 

πω ότι αυτό αντιπροσωπεύει το πού είστε αυτή τη στιγµή, γι’ αυτό δεν σας κατηγορώ, αλλά η 

συµπεριφορά σας δεν είναι σωστή. Αν χαλαρώσετε τις απαιτήσεις για τον εαυτό σας, οι 

προσκολλήσεις τις οποίες δεν είστε πρόθυµος να εγκαταλείψετε θα το καταστήσουν δύσκολο για εσάς 

να προχωρήσετε επιµελώς. 

 

Ερώτηση: Συµµετείχα πολύ και πολύ επιµελώς όταν άρχισα για πρώτη φορά αυτόν τον τρόπο 

καλλιέργειας. Αλλά πριν λίγο καιρό, είχα ξαφνικά αµφιβολίες για τον Ντάφα. Έχω κάνει επανειληµµένα 

λάθη και δεν ήµουν σε θέση να περάσω τις δοκιµασίες. Είναι αυτό κάρµα σκέψης ή δαιµονική 

παρέµβαση; 

 

∆άσκαλος: Γιατί σας ζητάω να επιστρέψετε στον αρχικό και αληθινό εαυτό σας; Ποιος είναι ο σκοπός 

της επιστροφής στον αληθινό εαυτό σας; Είναι να επιστρέψετε σε αυτό που είναι ο αληθινός εαυτός 

σας. Τα ανθρώπινα όντα έχουν πολλές προσκολλήσεις, όλα τα είδη των αντιλήψεων, καθώς και µια 

σειρά από συναισθήµατα και επιθυµίες. Όλες αυτές οι σκέψεις είναι στο κεφάλι σας, αλλά καµία από 

αυτές δεν είστε εσείς. Έχω πει ότι αυτή η πόρτα είναι ορθάνοιχτη και ότι µόνο η καρδιά σας µετράει. 

Είναι απλά στην καρδιά ενός ατόµου το αν µπορεί να καλλιεργηθεί, και αν µπορεί να έχει ακόµα τη 

σκέψη και την πρόθεση να επιστρέψει στον αρχικό και αληθινό του εαυτό. Γι’ αυτό σας λέω ότι ό, τι 

παρεµβαίνει στη σκέψη σας µπορεί να µην είστε εσείς. Όσο για κάποιους ανθρώπους που δεν µπορούν 

να παραιτηθούν από το συµφέρον τους όταν αυτό κινδυνεύει ανάµεσα στους καθηµερινούς 

ανθρώπους, ή εκείνοι που δεν µπορούν να καταλάβουν ποιες σκέψεις είναι δικές τους και ποιες δεν 

είναι, και που ακόµη πιστεύουν ότι οι κακές σκέψεις είναι δικές τους, εµείς σίγουρα δεν θα 

συνεχίσουµε να τους φροντίζουµε. Γιατί; ∆ιότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει αυτές τις κακές σκέψεις 

ως το να είναι οι ίδιοι, και αυτά τα πράγµατα τα δικά µας δεν πρόκειται να δοθούν σε αυτές τις κακές 

σκέψεις. 

 

Ερώτηση: Στο Τζούαν Φάλουν, αναφέρεται ότι τα µεγάλα φωτισµένα όντα κατασκεύασαν το σύµπαν µε 

βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά. 

 

∆άσκαλος: Επιτρέψτε µου να σας πω, πολλοί άνθρωποι έχουν διαβάσει [και αναρωτήθηκαν για] αυτό 

το τµήµα. Αναφέρεται σε πράγµατα που συνέβησαν στα σύµπαντα πολλαπλών βασιλείων στον 

απέραντο Κόσµο που περιλαµβάνει όλα τα σύµπαντα. Ο Κόσµος είναι απλά τεράστιος. Αυτό που 

ανέφερα δεν ήταν για ολόκληρο τον Κόσµο. Μεγάλα Φωτισµένα Όντα σε διαφορετικά επίπεδα του 

Κόσµου φωτίζονται στις διαφορετικές αλήθειες του Ντάφα του Κόσµου, και ακόµα και αυτά στα 

οποία Μεγάλα Φωτισµένα Όντα του ιδίου επιπέδου φωτίζονται είναι διαφορετικά. Όταν κάποια 

σύµπαντα διαφορετικών µεγεθών εντός του απέραντου Κόσµου αρχίζουν να εµφανίζουν σηµάδια 

εκφυλισµού, Μεγάλα Φωτισµένα Όντα που έχουν φωτιστεί σε ένα υψηλό επίπεδο και σε ορθούς 

νόµους θα κατασκευάσουν ένα νέο σύµπαν σε εκείνο το επίπεδο. Αυτό δεν αναφέρεται στον 

µεγαλύτερο, εξαιρετικά απέραντο Κόσµο που περιλαµβάνει αµέτρητα στρώµατα συµπάντων. 
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Ερώτηση: Στο άρθρο «∆ιάλογος µε τον Χρόνο», ένας θεός αναφέρεται. Πώς θα πρέπει να κατανοήσουµε 

την έννοια του θεού και πώς διαφέρει από έναν Φο ή Τάο; Τι σχέση έχει µε τους αρχέγονους θεούς; 

 

∆άσκαλος: Όλοι αυτοί στον Κόσµο που έχουν ικανότητες που ξεπερνούν αυτές των συνηθισµένων 

ανθρώπων είναι θεοί. Τα µικροσκοπικά, αλλά τεράστια όντα που διαπερνούν τον αέρα είναι αµέτρητοι 

και άµορφοι θεοί, αυτή είναι η ιδέα. Θεοί βρίσκονται σε µια ποικιλία βασιλείων και είναι ποικίλων 

ειδών. ∆εν είναι οι Φο θεοί; ∆εν είναι οι Ντάο θεοί; Συλλογικά είναι γνωστοί ως θεοί. Είναι µόνο ότι ο 

καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά καλλιέργειας και εµφάνισης. Επιπλέον έχουν σχηµατίσει τα 

δικά τους µοναδικά πράγµατα. Έτσι, ένας ονοµάζεται Τάο, ένας ονοµάζεται Φο, και ο άλλος 

ονοµάζεται Θεός. Τα πάντα στο σύµπαν έχουν σκέψη και ζωή. Θα µπορούσατε να πείτε ότι δεν είναι 

θεοί; Ο χρόνος σε οποιαδήποτε διάσταση οριοθετεί αυστηρά τις αλλαγές που συµβαίνουν σε όλες τις 

ουσίες εκείνης της διάστασης. Θα µπορούσατε να πείτε ότι ο χρόνος δεν είναι ένας θεός; Γνωρίζει τις 

σκέψεις όλων των ζωών εντός του εύρους του ελέγχου του. Αν θέλει να µιλήσει, µπορεί να µιλήσει. 

Αν θέλει να προσλάβει ανθρώπινη µορφή, µπορεί να το κάνει. ∆εν θα λέγατε ότι είναι ένας θεός; Τα 

ανθρώπινα όντα πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι απλά µια ιδέα. Ο ήλιος ανατέλλει και δύει, οι άνθρωποι 

µαρκάρουν κάποια σηµεία και βάζουν κάποιους αριθµούς σε ένα ρολόι – και αυτό υποτίθεται ότι είναι 

ο χρόνος. Αυτό, µαζί µε την ανατολή και τη δύση του ήλιου, είναι το πώς ο χρόνος εκφράζεται στην 

κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων. Αλλά µπορώ να σας πω, ακόµα και η ανατολή και η δύση του 

ήλιου και η τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο είναι οριοθετηµένα και κανονισµένα – χωρίς απόκλιση 

– από τον χρόνο αυτής της διάστασης. 

 

Ερώτηση: Είµαι αποφασισµένος να επιτύχω την Ολοκλήρωση. Μόλις ο ∆άσκαλος σταµατήσει τη 

διδασκαλία του Φα, θα προστατεύοµαι ακόµα από τα Σώµατα του Νόµο του ∆ασκάλου; 

 

∆άσκαλος: Στην πραγµατικότητα έχω σταµατήσει να διδάσκω τον Φα. Η περίοδος της συστηµατικής 

διδασκαλίας µου του Φα έχει περάσει. Τώρα είµαι εδώ απλά για να συµµετάσχω στο συνέδριο του Φα 

και να απαντήσω σε µερικές ερωτήσεις για εσάς ενώ είµαι εδώ. Οι συντονιστές του κέντρου βοήθειας 

πάντα θέλουν να µιλήσω για πράγµατα πιο εµβριθή και να σας µιλήσω λίγο περισσότερο. Η 

διδασκαλία µου του Φα ήταν πιο σηµαντικό παλιότερα. Σήµερα, είναι η καλλιέργειά σας και η 

βελτίωσή σας το πιο σηµαντικό. Πώς θα γινόταν να µην υπάρχουν Σώµατα του Νόµου να σας 

φροντίζουν; Όταν τα Σώµατα του Νόµου µου δεν σας φροντίζουν πια, θα έχετε φτάσει στην 

Ολοκλήρωση. 

 

Ερώτηση: Μερικοί νέοι µαθητές που έχουν µόλις λάβει τον Φα πραγµατικά θέλουν να ακούσουν και να 

παρακολουθήσουν τις ηχητικές ηχογραφήσεις και τις βιντεοκασέτες των οµιλιών του Φα του ∆ασκάλου 

στη Βόρεια Αµερική πριν από το 1998. Είναι αυτό εντάξει; 

 

∆άσκαλος: Υπάρχει τώρα ένα βιβλίο των οµιλιών µου του Φα από όταν για πρώτη φορά πήγα στις 

Ηνωµένες Πολιτείες. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο θα ωφελήσει την κατανόησή σας του Φα πολύ. Τα βίντεο, 

από την άλλη πλευρά, µπορεί να µην έχουν καµία άµεση σχέση µε εσάς, δεδοµένου ότι εκείνη την 

εποχή µιλούσα στις ειδικές καταστάσεις των µαθητών στο ακροατήριο. Τα βιβλία, αντίθετα, είναι 

κατάλληλα για το ευρύ κοινό, διότι έχουν ήδη αναδιοργανωθεί. Επιπλέον, µπορεί να έχετε δει κάτι 

από το βίντεο πολύ περίεργο όταν δίνω οµιλίες του Φα. Καθώς µιλώ, και µιλώ, και µιλώ, ξαφνικά 

αλλάζω θέµατα και αρχίζω να µιλώ για κάτι άλλο. Ίσως το έχετε αισθανθεί αυτό. Γιατί το κάνω αυτό; 

Επειδή, καθώς µιλούσα, βρήκα ότι οι µαθητές το είχαν κατανοήσει ενώ µιλούσα. Το κατανόησαν πριν 

τελειώσω ακόµη να µιλώ. Έτσι, λοιπόν, σταµατούσα να το συζητώ και προχωρούσα σε ένα άλλο 

πράγµα. Επειδή αυτό συµβαίνει συχνά στα βίντεό µου, όσον αφορά πολλά πράγµατα, 

παρακολουθώντας τα βίντεο µπορεί να µην είναι κατ’ ανάγκη καλύτερο για σας από την ανάγνωση 

του βιβλίου. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο θα είναι καλύτερο για εσάς, αυτό θέλω να πω. Η συνύπαρξη 

αµφότερα του βιβλίου και των βίντεο θα προκαλέσει παρεµπόδιση. Έτσι, µόλις δηµοσιεύονται βιβλία 

των οµιλιών του Φα σε διάφορες περιοχές, όλες οι ηχογραφήσεις και τα βίντεο πρέπει να διαγραφούν, 

και αυτό είναι για να προστατευτεί ο Ντάφα. Αυτό που ένα άτοµο δεν µπορεί να εγκαταλείψει είναι το 

ανθρώπινο συναίσθηµα 
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Ερώτηση: Η σύζυγός µου και εγώ εξασκούµε Ντάφα. Πριν από λίγους µήνες, ο ένας µετά τον άλλο, και 

οι δύο, ο καθένας µας ονειρεύτηκε ένα εξαιρετικά όµορφο µεγάλο πουλί. Το πουλί εξαφανίστηκε µετά 

την είσοδό του στο σώµα µου, ενώ η γυναίκα µου άκουσε καλέσµατα πουλιού. Τι σηµαίνει αυτό; 

 

∆άσκαλος: Είναι απλά ένα πουλί. Στις µετενσαρκώσεις σας ζωή µετά τη ζωή, ακόµα και ένας θεός 

που έρχεται κάτω από ένα πολύ υψηλό επίπεδο µπορεί να µετενσαρκωθεί ως ανθρώπινο ον σε µια ζωή 

και ως ένα ζώο στην άλλη. Έτσι είναι στον ανθρώπινο κόσµο. Το πρώτο πράγµα που θα δείτε στο 

αρχικό στάδιο της καλλιέργειάς σας είναι πιθανώς η αρχική σας µορφή ή µια εικόνα από την αρχική 

τοποθεσία από όπου ήσασταν. Θα µπορούσε να είναι υπό τη µορφή ενός ανθρώπου, ενός ζώου, ή αυτό 

ή εκείνο. Τα πουλιά στους ουρανούς είναι θεότητες επίσης. 

 

Ερώτηση: Μπορούν οι καλλιεργητές να λαµβάνουν συµπληρώµατα διατροφής; 

 

∆άσκαλος: ∆εν έχετε διαβάσει το βιβλίο, απλά δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο. Σκεφτείτε το, ο καθένας: 

Το σώµα ενός καλλιεργητή δεν θα µπορούσε να αναπτύξει γκονγκ αν ήταν άρρωστο. ∆ηλαδή, το 

ακάθαρτο σώµα σας δεν θα ήταν κατάλληλο για καλλιέργεια. Όταν καλλιεργείστε το σώµα σας πρέπει 

να καθαριστεί στο σηµείο της απόλυτης αγνότητας, και µόνο τότε µπορεί να αρχίσει να αναπτύσσει 

γκονγκ. Γι’ αυτό έχω πει ότι εµείς δεν κάνουµε θεραπεία. Αλλά θα καθαρίσω τα σώµατα των 

πραγµατικών καλλιεργητών, και αυτό το είδος του σώµατος είναι απαλλαγµένο από ασθένεια. Έχουµε 

την πρόθεση να επιτύχουµε το είδος σώµατος που βρίσκεται στο βασίλειο ενός Φο. Μπορείτε να το 

επιτύχετε αυτό παίρνοντας συµπληρώµατα διατροφής; Σίγουρα όχι. Γιατί λοιπόν να τα πάρετε; ∆εν 

είναι ότι αυτά τα πράγµατα είναι κάτι νόστιµο και αξίζει να τα γεύεστε για την λεπτή τους γεύση. 

Κάνουµε το σώµα σας όλο και πιο καθαρό κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, έτσι ώστε να φτάσει 

σταδιακά στην πιο φυσική και βέλτιστη κατάσταση. Αυτό είναι κάτι που η λήψη φαρµάκων δεν 

µπορεί να επιτύχει. ∆εν έχετε ακόµα αµφιβολίες για την καλλιέργεια, αν παίρνετε φάρµακα ή 

καταναλώνετε συµπληρώµατα; Απλά δεν µπορείτε να δείτε τον εαυτό σας ως καλλιεργητή. ∆εν είναι 

αυτός ο λόγος; Εάν εσείς δεν βλέπετε τον εαυτό σας ως καλλιεργητή, πώς θα µπορούσαµε εµείς; 

Λογικό, έτσι δεν είναι; Είτε πρόκειται για κινεζικό φυτικό φάρµακο είτε ∆υτική ιατρική, είναι όλα 

φάρµακα το ίδιο, αυτό είναι σίγουρο. Ο στόχος σας είναι απλά να έχετε ένα υγιές σώµα, αλλά η 

καλλιέργειά µας επιτυγχάνει κάτι πολύ πέρα από αυτό. Έχω περιγράψει πώς λειτουργούν αυτά τα 

πράγµατα. Λοιπόν, πώς νοµίζετε ότι θα πρέπει να το χειριστεί κάποιος; 

 

Ερώτηση: Είµαστε µαθητές που έχουν έρθει από την Κίνα. Υπάρχουν πέντε άλλα άτοµα που δεν 

µπορούσαν να έρθουν για διάφορους λόγους. Ήταν η δαιµονική παρέµβαση υπερβολικά ισχυρή ή ήταν 

κανονισµένο από τον ∆άσκαλο να µην µπορούν να έρθουν; 

 

∆άσκαλος: ∆εν ήθελα να αφήσω ακόµη και τους πέντε από εσάς να έρθουν. Γιατί; Όπως µόλις είπα, 

παλιότερα η διδασκαλία µου του Φα ήταν το πιο σηµαντικό, ενώ σήµερα η καλλιέργεια και η 

βελτίωσή σας είναι το πιο σηµαντικό. Βάλτε το µυαλό σας εντελώς στην καλλιέργεια και 

καλλιεργηθείτε σταθερά και στέρεα – αυτό είναι το κλειδί. Με την καρδιά ασταθή, θέλοντας να µε 

βρείτε, επιθυµώντας να ακούσετε τις οµιλίες µου του Φα, κυνηγώντας µε παντού ... αυτό δεν ωφελεί 

την καλλιέργειά σας καθόλου, ούτε στο ελάχιστο. Όταν το συνέδριο του Φα ήταν να πραγµατοποιηθεί 

στη Σιγκαπούρη, πολλά άτοµα από την Κίνα ήθελαν να πάνε. Τότε είπα στην Κύρια Ένωση του 

Ντάφα, «Θα χρειαστεί να το διαδώσετε αυτό: Πείτε στα κέντρα βοήθειας της κάθε περιοχής να 

ενηµερώσουν τους µαθητές ότι δεν πρέπει να ταξιδεύουν παντού, διότι δεν ωφελεί». Αρχικά, τα 

Σώµατα του Νόµου διέταξαν τα βήµατά της καλλιέργειάς σας για αυτό το χρονικό διάστηµα. Αλλά το 

έχετε διαταράξει. Μερικές από τις προσκολλήσεις σας θα µπορούσαν πολύ πιθανόν να έχουν 

εξαλειφθεί σε αυτό το χρονικό διάστηµα που σας είχε δοθεί για να καλλιεργηθείτε, αλλά αυτό που θα 

έπρεπε να έχει βελτιωθεί, κατά κάποιο τρόπο, διαταράχθηκε. Αυτός είναι ο λόγος. Μην θεωρείτε ως 

δαιµονική παρέµβαση όλες τις προσκολλήσεις σας στο να επιµένετε να κάνετε πράγµατα που δεν 

µπορείτε να κάνετε. 

 

Ερώτηση: Ο σύζυγός µου δεν έχει κάνει ποτέ τις ασκήσεις, παρόλο που έχει διαβάσει το Τζούαν Φάλουν 

µια φορά και παρακολούθησε τα βίντεο των οµιλιών του Φα του ∆ασκάλου. Αλλά το Τρίτο Μάτι του έχει 

ανοίξει και µπορεί ακόµη να έχει και διόραση. 
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∆άσκαλος: Αυτό συµβαίνει λόγω της προκαθορισµένης του σχέσης. Το πνευµατικό του θεµέλιο 

µπορεί να είναι πολύ καλό, το οποίο προκάλεσε το Τρίτο Μάτι του να ανοίξει µόλις διάβασε το 

βιβλίο. Όσο για το αν θα το µελετήσει ή αν καλλιεργηθεί, ο καθένας σε αυτή την περίπλοκη κοινωνία 

έχει γίνει εξαιρετικά περίπλοκος. Πριν ο κάθε ένας από εσάς εδώ στο ακροατήριο έρθει στον 

ανθρώπινο κόσµο, κάποτε στο παρελθόν οι σπόροι για να λάβετε τον Φα σήµερα σπάρθηκαν στα βάθη 

της καρδιάς και της ψυχή σας. Σας έψαξα και σας βρήκα πολλές φορές στην ανθρώπινη κοινωνία και 

έκανα σηµάδια πάνω σας. Όλα αυτά τα πράγµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο, αλλά κανένα από αυτά δεν 

µπορεί να µειώσει τις ανθρώπινες προσκολλήσεις σας. Και κανένα από αυτά δεν µπορεί να σας κάνει 

να αισθανθείτε όπως πίσω τότε όταν βρήκατε τον Φα: «Ω, περίµενα τόσα χρόνια. Έχω έρθει µόνο και 

µόνο για να τον λάβω.» Πολλά άτοµα δεν έχουν πλέον αυτό το αίσθηµα, και αυτό είναι αποτέλεσµα 

της πάνω και κάτω καλλιέργειάς τους και ότι δεν είναι επιµελής. Μερικοί άνθρωποι που είναι 

προκαθορισµένοι και έχουν λάβει τον Φα ακόµα δεν µπορούν να εγκαταλείψουν τις προσκολλήσεις 

τους. Υπάρχουν όλα τα είδη σεναρίων. Μόλις τελειώσει ο προκαθορισµός, τελείωσε. 

 

Ερώτηση: ∆άσκαλε, όταν µιλήσατε για το σύµβολο Σριβάτσα [4] είπατε: «Ένας Φο του οποίου το 

επίπεδο είναι δύο φορές υψηλότερο από έναν Ταθαγκάτα έχει δύο Σριβάτσα σύµβολα.» Αναφερόσασταν 

στο ύψος της στήλης γκονγκ ενός ατόµου να είναι δύο φορές υψηλή ως ενός Ταθαγκάτα; 

 

∆άσκαλος: Αναφερόµουν στο σίνσινγκ και την ισχυρή αρετή ενός ατόµου. Το Γκονγκ είναι απλά µια 

εκδήλωσή του. Είναι εντάξει να το κατανοήσετε ως στήλη του γκονγκ ενός ατόµου, επίσης. Αλλά θα 

πρέπει να είναι η στήλη του γκονγκ αφότου το άτοµο Ολοκληρωθεί. ∆ηλαδή, το ύψος της στήλης 

γκονγκ µετά την Ολοκλήρωση πρέπει να είναι διπλάσιο από εκείνο ενός Ταθαγκάτα. Η στήλη γκονγκ 

που αναπτύχθηκε κατά τη διαδικασία καλλιέργειας δεν µετράει. Κι αυτό επειδή δεν έχει ακόµη 

οριστικοποιηθεί, διότι άλλα µέρη σας δεν έχουν ακόµη Ολοκληρωθεί. Έτσι είναι απλά µια µορφή της 

ύπαρξης ενέργειάς του. Ωστόσο, από ένα ορισµένο σηµείο αντιπροσωπεύει το επίπεδο και το σίνσινγκ 

σας ενώ καλλιεργείστε. 

 

Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Φα στη Σιγκαπούρη, όταν οι µαθητές χειροκροτούσαν, ο 

∆άσκαλος χρησιµοποιούσε συνήθως και τα δύο χέρια στη θέση Χε Σι ως χειρονοµία αναγνώρισης. Αλλά 

όταν δίνατε οµιλίες του Φα παλιότερα, χρησιµοποιούσατε ως επί το πλείστον ένα µόνο χέρι για την 

αναγνώριση. Τί βαθύτερο νόηµα υπάρχει σε αυτό; 

 

∆άσκαλος: Χρησιµοποιώ ένα µόνο χέρι προς τους µαθητές µου. Αλλά υπάρχει ένα πράγµα: Όταν 

βλέπω καθαρά τις καρδιές όλων σας και ότι προοδεύουν επιµελώς και συνεχώς, είµαι πραγµατικά 

χαρούµενος, και τότε µου αρέσει να χρησιµοποιώ και τα δύο χέρια. Υπό κανονικές συνθήκες ένας 

∆άσκαλος χρησιµοποιεί ένα χέρι προς τους µαθητές του. 

 

Ερώτηση: Έχω ακούσει ότι όταν ένα άτοµο µπορεί να απαγγείλει το Τζούαν Φάλουν, µπορεί να φέρει 

για πάντα τον Ντάφα µε την κύρια ψυχή του (τζου γιουάνσεν), ανεξάρτητα από το αν αυτός 

Ολοκληρωθεί. 

 

∆άσκαλος: Ποιος θα ήταν πρόθυµος απλά να θυµάται τον Φα, αλλά να µην Ολοκληρωθεί; Γιατί 

αποµνηµονεύετε το βιβλίο; ∆εν είναι για να φτάσετε στην Ολοκλήρωση; Η αποµνηµόνευση του 

Τζούαν Φάλουν σας βοηθά να βελτιωθείτε, επειδή και το µικροσκοπικό µέρος του σώµατός σας και το 

ανθρώπινο µέρος στην εξώτατη επιφάνεια το αποµνηµονεύουν µαζί. Αλλά όπως και να το 

αποµνηµονεύετε – και αυτό ισχύει ακόµα και για τους ανθρώπους που το έχουν αποµνηµονεύσει πολύ 

καλά – σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, θα διαπιστώσετε ότι ξαφνικά δεν µπορείτε να το 

απαγγείλετε. Γιατί; Είναι ότι το κύριο µέρος σας, το µέρος που το αποµνηµόνευσε, χωρίζει από εσάς 

αφότου έχει φτάσει το πρότυπο. Μπορεί ξαφνικά να νιώσετε: «Ω, πώς και δεν µπορώ να το απαγγείλω 

πια;» Αυτό συµβαίνει διότι το µέρος που έχει φτάσει το πρότυπο έχει διαχωριστεί, και η ανθρώπινη 

επιφάνεια δεν µπορεί πλέον να το απαγγείλει όλο, διότι το έχει ξεχάσει. Μερικοί ξεχνούν πολύ, 

µερικοί ξεχνούν λιγότερο. Αυτού του είδους η κατάσταση συµβαίνει. 
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Πολλοί από εσάς έχουν βιώσει µια κατάσταση όπου περιοδικά ακούτε καλά ή περιοδικά το Τρίτο 

Μάτι σας βλέπει τα πράγµατα καθαρά. Πότε ένα άτοµο µπορεί να δει καθαρά ή να δει το καλύτερο; 

Είναι όταν καλλιεργείται πολύ καλά σε ένα δεδοµένο στάδιο, ενώ ο διαχωρισµός δεν έχει συµβεί και 

είναι ακριβώς λίγο πριν να ανταποκριθεί στο πρότυπο. Μπορεί να δει καθαρά, να ακούει έντονα µε τα 

αυτιά του, και το σώµα του είναι ευαίσθητο. Μόλις ο διαχωρισµός πραγµατοποιηθεί διαπιστώνει ότι 

έχει χάσει αυτή την κατάσταση, και θα νοµίζει ότι: «Είναι διότι έχω πέσει κάτω; Πώς και τα πράγµατα 

δεν είναι τόσο καλά;» ∆εν είναι ότι έχετε πέσει κάτω. Είναι ότι το µέρος σας που έχει ολοκληρώσει 

την καλλιέργεια έχει διαχωριστεί, και αυτό που έχει αποµείνει είναι το µέρος που δεν έχει τελειώσει 

ακόµα την καλλιέργεια και που θα πρέπει να συνεχίσει να καλλιεργείται. Έτσι θα είστε ευαίσθητοι 

από καιρό σε καιρό. Έτσι είναι. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν εξασκείτε Ντάφα. 

 

Ερώτηση: Είναι ότι καθώς καλλιεργείτε κάποιος σε υψηλότερα επίπεδα, κοιµάται λιγότερο; 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι έτσι. Αυτό σχετίζεται µε τις αλλαγές και την ανύψωση των σωµατιδίων των 

εγγενών στις σκέψεις σας. Αλλά αυτό συµβαίνει περιοδικά. Το θέµα για το οποίο µόλις µίλησα επίσης 

περιλαµβάνει αυτόν τον παράγοντα. Στην επιφάνεια θα επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση όταν 

το καλό-καλλιεργηµένο µέρος σας χωριστεί από εσάς. Αυτό θα βιώσετε σε όλη τη διαδροµή µέχρι να 

Ολοκληρωθείτε. Όλα αυτά σας επιτρέπουν να ζείτε σαν κανονικοί άνθρωποι. Ωστόσο η ανθρώπινη 

πλευρά σας θα γίνεται όλο και πιο αδύναµη. Και αν εσείς διατηρείτε υψηλά πρότυπα, ίσως θα 

συµπεριφέρεστε ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους όλο και καλύτερα. Έτσι είναι. 

 

Ερώτηση: Ο χρόνος πιέζει, αλλά ακόµα δεν µπορώ να καθίσω σε ολόκληρο λωτού. Πώς µπορώ να τα 

πάω καλύτερα; 

 

∆άσκαλος: Μην ανησυχείτε. Κανείς δεν λέει ότι ο χρόνος δεν είναι επαρκής. Ποτέ δεν είπα κάτι 

τέτοιο ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Ζητώ να βιαστείτε στην καλλιέργεια, και θα πρέπει να 

επικεντρώνεστε µόνο στην εξάσκηση. Αλλά παρόλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι χρειάζεται να 

έχετε αυστηρές απαιτήσεις για τον εαυτό σας – αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτοί που δεν 

µπορούν καθόλου να διπλώσουν τα πόδια τους στη θέση του λωτού είναι πάρα πολύ σπάνιοι. 

Υπάρχουν µερικοί των οποίων οι ψυχές (γιουάνσεν) στους ουρανούς δεν παίρνουν την εµφάνιση ενός 

ανθρώπινου όντος αλλά αυτή άλλων θεών που δεν διπλώνουν τα πόδια τους στη στάση του λωτού. 

Ίσως αυτός ο παράγοντας εµπλέκεται. Αλλά εφόσον έχετε ένα ανθρώπινο σώµα, ένα σαρκικό σώµα 

σήµερα, πιστεύω ότι όλοι µπορείτε να διπλώσετε τα πόδια σας στη θέση του λωτού, εκτός από τους 

εξαιρετικά µοναδικούς. Θα το θέσω µε έναν ανάλαφρο τρόπο. Από αυτούς που κάθονται εδώ, πολλά 

άτοµα πραγµατικά έχουν καλλιεργηθεί πολύ καλά. Εκείνες οι Μποντισάτβες στους ουρανούς 

καλύπτουν το στόµα τους και γελούν για όσους από εσάς δεν µπορείτε να βάλετε τα πόδια σας επάνω, 

λέγοντας «Κοιτάξτε αυτούς τους καλλιεργητές που ακόµη δεν µπορούν να βάλουν τα πόδια τους 

επάνω.» 

 

Ερώτηση: Θα µπορούσε ο ∆άσκαλος παρακαλώ να µιλήσει για την έννοια των προσκολλήσεων; 

 

∆άσκαλος: Ποιος είναι ο λόγος που οι άνθρωποι δεν µπορούν να δουν την αλήθεια του σύµπαντος; 

Γιατί αυτή η διάσταση είναι απατηλή; Επιτρέψτε µου να πω σε όλους: Μεταξύ των συνηθισµένων 

ανθρώπων, αυτά που βλέπετε και αυτά µε τα οποία έρχεστε σε επαφή µέσα στην διάσταση της 

συνηθισµένης ανθρώπινης κοινωνίας, σε συνδυασµό µε τη γνώση που έχετε µάθει µεταξύ των 

συνηθισµένων ανθρώπων, όλα αυτά σας περικλείουν και σας περιορίζουν. Όταν η γνώση σας αυτής 

της διάστασης συσσωρεύεται, όταν η κατανόησή σας των πάντων σε αυτή τη διάσταση γίνεται όλο και 

πιο σαφής, και όταν φαινοµενικά γίνεστε όλο και περισσότερο γνώστες, στην πραγµατικότητα 

κλείνετε τον εαυτό σας όλο και περισσότερο. Αυτό που θεωρείτε αλήθεια σε αυτή τη διάσταση των 

συνηθισµένων ανθρώπων θα µπορούσε κάλλιστα να είναι, στην πραγµατικότητα, λάθος ή το αντίθετο. 

Έτσι, δεν θα δείτε την αλήθεια του σύµπαντος, αν δεν εγκαταλείψετε αυτές τις κατανοήσεις από την 

κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων. Ειδικά αυτά τα πράγµατα που εµείς ως ανθρώπινα όντα δεν 

µπορούµε να παρατήσουµε για λόγους επιβίωσης, για να προστατευτούµε ή για να επωφεληθούµε 

περισσότερο, όλα αυτά τα αποκαλώ προσκολλήσεις. Αυτές οι προσκολλήσεις είναι ακριβώς όπως ένα 

µεγάλο, ανθεκτικό λουκέτο που σας κλειδώνει µέσα. Θα πρέπει να ανοίξετε κάθε λουκέτο, καθώς 
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προοδεύετε στο µονοπάτι σας. Αν δεν το κάνετε, θα σας κλειδώσουν µέσα και θα σας εξαπατήσουν, 

και δεν θα δείτε την αλήθεια. Και, αν δεν µπορέσετε να ανοίξετε αυτές τις κλειδαριές ενώ είστε στο 

µονοπάτι που σας επιστρέφει στην αρχή και τον αληθινό εαυτό σας, δεν θα είστε σε θέση να 

συνεχίσετε προς τα εµπρός. Αυτό είναι το τι είναι ένα τεστ. Τα πάντα στα οποία είστε 

προσκολληµένοι είναι εµπόδιό σας. Αυτές οι δοκιµασίες που θα συναντήσετε στην καλλιέργεια είναι 

στην πραγµατικότητα δικές σας δυσκολίες. Ο λόγος που τις χρησιµοποιώ είναι για να ανοίξω τις 

κλειδαριές των προσκολλήσεών σας, ώστε να µπορέσετε να δείτε την αλήθεια, και να έχετε το µυαλό 

σας να ανυψωθεί. 

 

Ερώτηση: Πώς θα πρέπει να καταλάβουµε την εξάλειψη όλων των προσκολλήσεων; 

 

∆άσκαλος: Σηµαίνει την εγκατάλειψη των προσκολλήσεων που δεν µπορούν να απελευθερωθούν στη 

συνηθισµένη ανθρώπινη διάσταση, διότι ο τρόπος που καλλιεργείστε σήµερα είναι διαφορετικός από 

όλους τους προηγούµενους τρόπους. Ήξερα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρχονταν να µάθουν, και 

ένα κοινωνικό φαινόµενο θα προέκυπτε. Ακόµα περισσότεροι άνθρωποι θα το µάθουν στο µέλλον. 

Τότε, αυτό το κοινωνικό φαινόµενο που θα εµφανιστεί – οι µάζες που θα καλλιεργούνται – θα έχουν 

µεγάλη επιρροή στην κοινωνία. Αν όλοι ήταν να καλλιεργηθούν µε τις ικανότητές τους ξεκλείδωτες 

και όλοι τριγύριζαν κάνοντας υπερφυσικά πράγµατα, ολόκληρο το πρόσωπο της κοινωνίας θα άλλαζε. 

Και τότε, αντί να µοιάζει µε ανθρώπινη κοινωνία θα έµοιαζε µε µία από θεότητες. Αυτό δεν µπορεί να 

συµβεί. Επειδή η ανθρώπινη κοινωνία είναι ακριβώς όπως είναι, εκµεταλλευόµαστε αυτό το 

περιβάλλον και καλλιεργούµαστε σε αυτό. Όχι µόνο δεν ενοχλούµε αυτό το περιβάλλον, αλλά την ίδια 

στιγµή πρέπει να συµµορφωνόµαστε σε αυτό καθώς καλλιεργούµαστε. Κι αυτό διότι δεν θα είχατε 

τρόπο να καλλιεργηθείτε αν δεν συµµορφωνόσασταν σε αυτό το περιβάλλον. Η προσέγγιση που 

έχουµε υιοθετήσει σήµερα είναι έτσι. Τώρα υπάρχουν πάνω από 100 εκατοµµύρια άνθρωποι που 

εξασκούν τον Ντάφα. ∆εν θα µπορούσε να λειτουργήσει αν όλοι άφηναν τα σπίτια τους για να γίνουν 

Χριστιανοί ή Βουδιστές µοναχοί. Θα υπάρξουν ακόµη περισσότεροι άνθρωποι στο µέλλον. Τι θα 

συνέβαινε σε αυτή την κοινωνία; Ποιος θα σας τάιζε εάν ο καθένας ερχόταν να καλλιεργηθεί; ∆εν θα 

λειτουργούσε. Γι’ αυτό και θα πρέπει να συµµορφωθούµε όσο το δυνατόν περισσότερο µε την 

κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων. Χρησιµοποιούµε αυτό το είδος µορφής της κοινωνίας των 

συνηθισµένων ανθρώπων για να καλλιεργηθούµε, γι’ αυτό πρέπει να συµµορφωθούµε. 

 

Θα πρέπει όλοι να έχετε µια δουλειά, ένα περιβάλλον, ακόµα και µια οικογένεια, και πολλούς 

συγγενείς στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων. Κάθε πτυχή από αυτά τα πράγµατα είναι µια 

αντανάκλαση της ικανότητάς µας να συµµορφωνόµαστε µε τις συµβάσεις της κοινωνίας των 

συνηθισµένων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, δηµιουργούν καλές ευκαιρίες για εµάς να καλλιεργηθούµε και 

να µας παρέχουν ένα περιβάλλον για καλλιέργεια, διότι καλλιεργείστε ανάµεσα στους συνηθισµένους 

ανθρώπους. Τότε, εφόσον καλλιεργείστε µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων, ανταποκρινόµαστε 

όσο το δυνατόν περισσότερο µε τον τρόπο της κοινωνίας των συνηθισµένων ανθρώπων σε ό, τι αφορά 

τον χειρισµό των υλικών πραγµάτων ή τα υλικών αγαθών. Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να 

ξεκαθαρίσουµε: ∆εν είστε το ίδιο µε τους άλλους ανθρώπους. Επειδή είστε καλλιεργητές οι καρδιές 

και τα µυαλά σας δεν είναι προσκολληµένα σε αυτά τα πράγµατα. Μπορείτε να έχετε πολλά χρήµατα, 

µια οικογένεια, ιδιοκτησία – µπορείτε να έχετε πολλά πράγµατα. Αλλά θα πρέπει να εγκαταλείψετε 

την προσκόλληση σε αυτά. Αυτός είναι ο τρόπος καλλιέργειάς σας. 

 

Η συνολική εγκατάλειψη που συζητάµε εδώ δεν σηµαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε τα υλικά 

πράγµατα για να µετρήσει ως εγκατάλειψη. Αντίθετα, εάν εγκαταλείψετε κάθε υλικό πράγµα, αλλά 

στην καρδιά και στο µυαλό σας δεν τα έχετε αφήσει, αν δεν είστε πρόθυµοι να ξεκόψετε από αυτά, αν 

δεν είστε σε θέση να τα αφήσετε, ή αν ακόµα τα σκεφτόσαστε συχνά και τα αφήνετε να επηρεάζουν 

την καλλιέργειά σας µερικές φορές, τότε θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι εγκατάλειψη, αλλά 

εξαναγκασµός να εγκαταλείψετε. Έτσι, επιφανειακά παίρνοντας τα υλικά πράγµατα ελαφριά είναι µια 

τυπικότητα. Όπως το βλέπω εγώ, ο πραγµατικός λόγος που µπορεί κάποιος να ανέβει µε τον τρόπο της 

καλλιέργειας είναι επειδή η ανθρώπινη καρδιά και το µυαλό έχει υποβληθεί σε αλλαγή. Μόνο όταν η 

καρδιά και η σφαίρα σκέψης ενός ατόµου έχουν φθάσει το πρότυπο έχει πραγµατικά ανεβεί στην 

καλλιέργεια. Παίρνουµε τα υλικά πράγµατα πολύ ελαφρά. ∆εν έχει σηµασία αν τα έχετε ή όχι. Αυτό 

που είναι κρίσιµο είναι το αν µπορείτε να αφήσετε την προσκόλληση και το αν µπορείτε να 
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ανυψωθείτε – αυτό είναι το πιο σηµαντικό. Επιπλέον, ολόκληρη η µορφή καλλιέργειάς µας είναι 

κανονισµένη για καλλιέργεια ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους, και αυτό σας δίνει τη 

δυνατότητα να προοδεύσετε µε επιµέλεια, ενώ δεν έχετε το γκονγκ σας να οπισθοδροµεί. Όλες οι 

ρυθµίσεις, από κάθε άποψη, συµµορφώνονται στην παρούσα µορφή της καλλιέργειας που έχουµε 

σήµερα. Έτσι, όταν άρχισα να διδάσκω τον Φα πριν χρόνια, οι θεοί έλεγαν ότι πρόκειται για έναν «Φα 

Υψηλής Αρετής.» Θεώρησαν ότι αυτό είναι πολύ καλό. 

 

Ερώτηση: Θα πρέπει οι µέθοδοι διάδοσης του Ντάφα να ρυθµιστούν για να ταιριάξει τους Ευρωπαίους; 

 

∆άσκαλος: Είναι πολύ καλό για έναν καλλιεργητή που έχει λάβει τον Φα να έχει αυτή τη φιλοδοξία 

και να σκέφτεται για το πώς να το εξαπλώσει και να επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να το 

µάθουν. Ανεξάρτητα από το αν είναι στην Ευρώπη ή στην Ανατολή, όπως και να το διαδώσετε, θα 

είναι δύσκολο για όσους δεν είναι προκαθορισµένοι να έρθουν να τον µάθουν. Ποιοι άνθρωποι είναι 

«προκαθορισµένοι»; Συζήτησα για τον προκαθορισµό πριν. Τότε πώς µπορούµε να βρούµε αυτούς 

που είναι προκαθορισµένοι; Ας υποθέσουµε ότι βάζετε µια αγγελία στην εφηµερίδα, ψάχνοντας: 

«Ποιος είναι προκαθορισµένος;» Αυτό δεν θα λειτουργούσε. Αλλά υπάρχει ένα σηµείο στο οποίο ο 

καθένας πρέπει να είναι σαφής. Πιθανόν ο καθένας από τους µαθητές µας να γνωρίζει εσωτερικά ότι 

υπάρχουν ορισµένοι άνθρωποι που θα νιώσουν αµέσως έκπληξη ή ενθουσιασµό όταν αναφέρετε τις 

λέξεις «Φάλουν Γκονγκ» ή «Τζούαν Φάλουν,» και αυτοί οι άνθρωποι αµέσως θέλουν να το µάθουν. 

Είναι πολύ πιθανό αυτοί να είναι προκαθορισµένοι. Οι καρδιές µερικών ανθρώπων δεν συγκινούνται 

ανεξάρτητα από το πως τους µιλήσετε, και υπάρχει µια καλή πιθανότητα ότι δεν είναι 

προκαθορισµένοι. 

 

Έτσι, όσον αφορά το πώς να το διαδώσετε και τις µεθόδους διάδοσής του, στην πραγµατικότητα, ο 

καλύτερος τρόπος είναι για τους µαθητές µας να κάνουν τις ασκήσεις σε δηµόσιους χώρους, έτσι ώστε 

εκείνοι που είναι προκαθορισµένοι να τους βρουν. Ένας άλλος είναι να έχουµε τα βιβλία του Ντάφα 

µας διαθέσιµα στα βιβλιοπωλεία των διαφόρων εθνοτήτων και χωρών. Έχω αµέτρητα Σώµατα του 

Νόµου που µπορούν αµέσως να δουν ποιος είναι προκαθορισµένος και ποιος είναι να λάβει τον Φα. 

Αν έχουµε τα βιβλία στα βιβλιοπωλεία και οι µαθητές µας κάνουν τις ασκήσεις στα πάρκα, τα Σώµατα 

του Νόµου µπορούν να βρουν τους προκαθορισµένους αυτούς και να τους φέρουν να ψάξουν για 

αυτόν τον Φα. Ορισµένα εµπόδια θα προκύψουν αν δεν έχουµε αυτό το είδος περιβάλλοντος. Αλλά 

όποια µέθοδος και αν χρησιµοποιηθεί, ένα άτοµο προκαθορισµένο θα βρεί το βιβλίο και θα το νοµίσει 

καλό όταν το διαβάσει. Επειδή αυτός είναι προκαθορισµένος σίγουρα θα σκεφτεί ότι είναι καλό και θα 

το αναζητήσει, και, εφόσον υπάρχουν και εκείνοι από εµάς να κάνουν τις ασκήσεις στα πάρκα, θα µας 

βρεί αµέσως. Από τη στιγµή που ξεκίνησα να διδάσκω τον Φα πολλοί άνθρωποι τον έλαβαν µε αυτόν 

τον τρόπο. Αλλά υπάρχουν ακόµα πολλοί άνθρωποι που άκουσαν για αυτό από µαθητές µας. 

Σκέφτηκαν ότι ήταν πολύ καλό και είπαν στα µέλη της οικογένειάς τους να έρθουν να τον µάθουν. Αν 

είχαν την αίσθηση ότι δεν ήταν καλό, σίγουρα δεν θα έλεγαν στην οικογένειά τους να έρθουν και να 

εξαπατηθούν. Ήταν ακριβώς επειδή αισθάνθηκαν ότι ήταν καλό που είπαν στα µέλη της οικογένειάς 

τους να έρθουν να µάθουν. Τότε, η οικογένειά τους θεώρησε ότι ήταν καλό, και είπαν και σε άλλους 

φίλους και συγγενείς να έρθουν να µάθουν. Οι άνθρωποι επηρεάζονται έντονα όταν οι ίδιοι οι µαθητές 

µας µιλούν για τις προσωπικές τους εµπειρίες και το πώς αισθάνονται. ∆εν θα έλεγαν ψέµατα στα 

µέλη της οικογένειάς τους, ούτε θα έλεγαν ψέµατα στους φίλους τους. Έτσι, οι φίλοι τους το 

πιστεύουν. Και αν το πιστεύουν τότε, θα έρθουν να το µάθουν κι αυτοί, και θα έχουν τις δικές τους 

εµπειρίες. Έτσι είναι το πώς διαδίδεται ο Ντάφα. 

 

Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει ένας µικρός αριθµός ανθρώπων που έλαβαν τον Φα βλέποντας άρθρα 

που οι µαθητές µας έβαλαν σε εφηµερίδες ή περιοδικά. Είπα χθες ότι δεν έχω αντίρρηση στην 

απόκτηση του Φα µε αυτόν τον τρόπο. Αλλά τι προβλήµατα µπορεί να προκύψουν µε αυτό το 

σενάριο; Είναι ότι δεν είναι µόνο το υψηλότερο είδος των ανθρώπων που θα έρθουν, αλλά και το 

χαµηλότερο επίσης. Έτσι, οι άνθρωποι που έρχονται θα έχουν διαφορετικούς στόχους και πολλές 

διαφορετικές καταστάσεις πνεύµατος, και γι’ αυτό µερικοί άνθρωποι εξασκούν για κάποιο χρονικό 

διάστηµα και µετά φεύγουν. Θα µπορούσαν κάλλιστα να είναι µεταξύ του χαµηλοτέρου τύπου 

ανθρώπων. Ίσως δεν θέλουν να τον λάβουν, ή δεν είναι γραπτό να τον λάβουν. Είναι συχνά έτσι. Και 

είναι ένα καλό πράγµα για τους µαθητές να γράφουν οι ίδιοι άρθρα ή να στέλνουν πληροφορίες σε 
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εφηµερίδες. ∆εν έχω αντίρρηση σε αυτό, επειδή σε τελική ανάλυση, βοηθά τους προκαθορισµένους 

ανθρώπους να έρθουν – ανώτεροι άνθρωποι θα δουν την εφηµερίδα και θα έρθουν. Γι’ αυτό µπορεί να 

είναι αποτελεσµατικό. Όµως, υπάρχουν µόνο δύο κύριοι τρόποι µεθόδων: Ο ένας είναι ότι έχουµε τα 

βιβλία στα βιβλιοπωλεία και ότι έχουµε τοποθεσίες εξάσκησης, έτσι ώστε τα Σώµατα του Νόµου να 

µπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους για να τα βρουν. Ο άλλος είναι τα συνέδρια του Φα και οι 

µαθητές µας που µοιράζονται τις εµπειρίες τους µε την οικογένεια. Είναι κυρίως µε αυτές τις δύο 

µεθόδους που οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται, και η ποιότητά τους είναι υψηλή. Όσον αφορά την 

υιοθέτηση άλλων µεθόδων, είτε είναι Ανατολικές είτε ∆υτικές, πιστεύω ότι αυτές εξακολουθούν να 

είναι οι δύο κύριες µέθοδοι. Άνθρωποι σε πολλές περιοχές κατά το αρχικό στάδιο, δεν έχουν ακόµη 

την κατανόηση του Φάλουν Γκονγκ, έτσι µπορούµε να το παρουσιάσουµε στους ανθρώπους 

γράφοντας άρθρα σε εφηµερίδες ή περιοδικά κτλ. Φυσικά και αυτό επίσης διαδίδει τον Φα, να είστε 

σίγουροι. 

 

Ερώτηση: Είµαι Καυκάσιος. Όταν εσείς αντιµετωπίζετε µια δοκιµασία, την περνάτε ή την αφήνετε να 

περάσει; 

 

∆άσκαλος: «Όταν εσείς ...» Αυτό αναφέρεται σε µένα, έτσι δεν είναι; Υπάρχει κάτι που θα ήθελα να 

πω σε όλους σας. Αυτή είναι µια πολύ καλή ερώτηση. Νοµίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσω κάτι για 

όλους. 

 

Μπορώ να σας πω ότι σήµερα, ανεξάρτητα από το πόσοι πολλοί άνθρωποι εξασκούν τον Ντάφα ή 

πόσους µαθητές ή σπουδαστές έχω, είστε όλοι καλλιεργητές. Κανείς δεν αποτελεί εξαίρεση. Έτσι όλοι 

καλλιεργείστε. Είτε καλλιεργείστε καλά ή φτωχά, είτε επιµελώς ή όχι, είτε το επίπεδό σας είναι υψηλό 

ή όχι, όλοι θα πρέπει να κρατήσετε τον εαυτό σας σε αυστηρές απαιτήσεις καθώς καλλιεργείστε και 

να συµπεριφέρεστε ως καλλιεργητές. Εγώ, όµως, δεν είµαι εδώ για να καλλιεργηθώ. Θα πρέπει να 

είστε ξεκάθαροι µε αυτή τη διάκριση. ∆εν έχω δικές µου δοκιµασίες, ούτε έχω παράγοντες 

καλλιέργειας όπως εσείς. Υπάρχει ένα σηµείο που θέλω να τονίσω: Σας παίρνω ως µαθητές µου, έτσι 

σας προσφέρω σωτηρία, σας σώζω και σας µεταµορφώνω. Έτσι, από αυτό µπορείτε να διακρίνετε ότι 

είµαι διαφορετικός από εσάς. Θα πρέπει να βλέπετε όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε ως 

καλλιέργεια, διότι είναι σίγουρα καλλιέργεια. Αλλά αν παρουσιαστεί πρόβληµα για µένα, αυτό είναι 

µια διαταραχή και βλάπτει τον Φα. Γιατί θα πρέπει να εξεταστεί µε αυτόν τον τρόπο; Αυτός ο Κόσµος 

είναι αρχέγονος. Ο σκοπός µου που το κάνω αυτό είναι η Επανόρθωση του Φα. Όλα τα όντα του 

Κόσµου έχουν αποµακρυνθεί από τον Φα, έτσι πρέπει να επανορθωθούν µε τον Φα. Αυτό που συχνά 

σας λέω είναι ότι αυτό είναι κάτι που κάποιος δεν συναντά ακόµη και σε χιλιάδες χρόνια. Για να 

διδαχτεί ο Ντάφα όλου το Κόσµου στον ανθρώπινο κόσµο, ένας Φα που ακόµα και οι θεοί δεν 

γνώριζαν πριν, αυτό είναι κάτι που δεν έχει συµβεί ποτέ σε όλη την δηµιουργία. 

 

Οι ζωές έχουν γίνει όλο και πιο ακάθαρτες στις ατελείωτες ιστορικές εποχές, και τα πάντα 

παρεκκλίνουν. Αν συνεχίσει έτσι για πολύ, ακόµη και η πιο θεµελιώδης βάση του Τζεν, Σαν, Ρεν θα 

αποκλίνει. Αυτό είναι απίστευτα φρικτό. Αλλά εκτιµώ τις ζωές στο Κόσµο. Θέλω να διατηρήσω τις 

αρχικές ζωές όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποτρέψω τη διαδικασία της εξάλειψης. Η επιθυµία 

αυτή προέκυψε, και έτσι ήρθα. (Χειροκροτήµατα) Εφόσον έχω έρθει εδώ, έχω έρθει µε τέτοιο τρόπο 

ώστε φέρνω µαζί µου όλα αυτά που είναι πιο πρωτότυπα, τα πιο θαυµάσια, και από το ξεκίνηµα του 

χρόνου – τα οποία είναι πιο τέλεια. Γνωρίζετε ότι το Φάλουν περιστρέφεται. Το Φάλουν που βλέπετε 

είναι µόνο µια επιφανειακή µορφή του Φάλουν. Έχει επίσης µια πλευρά του Φα που δεν µπορείτε να 

δείτε. Συνεχώς περιστρέφεται και διαθέτει έναν αυτόµατο µηχανισµό επιδιόρθωσης, επιστρέφοντας τα 

πάντα στη πιο αρχική και βέλτιστη κατάσταση. Από το µικροσκοπικό επίπεδο έως την επιφάνεια, όλη 

η ύλη και όλες οι ζωές είναι έτσι, µε τα πάντα να περιστρέφονται και να κινούνται. Έχω δηµιουργήσει 

και αποκαταστήσει όλα αυτά. Επιπλέον, συνεχώς τελειοποιεί και εναρµονίζει. ∆εν υπάρχει θέµα 

καλλιέργειας για µένα. Κάνοντας αυτό το εγχείρηµα, αυτό που πρέπει να επιλύσω είναι η 

παρεµποδιστική επίδραση των δυνάµεων του κακού που σχηµατίστηκε αφότου οι ζωές του σύµπαντος 

έγιναν ακάθαρτες. Παράλληλα, υπάρχει το εµπόδιο για µένα από το κάρµα που δηµιουργήθηκε από 

όλα τα όντα στην ανθρώπινη κοινωνία. Συχνά λέω ότι γνωρίζω γιατί ο Ιησούς σταυρώθηκε από τους 

ανθρώπους, γιατί ο Σακιαµούνι έπρεπε να υποστεί Νιρβάνα, και γιατί ο Λάο Τζι έφυγε βιαστικά, 

αφήνοντας πίσω του ένα βιβλίο πέντε χιλιάδων λέξεων. Πείτε ότι ένα άτοµο ήρθε στον κόσµο και έχει 
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µετενσαρκωθεί ζωή µετά τη ζωή. ∆εν έχετε ιδέα πόσες φορές και πόσες ζωές έχετε περάσει. Όµως, σε 

κάθε ζωή έχετε συσσωρεύσει πολλά χρέη προς άλλους και έχετε κάνει πολλά λάθη. Μερικοί άνθρωποι 

ήρθαν από διάφορα επίπεδα και έχουν µετενσαρκωθεί σε αυτή τη γη. Έκαναν λάθος πράγµατα καθώς 

κατέβαιναν βήµα προς βήµα, που σηµαίνει πως έχουν περάσει χρόνο σε ορισµένες υψηλού επιπέδου 

διαστάσεις. Γιατί δεν µπορούσαν να παραµείνουν σε εκείνες τις διαστάσεις; Είναι διότι εκεί πέρα 

έκαναν και πάλι άσχηµα πράγµατα και κατέβηκαν περαιτέρω. Έκαναν κακά πράγµατα και πάλι και 

κατέβηκαν ακόµα περισσότερο. Έτσι, τα χρέη τα συσσωρευµένα από τα λάθη στους ουρανούς ήταν 

οφειλόµενα στους θεούς. 

 

Οι θεοί στους ουρανούς δεν θα επιτρέψουν ένα ανθρώπινο ον να επιστρέψει στους ουρανούς! Χωρίς 

έναν ∆άσκαλο να σας διδάξει, χωρίς έναν δάσκαλο να σας φροντίζει, δεν θα µπορούσατε να 

επιστρέψετε ποτέ όσο µεγάλες και αν ήταν οι ικανότητές σας. Με το που έρθετε στη γη είναι για 

πάντα αδύνατο να επιστρέψετε αν δεν σας φροντίσει ένας δάσκαλος που πραγµατικά σώζει 

ανθρώπους. Κι αυτό διότι ακόµα κι αν θα µπορούσατε πραγµατικά να πληρώσετε για το κάρµα του 

ανθρώπινου κόσµου, δεν θα µπορούσατε να πληρώσετε για αυτό που οφείλεται στους ουρανούς. Ο 

Ιησούς ήθελε να σώσει τους ανθρώπους και είχε µεγάλο έλεος, έτσι τα αγνόησε όλα αυτά. Στη 

συνέχεια έπρεπε να λύσει αυτούς τους δύσκολο-να-λυθούν καρµικούς κόµπους που ήταν δεµένοι 

πάνω στους ανθρώπους. Ωστόσο, σε αυτό το σύµπαν υπάρχει ένας νόµος που αναφέρει: «Εκείνοι που 

δεν χάνουν, δεν αποκτούν. Για να αποκτήσετε, θα πρέπει να χάσετε. Αυτό που χρωστάτε πρέπει να 

ξεπληρωθεί.» Αυτό είναι απόλυτο, είναι ένας απόλυτος και αιώνιος νόµος. Κατά συνέπεια, αν 

απελευθερώσετε ένα άτοµο από αυτό, ποιος θα πληρώσει για τα χρέη του; Έτσι οι λογαριασµοί αυτοί 

ή όλα αυτά τα χρέη φυσιολογικά έπεσαν στον Ιησού. «Εσύ τα έλυσες για αυτούς, τότε θα πληρώσεις 

εσύ για αυτό εξ ονόµατός τους.» Όλοι οι κόµποι που δεν µπορούσαν να λυθούν, όλα όσα οφείλονταν, 

και τα πράγµατα που αυτοί οι άνθρωποι που σώζονταν απλά δεν είχαν τη δυνατότητα να 

απελευθερωθούν από αυτά, όλα αυτά προσδέθηκαν στον Ιησού εφόσον ήταν στη γη. Υπήρχαν 

καρµικά χρέη από όλα τα διαφορετικά επίπεδα. ∆ηλαδή, δεν ήταν µόνο από εδώ, µεταξύ των 

ανθρώπων. Σε τί βαθµό έφτασε τελικά; Όσο περισσότερο ανθρώπους έσωζε, τόσο περισσότερους 

κόµπους κουβαλούσε. ∆εν είχε απλά κανέναν τρόπο να απελευθερώσει τον εαυτό του, ούτε είχε την 

ενέργεια να κάνει αυτά τα πράγµατα. Οι κόµποι δεν µπορούσαν να λυθούν. Έτσι, στο τέλος, ο Ιησούς 

έσωσε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά το δικό του ανθρώπινο σώµα δεν µπορούσε να απελευθερωθεί. 

Και τελικά ο Ιησούς δεν είχε άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψει αυτό το σώµα για να πληρώσει τα 

καρµικά χρέη για αυτούς. Το κάρµα πολλών ζωών, καθώς και µεγάλο µίσος όλα προσγειώθηκαν πάνω 

στον Ιησού. «Εντάξει, θα τα πληρώσω για όλους τους πιστούς.» Σταυρώθηκε και πέθανε ένα 

µαρτυρικό θάνατο. Όλοι οι κόµποι ήταν συνδεδεµένοι στο σαρκικό σώµα του, και µε το θάνατο του 

σαρκικού σώµατός του απελευθερώθηκαν. Ο Ιησούς ελευθερώθηκε τη στιγµή που το σώµα 

αποβλήθηκε. Γι’ αυτό ο Ιησούς έπρεπε να σταυρωθεί, και γι’ αυτό οι άνθρωποι λένε ότι ο Ιησούς 

υπέφερε για τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος. 

 

Όλοι έχετε δει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει να µάθουν αυτόν τον Φα. Στο µέλλον θα υπάρξουν 

ακόµα περισσότεροι. Ξέρετε, για εσάς για να καλλιεργηθείτε, αυτά τα πράγµατα πρέπει να γίνουν από 

τον δάσκαλο. Αλλά είµαι διαφορετικός από αυτούς, είτε είναι ο Ιησούς είτε ο Σακιαµούνι, είναι σε 

τελική ανάλυση, φωτισµένα όντα σε µικρή κλίµακα. Εγώ δεν είµαι µέσα στον Κόσµο, γι’ αυτό µπορώ 

να επιλύσω τα προβλήµατα των ζωών στα διαφορετικά επίπεδα και στα διαφορετικά Κοσµικά σώµατα 

του Κόσµου. Είπα ότι η διάσωση των ανθρώπινων όντων δεν είναι ο πραγµατικός στόχος µου, αλλά 

είναι και αυτοί ένα επίπεδο όντων που συµπεριλαµβάνεται – είναι και αυτοί ένα επίπεδο ζωής που 

θέλω να σώσω. Στην πραγµατικότητα, εγώ ο ίδιος δεν έχω καθόλου δοκιµασίες, δεν καλλιεργούµαι. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζω σπάνια εκδηλώνονται εδώ στη συνήθη ανθρώπινη πλευρά, αλλά 

υπάρχουν και εκείνα που εκδηλώνονται εδώ, και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι γνωστά σε σας. Ο 

λόγος που µπορώ να απελευθερωθώ από αυτό το πρόβληµα είναι ότι δεν είµαι µέσα σε αυτό. ∆εν θα 

είµαι σαν αυτούς, ανίκανος να ξελύσω τον εαυτό µου. Μπορώ να ξελύσω τον εαυτό µου, αλλά η 

δυσκολία είναι εξαιρετικά µεγάλη, είναι κάτι που κανείς από εσάς όντα δεν µπορεί να φανταστεί. 

Μπορώ να εγκαταλείψω στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα πάντα από εµένα, και γι’ αυτό το λόγο µπορώ 

να τα επιλύσω όλα αυτά. (Χειροκροτήµατα) 
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Με την ευκαιρία, επιτρέψτε µου να τονίσω κάτι ακόµη σχετικά µε την ερώτηση που µόλις τέθηκε. 

Υπάρχουν συχνά κάποιοι µαθητές που µε συνοδεύουν, είναι στο πλευρό µου, και σε κάθε περιοχή 

υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι επικεφαλής – συντονιστές κέντρων ή άλλοι επικεφαλής. Θα πρέπει να 

καταλάβετε κάτι: Τα πάντα που συναντάτε έχουν να κάνουν µε το πώς αντιµετωπίζετε τις δυσκολίες. 

Ωστόσο, δεν µπορείτε να αντιπροσωπεύσετε τον ∆άσκαλο. Όταν πρόκειται για οποιοδήποτε θέµα στο 

οποίο ξέρετε ότι έχω συµµετάσχει, θα πρέπει να εξετάσετε το θέµα από την πλευρά µου. Αυτό είναι 

κάτι που έχετε παραµελήσει παλιότερα. Προβλήµατα δηµιουργηµένα για µένα είναι ζηµιά που 

κατευθύνεται σε αυτόν τον Φα. Έτσι είναι εντελώς διαφορετικό από τις δυσκολίες που περνάτε εσείς. 

Σίγουρα δεν είναι ότι ο δάσκαλός σας καλλιεργείται ή ότι ο δάσκαλός σας περνάει δοκιµές. Είναι 

πραγµατικά ζηµιά που κατευθύνεται στον Φα και στον Κόσµο, έτσι δεν µπορούν να εξισωθούν. Να 

είστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Όταν χειρίζοµαι προβλήµατα, τα αντιµετωπίζω ως πραγµατικούς 

δαίµονες, αλλά εσείς δεν µπορείτε! Τα πάντα που αντιµετωπίζετε εσείς σχετίζονται άµεσα µε την 

καλλιέργειά σας. Έτσι, θα πρέπει πάντα να το αντιµετωπίζετε ως καλλιέργεια και να βρίσκετε τις 

αιτίες µέσα στον εαυτό σας. Αυτά είναι εντελώς διαφορετικά. 

 

Ερώτηση: Φαίνεται πολύ δύσκολο για τους Ευρωπαίους να εισέλθουν σε κατάσταση ηρεµίας. Γιατί; 

 

∆άσκαλος: Στην πραγµατικότητα, είναι το ίδιο και για τους Ασιάτες και τους Ευρωπαίους. Ένα άτοµο 

που µπορεί να φθάσει στην αληθινή ηρεµία ενώ καλλιεργείται στην συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία 

είναι πραγµατικά σε υψηλό επίπεδο. Επειδή έχετε µια εργασία στην κοινωνία των συνηθισµένων 

ανθρώπων και πρέπει να ασχολείστε µε τις συνηθισµένες ανθρώπινες υποθέσεις κάθε είδους, έτσι 

όπως κάθεστε εκεί, δεν θέλετε να σκέφτεστε τίποτα, αλλά αυτά τα πράγµατα θα επηρεάσουν το µυαλό 

σας στο σηµείο που τα σκέφτεστε άθελά σας. Γι’ αυτό και δεν µπορείτε να ηρεµήσετε. Στην 

καλλιέργεια βελτιώνουµε τους εαυτούς µας συνεχώς και εγκαταλείπουµε προσκολλήσεις. Καθώς οι 

προσκολλήσεις σας γίνονται όλο και λιγότερες, θα διαπιστώσετε ότι µε φυσικό τρόπο γίνεστε όλο και 

πιο γαλήνιοι, όλο και περισσότερο γαλήνιοι. Αυτό αντανακλά το επίπεδό σας. ∆εν είναι ρεαλιστικό να 

περιµένετε ότι θα φτάσετε την ηρεµία από την αρχή. Καµία µέθοδος δεν µπορεί να το επιτύχει αυτό, 

εκτός από περιπτώσεις όπου υπάρχουν εξαιρετικά ειδικές συνθήκες. Οι ανθρώπινες πλευρές αυτών 

των ατόµων είναι πολύ αδύναµες και η άλλη πλευρά είναι πολύ ισχυρή. Είναι σε µια κατάσταση που 

είναι εν µέρει φωτισµένοι και εν µέρει δεν είναι. Αυτοί είναι εξαιρετικά ιδιαίτεροι άνθρωποι που 

µπορούν να πετύχουν έναν ορισµένο βαθµό ηρεµίας, και αυτό οφείλεται κυρίως στην θεϊκή πλευρά 

τους που λειτουργεί, όχι την ανθρώπινη πλευρά τους. Εκτός από περιπτώσεις όπως αυτές, οι άλλοι δεν 

µπορούν, ενδεχοµένως, από την πρώτη ηµέρα να φτάσουν στο σηµείο όπου µπορούν να ηρεµήσουν. 

Έτσι, δεν υπάρχει καµία διαφορά για διαφορετικές φυλές, είναι το ίδιο για Ευρωπαίους και Ασιάτες. 

 

Μην ανησυχείτε αν δεν µπορείτε να ηρεµήσετε. Εφόσον το σώµα σας είναι άνετο και χαλαρό, όταν 

κάνετε τις ασκήσεις, απλά προσπαθήστε όσο καλύτερα µπορείτε να συγκρατήσετε τον εαυτό σας από 

το να σκέφτεστε όλη την ώρα. Αν πραγµατικά δεν µπορείτε να σταµατήσετε το µυαλό σας από την 

περιπλάνηση, τότε αφήστε το να είναι, και χειριστείτε αυτές τις αχαλίνωτες σκέψεις ως κάποιον 

άλλον: «Εµπρός, προχώρα και σκέψου. Εγώ θα σε παρακολουθώ να σκέφτεσαι.» Και αυτό είναι 

επίσης µια προσέγγιση. Τουλάχιστον µπορείτε να κάνετε σαφή διάκριση ότι δεν είστε εσείς, και αυτό 

είναι πραγµατικά πολύτιµο. Ή, το περιορίζετε και δεν το αφήνετε να σκέφτεται, στην οποία 

περίπτωση έχετε επιτύχει αυτό που ένας καλλιεργητής είναι σε θέση να κάνει. Αφότου το σώµα 

χαλαρώσει, ένας εισέρχεται στη βέλτιστη κατάσταση για µετασχηµατισµό και βελτίωση. Τι γίνεται 

όµως αν το µυαλό σας δεν µπορεί να ηρεµήσει και δεν µπορείτε να επιτύχετε την βέλτιστη κατάσταση 

για µετασχηµατισµό και βελτίωση; Ξέρετε, η καλλιέργειά µας ξεκινάει από το µικροσκοπικό επίπεδο, 

έτσι η µικροσκοπική πλευρά µας είναι ήρεµη. Ξεκινώντας από εκεί, καθώς η πλευρά εκείνη γίνεται 

όλο και πιο ήρεµη και καλλιεργείται όλο και καλύτερα, αυτό που είναι στην επιφάνεια θα συγκρατηθεί 

και θα γίνεται όλο και πιο αδύναµο. Η επιφάνεια είναι χειρότερη [από πριν], αλλά είναι ασθενέστερη. 

Αυτή είναι η σχέση. Πολλοί από εσάς έχετε καλλιεργηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και 

διαπιστώνετε ότι ακόµα υπάρχουν κακές σκέψεις στο µυαλό σας. Μπορείτε να τις καταστείλετε αν 

θέλετε. Κι αυτό διότι αν και γίνονται όλο και χειρότερες, και περισσότερες από αυτές εµφανίζονται, 

γίνονται όλο και πιο αδύναµες διότι δεν έχουν πλέον ρίζες. 
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Ερώτηση: Πώς µπορούµε εµείς οι ∆υτικοί ασκούµενοι να καταλάβουµε τι είναι σωστό, και πώς θα 

πρέπει να διάγουµε τις ζωές µας; Θα πρέπει να αφήσουµε τα πράγµατα να συµβούν φυσικά; 

 

∆άσκαλος: Θα σας πω τι πιστεύω. Υπό διαφορετικές συνθήκες έχω µιλήσει για το να αφήσετε τα 

πράγµατα να συµβούν φυσικά. ∆εν σας έχω πει να αφήνετε τα πράγµατα να συµβούν φυσικά σε σχέση 

µε τα πάντα. Όταν εργάζεστε σε µια εταιρεία, το αφεντικό σας σάς πληρώνει. Εάν δεν έχετε καθαρό 

µυαλό µε την εργασία σας, αφήνετε τα πράγµατα να συµβούν φυσικά, και δεν εργάζεστε σκληρά, τότε 

πραγµατικά δεν αξίζετε την την πληρωµή. Θα πρέπει να είµαστε καλά άτοµα όπου και αν 

βρισκόµαστε. Λέω ότι το «να αφήνουµε τα πράγµατα να συµβούν φυσικά» θα πρέπει να εφαρµόζεται 

ανάλογα µε την περίσταση. Στην καλλιέργεια ακολουθούµε τη φυσική πορεία των πραγµάτων, αλλά 

ακόµη πρέπει να κάνουµε προσπάθεια να καταστείλουµε την κακή πλευρά του εαυτού µας και 

χρειάζεται ακόµη να εργαστούµε σκληρά στην καλλιέργεια – αλλιώς δεν αποκαλείται «αφήνουµε τα 

πράγµατα να συµβούν φυσικά.» Αυτό πράγµατι είναι το πως όλοι σας καλλιεργείστε. Γνωρίζουµε 

καλά ότι στην καλλιέργεια είναι να καλλιεργήσουµε ενεργά τους εαυτούς µας, και ότι στην 

καθηµερινή ζωή µας, πρέπει να συµµορφωνόµαστε όσο το δυνατόν περισσότερο µε τους τρόπους της 

κοινωνίας των καθηµερινών ανθρώπων. Οπότε πρέπει να διαχωρίσετε την καθηµερινή ανθρώπινη 

εργασία σας από την καλλιέργειά σας – σίγουρα θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ τους. Η δουλειά 

είναι δουλειά, και η καλλιέργεια είναι καλλιέργεια. Αλλά υπάρχει ένα πράγµα: Επειδή είστε 

καλλιεργητής, τα υψηλά πρότυπα που κρατάτε για τον εαυτό σας θα αντικατοπτριστούν στην εργασία 

σας, στην κοινωνία, στο σπίτι, καθώς και σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Με άλλα λόγια, είστε 

πάντα ένα καλό άτοµο όπου κι αν βρίσκεστε, και οι άλλοι θα λένε όλοι ότι είστε ένας καλός 

άνθρωπος. Έτσι είναι το πώς πάνε µαζί. Η ιδέα του να αφήσετε τα πράγµατα να συµβούν φυσικά δεν 

είναι σαν αυτό που οι άνθρωποι έλεγαν στο παρελθόν, όπου ένα άτοµο δεν θα νοιαζόταν πλέον για 

τίποτα και απλά θα καθόταν εκεί, σαν να είχε αφήσει τον καθηµερινό κόσµο. Ένα άτοµο που το έκανε 

αυτό θεωρούταν ότι «αφήνει τα πράγµατα να συµβούν φυσικά.» ∆εν είναι έτσι – αυτό σίγουρα δεν 

είναι η ιδέα. 

 

Αν αντιµετωπίσετε ορισµένα προβλήµατα, νοµίζω ότι ως καλλιεργητές θα πρέπει πρώτα να εξετάσετε 

τον εαυτό σας: «Είναι επειδή εγώ ο ίδιος δεν τα πήγα κάπου καλά;» Αν ο καθένας από εσάς τους 

καλλιεργητές δεν µπορεί να το κάνει αυτό, δεν θα υπάρχει τρόπος να προοδεύσετε. Έτσι, όταν όποιος 

από εσάς αντιµετωπίζει οποιαδήποτε προβλήµατα, θα πρέπει πάντα να εξετάζετε πρώτα τον εαυτό 

σας: «Είναι ότι έκανα κάτι που δεν ήταν πολύ σωστό;» Συχνά µιλώ για µια αρχή: Τα πάντα στο 

σύµπαν είναι σε αρµονία. Αν κάνεις κάτι λάθος ο ίδιος, θα δηµιουργήσει µια στρέβλωση, µια 

ασυµφωνία µε τους άλλους, και τα πάντα γύρω σας θα φαίνεται να είναι κακοδιάθετα. Και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις θα γίνουν τεταµένες. Σε εκείνο το σηµείο, κοιτάξτε µέσα στον εαυτό σας για 

τους λόγους και διορθώστε το λάθος σας. Θα διαπιστώσετε ότι όλα γίνονται ξανά αρµονικά και όπως 

πρέπει. ∆εν νοµίζω ότι θα πρέπει να διαφωνούµε µε τους άλλους για πράγµατα. Εάν το πρόβληµα 

πραγµατικά πέφτει πένω σας και φαίνεται ότι κάποιος σας αδικεί, νοµίζω ότι θα µπορούσε κάλλιστα 

να είναι ότι εσείς, ένας καλλιεργητής, το οφείλατε αυτό από προηγούµενη ζωή. Υποµείνετέ το (ρεν) 

και αφήστε το. Ακόµα και ένα συνηθισµένο άτοµο γνωρίζει ότι δύο άνθρωποι θα φύγουν 

αναστατωµένοι µετά από µια σύγκρουση. Τριβή προκύπτει και οι δύο µπερδεύονται. Όταν η τριβή 

παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα θα γίνει όλο και πιο δύσκολο να επιλυθεί, και στο τέλος θα 

γίνουν εχθροί. Αλλά εµείς είµαστε σε θέση να το ανεχτούµε, να το αγνοήσουµε και να κάνουµε ένα 

βήµα πίσω. Στην Κίνα υπάρχει µια παροιµία που λέει, «Κάντε ένα βήµα πίσω και θα βρείτε τη 

θάλασσα απέραντη και τον ουρανό απεριόριστο.» Αν συνεχίσετε να τσιγκλάτε και να σπρώχνετε προς 

τα εµπρός, θα διαπιστώσετε ότι πραγµατικά δεν υπάρχει διέξοδος. Αλλά κάντε ένα βήµα πίσω, αφήστε 

την προσκόληση να φύγει και αγνοήστε το, και θα διαπιστώσετε ότι πραγµατικά η θάλασσα είναι 

τεράστια και ο ουρανός απέραντος – είναι ένας ολόκληρος νέος κόσµος. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να 

είναι για έναν καλλιεργητή. Αν λογοµαχούµε και µαλώνουµε ακριβώς όπως οι συνηθισµένοι 

άνθρωποι και έχουµε το µυαλό µας στις συγκρούσεις όπως αυτοί, θα έλεγα ότι τότε είµαστε ακριβώς 

το ίδιο µε τους συνηθισµένους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι; Έτσι είναι στην πραγµατικότητα. 

 

Ερώτηση: Πώς µπορούµε να ξέρουµε το επίπεδό µας; 
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∆άσκαλος: Υποκειµενικά µιλώντας, είµαι εξαιρετικά απρόθυµος να σας αφήσω να γνωρίζετε για το 

επίπεδο σας στην αρχή. Για ένα άτοµο να λιώσει σε έναν τέτοιο τεράστιο Φα... Θα σας δώσω ένα 

παράδειγµα. Είναι σαν ένα ροκανίδι ξύλου ή ένα κοµµάτι πριονίδι να πέσει σε έναν υψικάµινο 

λιωµένου χάλυβα: αµέσως θα χανόταν από τα µάτια σας. Όπως θα λιώνατε µέσα σε έναν τέτοιο 

τεράστιο Φα, το κάρµα του σώµατός σας, το κάρµα σκέψης, και όλων των ειδών τα πράγµατα θα 

έφευγαν στη στιγµή. Εάν ήταν να το κάνουµε εντελώς µε αυτόν τον τρόπο, θα ήταν το ίδιο µε το να 

µην είχατε καλλιεργηθεί και αυτό θα ισοδυναµούσε µε το να έχω ξαναδηµιουργήσει τη ζωή. ∆εν θα 

µετρούσε ως εσείς να έχετε καλλιεργηθεί. Έτσι, δεν µπορούµε να το κάνουµε µε αυτόν τον τρόπο. 

Πρέπει να σας έχουµε να καλλιεργηθείτε και να αλλάξετε τον εαυτό σας. Αυτός ο Φα είναι τεράστιος. 

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, όσο εσείς παίρνετε τον εαυτό σας να είναι ένας καλλιεργητής, 

καλλιεργείστε σταθερά και στέρεα, και συνεχίζετε να διαβάζετε το βιβλίο, θα ανεβαίνετε συνέχεια και 

θα βελτιώνεστε. Προσθέστε σε αυτό τη συµπληρωµατική µας µέθοδο – την εκτέλεση των ασκήσεων – 

και ο ρυθµός βελτίωσής σας είναι πολύ γρήγορος. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να καλλιεργηθείτε. 

 

Αν στην αρχή σας άφηνα να ξέρετε το επίπεδό σας, δεν θα ήσασταν σε θέση να χειριστείτε τον εαυτό 

σας: «Πω πω! Είµαι εξαιρετικός! Έχω ήδη φτάσει τόσο µακριά στην καλλιέργεια!» Ας υποθέσουµε 

ότι σας επιτρέψω να δείτε τις πραγµατικές αλλαγές που έχουν συµβεί γύρω από το σώµα σας, 

σκεφτείτε το: Επειδή φέρετε συναισθήµατα, επιθυµίες, και όλα τα είδη προσκολλήσεων των 

συνηθισµένων ανθρώπων, δεν θα παρασυρόταν η καρδιά σας; ∆εν µπορώ να σας αφήσω να γνωρίζετε 

τόσο σύντοµα, διότι οι συνηθισµένες ανθρώπινες σκέψεις σας είναι ακόµη πολύ ισχυρές. Είναι επειδή 

θέλω να βεβαιωθώ ότι συνεχώς θα ανυψώνεστε µε την υψηλότερη ταχύτητα στην καλλιέργειά σας. 

Όταν ένα ανώτερο άτοµο ακούσει το Τάο, θα επιτύχει την Ολοκλήρωση απλά µέσω της φώτισης. 

Αυτό είναι το πιο αξιοθαύµαστο. Και είναι ό, τι πιο γρήγορο – είναι πραγµατικά ό, τι πιο γρήγορο. 

 

Έχουµε κάποιους µαθητές των οποίων οι καταστάσεις είναι διαφορετικές, έτσι µερικοί άνθρωποι 

καλλιεργούνται µε τις ικανότητές τους ξεκλείδωτες και µερικοί είναι σε µια ηµι-κλειδωµένη 

κατάσταση. Μπορούν να δουν, και ορισµένοι µπορούν ακόµη και να δουν πολύ καθαρά και ξέρουν τα 

πάντα. Αυτές είναι εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι καλλιεργούνται µε τις 

ικανότητές τους κλειδωµένες. Απλώς επικεντρωθείτε στην ανάγνωση του βιβλίου και στην 

καλλιέργεια, και συνεχώς θα βελτιώνετε τον εαυτό σας και συνεχώς θα φωτίζεστε στα µυστικά του 

ουρανού. Οι νόµοι και οι αρχές του Φα είναι από µόνες τους αρκετές για να σας γεµίσουν µε 

αυτοπεποίθηση. Φυσικά, οι άνθρωποι στη σηµερινή κοινωνία είναι πάρα πολύ βαθιά πλανηµένοι από 

όλα τα είδη των ψευδών, από τις αποκαλούµενες «πραγµατικότητες» της κοινωνίας των 

συνηθισµένων ανθρώπων, και είναι πολύ έντονα προσκολληµένοι. Είναι απλά πάρα πολύ δύσκολο για 

αυτούς να ξεφύγουν. Συχνά παλεύουν στην επιλογή µεταξύ του Φα και των προσκολλήσεών τους στο 

προσωπικό συµφέρον. Ένα άτοµο θα µπορούσε πιθανότατα να εγκαταλείψει τον Φα από το να 

εγκαταλείψει τις προσκολλήσεις του. Αυτά τα πράγµατα είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, καθώς η 

σηµερινή κοινωνία έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο όπου οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την πραγµατική 

τους φύση ή τα πρότυπα για τα ανθρώπινα όντα. 

 

Όσο κακό και αν είναι, όµως, µας παρέχει το καλύτερο περιβάλλον για την καλλιέργεια. ∆εν είναι ότι 

όσο πιο περίπλοκο το περιβάλλον, τόσο περισσότερο µπορεί να σφυρηλατήσει εξαιρετικά 

ολοκληρωµένους καλλιεργητές; Αυτή είναι η αρχή. Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ εµφανίστηκαν 

στην Κίνα λίγα χρόνια πριν. Οι συνηθισµένοι άνθρωποι τους θαύµαζαν: «Ουάου, καταπληκτικέ 

µεγάλε δάσκαλε του τσιγκόνγκ, έχετε όλες αυτές τις εκπληκτικές ικανότητες!» Ο κόσµος τους έκανε 

χάρες και τους έδιναν ακόµη και χρήµατα επειδή θεράπευαν ανθρώπους. Η επιδίωξή της ύλης γινόταν 

όλο και πιο ισχυρή, και έτσι πολλοί έπεσαν και έχασαν το γκονγκ τους. Καταστράφηκαν εντελώς, και 

οι δάσκαλοί τους δεν τους φρόντιζαν πια. Γιατί; Η καλλιέργεια εξασκούταν σε περιβάλλοντα που δεν 

ήταν γνωστά στους συνηθισµένους ανθρώπους. Καλλιεργούµενοι στα βουνά, σε αφανή περιβάλλοντα, 

σε µοναστήρια, ή µε άλλες θρησκευτικές µορφές, δεν έρχονταν σε επαφή µε την πραγµατικότητα και 

τις περίπλοκες προκλήσεις της κοινωνίας των συνηθισµένων ανθρώπων, ούτε έµπαιναν σε αυτό το 

µεγάλο χρωστικό κάδο. Αν ήταν να έρθουν σε επαφή µε την κοινωνία, αµέσως θα µολύνονταν από 

την πολύπλοκη κοινωνία, θα κατέληγαν να κυνηγούν να αποκτήσουν φήµη και κέρδος σαν τους 

συνηθισµένους ανθρώπους, και θα µετατρέπονταν σε συνηθισµένους ανθρώπους, διότι οι µέθοδοι 

καλλιέργειάς τους θα έχαναν την ισχύ τους όταν ήταν µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων. Αντίθετα, 
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εµείς καλλιεργούµαστε ακριβώς µέσα σε αυτό το µεγάλο χρωστικό κάδο, και τα πάντα που συναντάµε 

είναι αυτού του είδους. ∆εν είστε εξαιρετικοί αν µπορείτε να ανυψωθείτε πάνω από αυτό;! Ξέρετε 

γιατί µπορείτε να καλλιεργηθείτε σε ένα υψηλό επίπεδο; Ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες που 

εξασφαλίζει την καλλιέργειά σας σε υψηλά επίπεδα είναι το γεγονός ότι είναι τόσο σάπια εδώ. Αν 

µπορείτε να ανυψωθείτε πάνω από αυτό – ακόµα και αν η καρδιά σας συγκινηθεί έστω και λίγο και 

θέλει να καλλιεργηθεί σήµερα – είστε εξαιρετικοί, διότι στη µέση αυτού του είδους περιβάλλοντος, το 

εµποτισµένο µε βάσανα, εσείς έχετε ακόµη αυτή την επιθυµία. 

 

Ορατά δεινά που είναι στην επιφάνεια δεν µετρούν και πολύ. Αυτό που είναι πραγµατικά βασανιστικό 

είναι ο πόνος που συµβαίνει όταν κόβετε και σπάτε τις προσκολλήσεις – τότε είναι όταν πονάει 

περισσότερο. Έτσι, αυτό το περίπλοκο περιβάλλον παρέχει τις καλύτερες συνθήκες και σας δίνει τη 

δυνατότητα να καλλιεργηθείτε σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, η δύναµη αυτού του Ντάφα µπορεί 

να αποκαλυφθεί µόνο σε αυτές τις πιο αντίξοες καταστάσεις. Αυτός ο Ντάφα δεν θα ήταν απαραίτητος 

αν τα πάντα ήταν καλά σε µια κοινωνία. Και η Επανόρθωση του Φα δεν θα χρειαζόταν σε ένα καλό 

περιβάλλον. Θα ήταν αρκετό να έχουµε µόνο τον επιπέδου-Ταθαγκάτα Φα του Ιησού και του 

Σακιαµούνι στον κόσµο. Αλλά γιατί οι θρησκείες έχουν εισέλθει πλέον στην Εποχή του Τέλους του 

Νόµου, όπου καµία από αυτές δεν µπορεί ακόµα να σώσει ανθρώπους; Οι άνθρωποι τολµούν ακόµη 

και να βρίζουν τον Βούδα, και ακόµη και τα αγάλµατα του Ιησού να τα πατούν και να ουρούν πάνω 

σε αυτά. Σε αυτή την εποχή, το να ζητάς από τους ανθρώπους να µάθουν τον Φα [τέτοιων Ταθαγκάτα] 

ή να τους σώσεις µε εκείνους τους Φα δεν θα έκανε τη δουλειά. 

 

Ερώτηση: Θέλω πραγµατικά να καλλιεργηθώ, αλλά πώς µπορώ να σταµατήσω να αµφιβάλλω για τον 

Ντάφα; 

 

∆άσκαλος:. Αυτό που σας έχω πει είναι ότι ο καθένας στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων 

θα αποκτήσει πάρα πολλές αντιλήψεις στο µυαλό του µετά τη γέννηση και θα απορροφήσει «γνώση» 

από τις ψεύτικες πραγµατικότητες της κοινωνίας των συνηθισµένων ανθρώπων, που τον παραπλανούν 

ακόµα χειρότερα εδώ. Οι πολλές αντιλήψεις και οι καθορισµένες ιδέες που σχηµατίζονται στο µυαλό 

σας είναι όλα παράγοντες που σας εµποδίζουν να λάβετε τον Φα. Οι αµφιβολίες που προκύπτουν στο 

µυαλό σας δεν προκαλούνται επειδή αποτιµάτε τον Φα µε αυτά που έχετε µάθει από την 

πραγµατικότητα των συνηθισµένων ανθρώπων; Έτσι δεν είναι το πως εµφανίζονται οι αµφιβολίες; 

Ασφαλώς. Με άλλα λόγια, αποτιµάτε τον Φα χρησιµοποιώντας έννοιες σχηµατισµένες από την 

συνηθισµένη ανθρώπινη γνώση και συνηθισµένες ανθρώπινες σκέψεις. ∆εν είναι τα συνηθισµένα 

ανθρώπινα όντα στο χαµηλότερο επίπεδο; ∆εν είναι οι συνηθισµένοι άνθρωποι χαµένοι στην 

ψευδαίσθηση; Τι µπορούν να έχουν ενδεχοµένως, που µπορεί να συγκριθεί µε την αλήθεια του 

σύµπαντος; Τίποτα. Από την άλλη βέβαια, αυτός ο Ντάφα µας διδάσκεται µε τον χαµηλότερο, 

συνηθισµένο ανθρώπινο τρόπο χρησιµοποιώντας την ανθρώπινη γλώσσα – την χαµηλότερη µορφή 

έκφρασης. Έτσι [ο Ντάφα] φαίνεται επίσης να είναι επιφανειακός. Αλλά όσο συνεχίζετε τη µελέτη θα 

διαπιστώσετε ότι γίνεται όλο και πιο εµβριθής. Όσο περισσότερο τον µελετάτε, τόσο περισσότερο 

γίνεται πολύ βαθύς για να µετρηθεί και πολύ µακρινός για να τον φτάσετε. Η συνηθισµένη ανθρώπινη 

γνώση από την άλλη πλευρά, δεν έχει αυτό το είδος του εµβριθούς περιεχόµενου. Κάνετε ένα τεράστιο 

λάθος αν πάρετε όλη την δυσπιστία και τις αµφιβολίες που έχετε να είναι δικές σας σκέψεις. Αυτές 

είναι έννοιες που σχηµατίζονται µετά τη γέννηση µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων. Σκέφτεστε 

ότι αυτές είστε εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν είναι εσείς. 

 

Ερώτηση: Το Τρίτο Μάτι µου είχε ανοίξει προτού αρχίσω την εξάσκηση. Βγάζω τα προς το ζην λέγοντας 

το µέλλον. Πρέπει να παρατήσω τη δουλειά µου; 

 

∆άσκαλος: Αν δεν καλλιεργείστε και ήταν να παραµείνετε ένας συνηθισµένος άνθρωπος, δεν θα 

ήµουν εναντίον του. Εγώ διδάσκω τον Φα σε καλλιεργητές για να µπορέσουν να καλλιεργηθούν. ∆εν 

προσπαθώ να έχω τον καθένα σας να έρθει να εξασκήσει Ντάφα. Αν νοµίζετε ότι µπορείτε να 

καλλιεργηθείτε, τότε κάντε το. ∆ιαφορετικά, µην το κάνετε. Ίσως στη µελλοντική ανθρώπινη 

κοινωνία, να υπάρχουν ακόµη αυτά τα πλάγια µονοπάτια εξάσκησης όπως η µαντεία, το φένγκσουϊ, 

[5] και ακόµη η θεραπεία ασθενειών χρησιµοποιώντας ορισµένες µεθόδους. Είναι πιθανόν όλα αυτά 

να υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν σε όλο τον κόσµο από τους αρχαίους χρόνους. Αλλά στον χρόνο 
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µπροστά σας εσείς, ως καλλιεργητής, αυτά που θα δείτε θα είναι όλο και πιο υψηλά βασίλεια, και η 

δύναµη των λέξεών σας θα γίνει όλο και µεγαλύτερη. Προβλήµατα θα προκύψουν όταν θα λέτε στους 

άλλους ανθρώπους τη µοίρα τους. Μερικές φορές τα πράγµατα στον ανθρώπινο κόσµο δεν είναι 

καθορισµένα. Μπορεί να µην συµβούν µε έναν ορισµένο τρόπο. Τότε, αν κάποιος πιστεύει αυτό που 

λέτε, και το πιστεύει ακράδαντα, θα ενισχύσει αυτό το ενδεχόµενο. Μόλις έχετε ενέργεια, είναι πιθανό 

ότι τα λόγια σας θα µπορούσαν να προκαλέσουν ένα στοιχείο που δεν είναι καθορισµένο να γίνει 

καθορισµένο, µε αποτέλεσµα να γίνει κάτι που δεν ήταν αρχικά για να συµβεί. Αυτό που βλέπετε δεν 

είναι η πραγµατική κατάσταση. Υπάρχουν εκεί και άλλοι καρµικοί λόγοι. Ωστόσο, θα το έχετε 

καθορίσει, όταν µιλάτε για αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, µπορεί να έχετε κάνει ένα κακό πράγµα. Και 

το κάρµα αυτού του είδους είναι κάτι επιπλέον που έχετε προσθέσει στην καλλιέργειά σας. Οι δοκιµές 

και οι δοκιµασίες σας είναι µπροστά σας εδώ, και θα πρέπει να περάσετε την κάθε µία από αυτές. ∆εν 

θα είστε σε θέση να περάσετε τις επιπλέον δοκιµασίες που προσθέσατε. Αν κάνετε κάτι που έχει 

µεγάλη επίδραση ή σοβαρά κακές συνέπειες, δεν θα είστε σε θέση να περάσετε τη δοκιµασία και να 

καλλιεργηθείτε. Γι’ αυτό οι καλλιεργητές τονίζουν την καλλιέργεια του λόγου. Ωστόσο, αποτύχατε 

σοβαρά να ανταποκριθείτε στην απαίτηση αυτή. Αν πείτε ευθέως στους άλλους αυτά που βλέπετε, 

αποκαλύπτετε τα µυστικά του ουρανού, και απερίσκεπτα και ανεύθυνα τα λέτε στους συνηθισµένους 

ανθρώπους. Πώς θα µπορούσε αυτό να είναι εντάξει; Αυτό είναι ακόµα λιγότερο αποδεκτό. 

 

Επίσης, επιτρέψτε µου να σας πω ότι η µεγάλη πλειοψηφία αυτών που λένε τη µοίρα έχουν 

εξωτερικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο, εκτός από τους ατοµικούς τους παράγοντες. Έτσι αυτό 

είναι ένα τροµακτικό πράγµα. Αυτό είναι πραγµατικά τροµακτικό για ένα έµβιο ον! Σε αυτή την 

περίπτωση δεν υπάρχει κανένας τρόπος να καλλιεργηθούν. Απλά λέω στους ανθρώπους τις αρχές του 

θέµατος – ∆εν είµαι ενάντια στους συνηθισµένους ανθρώπους που το κάνουν. Εάν θέλετε να 

καλλιεργηθείτε, πρέπει να σας πω για αυτό και πρέπει να είµαι υπεύθυνος για εσάς. Αν το κάνετε 

αυτό, δεν θα κάνει τίποτα, παρά να σας βλάψει. Λέγοντάς το αυτό, σίγουρα θα σκεφτείτε, «Και πώς θα 

βγάλω τα προς το ζην;» Εγώ απλώς διδάσκω το Τάο, διδάσκω τον Φα σε καλλιεργητές. Εάν µπορείτε 

να καλλιεργηθείτε, τότε καλλιεργηθείτε. Μπορώ µόνο να το συζητήσω µε αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να 

είµαι υπεύθυνος για εσάς. Από την άλλη πλευρά, θα εξασφαλιστεί ότι εσείς, ένας µαθητής του Ντάφα, 

µπορεί να βγάλει τα προς το ζην, το οποίο είναι ο τρόπος που πρέπει να είναι. 

 

Ερώτηση: Πώς µπορώ να εγκαταλείψω τον φόβο µου; 

 

∆άσκαλος: Ο φόβος είναι µια προσκόλληση επίσης. Το θέµα είναι το εάν η θέλησή σας είναι ισχυρή. 

Θα πρέπει να το ξεπεράσετε. Μερικοί άνθρωποι λένε, «µε παίρνει ο ύπνος όταν κάνω τις ασκήσεις.» 

Αυτό είναι επίσης κάτι που χρειάζεται να ξεπεραστεί µε τη θέλησή σας. Αν και δεν είναι ένας 

δαίµονας, µπορεί να έχει δαιµονική επίδραση για τους καλλιεργητές. Θα σας επηρεάσει αν δεν 

µπορείτε να το υπερνικήσετε. 

 

Ερώτηση: ∆εν µπορώ ποτέ να αισθανθώ το Φάλουν να περιστρέφεται στο κάτω µέρος της κοιλιάς µου. 

 

∆άσκαλος: ∆εν µπορεί ο καθένας να το αισθανθεί. Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο ευαίσθητοι που το 

αισθάνονται µε το που η ενέργεια κινείται: «Ωωω! Είναι τόσο ισχυρό!» Μερικοί άνθρωποι δεν 

αισθάνονται τίποτα ακόµα και όταν συγκλονιστικά πράγµατα συµβαίνουν στην κοιλιές τους. Η 

σωµατική κατάσταση του κάθε ατόµου είναι διαφορετική. Μην κρίνετε το ύψος του επιπέδου ενός 

ατόµου σύµφωνα µε αυτό που αισθάνεται. Βεβαιωθείτε να µην το κρίνετε µε βάση τα αισθήµατα. 

 

Ερώτηση: Το Τρίτο Μάτι µου θα ανοίξει ποτέ; 

 

∆άσκαλος: Το επιδιώκετε; Εάν δεν ήταν να ανοίξει ακόµα και όταν πετυχαίνατε στην καλλιέργεια, 

τότε νοµίζω ότι κάτι θα ήταν λάθος. Αυτό που εννοείτε είναι, «δεν θα ανοίξει κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειας;» Αν το επιδιώκετε, αν έχετε αυτό το είδος σκέψης - ακόµα και ελαφρώς - δεν θα 

επιτραπεί να δείτε. Και ακόµα και όταν έχετε τη δυνατότητα να δείτε, δεν θα επιτραπεί να δείτε, 

εφόσον η προσκόλληση που έχετε δεν έχει εξαλειφθεί. Έτσι, θα πρέπει να εγκαταλείψετε αυτή την 

προσκόλληση και να το αγνοήσετε. Τότε δείτε τι θα συµβεί.  
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Οι Καυκάσιοι µαθητές είναι διαφορετικοί από τους Ασιάτες µαθητές επειδή οι πολιτισµικές 

προελεύσεις της Ανατολής - ιδιαίτερα της Κίνας - είναι βαθύτερες. ∆εν είναι µόνο ότι έχει έναν 

πολιτισµό 5 έως 6 χιλιάδων ετών, αλλά έχει κληρονοµήσει και τον προϊστορικό πολιτισµό της 

προηγούµενης περιόδου. Έτσι, µέχρι µέσα στο µεδούλι και στα κύτταρά του υπάρχει βαθιά 

πολιτισµική ουσία. Ωστόσο, ο πολιτισµός της Καυκάσιας κοινωνίας είναι γύρω µόνο για δύο χιλιάδες 

χρόνια, έτσι οι µύθοι του εύκολα σπάζουν. Μπορούν να καταλάβουν σχεδόν αµέσως µόλις οι µύθοι 

πέσουν. Τότε, αντίθετα, µε ποιον τρόπο οι Κινέζοι είναι διαφορετικοί; Όταν τους εξηγήσετε το γιατί, 

αυτοί ακόµα σκέφτονται, «Ναι, σωστά, αλλά γιατί το γιατί, τότε;» Όταν τους πείτε το γιατί το γιατί, 

εξακολουθούν να σκέφτονται, «Ω, τότε γιατί το γιατί του γιατί;» Έτσι πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα 

πράγµατα για αυτούς καθ’ όλη την πορεία µέχρι το τέλος για να µπορέσετε να ανοίξετε εντελώς το 

µυαλό τους. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί από τους Καυκάσιους µαθητές µας µπορούν ακούσια να 

δουν από τη στιγµή που αρχίζουν να µαθαίνουν - αυτός είναι ο λόγος. Έχουν σφραγιστεί πολύ λίγο 

από τα επιφανειακά πράγµατα στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων. Είναι µόνο οι θεωρίες - 

οι συνήθεις ανθρώπινες θεωρίες - που τους δεσµεύουν. Μόλις αυτές οι θεωρίες τρυπηθούν δεν 

υπάρχει τίποτα µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων που µπορεί να τους περιορίσει. Αυτή είναι η 

ιδέα. Φυσικά, δεν είναι πάντα έτσι. Η αντιληπτική κατανόηση και η ορθολογική κατανόηση είναι δύο 

διαφορετικά πράγµατα. Εάν ένα άτοµο µπορεί να µάθει αληθινά τον Φα και να τον απορροφήσει στο 

µυαλό του, πραγµατικά κατανοώντας τον Φα στην καλλιέργεια, τότε, είναι διαφορετικό από την 

αντιληπτική κατανόηση στην αρχή. Ένας θα κάνει υπέρβαση για να καταλάβει τον Φα ορθολογικά.  

 

Ερώτηση: Πώς µπορεί κάποιος να διαδώσει τον Φα στους µοναχούς και µοναχές; 

 

∆άσκαλος: Συχνά σκέφτοµαι για τους µοναχούς και τις µοναχές. Ήδη ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτούς 

τα τελευταία δύο χρόνια. Είτε πρόκειται για τον Σακιαµούνι ή τον Ιησού, αυτά τα µεγάλα φωτισµένα 

όντα ίδρυσαν τους δικούς τους τρόπους καλλιέργειας, τους οποίους οι µαθητές ακολουθούν. 

Θεωρούνται µαθητές στο Βουδιστικό σύστηµα σε τελική ανάλυση, έτσι σκέφτοµαι για αυτούς. Αλλά 

η Εποχή του Τέλους του Νόµου έχει φτάσει σε αυτό το σηµείο και πραγµατικά δεν υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι στις θρησκείες που αληθινά επιθυµούν να καλλιεργηθούν. Έχω βρει ένα πρόβληµα: Πολλοί 

µοναχοί και µοναχές πιο πολύ υποστηρίζουν τις θρησκείες παρά σέβονται τους Θεούς και τους Φο. Τα 

µυαλά τους δεν είναι πάνω στην καλλιέργεια, αλλά εντελώς πάνω στη διατήρηση των τυπικοτήτων 

της θρησκείας, και αυτή η προσκόλληση έχει καταλήξει σε ένα σοβαρό εµπόδιο για αυτούς. Επίσης, 

µερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πέρα από τις θρησκευτικές µορφές δεν υπάρχει Νόµος του Φο, αλλά 

µόνο κακές πρακτικές και στρεβλοί τρόποι. Είναι ένας από τους µεγαλύτερους παράγοντες που τους 

εµποδίζει σοβαρά από το να λάβουν τον Φα. Ακόµα όµως, υπάρχουν και εκείνοι που γνήσια 

σκέφτονται τα πράγµατα και µπορούν να αξιολογήσουν πραγµατικά τα πάντα µε βάση τη λογική, και 

αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί. ∆ιαβάζουν το βιβλίο µου, και αφού τελειώσουν την ανάγνωση 

ξέρουν τι είναι αυτό, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη φύση-του-Φο µέσα τους. Λειτουργεί όπως 

ακριβώς µε τον ηλεκτρισµό: Όταν τα δύο ηλεκτρόδια έρχονται σε επαφή, «Μπαµ!» - συνδέονται. Αν 

δεν είχαν φύση-του-Φο δεν θα συνδέονταν, δεν θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν εκείνους τις 

σπινθήρες, και ο ηλεκτρισµός δεν θα µεταφερόταν. Έτσι µερικοί µοναχοί και µοναχές είναι 

διαφορετικοί, και πιστεύω ότι είναι αληθινά εξαιρετικοί, διότι ξέρουν ότι ο λόγος που έφυγαν από τα 

εγκόσµια είναι για να καλλιεργηθούν. Από την άλλη πλευρά, µερικοί άνθρωποι δεν έχουν και τόσο 

ορθό νου. Φυσικά, δεν θα πω περισσότερα σχετικά µε τα θρησκευτικά πράγµατα, απλά µιλάµε για 

αυτό εν παρόδω. Μπορείτε να µιλήσετε σε αυτούς αν είστε ο λαϊκός προστάτης τους, φίλος, ή 

συγγενής. Αν θέλουν να καλλιεργηθούν, θα το κάνουν. Και αν δεν θέλουν να καλλιεργηθούν, αφήστε 

τους να είναι. Πραγµατικά, δεν θα πρέπει να πιέζουµε τους ανθρώπους: «Ελάτε καλλιεργηθείτε, είναι 

πραγµατικά κρίµα αν δεν το κάνετε! Πρέπει να έρθετε µαζί µου!» Η καρδιά δεν µπορεί να αλλάξει µε 

τους προσωπικούς ή συναισθηµατικούς δεσµούς. Οι καρδιές των ανθρώπων πρέπει να συγκινηθούν 

από µόνες τους.  

 

Ερώτηση: Πώς πρέπει οι µοναχοί που έχουν καθορισµένα καθήκοντα στους ναούς πραγµατικά να 

καλλιεργηθούν; Πρέπει να επιστρέψουν στην κοσµική ζωή;  

 

∆άσκαλος: Σίγουρα δεν χρειάζεται να επιστρέψουν στα εγκόσµια. Γιατί όχι; Το θέµα του 

«εξασκώντας µόνο έναν τρόπο καλλιέργειας» για το οποίο µιλώ, κυρίως σχετίζεται µε τον Φα που 
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εµείς τώρα καλλιεργούµε. Στο παρελθόν, πίσω από κάθε λέξη στις Βουδιστικές γραφές υπήρχαν οι 

εικόνες των Φο. Τώρα, όταν ανοίξετε τις γραφές δεν µπορείτε να τους δείτε. Ακόµα και πίσω από τα 

ονόµατα του Σακιαµούνι και του Ιησού δεν υπάρχουν πλέον οι εικόνες τους. ∆ηλαδή, τα βιβλία δεν 

έχουν πλέον τη δύναµη να σώσουν τους ανθρώπους, γιατί είναι απλώς µαύρο µελάνι σε λευκό χαρτί. 

Επιπλέον, η εκτέλεση θρησκευτικών τελετών είναι µόνο µια θρησκευτική τυπικότητα, και τα θεωρώ 

απλά συνηθισµένη εργασία. Στην πραγµατικότητα, πολλοί µοναχοί έφτασαν να αντιµετωπίζουν αυτές 

τις τυπικότητες ως επάγγελµα - πιστεύουν ότι εργάζονται και κερδίζουν έναν µισθό. Οι µοναχοί στην 

Κίνα κατατάσσονται σε επίπεδα τµήµατος και επίπεδα διεύθυνσης και λαµβάνουν µισθούς αναλόγως. 

Άκουσα ότι υπάρχει ακόµη και επίπεδο προεδρείου. Έχουν αλλάξει τις αρχικές διδασκαλίες του 

Σακιαµούνι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπονοµεύουν τον Φα που διδάχτηκε και διαδόθηκε από 

τον Σακιαµούνι. Τώρα που έχει φθάσει σε αυτό το στάδιο, φυσικά ο Σακιαµούνι δεν τους φροντίζει 

πια, και τα πράγµατα είναι αυτά που είναι τώρα. Γι' αυτό απλά το θεωρώ µια δουλειά. Είτε πρόκειται 

για ψαλµωδία των γραφών είτε εκτέλεση θρησκευτικής τελετουργίας, δεν υπάρχει καµία επίδραση. 

Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι δεσµευµένοι από οποιαδήποτε µορφή εφόσον καλλιεργούνται στον 

Ντάφα. Όπως είπα, ένας µεγάλος τρόπος δεν έχει µορφή. ∆εν υπάρχουν συνηθισµένες ανθρώπινες 

µορφές που να είναι αντάξιες ενός τέτοιου µεγάλου Φα. Γι' αυτό διαχειριζόµαστε τα πράγµατα χαλαρά 

και κοιτάµε µόνο τα µυαλά των ανθρώπων. Εάν καλλιεργείστε, θα σας φροντίσω. Και αυτό το είδος 

φροντίδας είναι αόρατο στους συνηθισµένους ανθρώπους, γι' αυτό δεν χρειάζεται να λάβει 

οποιαδήποτε συνηθισµένη ανθρώπινη µορφή. Επειδή δεν έχουµε τυπικότητες, βλέπω ό, τι γίνεται 

µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων ως έργασία - µπορώ µόνο να το δω µε αυτόν τον τρόπο τώρα. 

Αν είστε µοναχός και θέλετε να κάνετε θρησκευτικές τελετές, µπορείτε να τις κάνετε, αρκεί να ξέρετε 

ότι καλλιεργείστε στον Ντάφα. Θα πρέπει να κάνετε µεγαλύτερη προσπάθεια για να προχωρήσετε 

δυναµικά - Έτσι θα πρέπει να το χειριστείτε. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες θρησκείες.  

 

Ερώτηση: Το να έχουµε «έναν καθαρό και αγνό νου» σηµαίνει να εγκαταλειφθούν όλες οι 

προσκολλήσεις και τα πάντα για τα οποία ενδιαφέρεται κάποιος;  

 

∆άσκαλος: Είναι έτσι αν κάποιος αληθινά επιτυγχάνει την κατάσταση του να έχει έναν καθαρό και 

αγνό νου. Αλλά εσείς καλλιεργείστε ξεκινώντας από το επίπεδο των συνηθισµένων ανθρώπων. 

Αµέσως θα γινόσασταν Φο, αν µπορούσατε να το επιτύχετε αµέσως. Έτσι είναι αδύνατον. Για να 

φτάσετε το επίπεδο ενός Φο, πρέπει να περάσετε από µια διαδικασία καλλιέργειας και να έχετε µια 

βαθιά και στέρεη πνευµατική βάση. ∆ηλαδή, συνεχώς κάνετε καλλιέργεια, συνεχώς βαθαίνοντάς την, 

και βελτιώνοντας τον εαυτό σας όλο και περισσότερο. Αυτό επιτυγχάνεται σταδιακά. Αν γινόταν 

αληθινά να φτάνατε αυτό το επίπεδο αµέσως, ίσως να φοβόσασταν τόσο που δεν θα τολµούσατε 

πλέον να εξασκηθείτε. Κι αυτό διότι η σκέψη σας δεν είναι ακόµη σε επίπεδο τόσο υψηλό, επειδή 

µόλις έχετε αρχίσει από το επίπεδο των συνηθισµένων ανθρώπων. Έτσι αυτό το φτάνετε σταδιακά και 

φυσικά, και µπορεί να επιτευχθεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Θα το επιτύχετε, αρκεί να 

καλλιεργείστε και να διαβάζετε το βιβλίο. Οι αρχές του Φα µπορούν να λύσουν όλα τα προβλήµατά 

σας. Αυτό δεν γίνεται µε πίεση. Κάνοντάς το µε πίεση είναι από µόνο του µια πράξη µε πρόθεση. 

Απλά συµπεριφερθείτε ως καλλιεργητής - να είστε ξεκάθαροι ως προς αυτό. Ο καθένας καλλιεργεί 

την καρδιά και το µυαλό του και προσπαθεί όσο καλύτερα µπορεί να µην κάνει κακά πράγµατα. Αυτό 

δεν αποκαλείται πράξη γεµάτη µε πρόθεση. Αποκαλείται φτάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο 

προς την εγγενή, αρχική σας φύση.  

 

Ερώτηση: Είπατε ότι η επιστήµη είναι µια θρησκεία, αλλά ακόµα πρέπει να τα πάω καλά στο 

επιστηµονικό ερευνητικό έργο µου. Αυτό είναι πάντα ένα αντιφατικό σενάριο.  

 

∆άσκαλος: Έχω πει ότι η επιστήµη είναι µια θρησκεία και το έχω συζητήσει µε µεγάλη λεπτοµέρεια. 

Γιατί είναι θρησκεία, και γιατί είναι µια ολοκληρωµένη θρησκεία; Ο λόγος είναι ότι, ούτε δίνει 

προσοχή στην αρετή ούτε αναγνωρίζει την ύπαρξη των θεών και, επειδή δεν µπορεί να δει την ύπαρξη 

των θεών, δεν αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι τιµωρούνται όταν κάνουν κακό και ανταµείβονται όταν 

κάνουν καλό. Χρησιµοποιεί επιστηµονικές θεωρίες για να αµφισβητήσει και να επιτεθεί σε όποιον 

λέει ότι υπάρχει καλή τύχη ως ανταµοιβή για τη διάπραξη του καλού, ότι υπάρχει τιµωρία για τη 

διάπραξη του κακού, ή ότι υπάρχουν θεοί. Επιτίθεται ακόµη και στις ορθές θρησκείες. Υπονοµεύει 

την ανθρώπινη ηθική. Σε περίπτωση απουσίας των ηθικών περιορισµών οι άνθρωποι τολµούν να 
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κάνουν οποιοδήποτε κακό πράγµα. Με βάση αυτό και µόνο το σηµείο, θα λέγατε ότι αυτή η επιστήµη 

είναι ορθή ή κακή; ∆εν παίζει έναν κακόβουλο ρόλο; Γιατί η ηθική των ανθρώπων σήµερα έχει 

εκφυλιστεί σε τέτοιο βαθµό; Είναι ακριβώς επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον ορθή πίστη. Στην 

πραγµατικότητα - και αυτό ισχύει ειδικά για τους ∆υτικούς -αυτό στο οποίο πραγµατικά πιστεύετε δεν 

είναι η θρησκεία, αλλά η επιστήµη σας. Σκεφτείτε το από τα βάθη του νου σας: Αυτό στο οποίο 

πιστεύετε περισσότερο είναι πραγµατικά η επιστήµη. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα για εσάς. Η 

επιστήµη είναι πάνω απ' όλα. Σας το τονίζω επειδή αυτό είναι ένα εµπόδιο στην καλλιέργεια.  

 

Λέγεται ότι κατά το παρελθόν η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία διαφώνησε µε την ιδέα ότι τα ανθρώπινα 

όντα εξελίχθηκαν από τους πιθήκους. Πίστευαν ότι ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε από πηλό από το Θεό. 

Ακούω ότι η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία έχει πλέον δηµοσίως παραδεχτεί ότι οι άνθρωποι 

εξελίχθηκαν από τους πιθήκους. ∆εν έχουν αρνηθεί τον Κύριό τους; Αυτή η επιστήµη είναι τόσο 

ισχυρή που ο καθένας πιστεύει σε αυτήν σήµερα. Μπορώ να εξηγήσω µε σαφήνεια τα πάντα για την 

ανθρωπότητα, από τα µεγάλα πράγµατα µέχρι τα ασήµαντα. Μπορώ να εξηγήσω µε σαφήνεια το κάθε 

τµήµα της ανάπτυξης της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Αλλά δεν µιλώ για αυτά 

τα πράγµατα διότι όλα αυτά είναι υποθέσεις των συνηθισµένων ανθρώπων. Μιλώ µόνο για πράγµατα 

που σχετίζονται µε την καλλιέργειά σας. Η βάση σχεδόν όλης της κατανόησης της επιστήµης είναι 

εσφαλµένη, και αυτό περιλαµβάνει τη βάση για την κατανόηση της ύλης, του σύµπαντος και της ζωής. 

Σήµερα η επιστήµη λέει ότι η τρύπα στην ατµόσφαιρα πάνω από την Αυστραλία, δηλαδή, το ρήγµα 

στο στρώµα του όζοντος που εµφανίστηκε στον ουρανό πάνω από την Ανταρκτική, προκλήθηκε από 

τις βιοµηχανικές εκποµπές - τους φθοράνθρακες που χρησιµοποιούνται στα κλιµατιστικά και άλλα 

απόβλητα αέρια - και ότι ήταν αυτά τα πράγµατα που προκάλεσαν τη ζηµιά στο στρώµα του όζοντος. 

Στην πραγµατικότητα, θέλω να σας πω: Τα πάντα σε αυτό το σύµπαν είναι ζωή - όλα είναι ζωντανά. 

Οι τεράστιες οντότητες αέριων που δεν µπορείτε να δείτε είναι στρώµα πάνω από το στρώµα πάνω 

από το στρώµα πάνω από το στρώµα - δεν θα µπορούσατε να µετρήσετε πόσες είναι εκεί. Είναι όλα 

ζωές, όλα θεότητες. Είναι η βιοµηχανία που επέφερε η σύγχρονη επιστήµη που σοβαρά καταστρέφει 

το φυσικό περιβάλλον της ανθρωπότητας. Αυτό είναι απολύτως αληθινό. ∆εν είναι η ζηµιά της 

οντότητας του αέριου που προκάλεσε την τρύπα στην ατµόσφαιρα πάνω από την Ανταρκτική. Τα 

ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να βλάψουν τα υψηλού επιπέδου όντα. Γιατί δεν εµφανίστηκε µια τρύπα 

στην Ευρώπη, µια περιοχή βιοµηχανικά αναπτυγµένη; Γιατί έπρεπε να είναι στην Ανταρκτική, ένα 

µέρος όπου δεν υπάρχουν κάτοικοι; Είναι διότι οι θεοί είδαν ότι υπήρχε πάρα πολύ µεγάλη εκποµπή 

αποβλήτων και τοξικών αερίων στη γη, έτσι άνοιξαν ένα παράθυρο για να αφήσουν τα απόβλητα 

αέρια έξω και µετά το έκλεισαν. ∆εν είναι ούτε στο ελάχιστο αυτό που υποθέτει η σύγχρονη επιστήµη.  

 

Σήµερα, η ανάπτυξη της ανθρωπότητας έχει φτάσει σε ένα στάδιο όπου η επιστήµη ελέγχει όλους τους 

τοµείς. Έτσι τώρα η ανθρωπότητα δεν µπορεί πλέον να απελευθερωθεί από αυτό, διότι έχει γίνει µια 

πραγµατικότητα της κοινωνικής ανάπτυξης του ανθρώπου. ∆εν λειτουργεί αν έρχεστε σε αντίθεση µε 

αυτό. Εµείς ενεργούµε σύµφωνα µε τους συνηθισµένους ανθρώπους στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 

Έτσι, κάντε καλή δουλειά µε την επιστηµονική έρευνά σας. ∆εν είναι δικό σας λάθος. ∆εν είναι κάτι 

που ένα άτοµο, ένας λαός ή ένα έθνος να µπορεί να ελευθερωθεί από αυτό. Αφού είναι µια δουλειά, 

πρέπει να την κάνετε καλά, να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας, και να κάνετε τη δουλειά σας καλά. 

Αυτό είναι όλο. Μην νοµίζετε ότι κάνετε αυτό και εκείνο για χάρη της επιστήµης. Στην 

πραγµατικότητα, η επιστήµη έχει καταλάβει αδυσώπητα κάθε τοµέα της ανθρωπότητας. Σχεδόν όλα 

τα της ανθρωπότητας υπάρχουν για χάρη της, έτσι δεν µπορείτε να σταµατήσετε να κάνετε τα πάντα 

λόγω τού [τι είναι η επιστήµη]. Όσο για τους καλλιεργητές, απλά θέλω να καταλάβετε την αρχή. ∆εν 

σας ζητώ να διαχωριστείτε από αυτήν την πραγµατικότητα που έχει αλυσοδεµένη την ανθρώπινη 

κοινωνία. ∆εν είναι ότι σας ζητώ να παραιτηθείτε από τη δουλειά σας.  

 

Είπα ότι η επιστήµη είναι µια θρησκεία και είναι µια πλήρης θρησκεία. Σας οδηγεί να αναγνωρίσετε 

πρώτα τα πράγµατα µε µία έννοια υλική, το οποίο σας κάνει να πιστεύετε σε αυτό πνευµατικά. Οι 

αληθινές θρησκείες, από την άλλη, σας έχουν να κατανοήσετε πρώτα τις αρχές - φτάνετε να 

κατανοήσετε αληθινά τα πράγµατα στο µυαλό σας. Η κατανόησή σας αναπτύσσεται από το άυλο έως, 

τελικά, το χειροπιαστό. Στο τέλος µπορείτε να το καταλάβετε κατά µία έννοια υλική και να 

επιστρέψετε στον ουράνιο παράδεισό σας αφότου φτάσετε στην Ολοκλήρωση. Είναι αυτό το είδος 

διαδικασίας. Η επιστήµη αντιστρέφει τη διαδικασία. Ξεκινά από τα υλικά πράγµατα και οδηγεί την 
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πίστη των ανθρώπων. Οι θρησκείες από την άλλη, ξεκινούν από την πνευµατική κατανόηση και 

προωθούν υλικές αλλαγές. Εξηγώ αυτή την αρχή, ώστε να µπορείτε να την καταλάβετε. Εφόσον η 

επιστήµη έχει γίνει µια πραγµατικότητα της κοινωνίας δεν είµαι εναντίον της - είναι κάτι στο οποίο 

έχει φτάσει να βασίζεται η ανθρώπινη ύπαρξη. Απλά µιλάω για την πραγµατική κατάσταση της 

σύγχρονης επιστήµης. 

 

Ερώτηση: Θα µπορούσε ο ∆άσκαλος παρακαλώ να µιλήσει για τις αιτιώδεις σχέσεις και την καρδιά της 

συµπόνιας; 

 

∆άσκαλος: Εφόσον έχετε αναφέρει τη συµπόνια, θα πρέπει να διορθώσω το σκεπτικό σας. Επιτρέψτε 

µου να σας πω τι είναι η συµπόνια. Οι άνθρωποι στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων 

πιστεύουν ότι αν ζουν πολύ άνετα χωρίς καταστροφές ή βάσανα, αν η κάθε µέρα είναι ευχάριστη και 

ξέγνοιαστη, και αν δεν τους λείπουν τα χρήµατα και έχουν ό, τι χρειάζονται, τότε ο Θεός είναι 

συµπονετικός προς αυτούς και είναι πραγµατικά καλός σε αυτούς. Επιτρέψτε µου να σας πω όµως, ότι 

ο Θεός δεν είναι έτσι. Εάν ήταν πραγµατικά έτσι, αυτός θα ήταν φοβερός για τους ανθρώπους. Κι 

αυτό διότι η ανθρώπινη λογική είναι εντελώς αντεστραµµένη. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι που ζουν σε 

αυτόν τον κόσµο υποχρεώνονται να έχουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, και έτσι θα συσσωρεύσουν 

κάρµα. Ο Ιησούς είπε ότι οι άνθρωποι έχουν αµαρτίες. Επειδή έχουν αµαρτίες έπεσαν κάτω σε αυτή 

τη διάσταση των συνηθισµένων ανθρώπων. Συσσωρεύουν κάρµα σε αυτή τη διάσταση και 

διαπράττουν αµαρτίες ζωή µετά τη ζωή. Με το να θέλετε να είστε άνετα, δεν είστε απρόθυµοι να 

πληρώσετε για το κάρµα σας; Αν δεν πληρώσετε για το κάρµα και συσσωρεύσετε περισσότερο σε 

αυτή τη ζωή, στην επόµενη ζωή σας δεν θα πάρετε ούτε καν ανθρώπινο σώµα - µπορεί να 

µετενσαρκωθείτε σε κάτι χειρότερο. Και αν συσσωρεύσετε ακόµα περισσότερο κάρµα µπορείτε µόνο 

να πέσετε προς την κόλαση. Αν πέσετε ακόµη περισσότερο θα καταστραφείτε. Έτσι, όταν το 

εξετάσετε υπό το φως της αρχής αυτής, πέστε µου, πώς θα έπρεπε ο Θεός να σας αντιµετωπίσει αν 

Εκείνος επρόκειτο να θεωρηθεί «καλός προς εσάς»; Αυτή είναι η αιτία.  

 

Τι βλέπω ως αληθινή συµπόνια (σιµπεϊ), τότε; Εάν ένα άτοµο είναι αληθινά καλό, θα συναντήσει 

πάρα πολλές δυσκολίες σε αυτή τη ζωή. Ο στόχος είναι να τον έχουν να ξεπληρώσει τα καρµικά χρέη 

του εν µέσω αυτών των δυσκολιών, να εκµεταλλευτεί αυτή τη ζωή κατά την οποία έχει ένα ανθρώπινο 

σώµα και γρήγορα να πληρώσει για όλα αυτά. Μετά την αποπληρωµή όλων των χρεών µπορεί να πάει 

σε έναν ουράνιο παράδεισο για να απολαύσει την ευτυχία για πάντα. Έτσι, θα υποφέρει όταν είναι 

µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων. Σκεφτείτε το, τότε: Ποια είναι η αληθινή συµπόνια; Ο τρόπος 

που οι Φο βλέπουν τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικός από εκείνον του ανθρώπου. Οι 

συνηθισµένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι Φο ή οι Θεοί είναι συµπονετικοί στους ανθρώπους, αν τους 

αφήσουν να απολαµβάνουν τη συνηθισµένη, ανθρώπινη τύχη. ∆ιαµαρτύρονται στον ουρανό και τη γη, 

όταν υποφέρουν: «Ω, Θεέ µου, γιατί µε εγκατέλειψες; Είµαι µια χαµένη ψυχή!» Με το να σας έχει να 

πληρώνετε το κάρµα, ο Θεός σάς φροντίζει, ώστε να µπορέσετε να επιστρέψετε. Πόσο υπέροχο είναι 

να επιστρέψετε σε ένα µέρος όπου δεν υπάρχει γέννηση, αφανισµός ή πτώση προς τα κάτω. Αυτό 

είναι αληθινή συµπόνια. Ξέρετε ότι καλλιεργείστε. Γιατί λοιπόν δεν εξαλείφω όλα τα βάσανά σας; Θα 

ήταν περιττό να περάσετε από δοκιµασίες, αφού θα σας πήγαινα απλά εκεί και αυτό θα ήταν όλο, 

σωστά; - και πόσο συµπονετικό θα ήταν αυτό! Αλλά αυτό δεν γίνεται! Εσείς οι ίδιοι πρέπει να 

πληρώσετε για ό, τι χρωστάτε. Κάντε γρήγορα και πληρώστε το! Κάντε γρήγορα και πληρώστε το, και 

µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορώ να σας σώσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα. ∆εν είναι αυτή η αρχή; 

Μιλώ από µια άλλη προοπτική για τη συµπόνια και το τι είναι η συµπόνια. Ο Φα διδάσκεται σε εσάς, 

όχι σε συνηθισµένους ανθρώπους. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Οι συνηθισµένοι άνθρωποι είναι για 

πάντα χαµένοι στην ψευδαίσθηση. ∆εν επιτρέπεται να γνωρίζουν αυτές τις αρχές. Οι άνθρωποι είναι 

άνθρωποι, ενώ εσείς οι µαθητές είστε µαθητές. Οι καλλιεργητές και οι συνηθισµένοι άνθρωποι πάντα 

θα είναι διαφορετικοί.  

 

Υπάρχει κάτι που µπορώ να σας πω: Τίποτα στον κόσµο δεν είναι τυχαίο - οι θεοί παρακολουθούν. Σε 

αυτή τη διάσταση, υπάρχουν εκείνοι που οργανώνουν την µετενσάρκωση, εκείνοι που είναι υπεύθυνοι 

για την τάξη στην κοινωνία, εκείνοι που οργανώνουν τα κοινωνικά συστήµατα, εκείνοι που ελέγχουν 

τη σταθερότητα της γης, εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τον αέρα και τα διάφορα συστατικά του 

αέρα, και εκείνοι που επιτηρούν τα διάφορα που κάνουν οι θεοί στη γη. Σε αυτή τη διάσταση 
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υπάρχουν όλα τα είδη θεών. Πώς θα µπορούσαν να µην επιβλέπουν αυτά τα πράγµατα; Θα µπορούσαν 

τα πράγµατα στην ανθρώπινη κοινωνία απλά να ακολουθούν ό, τι οι άνθρωποι θέλουν; Αυτό είναι 

απολύτως αδύνατον.  

 

Ερώτηση: Όσον αφορά την αρχή της αµοιβαίας παραγωγής και της αµοιβαίας παρεµπόδισης, είναι 

αλήθεια ότι σε υψηλά επίπεδα, η µία από τις δύο αυτές ουσίες είναι πιο κοντά από την άλλη στο Τζεν, 

Σαν, Ρεν;  

 

∆άσκαλος: ∆εν πρέπει να γίνει κατανοητό έτσι. Ολόκληρο το σύµπαν αποτελείται από Τζεν, Σαν, Ρεν. 

Επιτρέψτε µου να το θέσω έτσι: Οι δύο ουσίες [στις οποίες αναφέρεστε] είναι και οι δύο 

δηµιουργηµένες στο σύµπαν από το Τζεν, Σαν, Ρεν. Αν σε αυτό το σύµπαν µόνο η θετική πλευρά 

υπήρχε, θα ήταν εξαιρετικά θλιβερό για τα όντα. ∆εν θα είχαν ούτε ευτυχία ούτε πόνο και η ζωή θα 

ήταν βαρετή. Είναι ακριβώς επειδή υπάρχει δυσκολία και πόνος που οι άνθρωποι ξέρουν να εκτιµούν 

την ευτυχία όταν την έχουν. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα αισθάνονται ότι η ζωή είναι ενδιαφέρουσα. 

Έτσι, εφόσον υπάρχει µια θετική πλευρά στο σύµπαν, η ύπαρξη µιας αρνητικής πλευράς κανονίστηκε 

για τα όντα, και µπορεί να εξαλείψει κάρµα για αυτά.  

 

Ερώτηση: Από τότε που επέλυσα το πρόβληµά µου στη ρίζα, έχω αισθανθεί να βράζει το αίµα µου µόλις 

κάποιος αναφέρει την προστασία του Ντάφα. ∆άσκαλε, είναι αυτό µια σωστή κατάσταση; 

 

∆άσκαλος: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. ∆εν είναι σωστό. Όλοι δώστε προσοχή σε αυτό! Μόλις τώρα 

µίλησα για το ότι υπάρχει µια θετική πλευρά και µια αρνητική πλευρά. Καθώς η αρνητική πλευρά 

φτάνει στο επίπεδο εδώ κάτω, γίνεται η κακή πλευρά. Ενώ η θετική πλευρά, καθώς φτάνει στο 

επίπεδο εδώ κάτω, είναι η καλή (Σαν) πλευρά. Γι' αυτό σας λέω ότι στην κοινωνία των συνηθισµένων 

ανθρώπων απολύτως δεν µπορούµε να κάνουµε πράγµατα µε τον τρόπο που οι συνηθισµένοι 

άνθρωποι κάνουν. Πρέπει πάντα να έχουµε την καλή πλευρά µας να κυριαρχεί. Ο Βούδας Σακιαµούνι 

είπε ότι όλα τα αισθανόµενα όντα έχουν την φύση του Φο. Στην πραγµατικότητα, επιτρέψτε µου να 

σας πω ότι όλα τα αισθανόµενα όντα έχουν και δαιµονική φύση την ίδια στιγµή. ∆ηλαδή, η δαιµονική 

φύση και η φύση του Φο συνυπάρχουν σε κάθε ον. Σε περιπτώσεις όπου ένα άτοµο χάνει την 

ψυχραιµία του ή είναι βίαιος ή παράλογος, είναι η δαιµονική φύση του σε λειτουργία. Σε περιπτώσεις 

όπου ένα άτοµο είναι λογικό, ευγενικό και συµπονετικό, είναι η φύση του Φο του σε λειτουργία. 

Αυτές οι δύο διαφορετικές φύσεις εκδηλώνονται υπό διαφορετικές συνθήκες. Έτσι χρησιµοποιούµε 

πάντα την καλή πλευρά. Πριν λίγο καιρό, όταν ένας τηλεοπτικός σταθµός µετέδωσε ένα αβάσιµο 

ρεπορτάζ σχετικά µε εµάς και πήγαµε να συναντηθούµε µαζί τους, όλοι µίλησαν µε αυτούς λογικά και 

µε καλή θέληση. Πολλοί άνθρωποι πήγαν εκεί τότε, αλλά η συµµετοχή πολλών ανθρώπων δεν το 

έκανε κατ' ανάγκη ένα κακό περιστατικό. Η στάση και η προσέγγιση που οι άνθρωποι υιοθετούν 

µπορεί να είναι καλή ή κακή. Εξήγησαν τα πράγµατα µε λογική και µε έναν εντελώς ευγενικό τρόπο. 

∆εν συµµετείχαν στα πολιτικά ζητήµατα της χώρας, ούτε έκαναν ζηµιά σε δηµόσια περιουσία. Όλοι 

κατάφεραν να ενεργήσουν ως καλλιεργητές και να εξηγήσουν το σκεπτικό µας. Οι άνθρωποι [στον 

σταθµό] συγκινήθηκαν επειδή ποτέ δεν είχαν γνωρίσει ανθρώπους σαν αυτούς. Αντίθετα, γιατί 

υπάρχει βία στην ανθρώπινη κοινωνία; Οι συνηθισµένοι άνθρωποι κάνουν διαδηλώσεις και 

διαµαρτυρίες όταν θέλουν να πάρουν θέση σε κάποιο θέµα ή να έχουν τον λόγο µε κάποιον. Υπάρχουν 

βία και φωνές, και ακόµη παίρνουν και τα όπλα. Κι αυτό διότι οι άνθρωποι έχουν µια δαιµονική 

πλευρά και αυτοί είναι συνηθισµένοι άνθρωποι. Εδώ είµαστε καλλιεργητές. Θα πρέπει να 

χρησιµοποιούµε µόνο την καλή πλευρά και όχι την κακή πλευρά. Οι συνηθισµένοι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν και την καλή πλευρά και την κακή πλευρά. Οι συνηθισµένοι άνθρωποι χρησιµοποιούν 

και τη λογική και τη βία. Βρίζουν και επιτίθενται όταν δεν µπορούν να κερδίσουν σε µια διαφωνία. Οι 

συνηθισµένοι άνθρωποι έχουν και καλή πλευρά και κακή πλευρά. 

 

Ερώτηση: Ο ∆άσκαλος είπε ότι όταν το σύµπαν είχε καθαριστεί, υπήρχαν εξωγήινα όντα που διέφυγαν 

στη γη. Υπάρχουν µε τη µορφή των κατοχικών πνευµάτων ή κάποια άλλη µορφή;  

 

∆άσκαλος: Επιτρέψτε µου πρώτα να εξηγήσω τι είναι ακριβώς τα εξωγήινα όντα. Γνωρίζετε ότι αυτή 

η Γη δεν είναι ο µοναδικός πλανήτης µε ζωή σε αυτό το σύµπαν, και η Γη δεν έχει υπάρξει µόνο µία 

φορά. Λέω ότι στη θέση της Γης υπήρχαν άλλες Γαίες πριν. Οι προηγούµενες Γαίες απορρίφθηκαν. 
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Κάποιες εξερράγησαν. Αυτό συνέβη πολλές φορές - ο αριθµός ήταν πολύ µεγάλος. Το τελικό στάδιο 

της Γης ήταν πάντα µια χρονική περίοδος που οι ζωές της ήταν οι πιο διεφθαρµένες και η ύλη της η 

πιο ακάθαρτη, έτσι η Γη δεν µπορούσε πλέον να διατηρηθεί. Θα αφανιζόταν, αφού ολόκληρη η 

σφαίρα είχε µετατραπεί σε µια µπάλα από κάρµα. Ο λόγος είναι ότι οι ζωές µετενσαρκώνονται. 

Μετενσαρκώνονται σε χώµα, βράχια, φυτά ή ύλη, και ανεξάρτητα από το σε τι ξαναγεννιούνται, 

φέρουν µαζί τους κάρµα. Η Γη θα γινόταν µια µπάλα µε κάρµα όταν το κάρµα ήταν παντού, έτσι 

εκείνη τη χρονική περίοδο θα εξαλειφόταν. Θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη 

Γη που ήταν σχετικά καλοί, και εξαιρετικά λίγοι ή πολύ λίγοι από αυτούς τοποθετούνταν σε έναν 

άλλον πλανήτη µέσα στα Τρία Βασίλεια. Ωστόσο, δια µέσου των αιώνων αυτή η Γη έχει 

αντικατασταθεί αµέτρητες φορές και κάθε φορά υπήρχαν άνθρωποι που παρέµειναν. Έτσι µε την 

πάροδο του χρόνου οι υπόλοιπες ζωές αυξάνονταν σε αριθµό. Οι θεοί σε κάθε χρονική περίοδο 

δηµιούργησαν ανθρώπους µε διαφορετική εµφάνιση, έτσι οι διαφορές είναι πολύ µεγάλες, και 

υπάρχουν κάποιοι που δηµιουργήθηκαν σε άλλους πλανήτες. Αυτά είναι εξωγήινα όντα.  

 

Έχουν γίνει σαν ένα αρχείο της ιστορίας, τοποθετηµένοι εκεί σαν µια σελίδα της ιστορίας αφηµένη 

πίσω. Αυτή είναι η λειτουργία που εξυπηρετούν, που είναι µικρής σηµασίας. Είχαν µείνει πίσω από 

την τελική φάση της Γης κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων, και πήραν µαζί τους την τεχνολογία 

που είχαν εκείνη την εποχή στους άλλους πλανήτες, έτσι η αφετηρία τους ήταν πιο προηγµένη. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της µακράς χρονικής περιόδου, η γνώση του σύµπαντος που έχουν συλλάβει 

υπερβαίνει κατά πολύ αυτήν των κατοίκων της Γης σήµερα. Τα σώµατά τους µπορούν να εισέλθουν 

σε άλλες διαστάσεις και να προσαρµοστούν στην κατάσταση αυτών των διαστάσεων στις οποίες 

βρίσκονται. Έχουν αναπτυχθεί σε αυτό το στάδιο. Αυτά τα πράγµατα που οδηγούν που πετάνε εµπρός 

και πίσω - τα αεροσκάφη τα οποία τα ανθρώπινα όντα αποκαλούν ιπτάµενους δίσκους - µπορούν να 

εισέλθουν σε άλλες διαστάσεις και να πετάξουν σε άλλους χωρο-χρόνους. Αν ταξιδεύουν σε έναν 

γρήγορο χώρο-χρόνο, αφού εκεί µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα διασχίζουν µια µεγάλη απόσταση. 

Έτσι, η ταχύτητα αυτή είναι αδιανόητη για τον άνθρωπο. Τα είδη καυσίµων που χρησιµοποιούν δεν 

είναι καθόλου τα είδη ουσιών τα κατανοητά από την τεχνολογία, τις θεωρίες, ή τις έννοιες της 

σύγχρονης επιστήµης.  

 

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, αυτά τα εξωγήινα όντα συνεχώς αναπτύσσονταν και 

µεταµορφώνονταν. Έτσι, σε αυτό το σύµπαν εµφανίστηκαν πραγµατικά οι ανώµαλες κοινωνικές 

σχέσεις που έχουν αυτά τα είδη της ζωής. Η πλεονεξία και η λαγνεία έχουν προκαλέσει κάτι σαν 

πόλεµο των άστρων πραγµατικά να συµβεί εκεί όπου ζουν. ∆εν έχουν απειλήσει ακόµη την 

ανθρωπότητα, επειδή η ανθρωπότητα δεν έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει απειλή για αυτούς. Έτσι, 

δεν έχουν επιτεθεί στην ανθρωπότητα. Θα επιτίθονταν στην ανθρωπότητα εάν επρόκειτο να τους 

απειλήσουν. Παρά το γεγονός ότι τα εξωγήινα όντα δεν έχουν επιτεθεί στην ανθρωπότητα, ξέρουν ότι 

το ανθρώπινο σώµα είναι το τελειότερο. Έτσι τους έχει αρέσει το ανθρώπινο σώµα και θέλουν να το 

κλέψουν. Γεµίζουν όλους τους τοµείς της ανθρωπότητας µε επιστήµη για να κάνουν τους ανθρώπους 

να πιστεύουν ακράδαντα στην επιστήµη και να βασίζονται σε αυτήν. Όταν οι σκέψεις και ο τρόπος 

ύπαρξης των ανθρώπων αφοµοιωθεί πλήρως µε τον δικό τους, το µόνο που πρέπει να κάνουν είναι να 

αντικαταστήσουν τις ψυχές των ανθρώπων και οι άνθρωποι θα γίνουν αυτά, και θα αντικαταστήσουν 

τελικά την ανθρώπινη φυλή. 

 

Είναι µια µεγάλη ιστορία. Έρχονται εδώ σε πλήρη κλίµακα από τις απαρχές της Βιοµηχανικής 

Επανάστασης στη ∆ύση. Είχαν έρθει και πριν από εκείνη την εποχή, αλλά δεν ελέγχαν τους 

ανθρώπους τότε. Η πλήρους κλίµακας άφιξή τους άρχισε όταν η Καυκάσια κοινωνία µπήκε στην 

βιοµηχανική εποχή. Έκαναν πλήρη προετοιµασία και συστηµατικές ρυθµίσεις για να κατακτήσουν 

αυτή τη γη. Αυτοί ήταν που δηµιούργησαν την επιστήµη για τον άνθρωπο. Έτσι, αυτή η επιστήµη 

δηµιουργήθηκε από εξωγήινους. Ο σκοπός τους ήταν να ενοποιήσουν τα ανθρώπινα όντα και να 

απλοποιήσουν τις σκέψεις τους σε σηµείο που να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιογενείς µε τις µηχανές. 

Και ενοποίησαν τη γνώση ώστε να είναι εύκολο για αυτούς αργότερα να ελέγξουν και να 

αντικαταστήσουν τα ανθρώπινα όντα. Επιπλέον, έχουν επιλέξει µερικές εθνικότητες ως πρωτοπόρες 

για τον µελλοντικό πλήρη έλεγχο της ανθρωπότητας. Η Ιαπωνία είναι η πρωτοπόρα στην τεχνολογία. 

Οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι οι πρωτοπόρες στην αποκοπή από όλους τους αρχαίους πολιτισµούς 

στην γη. Ακόµη και οι πολιτισµοί των πιο αρχαίων και αποµονωµένων εθνών δεν ήταν σε θέση να 
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γλυτώσουν. Όλος ο κόσµος επηρεάζεται από τη σύγχρονη κουλτούρα της Αµερικής. Η Αγγλία ήταν η 

πρωτοπόρα στην κατασκευή µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων, και η Ισπανία 

ήταν η πρωτοπόρα για την ανάµιξη των ανθρώπινων φυλών. Ο τρόπος µε τον οποίον τα εξωγήινα 

όντα οδηγούν τα ανθρώπινα όντα να ξεκόψουν από τους θεούς είναι να αναµίξουν τις φυλές, 

καθιστώντας τα ανθρώπινα όντα να είναι άνθρωποι χωρίς ρίζες, όπως ακριβώς τα υβρίδια φυτά που οι 

άνθρωποι δηµιουργούν σήµερα. Οι Νότιο Αµερικανοί, οι Αµερικανοί της Κεντρικής Αµερικής, οι 

Μεξικανοί και µερικοί άνθρωποι στη Νοτιοανατολική Ασία – όλες αυτές οι φυλές έχουν αναµιχθεί. 

Τίποτα από αυτά δεν µπορεί να ξεφύγει από τα µάτια των θεών. Τα εξωγήινα όντα έχουν κάνει αρκετά 

εκτεταµένες προετοιµασίες για να κατακτήσουν τα ανθρώπινα όντα. 

 

Ο καθένας που ξέρει πώς να χειρίζεται έναν υπολογιστή έχει καταγραφεί. Φυσικά, οι µαθητές µας δεν 

έχουν αυτό το πρόβληµα. Μόλις λάβετε τον Φα, καθαρίζω αυτό το στρώµα του σώµατός σας που έχει 

καταληφθεί από αυτούς. Έχουν σχηµατίσει ένα στρώµα του σώµατός τους µέσα στο ανθρώπινο σώµα. 

Είναι απίστευτα τροµακτικό! Τα πάντα που οι άνθρωποι µαθαίνουν από το δηµοτικό σχολείο µέχρι το 

πανεπιστήµιο είναι η επιστήµη που αυτοί έφεραν, και τα πάντα που τα ανθρώπινα όντα χρησιµοποιούν 

σήµερα είναι προϊόν αυτής της πανταχού παρούσας επιστήµης. Γιατί οι εµπνεύσεις των ανθρώπων να 

κάνουν υπολογιστές και τεχνολογία αναπτύσσονται µε τέτοια τεράστια ταχύτητα; Γίνεται από αυτό το 

στρώµα του σώµατος που τα εξωγήινα όντα σχηµάτισαν ώστε να ελέγχουν το ανθρώπινο γένος. Είναι 

ακριβώς επειδή αυτό το σύστηµα της τεχνολογίας και της επιστήµης τους που έχει σχηµατιστεί στο 

ανθρώπινο σώµα κάνει τα µυαλά των ανθρώπων να το κάνουν. Σήµερα είναι απίστευτο το πόσο 

ανεπτυγµένοι είναι οι υπολογιστές. Αλλά αυτό δεν είναι µια ανθρώπινη τεχνολογία. Ο άνθρωπος θα 

αντικατασταθεί από εξωγήινα όντα αν συνεχίσει έτσι για πολύ. Αλλά σκεφτείτε το, ο καθένας: Τα 

εξωγήινα όντα είναι σε τελική ανάλυση, όντα µέσα στα Τρία Βασίλεια, όπου βρίσκονται οι 

συνηθισµένοι άνθρωποι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για το γιατί τολµούν να κάνουν αυτού του είδους 

το πράγµα. Αυτό έχει γίνει διότι ο Φα του σύµπαντος έχει παρεκκλίνει και οι θεοί δεν φροντίζουν πια 

τα πράγµατα. Έτσι αυτό έχει να κάνει και µε τα υψηλού επιπέδου όντα επίσης. Εάν αυτή η κατάσταση 

είναι να αναστραφεί, θα πρέπει να ξεκινήσει από τα υψηλά επίπεδα. Κι αυτό επειδή έχουν αυτήν την 

ιδέα ότι τα ανθρώπινα όντα δεν είναι πλέον καλά, ότι η ηθική τους έχει εκφυλιστεί και ότι τα πάντα 

είναι διεστραµµένα. Έτσι νοµίζουν ότι είναι εντάξει απλά να τους αντικαταστήσουν, εφόσον πρόκειται 

να εξαλειφθούν ούτως ή άλλως. Οι Φο είναι φιλεύσπλαχνοι προς τους ανθρώπους, επειδή οι 

Ταθαγκάτα και οι Μποντισάτβες είναι πιο κοντά στην ανθρωπότητα – είναι οι χαµηλότερου επιπέδου 

Φο. Όταν Φο που είναι πολλά επίπεδα πάνω από το επίπεδο των Φο σταµατήσουν και ρίξουν µια 

µατιά, οι Ταθαγκάτα είναι επίσης για αυτούς σαν συνηθισµένοι άνθρωποι. Τότε τι είναι για αυτούς τα 

ανθρώπινα όντα; Τα ανθρώπινα όντα δεν µετρούν σε τίποτε. Όταν βλέπουν ότι τα ανθρώπινα όντα δεν 

είναι πλέον καλά, απλά τα καταστρέφουν και ξεκινούν απ’ την αρχή. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. 

Έλεος για αυτούς δεν υπάρχει προς τα ανθρώπινα όντα, αλλά προς τους Φο. Όταν οι θεοί σε ακόµη 

υψηλότερα επίπεδα σταµατήσουν και ρίξουν µια µατιά, τα ανθρώπινα όντα δεν είναι τίποτα για 

αυτούς και είναι πιο ασήµαντα από τους µικροοργανισµούς. Καταλαβαίνετε την ιδέα, έτσι δεν είναι; 

Μερικοί άνθρωποι ακόµη λένε: «∆άσκαλε, θα πρέπει να µας σώσετε µε τον τάδε τρόπο». Σε αυτό 

απαντώ, «Νοµίζετε ότι αν ένας Φο δεν σας σώσει θα υποστεί απόσυρση, ακριβώς σαν να ήταν 

υποχρεωµένος να το κάνει αυτό;» ∆εν είναι έτσι. Οι Φο [σώζουν ανθρώπους] µόνο από το έλεος που 

έχουν προς τους ανθρώπους, προς εσάς. Οι άνθρωποι θέλουν να επιλέξουν, θέλουν να σωθούν µε 

κάποιους συγκεκριµένους τρόπους, και θέλουν να καλλιεργηθούν µε συγκεκριµένους τρόπους. ∆εν 

ξέρουν τι λένε. 

 

Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τα εξωγήινα όντα. Εκκαθαρίζονται εκεί πάνω, και έµαθαν για 

την κάθαρση, έτσι έτρεξαν προς τα εδώ και σε ιδιαίτερα µεγάλους αριθµούς τα τελευταία χρόνια. 

Ωστόσο, δεν ξέρουν ότι αυτό το πράγµα που κάνω έχει κανονιστεί µεθοδικά, έτσι, όπου και να 

τρέξουν δεν µπορούν να ξεφύγουν. Θα πρέπει να πληρώσουν για όλα τα κακά πράγµατα που έχουν 

κάνει, αυτό είναι σίγουρο. Οι αρχές αυτού του σύµπαντος είναι απολύτως λογικές προς κάθε ζωή. 

Έτσι, θα πρέπει να λογοδοτήσουν για ό, τι έχουν κάνει. Όσο για το πώς οι ζωές τους τελικά θα 

αντιµετωπιστούν, τα εξωγήινα όντα σίγουρα δεν θα υπάρχουν στο µέλλον. Αν υπάρχουν αληθινά 

καλοί µεταξύ των εξωγήινων όντων, τότε οι ζωές τους µπορούν να µετενσαρκωθούν σε άλλες ζωές. Οι 

κακές ζωές θα εξαλειφθούν. Έτσι, µε κάθε πράγµα που κάνει κάθε ον τοποθετείται για το µέλλον. Και 
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αυτό περιλαµβάνει όλα τα ανθρώπινα όντα. Οτιδήποτε κάνει ένα ανθρώπινο ον τοποθετεί τον εαυτό 

του. 

 

Μέχρι τώρα, τα περισσότερα εξωγήινα όντα που έχουν έρθει εδώ, το έσκασαν για τις ζωές τους. 

Γνώριζαν ότι στο τέλος θα ήταν δύσκολο για αυτά να ξεφύγουν, οπότε κάποια εξωγήινα όντα έχουν 

παντρευτεί κατοίκους της Γης. Αλλά δεν είναι ότι παντρεύονται νόµιµα, διότι κανείς δεν θα τους 

παντρευόταν. Θα πιάσουν µια γυναίκα του χωριού για να αφήσουν πίσω τους απογόνους τους. Και 

υπάρχουν και εκείνοι που κρύβονται ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους. ∆εν µπορούν να 

µείνουν υπό κάλυψη άσχετα απ’ το πόσο κρύβονται. Τεράστιο γκονγκ έρχεται από το µικροσκοπικό 

επίπεδο. Είτε πρόκειται για χάλυβα, σίδηρο, ξύλο, το ανθρώπινο σώµα, νερό, βράχια, αέρας, φυτά, 

ζώα, ουσίες, κ.λπ., από το µικροσκοπικό επίπεδο των πάντων, το γκονγκ έρχεται προς την επιφάνεια. 

Πέστε µου, πού θα µπορούσαν να ξεφύγουν; Το γκονγκ είναι πανταχού παρόν και εφορµά προς την 

επιφάνεια. Έτσι έχουν δει ότι δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουν ή να κρυφτούν από αυτό. Πώς 

υπάρχουν; Στην πραγµατικότητα δεν είναι κατοχικά πνεύµατα. Αλλά µερικοί από αυτούς έχουν λάβει 

ανθρώπινη εµφάνιση και περπατούν στους δρόµους. ∆εν έχετε ιδέα ποιοι είναι. Μερικοί έχουν 

κρυφτεί και δεν βγαίνουν. Αλλά ο αριθµός τώρα πλέον είναι πολύ µικρός. Στο παρελθόν µπορούσαν 

να κρυφτούν, και οι ιπτάµενοι δίσκοι τους µπορούσαν να πετάξουν και να πάνε σε άλλη διάσταση. 

Αλλά οι άλλες διαστάσεις έχουν όλες καθαριστεί. Τεράστιο γκονγκ σπεύδει προς τα εδώ και δεν 

µπορούν πλέον να κρυφτούν. Μπορούν µόνο να κρυφτούν σε µια σπηλιά ή στο βυθό της θάλασσας σε 

αυτή τη διάσταση. Ακόµα κι έτσι, δεν µπορούν να µείνουν κρυµµένοι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το 

πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. Όλες οι ζωές τοποθετούνται σε αυτή την υπόθεση. 

 

Ερώτηση: Η επιστήµη της κοινωνίας των συνηθισµένων ανθρώπων είναι λάθος, έτσι µήπως µπορούµε 

άµεσα να µπούµε στην καλλιέργεια χωρίς να κατηχηθούµε µε την κοινή ανθρώπινη γνώση; 

 

∆άσκαλος: Από µια άλλη σκοπιά, µπορούµε ακόµα να αυξήσουµε τις γνώσεις µας [µελετώντας την 

επιστήµη]. Όταν διδάσκω τον Φα, επίσης χρησιµοποιώ έννοιες των σύγχρονων ανθρώπων για να 

εξηγήσω τον Φα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να καταλάβουν. Η γνώση µπορεί να ανοίξει το 

µυαλό σας, έτσι είναι χρήσιµη για την απόκτηση του Φα. Αν το επίπεδο εκπαίδευσης ενός ατόµου 

είναι πολύ χαµηλό, θα είναι δύσκολο για αυτόν να κατανοήσει τη σύγχρονη ορολογία που 

χρησιµοποιώ. Αλλά δεν είναι ότι κάποιος δεν µπορεί να κάνει χωρίς αυτό. Εάν ο πολιτισµός δεν ήταν 

αυτού του τύπου – που τον επέφερε η επιστήµη – θα µπορούσα να διδάξω τον Φα µε µια αρχαία 

γλώσσα αντί του τρόπου που διδάσκω σήµερα. Παρόλα αυτά, η κοινωνία έχει γίνει έτσι, εποµένως 

είναι εντάξει για εσάς να συµµορφώνεστε µε τον τρόπο της κοινωνίας των συνηθισµένων ανθρώπων. 

Προς το παρόν µπορεί να είναι µόνο µε αυτόν τον τρόπο. Είτε είστε ενήλικας είτε παιδί, νοµίζω ότι θα 

πρέπει, ως καλλιεργητής, να τα πάτε σε όλα καλά σε οποιαδήποτε θέση έχετε. Αν είστε φοιτητής, να 

µαθαίνετε τα µαθήµατά σας καλά. Αν εργάζεστε, να κάνετε τη δουλειά σας καλά. Αν καταλήξετε µε 

κάποια ιδιαίτερη προσέγγιση, ο τρόπος της καλλιέργειάς σας µπορεί να αλλάξει αντίστοιχα και να 

επιφέρει δυσκολίες στη ζωή και την καλλιέργειά σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν και τα εξωγήινα 

όντα έφεραν την επιστήµη τους στους ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους, οι θεοί είναι 

υπεύθυνοι των πάντων και µε τη σειρά τους τούς χρησιµοποιούν. 

 

Ερώτηση: Μήπως θα πρέπει να δαπανήσουµε πολύ χρόνο στην καλλιέργεια και λιγότερο χρόνο στην 

εργασίες µας µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων; 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι αυτή η ιδέα. Θα πρέπει να κάνετε το καλύτερο που µπορείτε για να 

ολοκληρώσετε την εργασία σας εντός των ωρών εργασίας που έχουν οι συνηθισµένοι άνθρωποι. 

Νοµίζω ότι όσο απασχοληµένοι και να είστε, έχετε το χρόνο να κάνετε τις ασκήσεις και να διαβάσετε 

το βιβλίο. Έτσι είναι. Νοµίζω ότι θα πρέπει, ως επιµελής µαθητής, να θέλετε µέσα στην καρδιά σας να 

χρησιµοποιήσετε περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να καλλιεργηθείτε. 

 

Ερώτηση: Μήπως θα πρέπει να αναζητήσουµε σκόπιµα ένα πολύπλοκο περιβάλλον για καλλιέργεια; 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι απαραίτητο. ∆εν µπορείτε πάντα να θέλετε να κάνετε τα πράγµατα σύµφωνα µε 

τη θέλησή σας, ούτε να οργανώνετε την πορεία της καλλιέργειάς σας για τον εαυτό σας. Μην 
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πηγαίνετε µε τη δική σας θέληση επιθυµώντας να κάνετε αυτό ή εκείνο – το µονοπάτι σας είναι 

κανονισµένο από εµένα. Εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε, αυτός είναι ο τρόπος. Απλά κάντε αυτό που 

πρέπει να κάνετε. Στην Κίνα υπάρχουν κάποια άτοµα που ξαφνικά σταµάτησαν να δίνουν προσοχή 

στην ενδυµασία τους µόλις άρχισαν να εξασκούνται. Είναι αυτονόητο ότι ένα άτοµο θα πρέπει να 

ντύνεται ευπρεπώς και να εµφανίζεται αξιοπρεπώς, σύµφωνα µε τον τρόπο που θα πρέπει ένα 

ανθρώπινο ον να το κάνει. Αλλά έγιναν τσαπατσούληδες και απεριποίητοι, στο σηµείο σχεδόν να είναι 

ξεδιάντροποι. Αυτό είναι απαράδεκτο. [Ο τρόπος που καλλιεργούµε] δεν είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

ο Τζανγκ Σανφένγκ [6] καλλιέργησε το Τάο χρόνια πριν. Εσείς καλλιεργείστε στην κοινωνία των 

συνηθισµένων ανθρώπων. Το λιγότερο θα πρέπει να φαίνεστε ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Οι Θεοί 

είναι υψηλότερα από τα ανθρώπινα όντα και θα πρέπει να ενεργούν ακόµα καλύτερα – πρέπει να 

συµπεριφέρονται καλύτερα από κάθε άποψη. Βεβαιωθείτε ότι δεν αγνοείτε τα πάντα και γίνετε 

τσαπατσούληδες, απεριποίητοι και ακάθαρτοι από τη στιγµή που εξασκείτε Φάλουν Γκονγκ – αυτό 

είναι απαράδεκτο. Από µια ορισµένη άποψη, βλάπτετε την εικόνα του Ντάφα. Έτσι δεν είναι; Έτσι για 

αυτό το συνέδριο είπα και το κοινοποίησα σε όλους τους υπεύθυνους, ότι ο καθένας θα πρέπει να 

ντύνεται αξιοπρεπώς και καθαρά και να µην φαίνονται ακατάλληλοι προς τους άλλους, σωστά; Η 

κινεζική οικονοµία είναι καλή αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι πραγµατικά πρόβληµα για κάποιον να 

[αγοράσει και] να φορέσει µια αξιοπρεπή ενδυµασία. ∆εν λέω ότι θα πρέπει να φορέσετε ακριβά 

ρούχα, αλλά τουλάχιστον, να είναι τακτοποιηµένα και να ντύνεστε ευπρεπώς. Θυµηθείτε, 

καλλιεργούµαστε στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι 

πρόβληµα. Έτσι, όσον αφορά την καλλιέργεια, δεν θα πρέπει να κανονίσετε εσείς για τον εαυτό σας 

ένα περιβάλλον καλλιέργειας. 

 

Ερώτηση: Το Τρίτο Μάτι ενός τετράχρονου παιδιού έχει ανοίξει και µπορεί να δει το Φάλουν και το 

όνοµα του ∆ασκάλου να εκπέµπουν φως. Αλλά µερικές φορές είναι ισχυρογνώµων, και αν οι ενήλικες 

δεν υποχωρήσουν σε αυτόν θα κλαίει και θα ξεσπάει παράφορα. Αυτή η αναταραχή του µε αναστατώνει. 

 

∆άσκαλος: «Αυτή η αναταραχή του µε αναστατώνει.» Μόλις τώρα δεν το επισηµάνατε; Είστε 

αναστατωµένη, και αν είστε αναστατωµένη, το µυαλό σας διαταράσσεται. Το παιδί σας δεν σας 

βοηθάει να βελτιωθείτε; 

 

Ερώτηση: Όταν αυτό το δίχρονο κοριτσάκι βλέπει ένα Φάλουν, λέει µε ενθουσιασµό, «Φάλουν». Όταν 

βλέπει την εικόνα του ∆ασκάλου, λέει, «∆άσκαλος». Κάθεται συχνά στο πάτωµα µε τα χέρια της στη 

θέση Χεσί, λέγοντας: «Κάντε τις ασκήσεις». Μερικές φορές όταν παίζουµε τις ακουστικές διαλέξεις του 

∆ασκάλου λέει, «Ακούστε τον ∆άσκαλο». 

 

∆άσκαλος: Τότε αυτό το παιδί είναι πραγµατικά ξεχωριστό, καθώς είναι µόλις δύο ετών. Παιδιά όπως 

αυτό κατά πάσα πιθανότητα έχουν έλθει να αποκτήσουν τον Φα. Μεταξύ των τεσσάρων και πέντε 

ετών και των πέντε µε έξι ετών µικρών µαθητών µας, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν καλλιεργηθεί 

καλά. Είναι πραγµατικά εκπληκτικοί. Μερικά από αυτά έχουν αρκετές εξαιρετικές ικανότητες. 

Υπάρχουν πολλά άτοµα σαν αυτά. Οι θεοί από πάνω βλέπουν καθαρά ποια οικογένεια θα αποκτήσει 

τον Φα στο µέλλον: «Α, αυτή η οικογένεια θα αποκτήσει τον Φα». Ίσως τότε να κάνουν κανονίσµατα 

για να µετενσαρκωθούν εκεί, εφόσον µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να αποκτήσουν τον Φα. 

 

Ερώτηση: Τα νοσοκοµεία έχουν περισσότερο κάρµα από οποιαδήποτε άλλα µέρη; 

 

∆άσκαλος: Ένα νοσοκοµείο στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων είναι ένα ίδρυµα που 

φροντίζει ασθένειες, και φαίνεται να έχει ελαφρώς περισσότερο παθογενές τσι. Από την άλλη, εσείς τί 

φοβάστε ως ασκούµενος; ∆εν έχει καµία σχέση µε εµάς τους ασκούµενους. Αυτά τα πράγµατα δεν 

µπορούν να µας βλάψουν. 

 

Ερώτηση: Μήπως η τέλεση νεκροψίας σε ένα νοσοκοµείο έχει κακή επίδραση στους ασκούµενους [του 

Ντάφα;] 

 

∆άσκαλος: Αν αυτή είναι η δουλειά σας, απλά κάντε την. ∆εν υπάρχει πρόβληµα αφού αυτοί οι 

άνθρωποι είναι νεκροί. Ζητάµε στην καλλιέργεια να συµµορφώνεστε µε την κοινωνία των 
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συνηθισµένων ανθρώπων στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Μην αλλάξετε τους τρόπους της κοινωνίας των 

συνηθισµένων ανθρώπων επειδή τώρα καλλιεργείστε. Αυτό δεν είναι σωστό. 

 

Ερώτηση: Εάν ένας άνθρωπος δεν βρίζει προφορικά, αλλά βρίζει στο µυαλό του, θα χάσει αυτό το 

άτοµο αρετή; 

 

∆άσκαλος: Μερικοί άνθρωποι λένε, «Έχω καλλιεργηθεί πολύ καλά και έχω συµπεριφερθεί πολύ 

καλά», αλλά οι προσκολλήσεις στις καρδιές τους δεν έχουν εγκαταλειφθεί καθόλου. Μπορεί να 

µετρήσει αυτό ως καλλιέργεια; ∆εν είναι ψεύτικο; Εποµένως µόνο οι θεµελιώδεις αλλαγές είναι 

αληθινές αλλαγές. Αυτό που είναι στην επιφάνεια είναι όλο επίδειξη. Το αν ή όχι βρίζετε προφορικά 

είναι µια τυπικότητα. Το αν ή όχι η καρδιά και το µυαλό σας έχουν αλλάξει είναι αυτό που είναι 

αληθινό. Αν βρίζετε στο µυαλό σας, τότε φυσικά το µυαλό σας δεν έχει αλλάξει. Το αν ή όχι χάσετε 

αρετή είναι δευτερεύον. Ο Ντάφα δεν διδάσκεται για να διατηρεί την αρετή των συνηθισµένων 

ανθρώπων. 

 

Ερώτηση: Μερικοί µαθητές φοβούνται τα δηλητηριώδη ζώα και άλλα πλάσµατα. Μπορεί κάποιος να 

Ολοκληρωθεί εάν δεν αφήσει αυτούς τους φόβους; 

 

∆άσκαλος: Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Απλά εγκαταλείψτε την προσκόλληση του φόβου 

και θα είστε µια χαρά. Πολλοί από εσάς δεν τα φοβάστε κατ’ ανάγκη, αλλά αντιπαθείτε αυτά τα 

πράγµατα επειδή είναι βρώµικα. ∆εν είναι το είδος βρωµιάς που ένα άτοµο αισθάνεται όπως όταν 

βλέπει περιττώµατα, αλλά περισσότερο, είναι το είδος βροµιάς που νιώθει όταν νοµίζει ότι αυτά τα 

πράγµατα είναι κακά. Στον κόσµο του µέλλοντος, στο σύµπαν του µέλλοντος, τέτοια πλάσµατα δεν θα 

υπάρχουν. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι το σύµπαν αρχικά δεν είχε αυτά τα δηλητηριώδη, κακά 

πράγµατα. Γιατί έκαναν την εµφάνισή τους αργότερα; ∆ιότι το κάρµα των ζωών έγινε όλο και 

µεγαλύτερο, οι ζωές έγιναν όλο και χειρότερες, και το σύµπαν έγινε όλο και πιο ακάθαρτο. Έτσι, όλο 

και περισσότερα κακά πράγµατα προέκυψαν, και σταδιακά έγιναν όλο και πιο δηλητηριώδη. Έτσι 

εξελίχθηκαν. 

 

Ερώτηση: Στο ιερό κείµενο[7] «Φώτιση» λέει, «ζευγάρι µετά το ζευγάρι φθάνουν συνεχώς (λιάνγκ 

λιάνγκ σιάνγκ τζι ερ λαϊ)». Πώς θα πρέπει να καταλάβουµε το «ζευγάρι µετά το ζευγάρι (λιάνγκ 

λιάνγκ);» 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι αρχαία κινεζική σύνταξη. Η αρχαία κινεζική σύνταξη µπορεί να εξηγήσει τα 

πράγµατα καθαρά. Η γλώσσα είναι συνοπτική, κι όµως αµφότερα η έννοια που εκφράζει είναι 

εµβριθής και οι εσωτερικές διαστάσεις που περιλαµβάνει είναι περιεκτικές. Αυτή είναι η καλύτερη 

γραπτή γλώσσα. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήταν η γλώσσα των ουρανών, η γραπτή 

γλώσσα των ουρανών. Σήµερα, η ηθική του ανθρώπου έχει διαφθαρεί και δεν είναι πλέον καλή, έτσι 

χρησιµοποιείται η καθοµιλουµένη. Αν αυτό το «ζευγάρι µετά το ζευγάρι συνεχώς φτάνουν» είναι να 

εξηγηθεί, σηµαίνει: τρεις σε οµάδα, δύο µαζί. Μόλις κάποιος το συζητήσει µε ένα άλλο άτοµο, 

λέγοντας: «Αυτός ο Φα είναι πολύ καλός, ας πάµε να καλλιεργηθούµε, «εκείνο το άλλο άτοµο θα 

σκεφτεί ότι είναι πολύ καλό, έτσι θα έρθει. Τότε κι αυτός θα πει και θα φέρει τα µέλη της οικογένειάς 

του, και άτοµα θα έρχονται σε ζεύγη και τριάδες. Χρησιµοποιώντας την απλή καθοµιλουµένη των 

ηµερών µας, έπρεπε να χρησιµοποιήσω πάρα πολλές λέξεις. Χρησιµοποιώντας το «λιάνγκ λιάνγκ 

σιάνγκ τζι (ζευγάρι µετά το ζευγάρι συνεχώς)» φθάνουν, τα πάντα περικλείονται µέσα σε µόλις 

τέσσερις λέξεις. Αυτό είναι το τι σηµαίνει. Όσο για το «σιάνγκ τζι (το ένα µετά το άλλο)», σηµαίνει ότι 

έρχονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα, το ένα µετά το άλλο, διαρκώς και ασταµάτητα. 

Εξηγώντας το σιάνγκ τζι επίσης παίρνει πολλά λόγια. 

 

Ερώτηση: Μπορούν οι µαθητές του Ντάφα που έχουν επιχειρήσεις µε βιβλία και περιοδικά να 

αγοράζουν τα βιβλία του Ντάφα σε χονδρική τιµή και να τα πωλούν σε τιµή λιανικής πώλησης; 

 

∆άσκαλος: Λίγο καιρό πριν, σκέφτηκα κάτι. Επειδή πρόσφατα περισσότεροι εργαζόµενοι 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα καθήκοντά τους (στην πραγµατικότητα, έµειναν άνεργοι) στην 

Κίνα και ένας µικρός αριθµός από αυτούς είναι µαθητές µας, σκέφτηκα για το αν τους επιτρέπαµε να 
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πωλούν βιβλία του Φάλουν Γκονγκ. Με αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο θα µπορούσαν να βγάζουν τα προς 

το ζην, αλλά επίσης να ελαφρύνει η δυσκολία των µαθητών να αγοράζουν βιβλία. Και κάποιοι 

µαθητές το έχουν κάνει. Κατόπιν, το σκέφτηκα πιο προσεκτικά και δεν µου φάνηκε σωστό. Με ποιο 

τρόπο ήταν λάθος; Σκεφτείτε το, ο καθένας: Ο Ντάφα – ένας Μέγας Τρόπος τόσο ιερός – µπορεί να 

µας σώσει, όµως εµείς θα το χρησιµοποιούσαµε για να βγάλουµε χρήµατα. Πού θα  τοποθετούµασταν; 

Πού θα τοποθετούσαµε τον Ντάφα; Πραγµατικά δεν θα έπρεπε να γίνει. Έτσι δεν τους άφησα να το 

κάνουν. Όµως γιατί µπορεί να γίνει (από τους συνηθισµένους ανθρώπους) στην κοινωνία; ∆ιότι κάνω 

χρήση της κοινωνίας των συνηθισµένων ανθρώπων για την διάδοση του Φα. Η κοινωνία των 

συνηθισµένων ανθρώπων είναι και αυτή µια µορφή εκδήλωσης του Φα στο χαµηλότερο επίπεδο, έτσι 

οι διάφοροι κλάδοι και τα επαγγέλµατά του απλά υπάρχουν έτσι, το οποίο δεν είναι λάθος. Αν το 

βιβλίο µας δεν είχε διαστάσεις πίσω από αυτό και ήταν απλά µαύρο µελάνι σε λευκό χαρτί, θα ήταν 

απλά ένα βιβλίο. Είναι επειδή έχει τις διαστάσεις του πίσω του που έχει την επίδραση του Φα. ∆εν 

είναι πρόβληµα για τα βιβλιοπωλεία και τους εµπόρους βιβλίων στην κοινωνία των συνηθισµένων 

ανθρώπων να το πουλούν. ∆ηλαδή, αυτό είναι σύµφωνο µε τον Φα στο επίπεδο της κοινωνίας των 

συνηθισµένων ανθρώπων. Όµως για τους µαθητές µας, αυτό το είδος προβλήµατος που περιέγραψα 

υπάρχει στην πραγµατικότητα. Αν χρησιµοποιούσαµε τον Φα για να βγάλουµε χρήµατα, και 

δεδοµένου ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που αγοράζουν τα βιβλία είναι µαθητές µας, πώς 

θα µπορούσαµε να ξοδέψουµε αυτά τα χρήµατα; 

 

Εάν εσείς οι ίδιοι έχετε βιβλιοπωλείο και κάνετε χρήση αυτής της πρόσφορης περίστασης να 

πουλήσετε βιβλία του Ντάφα, και αν το βιβλιοπωλείο δεν έχει ιδρυθεί ειδικά για τον Ντάφα και είχατε 

το βιβλιοπωλείο από πριν, τότε δεν έχω αντίρρηση να το κάνετε αυτό, αφού έτσι κι αλλιώς ήδη 

ασχολούσασταν µε βιβλία από πριν. Αλλά παρόλα αυτά, νοµίζω ότι όσο εµβαθύνετε την κατανόησή 

σας του Φα, θα έχετε έναν νέο τρόπο να το χειριστείτε. 

 

Ερώτηση: Αγνόησα τα πάντα και δηµιουργήθηκε πρόβληµα µε τα µέλη της οικογένειάς µου για να δω 

τον ∆άσκαλο. Ήταν αυτό σωστό ή λάθος; 

 

∆άσκαλος: Εάν ήλθατε από την Κίνα, είναι πολύ πιθανό να µην σας επιτρεπόταν να έρθετε. Ή, είναι 

πολύ πιθανό τα Σώµατα του Νόµου µου να µην ήθελαν να έλθετε και προσπαθούσαν να κρατήσουν το 

µυαλό σας στην καλλιέργεια. Αν δεν είστε από την Κίνα, τότε ίσως υπάρχουν και άλλοι λόγοι από την 

πλευρά σας. Ίσως ήταν για να φανεί εάν είστε σταθεροί. Οτιδήποτε είναι δυνατόν. Εσείς θα πρέπει να 

το καταλάβετε για τον εαυτό σας. 

 

Ερώτηση: Ξέρω ότι πρέπει να κάνω καλή χρήση του χρόνου για να καλλιεργηθώ, αλλά θέλω επίσης να 

κάνω παιδιά. Μήπως αυτό µετράει ως προσκόλληση; 

 

∆άσκαλος: Έχουµε πει ότι θα πρέπει να καλλιεργούµαστε ενώ συµµορφωνόµαστε µε τους 

συνηθισµένους ανθρώπους στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Τώρα υπάρχουν δεκάδες εκατοµµύρια νεαροί 

µαθητές που καλλιεργούνται. Αν κανένας από αυτούς δεν παντρευτεί και κάνει παιδιά, δεν θα ήταν 

αυτό µια µορφή ζηµιάς στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων; Τουλάχιστον, µπορώ να σας πω 

ότι δεν θα συµµορφωνόσασταν µε τον τρόπο της κοινωνίας των συνηθισµένων ανθρώπων στην 

καλλιέργειά σας. Από την άλλη, µερικοί άνθρωποι λένε, «Σε αυτή τη ζωή, απλά δεν θέλω να 

παντρευτώ. Το έχω πάρει απόφαση.» Ούτε σε αυτό είµαι ενάντια. Μπορείτε να καλλιεργηθείτε µε 

αυτόν τον τρόπο. Εφόσον αυτό δεν προκαλεί κανένα πρόσθετο εµπόδιο ή προβλήµατα στη ζωή σας ή 

από άλλες απόψεις, δεν θα κάνω τίποτα για αυτό. Τα ζητήµατα στον ανθρώπινο κόσµο και οι 

αποφάσεις παίρνονται από εσάς τους ίδιους. Αν λέτε ότι η απόκτηση παιδιών θα επηρέαζε την 

καλλιέργεια ενός ατόµου, δεν νοµίζω ότι είναι έτσι τα πράγµατα. Αυτό δεν θα συµβεί. 

 

Ερώτηση: Ποιες είναι οι µορφές της Ολοκλήρωσης; Όλες απαιτούν να πάρουµε το µπέντι; 

 

∆άσκαλος: Το έχω συζητήσει αυτό. Μόνο εκείνοι που πηγαίνουν στον παράδεισο του Φάλουν 

παίρνουν το σώµα. Όσο για εκείνους που πηγαίνουν σε άλλα µέρη, επειδή πολλοί από εσάς έχουν 

έλθει για να λάβουν τον Φα από διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικά βασίλεια, από την άποψη των 

όντων εκεί πάνω, αν ήταν να πάρετε το σώµα πίσω, αυτοί οι Θεοί και οι Φο θα σκέφτονταν ότι φέρατε 
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πίσω µαζί σας κάποιο είδος παράξενου και περίεργου πράγµατος. Έτσι σίγουρα δεν έχουν σώµατα 

εκεί και δεν τα θέλουν. Αν αυτό το πράγµα ερχόταν πίσω θα διατάραζε ολόκληρο το σύστηµα 

καλλιέργειάς τους. Παρακαλώ σηµειώστε ότι από όπου και να ήλθατε, αφοµοιώνω µόνο τα αρχικά 

πράγµατά σας µε τον νέο και τον πιο ορθό Φα. Όταν πρόκειται για τα επιφανειακά πράγµατα της 

καλλιέργειάς σας, δεν αγγίζω τίποτα από αυτά, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επιστρέψετε στην αρχική 

σας θέση. Με άλλα λόγια, αν ήσασταν ένας Βούδας, θα είστε ένας Βούδας. Αν ήσασταν ένας Τάο, θα 

είστε ένας Τάο. Και αν ήσασταν ένας Θεός, θα είστε ένας Θεός. Η εµφάνισή σας και οτιδήποτε είχατε 

πριν δεν θα αλλάξει. Εκείνοι που δεν είχαν µια Θέση Επίτευξης πριν µπορεί να είναι σε θέση να 

επιτύχουν µία µε αυτό τον γύρο της καλλιέργειας, και στη συνέχεια, όπου κι αν είναι να πάτε, θα 

κανονιστεί για σας να πάτε εκεί. 

 

Ερώτηση: Όταν κάνω τις ασκήσεις, ακούω πάντα την ίδια, όχι τη µουσική του Ντάφα. Ανησυχώ ότι 

υπάρχει παρέµβαση από µηνύµατα άλλων διαστάσεων. [8] 

 

∆άσκαλος: Η µουσική στις άλλες διαστάσεις είναι διαφορετική από τη µουσική για την καλλιέργειά 

µας. Αλλά υπάρχει πράγµατι όµορφη µουσική στις άλλες διαστάσεις. Αν την ακούτε, τότε ας είναι – 

µην ανησυχείτε για αυτό. Αυτοί είναι ήχοι σε άλλες διαστάσεις. Και µην ανησυχείτε: Η µουσική από 

µόνη της δεν αντιπροσωπεύει την καλλιέργεια. Όταν καλλιεργείστε στον Ντάφα σας αφήνω να 

ασκείτε µε αυτή τη µουσική. Ο σκοπός είναι να αντικαταστήσει χιλιάδες σκέψεις µε µία σκέψη µέχρι 

που κάποια στιγµή το µυαλό σας να µπορεί να φτάσει µια ήρεµη κατάσταση. ∆ηλαδή, όταν ακούτε τη 

µουσική, το µυαλό σας δεν θα τρέχει παντού, αλλά απλά θα ακούει τη µουσική. Σας ωφελεί στην 

εκτέλεση των ασκήσεων. Αλλά η µουσική που χρησιµοποιείτε πρέπει να είναι αυτή των ασκήσεών 

µας. 

 

Ερώτηση: Το σώµα µου έχει αντιµετωπίσει ένα είδος παρέµβασης, το οποίο περιλαµβάνει λέξεις και 

εικόνες. Είναι ένα εξάµηνο και δεν έχω καταφέρει να το ξεπεράσω. 

 

∆άσκαλος: Εάν είστε αληθινός καλλιεργητής, όποια και αν ήταν η πρόθεσή σας όταν αρχίσατε τον 

Ντάφα, πρέπει να την εγκαταλείψετε και να µην ανησυχείτε για τίποτα. Θα πρέπει να είστε ξεκάθαροι 

ότι δεν ήλθατε να καλλιεργηθείτε προκειµένου να επιλύσετε κάποιο πρόβληµα. Ο σκοπός της 

διάδοσής µου αυτού του Φα είναι να σώσω τους ανθρώπους, να µπορέσουν οι άνθρωποι να 

καλλιεργηθούν, και να µπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν. ∆εν είναι για να επιλυθούν κάποια 

προβλήµατα των συνηθισµένων ανθρώπινων σωµάτων. Είναι ένα σοβαρό πράγµα. Θα πρέπει να 

βεβαιωθείτε ότι εσείς οι ίδιοι πραγµατικά καλλιεργείστε, και τότε, οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να 

επιλυθεί για εσάς. Αλλά αν απλά θέλετε να επιλυθούν ορισµένα συνηθισµένα ανθρώπινα προβλήµατα, 

τότε δεν µπορούµε να επιλύσουµε κανένα από αυτά για εσάς. Σε µια φράση: Ο Φα είναι για 

καλλιέργεια. Για παράδειγµα, µερικοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι η θεραπεία δεν είναι ο σκοπός του 

Φάλουν Γκονγκ, έτσι σκέφτονται: «Τότε δεν θα το κάνω για να θεραπευτώ. Καταλαβαίνω ότι ο 

σκοπός δεν είναι να θεραπεύσει τις ασθένειές µου, και εγώ δεν θα αναφέρω την θεραπεία. Ούτε θα 

ζητήσω θεραπεία». Ωστόσο, στο µυαλό τους, εξακολουθούν να σκέφτονται: «Όσο κάνω τις ασκήσεις, 

είναι βέβαιο ότι ο ∆άσκαλος θα καθαρίσει τις ασθένειές µου». Βλέπετε, στο µυαλό τους, ακόµα 

σκέφτονται: «Όσο κάνω τις ασκήσεις, ο ∆άσκαλος σίγουρα θα καθαρίσει ασθένειες µου.» Εκείνη η 

λίγη σκέψη είναι ακόµα εκεί, θαµµένη βαθιά στο µυαλό τους. Εξακολουθούν να θέλουν να επιλύσω τα 

προβλήµατα υγείας τους, δηλαδή, είναι ακόµα προσκολληµένοι στις ασθένειές τους. Αν πραγµατικά 

τις εγκαταλείψουν, δεν τις σκέφτονται καθόλου και δεν νοιάζονται για αυτές, τότε ας δούµε τι θα 

συµβεί. Αυτό λέγεται «Αποκτώντας φυσικά χωρίς επιδίωξη». Κάθε τρόπος καλλιέργειας και µέθοδος 

λειτουργεί έτσι. Στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων µπορείτε να αποκτήσετε αυτό που 

θέλετε, προσπαθώντας σκληρά ή ακόµη και επιδιώκοντάς το πεισµατικά. Αλλά οι αρχές στις άλλες 

διαστάσεις είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι αντεστραµµένες. ∆εν θα πάρετε τίποτα όταν θα 

προσπαθήσετε να κερδίσετε κάτι ή να κάνετε κάτι γεµάτοι προσκόλληση. Μπορείτε µόνο να το 

αποκτήσετε όταν το έχετε εγκαταλείψει όλο και περισσότερο και νοιάζεστε λιγότερο για αυτό. Έτσι 

αυτό λέγεται «αποκτώντας φυσικά χωρίς επιδίωξη». 

 

Ερώτηση: Όταν ο ∆άσκαλος έκανε τις µεγάλες συνθηµατολογικές κινήσεις χεριών στο συνέδριο της 

Σιγκαπούρης, µερικοί άνθρωποι αισθάνθηκαν άνετα, κάποιοι αισθάνθηκαν ότι οι συνθηµατολογικές 
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κινήσεις ήταν θαυµάσιες, και µερικοί αισθάνθηκαν πληγωµένοι και λυπηµένοι, και έκλαψαν. Σχετιζόταν 

αυτό µε τα επίπεδα καλλιέργειας; 

 

∆άσκαλος: Αρκετά κοντά – βασικά δεν πέφτετε και πολύ έξω. Το κάθε συναίσθηµα και η κατανόηση 

ενός ατόµου είναι διαφορετικό. 

 

Ερώτηση: Για να Ολοκληρωθούµε στην καλλιέργεια, ο καθένας πρέπει να φτάσει στο επίπεδο της 

πλήρους ανιδιοτέλειας και του χωρίς-εγώ. Τότε γιατί υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα [κατά την οποία οι 

άνθρωποι Ολοκληρώνονται;] 

 

∆άσκαλος: Επιτρέψτε µου να το θέσω µε αυτόν τον τρόπο. Ένα άτοµο µπορεί να Ολοκληρωθεί και 

στο επίπεδο της αρχικής Θέσης Επίτευξης Άρχατ. Η επίτευξη αυτο-απελευθέρωσης είναι αρκετό. ∆εν 

είναι απαραίτητη η σκέψη για τη σωτηρία όλων των αισθανόµενων όντων και ένα άτοµο δεν 

χρειάζεται να σκέφτεται για τη φροντίδα των άλλων – ο καλλιεργητής απλά χρειάζεται να εργαστεί 

προς την [επίτευξη απελευθέρωσης] του εαυτού του και να το επιτύχει. Αυτό είναι το αρχικό επίπεδο, 

η Θέση Επίτευξης Άρχατ. Αν θέλετε να επιτύχετε τη Θέση Επίτευξης Μποντισάτβας – ακόµα κι αν 

είναι µόνο η αρχική Θέση Επίτευξης Μποντισάτβας – θα πρέπει να καλλιεργήσετε και να αναπτύξετε 

µια καρδιά µεγάλης συµπόνιας καθώς καλλιεργείστε, και µε συνδυασµό την επίτευξη αυτο-

απελευθέρωσης θα πρέπει επίσης να βοηθήσετε τους άλλους να απελευθερωθούν. Είτε µπορέσετε να 

το επιτύχετε αυτό είτε όχι, θα έχετε αυτή τη συµπόνια, θα βλέπετε όλα τα αισθανόµενα όντα 

πραγµατικά να υποφέρουν και θα δακρύζετε µόλις τους βλέπετε. ∆εν είναι προσποιητό – είναι 

πραγµατικό. ∆εν είναι κάτι που συµβαίνει κατά βούληση. Φυσικά, στην καλλιέργεια αυτή η 

κατάσταση δεν θα συµβαίνει όλη την ώρα, αλλά θα συµβεί. Η συµπόνια σας θα είναι διαφορετική αν 

καλλιεργηθείτε σε έναν Φο. Σίγουρα δεν θα δακρύζετε όπως µία Μποντισάτβα όταν βλέπετε τα 

αισθανόµενα όντα. Θα έχετε συµπόνια, θα κατανοείτε καλύτερα τις καρµικές συνδέσεις µεταξύ των 

αισθανόµενων όντων και θα βλέπετε τα πάντα µε µεγαλύτερη σοφία. Όταν οι Φο που έχουν 

καλλιεργηθεί σε ένα επίπεδο πολύ υψηλότερο από έναν Ταθαγκάτα σταµατήσουν και κοιτάξουν, θα 

σκεφτούν: «Τι είδους συµπόνια είναι αυτή;» Νοµίζουν ότι η συµπόνια που έχουν οι Φο προς τα 

συνηθισµένα ανθρώπινα όντα είναι κι αυτό προσκόλληση. Αυτοί µπορούν µόνο να είναι συµπονετικοί 

προς αυτούς τους Θεούς, τους Φο και τα αισθανόµενα όντα στους παραδείσους των Φο κάτω από 

αυτούς, αλλά δεν έχουν καµία συµπόνια προς τα ανθρώπινα όντα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι 

συµπονετικοί, αλλά ότι τα βασίλειά τους είναι πολύ υψηλά. Για αυτούς, οι ζωές εδώ κάτω είναι τόσο 

τετριµµένες που είναι χαµηλότερες ακόµη κι απ’ τους µικροοργανισµούς. ∆εν πιστεύουν ότι τα ελλιπή 

ανθρώπινα όντα είναι οποιουδήποτε είδους χρήσιµη µορφή ζωής. Όταν οι Φο που έχουν φτάσει ακόµη 

υψηλότερα επίπεδα κοιτάξουν πίσω, σκέφτονται: «Ω, αυτοί οι Ταθαγκάτα Φο είναι κι αυτοί 

συνηθισµένοι άνθρωποι. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω;» Πώς µοιάζουν οι άνθρωποι σε 

αυτούς; Οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα. Φωλιάζουν µέσα στη λάσπη σαν εξαιρετικά µικροί 

µικροοργανισµοί. Τότε, τι γίνεται µε τους Φο σε ακόµη υψηλότερα, και ακόµη υψηλότερα και 

υψηλότερα επίπεδα; Αν θέλετε να πετύχετε µια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να καλλιεργηθείτε ως 

εκείνο το επίπεδο. Σας δίνω µόνο µια απλή ιδέα για το πώς είναι. ∆εν περιορίζεται µόνο σε αυτό. 

 

Ο Αληθινός Φα δεν µπορεί να γίνει γνωστός στα ανθρώπινα όντα, διότι έχετε ακόµα ανθρώπινα 

µυαλά. Όντα σε διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικούς τρόπους ύπαρξης. Επίσης, τα φυσικά 

σώµατα των όντων σε αυτή την πλευρά αλλάζουν συνεχώς. Αν το σώµα ενός Φο αποτελείται από 

άτοµα, τότε τα σώµατα εκείνων των Φο που είναι ακόµα υψηλότεροι, και τα σώµατα των θεών που 

είναι υψηλότεροι από τους Φο, θα µπορούσαν να αποτελούνται από αυτά που ισοδυναµούν µε 

νετρόνια. Πιο πάνω, θα µπορούσαν να αποτελούνται από νετρίνο ή κουάρκς. Και αυτό είναι µόνο η 

µικροσκοπική κλίµακα που οι άνθρωποι µπορούν να αναγνωρίσουν. Τι γίνεται µε εκείνους που 

αποτελούνται από πιο µικροσκοπική ή ακόµα πιο µικροσκοπική ύλη; Η ενέργειά τους είναι εµφανώς 

µεγαλύτερη. Όσο µικρότερα τα σωµατίδια µιας ουσίας, τόσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητά της. Οι 

εµφανίσεις τους είναι εποµένως εξαιρετικά εκλεπτυσµένες και λαµπερές. Μπορούµε να δούµε πόρους 

στο ανθρώπινο σώµα, αλλά αν δείτε το σώµα ενός θεού, δεν υπάρχουν πόροι. Αν δείτε τα όντα µέσα 

στα Τρία Βασίλεια µε σώµατα που είναι ένα επίπεδο υψηλότερο από ότι αυτά των ανθρώπων – 

δηλαδή, τα ουράνια όντα στα διαφορετικά επίπεδα µέσα στα Τρία Βασίλεια – θα δείτε ότι για το 

ανθρώπινο µάτι, τα σώµατά τους είναι οµαλά, εκλεπτυσµένα, και απλά υπέροχα. Αυτό επειδή τα 
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σωµατίδιά τους είναι µικρότερα και πυκνότερα από εκείνα των ανθρώπων στον καθηµερινό κόσµο. 

Με άλλα λόγια, όσο ένα ον ανεβαίνει συνεχώς, ολόκληρη η µορφή στην επιφάνεια ανεβαίνει 

παράλληλα. Η ανύψωση των επιπέδων είναι προϋπόθεση. Η Ολοκλήρωση µπορεί να επιτευχθεί σε 

διαφορετικά επίπεδα. Σε όποιο επίπεδο και να φτάσετε στην καλλιέργεια, αυτό που είναι κάτω από το 

επίπεδό σας δεν θα είναι πλέον µυστήριο για εσάς. Τα πάντα κάτω θα εµφανιστούν µπροστά στα µάτια 

σας και θα δείτε τα πράγµατα όπως πραγµατικά είναι. Ωστόσο, οτιδήποτε υψηλότερο από το επίπεδό 

σας θα είναι για πάντα ένα µυστήριο για εσάς, ποτέ δεν θα ξέρετε για αυτά, αφού [εκεί που βρίσκεστε] 

είναι η Θέση Επίτευξης στην οποία έχετε φωτιστεί. Θα πάρετε όσα πολλά καταβάλλατε και έχετε 

καλλιεργήσει. 

 

Ερώτηση: Αντιλαµβάνοµαι ότι η καλλιέργεια είναι ένα σοβαρό πράγµα. Από την άλλη πλευρά, είναι 

λάθος να βρίσκουµε χαρά στη δυσκολία και να καλλιεργούµαστε χαρούµενα; 

 

∆άσκαλος: Αυτό δεν είναι λάθος. Αν µπορείτε να παραµένετε χαρούµενοι όλη την ώρα στην 

καλλιέργειά σας, και το κάνετε αυτό µε τα οποιαδήποτε προβλήµατα που αντιµετωπίζετε, τότε θα 

έλεγα ότι είστε πραγµατικά αξιοθαύµαστοι. Όλοι θα σας θαυµάζουν αληθινά και θα σας έχουν σε 

µεγάλη εκτίµηση, αφού αυτό που περιγράφετε είναι δύσκολο να γίνει. Είναι δύσκολο να κρατήσετε το 

µυαλό σας σταθερό µπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία και να χειρίζεστε τα πράγµατα χαρούµενα. 

Αλλά το να είστε σε θέση να διατηρείτε µια αισιόδοξη διάθεση και µια συµπονετική καρδιά, όλη την 

ώρα – ακόµη και όταν δεν συναντάµε προβλήµατα ή αντιµετωπίζουµε τεστ – είναι αυτό που ένας 

καλλιεργητής πρέπει να κάνει κανονικά. Αυτή είναι η καλύτερη κατάσταση νου. 

 

Ερώτηση: Μπορούν οι ασκούµενοι να έχουν σεξουαλικές σχέσεις στο γάµο τους; 

 

∆άσκαλος: Έχουµε πει ότι καλλιεργείστε ανάµεσα σε καθηµερινούς ανθρώπους και δεν είστε µαθητές 

που έχουν εγκαταλείψει τα εγκόσµια για να αφιερώσετε τον εαυτό σας στην καλλιέργεια. Έτσι, ο 

τρόπος ζωής σας θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους τρόπους των συνηθισµένων ανθρώπων. ∆εν 

θεωρούµε τις φυσικές µορφές που βρίσκονται εδώ µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων να είναι 

σηµαντικές. Γιατί αυτό; ∆ιότι αυτό που αλλάζει είναι η ανθρώπινη καρδιά και ο νους. Εάν η καρδιά 

και ο νους ενός ανθρώπου δεν αλλάξει, όλα είναι χωρίς νόηµα. Αν, ας πούµε, στην επιφάνεια δεν 

έχετε τίποτα και ακόµα βαθιά µέσα σας δεν µπορείτε να εγκαταλείψετε τα πράγµατα και είστε 

ανήσυχοι όταν έχει να κάνει µε αυτά τα [ανθρώπινα] πράγµατα, είναι άχρηστο. Εάν πείτε: «Βαθιά 

µέσα δεν είµαι προσκολληµένος σε αυτά και απλά τα βλέπω ως πράγµατα που µας επιτρέπουν να 

διατηρούµε µια ανθρώπινη κατάσταση», τότε θα έλεγα ότι τα πάτε αρκετά καλά. Φυσικά, όλα αυτά τα 

πράγµατα είναι να µείνουν πίσω όταν φτάσετε σε ένα υψηλό και εµβριθές επίπεδο στην καλλιέργεια. 

Αυτό που κάνετε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου δεν µπορεί να θεωρηθεί λάθος. Το 

έχω συζητήσει µε σαφήνεια στο Τζούαν Φάλουν – Έχω µιλήσει για την κατάσταση αυτή. 

 

Γιατί επιτρέπεται να είστε µε αυτόν τον τρόπο κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας; ∆ιότι αυτός ο 

τρόπος καλλιέργειάς µας, αυτός ο Ντάφα που διδάσκω σήµερα, σκόπιµα εµφανίστηκε για να 

εξασκηθεί στην περίπλοκη κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων, και µόνο µε αυτόν τον τρόπο 

µπορούν οι άνθρωποι από τα υψηλότερα επίπεδα να επιστρέψουν. Αν η κοινωνία των συνηθισµένων 

ανθρώπων δεν ήταν αρκετά περίπλοκη – δηλαδή, αν δεν είχατε τέτοιες µεγάλες δοκιµασίες και 

παρεµβάσεις – όσοι από εσάς ήρθαν από τα υψηλότερα επίπεδα δεν θα µπορούσαν να επιστρέψουν 

ποτέ. Επειδή ο Φα είναι Μεγάλος και διαδίδεται στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων, σας 

έχει δώσει την ευκολία τού να είστε σε θέση να ζείτε στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων. Η 

µεταµόρφωση του σώµατός σας ξεκινά από το µικροσκοπικό επίπεδο, από την αρχή της ύπαρξής σας, 

δηλαδή τα θεµελιώδη σωµατίδια που αποτελούν την ύπαρξή σας, και επεκτείνεται από το εσωτερικό 

προς τα έξω, όπως οι δακτύλιοι ενός δέντρου. Θα επεκτείνεται προς τα έξω σαν τα δαχτυλίδια ενός 

δέντρου για όσο καλλιεργείστε, και αυτό θα γίνεται εώς ότου ανταποκριθείτε στο πρότυπο. Όταν 

επεκταθεί ως έξω στην επιφάνεια, ακριβώς όπως τα δαχτυλίδια του δέντρου που φτάνουν στο φλοιό, ο 

µετασχηµατισµός θα είναι πλήρης και θα Ολοκληρωθείτε. Πριν φτάσει τον φλοιό, δηλαδή, πριν 

φθάσει στο εξώτατο επιφανειακό στρώµα του φυσικού σας σώµατος, το φυσικό σώµα σας στην 

επιφάνεια θα εξακολουθεί να έχει σκέψεις όπως αυτές των συνηθισµένων ανθρώπων και σίγουρα θα 

έχετε µια ποικιλία συνηθισµένων ανθρώπινων επιθυµιών, λαγνεία, συναισθήµατα και άλλες 
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προσκολλήσεις όλων των ειδών. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι τόσο ισχυρές όσο των συνηθισµένων 

ανθρώπων, αλλά είναι εκεί, και σκόπιµα αφήνονται για εσάς, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι µπορείτε 

να συµµορφώνεστε µε το περιβάλλον των συνηθισµένων ανθρώπων καθώς καλλιεργείστε. Όµως η 

πλευρά που έχει ολοκληρώσει την καλλιέργεια, δεν θα καθοδηγείται από το επιφανειακό συνηθισµένο 

ανθρώπινο σώµα, για να µην εµπλακεί στις ανθρώπινες υποθέσεις. Μόλις η πλευρά που έχει τελειώσει 

την καλλιέργεια εκπληρώσει τα κριτήρια, διαχωρίζεται. 

 

Ποιο το όφελος τού να διαχωρίζεται; Σε όποιες δραστηριότητες και αν εµπλακεί η ανθρώπινη 

επιφάνεια σε αυτήν την πλευρά ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους, ό, τι κι αν κάνει, η πλευρά 

που έχει ολοκληρώσει την καλλιέργεια κάθεται εκεί και δεν κινείται καθόλου. ∆εν έχει οποιεσδήποτε 

νοητικές δραστηριότητες ή σκέψεις. Εκείνο το σώµα δεν κινείται και δεν συµµετέχει σε τίποτα. Αυτό 

εξασφαλίζει ότι, όταν το άτοµο κάνει ανθρώπινα πράγµατα, η θεϊκή πλευρά του δεν τα κάνει, και ότι 

είναι η ανθρώπινη πλευρά – η οποία δεν έχει καλλιεργηθεί πλήρως – που κάνει αυτά τα πράγµατα. 

Αυτό εξασφαλίζει, λοιπόν, ότι µόνο θα εξακολουθείτε να ανεβαίνετε, και δεν θα κατεβαίνετε, καθώς 

βελτιώνετε τον εαυτό σας. Αν, αντίθετα, είχαµε επιλέξει να ξεκινήσουµε τη µεταµόρφωση από την 

επιφάνεια προς τα βάθη, και το κάναµε αυτό µέσα στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων, τότε 

σίγουρα δεν θα µπορούσατε να καλλιεργηθείτε στην κοινωνία αυτή. Ό, τι κι αν κάνατε µεταξύ των 

συνηθισµένων ανθρώπων θα ισοδυναµούσε µε έναν θεό που το κάνει, διότι ένα µεταµορφωµένο σώµα 

είναι ισοδύναµο µε το σώµα ενός θεού. Έτσι θα θεωρούταν σαν να έκανε ανθρώπινα πράγµατα, και 

εσείς απλά δεν θα µπορούσατε να καλλιεργηθείτε. Επιτρέπεται οι θεοί να κάνουν συνηθισµένα 

ανθρώπινα πράγµατα; Είναι απολύτως απαγορευµένο για τους θεούς να έχουν συνηθισµένα 

ανθρώπινα συναισθήµατα. Έτσι, το έχουµε αντιστρέψει αυτό: Ξεκινάµε τη µεταµόρφωσή σας από την 

προέλευση της ζωής σας. Με αυτόν τον τρόπο, επεκτείνεται συνέχεια όλο και πιο έξω προς την 

επιφάνεια. Πριν Ολοκληρωθείτε µπορείτε πάντα να διατηρείτε τον τρόπο ζωής των συνηθισµένων 

ανθρώπων στο επιφανειακό επίπεδο. Είναι απλά ότι γίνεστε όλο και περισσότερο ελεύθεροι από 

προσκολλήσεις έως ότου τελικά µπορείτε να τα πάρετε όλα ελαφρά και να εγκαταλείψετε τα πάντα. 

Τότε, είστε κοντά στην Ολοκλήρωση. Θα έχετε επιτύχει πλήρως την Ολοκλήρωση όταν, συνολικά, θα 

έχετε επεκταθεί σε όλη τη διαδροµή µέχρι την επιφάνεια. Είναι φυσικό εκείνη τη στιγµή και δεν 

υπάρχουν σεισµοί. Στο παρελθόν, η Ολοκλήρωση ενός ατόµου θα παρείγαγε ωστικά κύµατα. Όταν 

ένα άτοµο Ολοκληρωνόταν, κατολισθήσεις, σεισµικά θαλάσσια κύµατα και σεισµοί θα συνέβαιναν σε 

µια µεγάλη περιοχή. Ωστόσο η δική µας µορφή Ολοκλήρωσης δεν παράγει ωστικά κύµατα. Είναι 

εποµένως κατάλληλη για περισσότερους ανθρώπους να καλλιεργηθούν στην κοινωνία των 

συνηθισµένων ανθρώπων, αφού δεν την επηρεάζει. Με τόσους πολλούς ανθρώπους να πετυχαίνουν 

την Ολοκλήρωση, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε τρόπος η γη να µπορούσε να το αντέξει. Έτσι έχουµε 

κανονίσει την κάθε πτυχή να είναι κατάλληλη για καλλιέργεια στην κοινωνία των συνηθισµένων 

ανθρώπων. 

 

Πριν το µέρος που δεν έχει ακόµη πλήρως καλλιεργηθεί να  επεκταθεί στην επιφάνειά σας, δεν θα σας 

πίστευα αν λέγατε ότι δεν έχετε συνηθισµένες ανθρώπινες προσκολλήσεις. Θα αναγκάζατε τον εαυτό 

σας [να το επιτύχει αυτό]. Μπορείτε να κρατήσετε τους εαυτούς σας σε υψηλά πρότυπα και να 

συµπεριφέρεστε ως ασκούµενοι. Την ίδια στιγµή, συµµορφώνεστε όσο το δυνατόν περισσότερο µε 

τους τρόπους της κοινωνίας των συνηθισµένων ανθρώπων. Αλλά αυτό για το οποίο µιλώ ισχύει για 

περισσότερα από µόνο αυτό το ένα θέµα [των σεξουαλικών σχέσεων]. ∆εν είναι τόσο απλό όσο ο 

χειρισµός των σεξουαλικών σχέσεων µεταξύ συζύγων µε έναν ορισµένο τρόπο, δεν είναι αυτή η 

περίπτωση. Μπορείτε να επιλέξετε για τον εαυτό σας την πιο κατάλληλη προσέγγιση για το θέµα 

αυτό. Με όποιον τρόπο νοµίζετε ότι είναι καλύτερο, είναι εντάξει. Αν αισθάνεστε ότι έχετε ακόµα 

συνηθισµένες ανθρώπινες σκέψεις, ότι είναι πολύ ισχυρές. Αν ακόµα θέλετε να παντρευτείτε, θέλετε 

να βρείτε έναν φίλο ή µια φίλη και σας αρέσει µια συγκεκριµένη νεαρή κοπέλα ή ένας νεαρός άνδρας 

... αν έχετε αυτές τις επιθυµίες και κάνετε αυτά τα πράγµατα, τότε αυτό σηµαίνει ότι η καλλιέργειά 

σας δεν έχει φτάσει ακόµα σε αυτό το σηµείο, έτσι µπορείτε να συµµετέχετε σε τέτοια πράγµατα. Μην 

ισχυρίζεστε ότι µπορείτε αµέσως να εγκαταλείψετε τα πάντα σήµερα, ότι µπορείτε να το κάνετε αυτό 

αµέσως και να είστε ένας Φο. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν θα χρειαζόταν να καλλιεργηθείτε – θα 

ήσασταν ήδη ένας Φο. Έτσι η καλλιέργεια γίνεται σιγά-σιγά, είναι µια σταδιακή διαδικασία. Αν και το 

έχω πει αυτό, αν νοµίζετε: «Ω, ο ∆άσκαλος είπε ότι πριν πετύχω στην καλλιέργεια θα έχω όλων των 

ειδών τα ανθρώπινα συναισθήµατα και επιθυµίες στο επιφανειακό επίπεδο. Εποµένως µπορώ να κάνω 
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αυτό το είδος πράγµατος», τότε σκεφτείτε και πάλι! Αν και έχετε αυτά τα πράγµατα και σας λέω να 

συµµορφώνεστε µε τους συνηθισµένους ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο, αν δεν κρατιέστε 

αυστηρά στα πρότυπα ενός καλλιεργητή, είστε ακριβώς το ίδιο µε κάποιον που δεν καλλιεργείτε. 

Αυτή είναι η διαλεκτική σχέση. 

 

Ερώτηση: Οι καυκάσιοι µαθητές θέλουν να χρησιµοποιούν όλο τον χρόνο τους για να ακούν τον Φα, 

αλλά δεν υπάρχει ακόµη ακουστική κασέτα µε ταυτόχρονη µετάφραση. Μπορούν να ηχογραφήσουν τον 

εαυτό τους να διαβάζουν το Τζούαν Φάλουν και µετά να το ακούν; 

 

∆άσκαλος: Το αποτέλεσµα δεν θα είναι απαραίτητα πολύ καλό. Γιατί όχι; ∆ιότι ο Φα στη φωνή µου 

έχει δύναµη. Εφόσον είστε καλλιεργητής, πριν Ολοκληρωθείτε, όλα όσα λέτε µεταφέρουν διάφορα 

είδη συνηθισµένων ανθρώπινων µηνυµάτων. Έτσι, όταν το ξαναπαίζετε, τα απορροφάτε πίσω. Αυτή η 

επαναλαµβανόµενη, αµοιβαία µόλυνση δεν είναι καλό. Είναι διαφορετικό θέµα, όταν διαβάζετε το 

βιβλίο. Τώρα κάνουµε µια ταυτόχρονη µετάφραση. Επιταχύνουµε τον ρυθµό µας για να γίνει αυτό. Θα 

είναι διαθέσιµο σύντοµα και αυτό το πρόβληµα θα λυθεί σύντοµα. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω 

αυτήν την αρχή: Αυτά που λέτε µεταφέρουν όλες αυτές τις συνηθισµένες ανθρώπινες προσκολλήσεις 

και αντιλήψεις σας. Ο Φα πρέπει να είναι σε λειτουργία. Ένα άτοµο δεν θα πάρει πολλά από αυτό 

ακούγοντας µόνο τις επιφανειακές αρχές. Αυτό που βγαίνει από το στόµα σας είναι η κατανόησή σας 

στο επίπεδό σας. Όταν έρθετε πάλι και το ακούσετε ξανά, η κατανόησή σας θα παραµένει πάντα σε 

αυτό το επίπεδο. Η ταυτόχρονη µετάφραση είναι διαφορετική διότι είναι η φωνή µου εκεί. Ακόµη και 

αν η ένταση της φωνής µου είναι χαµηλή και του µεταφραστή υψηλότερη, στην πραγµατικότητα, 

αυτός µεταφράζει και είµαι εγώ που διδάσκω. Οι µαθητές µπορούν να µε καταλάβουν καθώς και να 

λαµβάνουν όλα όσα µεταφέρω όταν διδάσκω τον Φα. Αυτό θέλω να πω. 

 

Ερώτηση: Συνάντησα, συνολικά τρεις φορές, ένα µικρό κορίτσι µεταξύ τριών και πέντε ετών. Όταν 

ήµουν µισοκοιµισµένος και µισό ξύπνιος, αυτή πατούσε στο µαξιλάρι µου, πηδούσε και γελούσε. Είναι 

Καλλιεργηµένο Βρέφος (Γινγκχαϊ) που έχει βγει από το Φάλουν; 

 

∆άσκαλος: Αυτές οι καταστάσεις είναι καλά πράγµατα γενικά, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Τα 

Καλλιεργηµένα Βρέφη είναι µικρά. Το υπόβαθρο του κάθε ατόµου είναι περίπλοκο, έτσι µην δίνετε 

προσοχή σε αυτά τα είδη πραγµάτων. Θα µπορούσε να είναι κάποια που φέρατε µαζί σας από το 

παρελθόν ή θα µπορούσαν να υπάρχουν άλλοι λόγοι. Τέλος πάντων, είναι ένα κοριτσάκι τελικά. 

Πιθανόν να είναι καλό πράγµα. Μη δίνετε σηµασία σε αυτήν. Μόνο έχετε τον νου σας στην 

καλλιέργεια. 

 

Φαίνεται ότι δεν το έχω εξηγήσει αυτό µε σαφήνεια, διότι κάποια άτοµα δεν το έχουν αντιληφθεί 

ακόµη. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα για να εξηγήσω το σηµείο, αν και µπορεί να µην εφαρµόζεται 

κατ’ ανάγκη σε αυτή την περίπτωση. Όταν µερικοί άνθρωποι κατεβαίνουν και µετενσαρκώνονται, 

ακολουθούνται από το παιδί τους από το παρελθόν. Το παιδί δεν έχει µετενσαρκωθεί όµως και απλώς 

ακολουθεί από εκείνη την πλευρά. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι που είχαν παιδιά σε προηγούµενες 

ζωές και όταν µετενσαρκώθηκαν σε µία ζωή, το παιδί τους δεν µετενσαρκώθηκε σε εκείνη τη ζωή. 

Ωστόσο, το παιδί είναι εξαιρετικά διαισθητικό και πάντα τους ακολουθεί. Υπάρχει και αυτή η 

κατάσταση. Υπάρχουν περιπτώσεις όλων των ειδών. Επειδή έχετε λάβει τον ορθό Φα, θα τα 

κανονίσουµε όλα αυτά για εσάς, εάν το παιδί έχει µια καρµική σχέση µε σας. Όλα αυτά θα 

διευθετηθούν κατάλληλα για εσάς, εποµένως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτό πια. 

 

Ερώτηση: Βασάνιζα τον νου µου, αλλά ακόµα δεν µπορούσα να καταλήξω σε µια ερώτηση. Είναι ότι δεν 

έχω καλλιεργηθεί πολύ ... 

 

∆άσκαλος: Μερικοί από τους βετεράνους µαθητές µας που έχουν καλλιεργηθεί καλά δεν µπορούν να 

σκεφτούν τίποτα να πουν όταν µε συναντήσουν. Ξέρω ότι αισθάνονται άβολα όταν δεν µπορούν να 

έχουν τίποτα να πουν, παρά το ότι προσπαθούν πραγµατικά σκληρά. Πριν µε συναντήσουν έχουν ένα 

σωρό πράγµατα που θέλουν να µε ρωτήσουν, αλλά µόλις µε συναντήσουν είναι άφωνοι. Επιτρέψτε 

µου να πω σε όλους ποιος είναι ο λόγος. Όσο είστε καλλιεργητής, θα είστε έτσι όταν µε συναντήσετε. 

Ο λόγος που δεν έχετε τίποτα να πείτε όταν µε συναντάτε είναι διότι, καθώς συνεχώς καλλιεργείστε, 
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το κοµµάτι σας που έχει φωτιστεί µέσω της καλλιέργειας – το µέρος που έχει καλλιεργηθεί πλήρως – 

χωρίζεται από εσάς. Χωρίζεται από το µέρος που δεν έχει ακόµη καλλιεργηθεί πλήρως. Έτσι το µέρος 

σας που δεν έχει ακόµη καλλιεργηθεί πλήρως πάντα θα αισθάνεται σε σύγχυση, έτσι θα έχει 

ερωτήσεις και θα θέλει να τις ρωτήσει. Αλλά αν και βλέπετε τον ∆άσκαλο όταν µε συναντάτε, το 

µέρος σας που έχει καλλιεργηθεί πλήρως, καθώς και η επιφάνειά σας, επίσης, θα γίνουν επιµελή, και 

µόλις γίνουν επιµελή η συνήθης ανθρώπινη πλευρά σας είναι πλήρως ελεγχόµενη από εκείνην. Γιατί 

είναι ότι δεν έχετε κακές σκέψεις και είστε τόσο καλοκάγαθοι όπως κάθεστε εδώ; Είναι διότι το µέρος 

σας που έχει καλλιεργηθεί πλήρως έχει γίνει επιµελές, και ολόκληρο το σώµα σας ελέγχεται από αυτό. 

Πείτε µου, αν το µέρος που είναι πλήρως καλλιεργηµένο δεν ικανοποιούσε τα πρότυπα, θα µπορούσε 

να να έχει τελειώσει την καλλιέργεια; Με άλλα λόγια, εκείνο τα γνωρίζει όλα. Είναι µόνο το µέρος 

που δεν έχει καλλιεργηθεί πλήρως που δεν ξέρει. ∆ηλαδή, σε αυτό το σηµείο δεν θα µπορείτε πλέον 

να ρωτήσετε, και δεν υπάρχει τίποτα να ρωτήσετε αφού τα γνωρίζετε όλα µε σαφήνεια. Μόλις 

αποµακρυνθείτε από εµένα δεν θα παίζει ρόλο πλέον και θα παραµείνει ακίνητο, έτσι αυτό το µέρος 

σας εδώ θα γίνει και πάλι ασαφές για τα πράγµατα. «Πώς και δεν ρώτησα τον ∆άσκαλο µόλις τώρα;» 

∆εν είναι αυτή η κατάσταση; Έτσι είναι στην πραγµατικότητα. 

 

Θα πω σε όλους σας, θα πρέπει να διαβάζετε το βιβλίο περισσότερο, να διαβάζετε το βιβλίο 

περισσότερο, και να διαβάζετε το βιβλίο περισσότερο – θα πρέπει να διαβάζετε το βιβλίο ξανά και 

ξανά. Αυτές οι διδασκαλίες είναι ο Νόµος του Κόσµου. Από τους αρχαίους χρόνους, ο Φα κάθε 

τρόπου καλλιέργειας που διαβιβάστηκε στην κοινωνία των συνηθισµένων ανθρώπων ήταν Φα στο ή 

κάτω από το επίπεδο Ταθαγκάτα. Ένας τέτοιος τεράστιος Φα όπως αυτός έχει δηµιουργήσει 

διαφορετικά περιβάλλοντα διαβίωσης για τα διάφορα όντα στον Κόσµο. Αυτός είναι ο Μέγας Νόµος 

που δηµιούργησε ολόκληρο τον Κόσµο. Είναι απλά ότι δεν µπορείτε να δείτε το περιεχόµενό του στα 

υψηλά επίπεδα µέχρι να φθάσετε σε εκείνα τα βασίλεια. Αλλά µέσα σε Αυτόν υπάρχουν όλα όσα 

χρειάζεται να ξέρετε για να επιτύχετε µια Θέση Επίτευξης και να Ολοκληρωθείτε. Έτσι πρέπει να 

διαβάζετε το βιβλίο περισσότερο – να διαβάζετε το βιβλίο επανειληµµένα. Φυσικά, οι βετεράνοι 

µαθητές µας γνωρίζουν ότι, αν έχουν ένα ερώτηµα, το µόνο που πρέπει να κάνουν είναι να διαβάσουν 

το βιβλίο και είναι εγγυηµένο ότι θα επιλυθεί. Αργότερα, νέες και υψηλότερου επιπέδου ερωτήσεις θα 

προκύψουν καθώς µπαίνετε σε νέες σφαίρες. Όταν εκείνη τη στιγµή διαβάσετε το βιβλίο ξανά, θα τις 

απαντήσει και πάλι για εσάς. Μετά από αυτό θα έχετε πάλι ερωτήσεις και σε άλλο ακόµη βασίλειο, 

και εκείνη τη στιγµή όταν διαβάσετε το βιβλίο περισσότερο, θα τα απαντήσει και πάλι. Με τον τρόπο 

αυτό συνεχίζετε να καλλιεργείστε και συνεχώς ανεβαίνετε. Αυτός ο Φα θα απαντήσει σε ερωτήσεις 

όταν τις έχετε. Και όπως θα κρατάτε τον εαυτό σας σε αυστηρές απαιτήσεις στην καθηµερινή ζωή και 

συνέχεια βελτιώνεστε, θα προχωράτε επιµελώς µε δύναµη. 

 

Ερώτηση: Είναι ο εγωισµός η ρίζα της ιδιοτέλειας, του συναισθηµατισµού και της επιθυµίας για φήµη; 

 

∆άσκαλος: Το προσωπικό συµφέρον και η επιθυµία για φήµη είναι και τα δύο εγωιστικά. Όσο για το 

συναίσθηµα (τσινγκ), έχω αποκαλύψει σε προηγούµενες οµιλίες του Φα ότι αυτό διαποτίζει αυτή τη 

διάσταση της ανθρωπότητας καθώς και τα Τρία Βασίλεια. Κανένα ον µέσα στα Τρία Βασίλεια δεν 

µπορεί να ξεφύγει – είναι όλα υπό τον έλεγχό του. Τα ανθρώπινα όντα είναι ακριβώς εν µέσω αυτού 

του συναισθήµατος. Όσο περισσότερο είστε προσκολληµένοι σε αυτό, τόσο µεγαλύτερη η δύναµή του 

και κατά συνέπεια τόσο πιο πολλή επίδραση έχει σε εσάς. Ειδικότερα, όταν οι άνθρωποι χάνουν 

αγαπηµένα τους πρόσωπα ή όταν οι καρδιές των νέων έχουν πληγωθεί, όσο περισσότερο το 

σκέφτονται, τόσο µεγαλύτερη δύναµη έχει το συναίσθηµα. Το συναίσθηµα είναι µέσα στα Τρία 

Βασίλεια, έτσι εσείς ένας καλλιεργητής, πρέπει να το αποτινάξετε και να ελευθερωθείτε από αυτό. 

Πρέπει να εγκαταλείψετε αυτό το συναίσθηµα και να πάτε πέρα από αυτό. Όσο για την ιδιοτέλεια και 

τη φήµη, αυτά είναι πράγµατα που τα ανθρώπινα όντα εκτιµούν ιδιαίτερα. Αλλά στην πραγµατικότητα 

και αυτά προέρχονται από το συναίσθηµα. Με τη φήµη, δεν θα απολαύσετε την ευτυχία και την καλή 

τύχη που φέρνει; Τότε θα είστε πραγµατικά ευχαριστηµένοι. ∆εν επιδιώκει ένα άτοµο φήµη και 

ιδιοτέλεια για να κερδίσει ικανοποίηση; Αν κάποιος είναι ικανοποιηµένος, δεν είναι τότε 

ευχαριστηµένος; ∆εν είναι η ευχαρίστηση που αισθάνεστε συναισθηµατισµός; Η φήµη µπορεί να σας 

φέρει χαρά και αναγνώριση, τα οποία είναι συναίσθηµα, έτσι δεν είναι; Εάν έχετε αποκτήσει 

ικανοποίηση από προσωπικό συµφέρον, δεν είστε και πάλι ευχαριστηµένοι; Και πάλι είναι 

συναίσθηµα. Έτσι, τα ανθρώπινα όντα ζουν ακριβώς για αυτό το συναίσθηµα. Μεταξύ των 
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συνηθισµένων ανθρώπων, είτε είστε είτε δεν είστε ευχαριστηµένοι, είτε είστε είτε δεν είστε ενάντια σε 

κάτι, αν θέλετε ή δεν θέλετε κάτι, ή αν θέλετε να επιτύχετε µια ορισµένη επίτευξη, αυτό που θεωρείτε 

καλό ή κακό, αυτό που κάνετε ή δεν θέλετε να κάνετε, όλα είναι συναίσθηµα. Έχω πει ότι τα 

ανθρώπινα όντα ζουν µόνο για το συναίσθηµα. Θα µπορούσε να µην υπάρχει συναίσθηµα στην 

ανθρώπινη κοινωνία; Αν δεν υπήρχε το συναίσθηµα στην ανθρώπινη κοινωνία, τα ανθρώπινα όντα 

δεν θα έβρισκαν τη ζωή ενδιαφέρουσα – πραγµατικά δεν θα ήταν. Έτσι είναι ακριβώς το πώς ο 

άνθρωπος πρέπει να ζει. 

 

Όσο για τον εγωισµό, σας ανέφερα µια αρχή νωρίτερα και όλοι σας χειροκροτήσατε µε πολλή χαρά. 

Μίλησα για τα µελλοντικά σύµπαντα τα οποία δεν θα εξαφανιστούν, και όλοι ήσασταν χαρούµενοι για 

αυτό. Ξέρετε γιατί µπορεί να είναι έτσι; Μερικοί άνθρωποι λένε: «Αν ένα άτοµο δεν ζει για τον εαυτό 

του, τότε θα καταδικαστεί από τους ουρανούς». Μερικοί το έχουν αυτό ως σύνθηµά τους. Στην 

πραγµατικότητα, δεν γνωρίζετε ακόµη ότι αυτή η ιδιοτέλεια φτάνει µέχρι και σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Στην πραγµατικότητα, αυτά που έλεγαν οι καλλιεργητές στο παρελθόν: «εγώ κάνω αυτό και αυτό», 

«θέλω να κάνω αυτό και αυτό», «θέλω να αποκτήσω αυτό και αυτό», «Είµαι καλλιεργητής», «Θέλω 

να γίνω ένας Φο», ή «Θέλω να επιτύχω αυτό και αυτό», τίποτα από αυτά δεν ήταν έξω από τον 

εγωισµό. Αλλά αυτό που θέλω από εσάς να κάνετε είναι αληθινά, αγνά και ανιδιοτελώς να 

Ολοκληρωθείτε µε τον πραγµατικό ορθό Φα και την ορθή Φώτιση – µόνο τότε µπορείτε να επιτύχετε 

την αιώνια µη εξάλειψη. Γι’ αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να σκέφτεστε πρώτα τους άλλους σε ό, τι 

κάνετε. Μερικοί άνθρωποι είναι ευτυχείς αν οι άλλοι τους δίνουν χρήµατα. Όταν κάποιος τους δίνει 

χρήµατα δεν σκέφτονται για το κατά πόσον θα φέρει στο άλλο άτοµο πρόβληµα, αν η οικονοµική του 

κατάσταση θα γίνει σφιχτή, και ούτω καθεξής. «Εφόσον οι άλλοι µου δώσουν κάτι, είµαι χαρούµενος, 

αλλά δεν σκέφτοµαι τους άλλους. Όσο οι άλλοι είναι καλοί σε µένα, είµαι ευτυχής, αλλά δεν 

νοιάζοµαι για τους άλλους.» Μερικές φορές, ακόµα και όταν µερικοί άνθρωποι είναι εξαιρετικά 

στενοχωρηµένοι και δεν έχουν καµία επιλογή αλλά να πουν κάτι για να σας ευχαριστήσουν, δεν έχετε 

κατανόηση προς αυτούς. Υπάρχουν όλων των ειδών οι καταστάσεις. Με άλλα λόγια, από τώρα και 

στο εξής στην καλλιέργειά σας, σε ό, τι κάνετε, θα πρέπει να σκέφτεστε τους άλλους. 

 

Ερώτηση: Στο [Τζούαν Φάλουν] Tόµος 2 αναφέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι στον ωκεανό, και ότι 

υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ανθρώπων. 

 

∆άσκαλος: Ναι. Μερικά ζουν σε αυτή τη διάσταση τη δική µας, µερικά όχι. Όχι µόνο στον ωκεανό 

υπάρχουν άνθρωποι, αλλά και στις διαστάσεις του ιδίου επιπέδου µε τη δική µας επίσης, υπάρχουν και 

άλλοι άνθρωποι – άνθρωποι που είναι το ίδιο µε εσάς και άνθρωποι που δεν είναι το ίδιο µε εσάς. 

Μπορείτε να τους αποκαλέσετε ανθρώπους ή όχι. Από τη στιγµή που έχουν ορισµένα συναισθήµατα, 

αλλά δεν έχουν τη σεξουαλική επιθυµία όπως την έχουν τα συνηθισµένα ανθρώπινα όντα, το κάτω 

µισό του σώµατός τους είναι µε τη µορφή κάποιου υλικού. Μόνο το πάνω µέρος του σώµατός τους 

είναι σε ανθρώπινη µορφή. Έτσι µπορούν να επιπλέουν και να πετούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

στον ωκεανό ανήκουν σε ανθρώπινες φυλές που είχαν εξαλειφθεί από τη γη σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Και υπάρχουν µερικοί άνθρωποι που είναι απλώς άνθρωποι από τον πυθµένα του ωκεανού: 

Υπάρχουν εκείνοι που είναι παρόµοιοι µε τους ανθρώπους, υπάρχουν εκείνοι που το πάνω µέρος του 

σώµατος είναι ανθρώπινο και το κάτω µέρος του σώµατος είναι ψάρι, και υπάρχουν και εκείνοι που το 

πάνω µέρος του σώµατος είναι ψάρι και το κάτω µέρος του σώµατος είναι ανθρώπινο. Επίσης, κάτω 

από τις ηπειρωτικές πλάκες υπάρχουν άνθρωποι από το παρελθόν, δηλαδή, ανθρώπινες φυλές που 

είχαν εξαλειφθεί κατά το παρελθόν. ∆εν µπορούν να επιστρέψουν επάνω διότι ξεριζώθηκαν από τον 

ανθρώπινο κόσµο – δηλαδή από τη γη. Έτσι, ένα µέρος από αυτά που δεν είχαν τόσο πολύ κάρµα και 

τόσες πολλές αµαρτίες τρύπωσαν στη γη. Έτσι είναι και δεν βγαίνουν – απλά ζουν εκεί. Ο αριθµός 

τους είναι πολύ µικρός. Συχνά είναι λίγο πιο ικανοί από τους ανθρώπους και όχι τόσο πλανηµένοι. 

Εντάξει, µην είστε περίεργοι ή ασχολείστε τόσο µε αυτά τα πράγµατα, αφού δεν έχουν πολλά να 

κάνουν µε την καλλιέργειά σας. 

 

Ερώτηση: Στο µέλλον, αφότου η νέα Ιαπωνική έκδοση του Ντάφα δηµοσιευτεί επισήµως, τι θα πρέπει να 

κάνουµε µε τις παλιές εκδόσεις βιβλίων που έχουν µεταφραστικά λάθη; 
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∆άσκαλος: ∆εν µπορεί να ειπωθεί ότι έχουν λάθη. Είναι απλά ότι η µετάφραση ήταν ανεπαρκής ή ότι 

οι λέξεις που επιλέχθηκαν ήταν ανακριβείς. Μπορούµε µόνο να το περιγράψουµε έτσι. Τι θα πρέπει να 

τα κάνετε; Μην τα πετάτε, απλά αφήστε τα όπως είναι. Καµία ξένη γλώσσα δεν θα µπορούσε 

ενδεχοµένως να µεταφραστεί από τα Κινέζικα, χωρίς να ξεφεύγει κάπως από το αρχικό. Θα ήθελα 

µάλιστα να προτείνω ότι στην πραγµατικότητα είναι καλύτερο να έχουµε περισσότερες εκδόσεις 

µεταφράσεων. Όταν οι άνθρωποι τις διαβάσουν, θα συνειδητοποιήσουν, «Ω, υπάρχει αυτή η έννοια ... 

Α, υπάρχει και εκείνη η έννοια επίσης ... Ώστε έτσι είναι.» Έτσι, στην πραγµατικότητα υπάρχουν 

κάποια οφέλη, αν µε ρωτάτε. Απλά αφήστε τα όπως είναι. 

 

Ερώτηση: Είναι η δειλία προσκόλληση ή ένας φυσιολογικός παράγοντας; 

 

∆άσκαλος: Η δειλία προκαλείται από έναν παράγοντα που ονοµάζεται «δειλία» που υπάρχει σε αυτό 

το σύµπαν. Σας κάνει να φοβάστε. Όσο πιο φοβισµένοι είστε, τόσο πιο πολλή επίδραση έχει πάνω σας. 

Θα πρέπει να την κυριαρχήσετε µε τη δύναµη της θέλησης – είναι θέµα θέλησης. Και αυτό θα πρέπει 

επίσης να επιτευχθεί στην καλλιέργειά σας. 

 

Ερώτηση: Ενώ κάνω τις ασκήσεις, σκέφτοµαι συχνά για θέµατα που σχετίζονται µε την καλλιέργεια, τη 

διάδοση του Φα και τα λόγια του ∆ασκάλου. Είναι αυτό σωστό; 

 

∆άσκαλος: Είναι µια κατάσταση κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στο µέλλον δεν θα είναι 

πρόβληµα. 

 

Ερώτηση: Αν κάποιος παίρνει ζωές για λογαριασµό µου, το κάρµα ακόµα συσσωρεύεται σε εµένα; 

 

∆άσκαλος: Εάν κάνετε αυτό το είδος εργασίας... ∆εν θέλω να συζητήσω αυτό το θέµα σε αυτό το 

περιβάλλον. Έχω γράψει δύο άρθρα που συζητούν και εξηγούν αυτό το θέµα, αλλά µερικοί άνθρωποι 

φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Επιτρέψτε µου να µιλήσω για αυτό µε αυτόν τον 

τρόπο: Ξέρετε πόσες ζωές έχετε βλάψει κατά τη διάρκεια των ζωών σας; Κάθε άτοµο έχει βλάψει 

πολλές ζωές. Με έναν µικρότερο Φα δεν θα µπορούσατε να πετύχετε στην καλλιέργεια σε αυτή τη 

ζωή, και θα πρέπει να πληρώσετε για τις ζωές που χρωστάτε από κάθε ζωή. Στον Βουδισµό πιστεύεται 

ότι η καλλιέργεια δεν µπορεί να ολοκληρωθεί σε µια ζωή. Έτσι και αυτοί έχουν δει ότι οι ζωές που 

θανατώνονται πρέπει να πληρωθούν. Αλλά σήµερα σας επιτρέπουµε να φτάσετε στην Ολοκλήρωση, 

εποµένως δεν υπάρχει τόσος πολύς χρόνος που αποµένει. Τότε τι πρέπει να γίνει µε αυτές τις ζωές τις 

οποίες χρωστάτε; Εκτός από το τµήµα των βασάνων που τους χρωστάτε – ένα µέρος για το οποίο 

διαλύετε κάρµα και το ξεχρεώνετε µέσω βασάνων – εγώ πρέπει να εξαλείψω το περισσότερο για εσάς. 

Το υπόλοιπο µένει για να το πληρώσετε εσείς, εξασφαλίζοντας ότι µπορείτε να περάσετε αυτή τη 

δοκιµασία. Την ίδια στιγµή, ένα µέρος των ζωών που βλάψατε θα γίνουν όντα στον παράδεισο που θα 

έχετε αφότου Ολοκληρωθείτε, έτσι θα µετατραπεί σε καλό πράγµα. Αν η ζωή που είναι-να-πάθει-

ζηµιά ήξερε: «Ω, θα πάω στον παράδεισο ενός Φο στο µέλλον», θα τέντωνε το λαιµό της για να σας 

αφήσει να τη σκοτώσετε. Χαρούµενα και ευτυχισµένα θα σας άφηνε να τη σκοτώσετε. Φυσικά, δεν θα 

έχει µια Θέση Επίτευξης. Θα πήγαινε απλά σε αυτόν τον παράδεισο να είναι ένα κοινό ον, θα πάει 

στον παράδεισό σας του Φο να είναι ένας κανονικός κάτοικος, ένα λουλούδι ή ένα ζώο, όπως ένα 

πουλί. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διαφορετικές ρυθµίσεις για τις διαφορετικές ζωές. 

 

Ωστόσο, µόλις µιλήσω για αυτό µε αυτόν τον τρόπο, µερικοί µπορεί να το καταλάβουν µε τον 

αντίθετο τρόπο: «Ω, τότε είναι εντάξει για µένα να θανατώσω ζωές». Αν δεν µπορείτε να 

Ολοκληρωθείτε, ποτέ µα ποτέ δεν θα είστε σε θέση να πληρώσετε για όλες τις ζωές που έχετε 

σκοτώσει, αν και θα πρέπει να πληρώσετε για αυτές. Τόσο τεράστιο είναι το κάρµα που έχετε 

συσσωρεύσει. Με άλλα λόγια, η διαδικασία ξεχρέωσής σας θα είναι τροµερά βασανιστική και σχεδόν 

ατελείωτη. Γι’ αυτό είναι µια πραγµατικά τροµακτική κατάσταση. Χθες ένας µαθητής είπε: «Ο 

∆άσκαλος δεν έχει µιλήσει για την κόλαση.» Θα έλεγα ότι δεν µπορώ να σας µιλήσω για αυτό. Αυτό 

το περιβάλλον µας είναι τόσο ιερό, και είναι τροµακτικό να µιλήσουµε για εκείνο. Φυσικά, δεν είναι 

τροµακτικό για µένα, αλλά για µερικούς ανθρώπους είναι πραγµατικά τροµακτικό. Έτσι, νοµίζω ότι 

ακόµα κι αν δεν σας απάντησα άµεσα µόλις τώρα, το έχω εξηγήσει µε σαφήνεια παρ’ όλα αυτά. 
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Στην Κίνα υπήρχε ένας φοιτητής ο οποίος ήταν υποψήφιος διδάκτωρ στην ιατρική επιστήµη. Έκανε 

πειράµατα ανατοµίας. Ήταν να λάβει το διδακτορικό του µετά την ολοκλήρωση των πειραµάτων. 

∆ηλαδή, είχε περάσει όλες τις εξετάσεις του, αλλά ακόµα χρειαζόταν να κάνει κάποια πειράµατα και 

να τεµαχίσει χίλια ή ίσως πεντακόσια ποντίκια και µετά θα µπορούσε να λάβει το διδακτορικό του. 

Αργότερα, ο ίδιος ανέφερε στον καθηγητή του ότι δεν µπορούσε να το κάνει αυτό. Είπε: «τώρα 

εξασκώ Φάλουν Γκονγκ και ξέρω ότι η δολοφονία παράγει κάρµα». Τότε είπε στον ακαδηµαϊκό 

σύµβουλό του, «δεν µπορώ να πάρω ζωές – προτιµώ να παρατήσω το πτυχίο». Ας το σκεφτούµε αυτό. 

Αν ένα άτοµο δεν µπορεί να περάσει τη δοκιµασία της ζωής και του θανάτου, δεν µπορεί να επιτύχει 

την Ολοκλήρωση. Αλλά δεν είναι ότι σίγουρα θα πρέπει να περάσετε από ακριβώς κάτι τέτοιο για να 

µετρήσει ότι θυσιάζετε τη ζωή σας. Αυτό είναι µόνο η µορφή αυτού. ∆εν το θεωρώ τόσο σηµαντικό. 

Αυτό που βλέπω είναι εάν ή όχι το µυαλό σας µπορεί πραγµατικά να το κάνει αυτό. Σκεφτείτε το, ο 

καθένας: Οι άνθρωποι δεν ζουν σε αυτόν τον κόσµο για τίποτα άλλο παρά για φήµη και ιδιοτέλεια. Αν 

ήταν να λάβει το διδακτορικό του πτυχίο, θα είχε µια καλή δουλειά και µέλλον µπροστά του. Και 

φυσικά, ο µισθός του θα ήταν υψηλός – αυτό είναι αυτονόητο. Θα ήταν υψηλότερος από εκείνος των 

κανονικών ανθρώπων ή ενός µέσου ατόµου. Οι άνθρωποι δεν ζουν απλά για αυτά τα πράγµατα; 

Μπόρεσε να εγκαταλείψει ακόµη και αυτά τα πράγµατα. Έτσι σκεφτείτε το: Τόλµησε να παρατήσει 

ακόµη και αυτό. Ήταν σε θέση να αφήσει αυτά τα πράγµατα ως νεαρό άτοµο, έτσι δεν ήταν ότι θα 

µπορούσε να εγκαταλείψει οτιδήποτε; ∆εν ήταν ότι τόλµησε να θυσιάσει τη ζωή του; Οι άνθρωποι δεν 

ζουν απλά για αυτά τα πράγµατα; Το βασίλειο καλλιέργειας των ανθρώπων που µπορούν να το 

κάνουν αυτό είναι εκεί πάνω, στην πραγµατικότητα. Όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς 

τους τύπους καταστάσεων, είπα ότι επειδή µπορούσαν να αφήσουν το συναίσθηµα, τη φήµη τους, 

καθώς και το προσωπικό συµφέρον, γιατί να µην αφήσουν και τον ίδιο τον φόβο της θανάτωσης ζωής; 

∆εν θα ήταν η απόρριψη της τελικής προσκόλλησης; Απλά αναφέρω ένα σηµείο. Θα ήταν 

διαφορετικό αν δεν µπορούσατε να φθάσετε εκείνο το βασίλειο, αν δεν µπορούσατε να περάσετε τη 

δοκιµασία της ζωής και του θανάτου, αν δεν µπορούσατε να εγκαταλείψετε όλα αυτά τα πράγµατα, 

και το κάνατε µε αυτόν τον τρόπο. Όλες οι ζωές που πήρατε θα πρέπει να πληρωθούν µε τη δική σας 

ατελείωτη διαδικασία πληρωµής – τόσο τροµακτικό είναι. Έχω διευκρινίσει τις αρχές του Φα και τους 

υποκείµενους νόµους. Όµως, για το πώς θα πρέπει να πράξετε, αυτό ακόµη παραµένει να το 

καθορίσετε εσείς για τον εαυτό σας. Οι αρχές του Ντάφα διδάσκουν ότι δεν µπορείτε να πάρετε ζωή. 

Για όσο χρονικό διάστηµα καλλιεργείστε δεν µπορείτε να σκοτώσετε. Σε υψηλότερο επίπεδο, ωστόσο, 

ο Ντάφα τα καλύπτει όλα και ο Φα εµφανίζει αρχές που είναι στο βασίλειο ενός Φο. Έχω πει ότι 

κάποιες από τις ζωές που έχετε βλάψει, θα ολοκληρωθούν και θα γίνουν κοινά όντα στον µελλοντικό 

σας παράδεισο, αλλά όλα θα πάνε στο µηδέν, αν δεν µπορείτε να Ολοκληρωθείτε! Όλο το κάρµα σας 

θα πρέπει να ξεπληρωθεί από εσάς τους ίδιους. Αυτή είναι η σχέση. ∆εν θέλω να συζητήσω τον Φα σε 

υψηλά επίπεδα, ακριβώς επειδή ακόµη και αφότου τον αποκαλύψω, πολλοί άνθρωποι θα 

εξακολουθούν να µην κατανοούν πραγµατικά τις αρχές για τις οποίες θα έχω µιλήσει. 

 

Φυσικά, ο Φα είναι υψηλότερος από τις αρχές µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων. ∆εν θα Τον 

βρίσκατε ακόµα και αν ψάχνατε όλα τα βιβλία – αρχαία, σύγχρονα, Κινέζικα και ξένα – και δεν θα 

Τον βρίσκατε ούτε καν σε άλλες Γραφές. Γι’ αυτό και ο καθένας θέλει να Τον ακούσει. Αλλά µην Τον 

βλέπετε ως γνώση – ∆εν είµαι εδώ για να ικανοποιήσω την προσκόλλησή σας στην αναζήτηση της 

γνώσης. ∆ιδάσκω τον Φα για να σας σώσω. 

 

Ερώτηση: ∆άσκαλε, συχνά χρησιµοποιείτε τη λέξη «εµείς». Πώς πρέπει να το καταλάβουµε αυτό; 

 

∆άσκαλος: Χρησιµοποιώ τη διατύπωση που χρησιµοποιείται στη σύγχρονη Κίνα. Αισθάνοµαι ότι 

όλοι είστε µέλη του Ντάφα και ως εκ τούτου ένα µέρος του Ντάφα, έτσι αναφέροµαι σε εσάς ως 

«εµείς». Πιστεύω ότι όταν το ακούτε ίσως να βάλετε τον εαυτό σας σε αληθινή καλλιέργεια. Αυτό 

είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό. 

 

Ερώτηση: Πότε ένα άτοµο θεωρείται ότι έχει ψύχωση; 

 

∆άσκαλος: Η ψύχωση είναι απλά ότι ένα άτοµο δεν µπορεί να ελέγξει το σώµα του και είναι πολύ 

αδύναµο. Μόλις αυτό το είδος ατόµου συναντήσει προβλήµατα, δεν θέλει να ασχοληθεί µε τίποτα. 

Είναι σαν η κύρια συνείδησή του (τζου γισί) κοιµάται, δεν δίνει προσοχή σε τίποτα, και ξαφνικά έχει 
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αφήσει αυτό το σώµα. Σε εκείνο το σηµείο το άτοµο αυτό είναι σε αυτό που οι συνηθισµένοι 

άνθρωποι αποκαλούν ψυχωτική κατάσταση. Και γιατί συµβαίνει αυτό; Όταν η κύρια συνείδησή του 

δεν ελέγχει το σώµα του – δηλαδή, όταν δεν είναι λογικός – οι διάφορες σκέψεις του που 

δηµιουργούνται από το κάρµα και οι διάφορες ιδέες που σχηµατίστηκαν µετά τη γέννηση αρχίζουν να 

ελέγχουν το σώµα του, το στόµα, τα µάτια και τα πάντα του. Έτσι θα λέει ανοησίες και θα ενεργεί 

παράλογα χωρίς καµία λογική, φυσιολογική συµπεριφορά και οι άνθρωποι θα πουν ότι είναι 

ψυχωτικός. Έχω πει ότι η ψύχωση δεν είναι ασθένεια. ∆εν έχει καµία παθολογική κατάσταση. Είναι 

απλώς ότι η κύρια συνείδηση του ατόµου είναι πολύ αδύναµη. Υπάρχουν επίσης εκ γενετής παθήσεις 

στις οποίες η κύρια συνείδηση του ατόµου είναι αδύναµη από τη γέννησή του και το σώµα του πάντα 

ελέγχεται από άλλα όντα. Συνεχώς παραδίδεται σε άλλους να ελέγχουν. Προσθέστε σε αυτό ισχυρή 

παρέµβαση από µηνύµατα από άλλες διαστάσεις, και το άτοµο θα κάνει οτιδήποτε. Ο εγκέφαλος είναι 

µια ετοιµοπαράδοτη µηχανή και ο οποιοσδήποτε µπορεί να τον λειτουργήσει. Αν δεν τον 

λειτουργήσετε, και τον παραδώσετε, άλλοι θα έρθουν να τον λειτουργήσουν και τότε δεν θα 

ακολουθήσει τα ανθρώπινα πρότυπα. Έτσι, ένα άτοµο πρέπει να έχει ισχυρή θέληση. Η θέληση πρέπει 

να είναι σταθερή! 

 

Ερώτηση: Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα έχουν ούτε το εγγενές σώµα τους (µπέντι) 

µεταµορφωµένο ούτε το Αθάνατο Βρέφος (Γιουάνγινγκ) καλλιεργηµένο κατά τη στιγµή της 

Ολοκλήρωσης; 

 

∆άσκαλος: Έχω πει ότι πολλοί από τους µαθητές του Ντάφα µας προέρχονται από διαφορετικά 

επίπεδα, έτσι µπορεί να υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να 

ανησυχείτε µε το ποια είναι η δική σας κατάσταση. Εγγυώµαι ότι εφόσον καλλιεργείστε θα σας 

επιτρέψω να φτάσετε την κατάσταση την πιο ικανοποιητική για εσάς. Το ίδιο ισχύει για τον καθένα. 

∆εν είναι ότι δίνοντάς σας το καλύτερο δηµιουργώ το καλύτερο για αυτόν τον Κόσµο; 

(Χειροκροτήµατα) 

 

Ερώτηση: Κατά την ανάγνωση του Τζούαν Φάλουν, σπάνια έχω την αίσθηση ότι οι Φο, Τάος και Θεοί 

ξακάθαρα επισηµαίνουν κάτι για µένα. Όµως κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας στη ζωή, φωτίζοµαι 

στις αρχές του Φα. 

 

∆άσκαλος: Είστε σε θέση να φωτιστείτε µόνοι σας, έτσι δεν είναι απαραίτητο να επισηµάνω 

πράγµατα για εσάς. Το να µπορείτε να το κάνετε αυτό µόνοι σας είναι το να φωτίζεστε στο Τάο µόνοι 

σας, και αυτό είναι εξαιρετικό. Μερικοί άνθρωποι πραγµατικά δεν µπορούν να φωτιστούν σε κάτι, 

αλλά βλέπουµε ότι έχουν καλές προοπτικές. Τότε τι είναι να γίνει; Τους ρίχνουµε µια υπόδειξη. 

 

Ερώτηση: Τον τελευταίο καιρό είχα συχνά µια άθλια κατάσταση νου, οι σκέψεις µου δεν ήταν καλές, και 

η σκέψη µου ήταν ένα χάος. Έχω πέσει πραγµατικά τόσο πολύ; 

 

∆άσκαλος: Το κάρµα θα επιτεθεί σαν τρελό όταν χαλαρώσετε. Αν είστε δυνατοί σε αυτήν την πλευρά 

µπορείτε να το καταστείλετε. Όταν το έχετε καταστείλει και το ελέγχετε, αν δω ότι είστε πολύ καλός 

και όντως ένας καλλιεργητής, θα πρέπει να σας φροντίσω και να εξαλείψω αυτά τα πράγµατα για 

εσάς. Έτσι είναι το πώς λειτουργεί. ∆εν θα κάνει αν αποτύχετε να το χειριστείτε οι ίδιοι. Θα 

µπορούσατε να πείτε: «Ω, τότε όσο το καταστέλλω ο ∆άσκαλος θα το εξαλείψει για µένα. Τότε θα 

αρχίσω να το καταστέλλω». Είναι παρόµοιο µε αυτό που είπα νωρίτερα για το σκεπτικό που έχουν οι 

άνθρωποι µε την ασθένεια: ∆εν θα λειτουργήσει εάν εξασκείστε µόνο επειδή θέλετε εµένα να 

εξαλείψω κάρµα για εσάς! Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι δεν θα πρέπει να είστε προσκολληµένοι µε 

οτιδήποτε. Πρέπει να έχετε ορθές σκέψεις. 

 

Ερώτηση: Μπορούµε να παίζουµε τη βιντεοκασέτα του ∆ασκάλου που διδάσκει τις ασκήσεις όταν 

κάνουµε τις οµαδικές ασκήσεις στο πάρκο; 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι εντάξει αν το περιβάλλον το επιτρέπει και η κυβέρνηση δεν παρεµβαίνει. Το 

εάν µπορείτε να παίξετε το βίντεο εξαρτάται από την κατάσταση και την τοποθεσία. 
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Ερώτηση: Έχω καλλιεργηθεί για περισσότερο από ένα χρόνο και είναι σαν ότι όσο περισσότερο 

καλλιεργούµαι, τόσο πιο εύθραυστος γίνοµαι. Μια µικρή προσκόλληση µπορεί να προκαλέσει στην 

καρδιά µου πολύ αναταραχή. 

 

∆άσκαλος: Είναι επίσης πιθανό να έχετε γίνει όλο και πιο ευαίσθητος και φοβάστε ότι δεν τα πάτε 

καλά στη καλλιέργεια. Μην αναπτύξετε αυτή την προσκόλληση επίσης. Καλλιεργηθείτε ανοιχτά και 

µε αξιοπρέπεια. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να κρατάτε τον εαυτό σας σε αυστηρές απαιτήσεις. 

Κάθε ένας από εσάς θα κάνει λάθη στην πορεία της καλλιέργειας και θα έχει δοκιµασίες που δεν θα 

µπορεί να περάσει. Αν µπορούσατε να ξεπεράσετε οµαλά κάθε δοκιµασία, τότε εγώ, ως ∆άσκαλός 

σας, δεν θα το είχα κανονίσει καλά. Έτσι, κάθε δοκιµασία είναι δύσκολο να περαστεί. Είτε θα την 

περάσετε είτε θα αποτύχετε να την περάσετε, και είτε θα την περάσετε καλά είτε θα την περάσετε 

άσχηµα. Αλλά όταν την περάσετε άσχηµα, θα αγωνιάτε για αυτό και θα ξέρετε ότι δεν έχετε 

καλλιεργηθεί καλά και θα το µετανιώσετε βαθιά. Αποφασίζετε να τα πάτε καλά την επόµενη φορά. 

Τότε, την επόµενη φορά θα προσπαθήσετε και πάλι να την περάσετε. Είναι ακριβώς σε αυτήν την 

κατάσταση, όταν είστε σε θέση να την περάσετε ή όταν δεν είστε σε θέση να την περάσετε, όταν 

εξετάζετε τον εαυτό σας, και κάνοντάς το αυτό συνεχώς είναι που καλλιεργείστε. Αν µπορούσατε να 

περάσετε κάθε δοκιµασία καλά δεν θα χρειαζόταν να καλλιεργηθείτε. Εάν καµία δοκιµασία δεν 

µπορούσε να σας σταµατήσει, θα ήσασταν έτοιµοι να Ολοκληρωθείτε. Από την άλλη πλευρά, αν 

νοµίζετε: «Ο ∆άσκαλος είπε ότι δεν έχει σηµασία αν θα την περάσουµε καλά ή όχι, είναι εντάξει όσο 

εµείς καλλιεργούµαστε», και από εδώ και στο εξής χαλαρώσετε και δεν σας πειράζει όταν 

αποτυχαίνετε να περάσετε τις δοκιµασίες, τότε δεν καλλιεργείστε πλέον. Έτσι είναι το πώς 

λειτουργούν αυτά τα πράγµατα. ∆εν θα κάνει αν δεν κρατήσετε τον εαυτό σας σε αυστηρές 

απαιτήσεις. 

 

Ερώτηση: Τι είναι η Ολοκλήρωση; Είναι να πεθαίνεις σαν ένα συνηθισµένο άτοµο ή κανονίζεται από 

τον ∆άσκαλο; 

 

∆άσκαλος: Η Ολοκλήρωση παίρνει πολλές διαφορετικές µορφές. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Σακιαµούνι 

δίδαξε Νιρβάνα µε σκοπό να απορρίψετε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις στο µέγιστο βαθµό. Στον 

τρόπο καλλιέργειάς του δεν ήθελαν καν το ανθρώπινο σώµα. Έτσι, ένα άτοµο στην εξάσκησή του δεν 

θα πρέπει να είναι προσκολληµένος στο ανθρώπινο σώµα, και θα πρέπει να καλλιεργηθεί απλά µε 

αυτόν τον τρόπο. Ο Θιβετανικός Λαµαϊσµός διδάσκει τη Μεταµόρφωση του Φωτός. ∆ηλαδή, το 

άτοµο κάθεται εκεί κατά την Ολοκλήρωση, και αν ολόκληρο το σώµα του έχει καλλιεργηθεί επιτυχώς, 

κατά τη στιγµή της Ολοκλήρωσης το σώµα του µετατρέπεται σε µια ακτίνα ερυθρού φωτός και η 

Ψυχή του φεύγει µε το επιτυχηµένα καλλιεργηµένο σώµα του Φο. Επειδή το σώµα του Φο που έχει 

καλλιεργηθεί µε επιτυχία δεν περιέχει ύλη από αυτήν την συνηθισµένη ανθρώπινη πλευρά, τα 

ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να το δουν, και µπορούν να δουν µόνο φως και ότι ένα σχήµα από φως 

ανεβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καλλιεργηθεί καλά και οι οποίοι δεν µπορούν να 

υποβληθούν σε Μεταµόρφωση του Φωτός ολόκληρου του σώµατος. Έτσι, κατά την ώρα της 

Μεταµόρφωσης του Φωτός το σώµα τους συρρικνώνεται αµέσως, «Σβα!» σε ένα πλήρες άτοµο 

περίπου τριάντα εκατοστά ψηλό. Μοιάζει ακριβώς σαν κι αυτόν αλλά έχει µειωθεί σε περίπου τριάντα 

εκατοστά ψηλό, µε ένα ανάλογο σώµα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχε καλλιεργηθεί αρκετά 

και δεν µετασχηµατίστηκε εντελώς σε Φως από Μεταµόρφωση. 

 

Υπάρχουν και άλλα σενάρια επίσης. Στο σύστηµα του Τάο στην Κίνα, παίρνουν τη µορφή της 

«απελευθέρωσης από το πτώµα», όταν Ολοκληρωθούν. Τι είναι η «απελευθέρωση από το πτώµα»; 

Στην αρχαία Κίνα, πολλοί άνθρωποι εξασκούσαν το Μεγάλο Τάο. [9] Ο τρόπος καλλιέργειας του 

Μεγάλου Τάο απαιτεί ότι αφότου ένα άτοµο πετύχει στην καλλιέργεια παίρνει το σώµα του µαζί του – 

ο τρόπος τους θέλει ακόµα και το σώµα. Αλλά αυτό το είδος του σαρκικού σώµατος του ατόµου δεν 

είναι πλέον ένα συνηθισµένο ανθρώπινο σώµα, διότι έχει πλήρως µετατραπεί σε ύλη υψηλής 

ενέργειας και έχει γίνει το Τάο-σώµα του. Η Μέθοδός τους της «απελευθέρωσης από το πτώµα» έχει 

ως εξής: Το άτοµο γνωρίζει ότι έχει καλλιεργηθεί στην Ολοκλήρωση και ότι ολόκληρο το σώµα του 

έχει καλλιεργηθεί πλήρως. Πώς θα αφήσει τα εγκόσµια; Οι περισσότεροι Ταοϊστές δεν επιλύουν τις 

ανεκπλήρωτες επιθυµίες τους µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων µέχρι την Ολοκλήρωσή τους. Το 
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σύστηµα του Φο δεν είναι όµως έτσι, καθώς τα πράγµατα επιλύονται στη µέση της Ολοκλήρωσής 

κάποιου. 

 

Η απελευθέρωση από το πτώµα θα σταµατήσει τους ανθρώπους από το να αναζητήσουν το άτοµο 

µόλις φύγει. Θα επινοήσει το θάνατό του, αν και εκείνη τη στιγµή είναι στην πραγµατικότητα σε θέση 

να ανέβει στους ουρανούς ή να εισέλθει στη γη. Μόλις ο ίδιος είναι έτοιµος να φύγει, λέει στην 

οικογένειά του: «Εγώ θα πεθάνω. Έχω πετύχει στην καλλιέργεια και είµαι έτοιµος να φύγω. 

Ετοιµάστε ένα φέρετρο για µένα.» Ακριβώς τη στιγµή που έχει προβλέψει, ξαπλώνει στο κρεβάτι και 

µια στιγµή αργότερα σταµατά να αναπνέει. Τα µέλη της οικογένειας βλέπουν ότι έχει πεθάνει, έτσι 

τον βάζουν στο φέρετρο και τον θάβουν. Αλλά στην πραγµατικότητα, έχει χρησιµοποιήσει την 

ικανότητα του «καµουφλάζ» – έχει χρησιµοποιήσει µια υπερφυσική ικανότητα. Αυτό που είδε η 

οικογένειά του εκείνη τη µέρα δεν ήταν το πραγµατικό του σώµα. Τότε τι ήταν αυτό; Ήταν ένα 

µεταµορφωµένο αντικείµενο που είχε επιλέξει. Χρησιµοποίησε ένα παπούτσι, µια σκούπα, ένα ξύλινο 

κοντάρι ή ένα ξίφος, και το µεταµόρφωσε στη δική του εικόνα. Επέλεξε ένα αντικείµενο και το 

µετέτρεψε στην εικόνα του. Αυτό γνωρίζει πώς να πει ό, τι χρειάζεται, και λέει στην οικογένειά του: 

«Θα ξαπλώσω εδώ και σε µια στιγµή θα τελειώσουν όλα. Απλά βάλτε µε στο φέρετρο, αυτό είναι 

όλο». Έτσι, στην πραγµατικότητα, ήταν εκείνο το κοµµάτι ξύλου, η σκούπα ή ένα  παπούτσι 

[ξαπλωµένο εκεί]. Το πραγµατικό άτοµο είχε φύγει και είχε πάει µακριά, πολύ µακριά. Έτσι, η 

οικογένεια τον θάβει. Μετά την ταφή, σε λίγες ώρες αυτό το αντικείµενο στην πραγµατικότητα θα 

επιστρέψει στην αρχική του µορφή. Θα ξαναγίνει παπούτσι, καλάµι από µπαµπού ή ένα κοµµάτι 

ξύλου. Αυτό είναι που ονοµάζεται «απελευθέρωση από το πτώµα». Μερικές φορές ένα άτοµο θα 

επιστρέψει από κάπου αλλού και θα πει: «Ω, είδα τον τάδε από την οικογένειά σας σε ένα πολύ 

µακρινό µέρος. Μιλήσαµε κιόλας ο ένας στον άλλον όταν πήγα εκεί για δουλειά». Η οικογένειά του 

θα πει: «Αποκλείεται. Αφού πέθανε». Το άτοµο αυτό µετά θα απαντήσει: «Τον είδα. ∆εν έχει πεθάνει. 

Πραγµατικά τον είδα. Αφού µίλησα κιόλας µαζί του και φάγαµε µαζί». «Παράξενο, διότι πραγµατικά 

πέθανε». Η οικογένειά του γνωρίζει ότι ήταν ένας Ταοϊστής: «Ας τον ξεθάψουµε και ας ρίξουµε µια 

µατιά τότε». Όταν το φέρετρο ανοιχτεί θα δουν ένα παπούτσι εκεί. 

 

Στο σύστηµα του Τάο υπάρχει επίσης µια µορφή που ονοµάζεται «Ανάληψη στο άπλετο φως της 

µέρας». Η µορφή της Ανάληψης στο άπλετο φως της µέρας χρησιµοποιείται όταν το σώµα ενός 

ατόµου έχει καλλιεργηθεί πλήρως και έχει εκπληρώσει τις επιθυµίες του στον καθηµερινό κόσµο πριν 

την Ολοκλήρωση. Ήρθε η ώρα για αυτόν να φύγει αφού δεν έχει µείνει τίποτα να κάνει. Σε αυτό το 

σηµείο συµβαίνει κάτι που ονοµάζεται «άνοιγµα της ουράνιας πύλης». Με άλλα λόγια, ανοίγει η πύλη 

των Τριών Βασιλείων. Τότε, για µερικούς ένας ουράνιος θεός έρχεται να τον παραλάβει, ή έρχεται 

ένας δράκος, ένα γεράνι, ή οτιδήποτε, πάνω στο οποίο καβαλάει και πετά µακριά, ή ένα ουράνιο άρµα 

έρχεται να τον µεταφέρει. Τέτοια πράγµατα συνέβησαν πολλά στην αρχαιότητα. Υπάρχει Ανάληψη 

στο άπλετο φως της ηµέρας αυτού του είδους. Στο σύστηµα της εξάσκησής µας, χρησιµοποιώ τη 

µέθοδο της Ανάληψης στο άπλετο φως της ηµέρας για όσους πρόκειται να πάνε στον Παράδεισο του 

Φάλουν. Υπάρχουν άνθρωποι σε κάποιους τρόπους καλλιέργειας που δεν θέλουν το σώµα. Τα πάντα 

σε ολόκληρο τον παράδεισο αυτού του ατόµου θα ανατρέπονταν αν ήταν να του δοθεί ένα σώµα. 

Είναι όπως ακριβώς µε την Νιρβάνα του Σακιαµούνι: Αν ήταν να του δοθεί ένα σώµα δεν θα ήταν 

Νιρβάνα – δεν θα χαλούσε όλο το σύστηµα καλλιέργειας; Ο παράδεισός του αποτελείται από τα 

στοιχεία Κανόνας, Συγκέντρωση και Σοφία, και έτσι δεν θέλει το σώµα. Πολλοί από εσάς σκέφτεστε 

µε έναν ανθρώπινο τρόπο σκέψης, «Ω, αυτή η Ανάληψη στο άπλετο φως της ηµέρας είναι 

καταπληκτικό. Οι άνθρωποι θα µε δουν να πετάω ψηλά». Σκέφτεστε για θεία θέµατα µε έναν 

ανθρώπινο τρόπο σκέψης, και αυτό είναι εντελώς ακατάλληλο. Με άλλα λόγια, κατά τη στιγµή της 

Ολοκλήρωσης θα υπάρχει φυσικά µια µορφή για αυτό. Μπορώ να σας πω, όµως, ότι µε τόσους 

πολλούς ανθρώπους να φτάνουν στην Ολοκλήρωση αυτή τη φορά, θα αφήσω σίγουρα ένα πολύ 

εµβριθές µάθηµα για τους ανθρώπους που δεν πίστεψαν. Έτσι, όταν οι µαθητές µου Ολοκληρωθούν 

στο µέλλον θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα µεγαλειώδες θέαµα, ένα που η ανθρώπινη κοινωνία 

δεν θα ξεχάσει ποτέ. (Χειροκροτήµατα) 

 

Λέγοντας αυτό, εσείς πρέπει ακόµα να εγκαταλείψετε όλες τις προσκολλήσεις και να µην ανησυχείτε 

για αυτά τα πράγµατα. Απλά συνεχίστε την καλλιέργεια. Αν αποτύχει η καλλιέργειά σας, όλα είναι για 

το τίποτα. 
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Ερώτηση: Στο βιβλίο Τζούαν Φάλουν, υπάρχουν διαφορετικοί Φο, Τάος και Θεοί πίσω από τις 

διαφορετικές λέξεις; 

 

∆άσκαλος: Ναι, σίγουρα. Γι’ αυτό λέω σε όλους σας να διαβάζετε το βιβλίο. Μερικοί άνθρωποι 

κατανοούν κάτι, «Α!» Και εκείνη τη στιγµή όταν συνειδητοποιούν αυτό το πράγµα τα σώµατά τους 

βιώνουν µια ξαφνική ανατριχίλα και αισθάνονται ένα θερµό ρεύµα. Αν και έχουν µόνο µια 

ανεπαίσθητη αίσθηση, εκείνη τη στιγµή, οι αλλαγές στο σώµα είναι στην πραγµατικότητα εξαιρετικά 

σηµαντικές, και στην άλλη πλευρά µεγάλες αναταράξεις συµβαίνουν παντού. Κι αυτό διότι έχετε 

ανέβει σε ένα ακόµη επίπεδο, και το σώµα βιώνει διαφορετικές µορφές αλλαγών στα διαφορετικά 

επίπεδα. Όπως γνωρίζετε, σε κινεζικούς ναούς κάποια αγάλµατα του Βούδα έχουν άλλα τέσσερα 

κεφάλια πάνω από το κεφάλι, ή και ακόµη άλλα τρία κεφάλια πάνω από τα τέσσερα κεφάλια, και ένα 

ακόµα κεφάλι µεγαλώνει πάνω από τα τρία κεφάλια. Στην πραγµατικότητα, αυτό είναι µια µορφή 

εκδήλωσης της εικόνας του Νόµου του Φο στα διαφορετικά επίπεδα. ∆ηλαδή, σε διαφορετικά επίπεδα 

οι αλλαγές στις καταστάσεις του σώµατος είναι πολύ εµβριθείς. ∆εν είναι µόνο µεγαλειώδες, αλλά και 

ιερό, µεγαλοπρεπές και απίστευτα θαυµάσιο. Έτσι, υπάρχει λόγος που δεν σας επιτρέπεται να το δείτε. 

Επειδή έχετε συνηθισµένη ανθρώπινη σκέψη, θα το καταλάβετε µε ανθρώπινες σκέψεις και µπορεί 

ακόµη και να ενεργήσετε παράλογα ως αποτέλεσµα. ∆εν µπορούµε να έχουµε κάτι τέτοιο να συµβεί. 

 

Ερώτηση: Η χειραψία και η σωµατική επαφή διαβιβάζουν κάρµα; 

 

∆άσκαλος: Εάν είστε αληθινός καλλιεργητής δεν θα κάνει καµία ζηµιά σε εσάς, όσο ευαίσθητοι και 

να είστε. Το καλλιεργηµένο σώµα σας έχει γκονγκ: πώς θα µπορούσε να φοβάται κάτι χαµηλότερο από 

το γκονγκ; Υπάρχει ένα µεγάλο χάσµα µεταξύ των δύο όσον αφορά το βασίλειο και το επίπεδο, έτσι 

δεν θα πρέπει να το φοβάστε. 

 

Η χειραψία µεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή, η επαφή και η χειραψία µεταξύ των συνηθισµένων 

ανθρώπων, µπορεί πράγµατι να µεταδώσει κάρµα. Το λιγότερο υπάρχει µόλυνση. Αυτό είναι σίγουρο. 

Σήµερα όλοι κάνουν χειραψία. Η χειραψία ήρθε από τη ∆υτική Καυκάσια κοινωνία. Οι Ασιάτες στο 

παρελθόν δεν έκαναν χειραψία. Όταν συναντιούνταν, έκαναν γροθιά µε το ένα χέρι και την κάλυπταν 

µε το άλλο χέρι. Αυτό ήταν πολύ καλό. Οι γυναίκες δεν έκαναν τις γροθιές τους έτσι διότι φαινόταν 

άσχηµο. Έκαναν µια γροθιά προς τα δεξιά µπροστά από την κοιλιά τους, έτσι. Όταν συναντούσαν 

ανθρώπους έκαναν γροθιά στο πλάι του σώµατος και λύγιζαν ελαφρώς τα πόδια τους. Φαίνεται ότι η 

χειραψία εµφανίστηκε αφότου η Αναγέννηση πραγµατοποιήθηκε στη ∆ύση. Νωρίτερα δεν έκαναν 

χειραψία ούτε εκεί. Είχαν διαφορετικά είδη τρόπων χαιρετισµού – κάποια από αυτά, κάποια από 

εκείνα. Εν πάσει περιπτώσει, υπήρχαν διαφορετικά είδη, όλων των ειδών. Η χειραψία άρχισε να 

χρησιµοποιείται αργότερα. ∆εν έχουµε το Χεσί; Αυτό είναι έθιµο του συστήµατος του Φο. 

 

Ερώτηση: Σε πάνω από ένα χρόνο καλλιέργειας και άτοµα σπάνια µου έχουν δηµιουργήσει πρόβληµα. 

Αν συνεχίσει έτσι, πώς θα µπορέσω να απαλλαγώ από τις πολλές προσκολλήσεις που έχω; 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι έτσι. Οι συνθήκες του καθένα είναι διαφορετικές. Ίσως είναι µε αυτόν τον 

τρόπο, ίσως είναι µε εκείνον τον τρόπο, ίσως... Υπάρχουν όλων των ειδών οι διαφορετικοί 

παράγοντες. Έτσι, βεβαιωθείτε να µην προσκολλάσθε σε αυτά τα πράγµατα [εδώ]. Την ηµέρα που η 

δυσκολία πραγµατικά φτάσει, θα το βρείτε δύσκολο να την περάσετε, αλλά όταν δεν υπάρχουν 

δυσκολίες τις θέλετε. Υπάρχει ένας λόγος για όλα. Στην πραγµατικότητα, µερικοί άνθρωποι 

πραγµατικά δεν έχουν πολλές δυσκολίες. Αυτό είναι επίσης αλήθεια. 

 

Ερώτηση: Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι στην τοποθεσία εξάσκησής µας, και η συντριπτική πλειοψηφία 

τους έχουν άσχηµη όψη. Είναι επειδή δεν καλλιεργούµαστε σταθερά; 

 

∆άσκαλος: Υπάρχει ένας µικρός αριθµός τοποθεσιών εξάσκησης που πραγµατικά δεν είναι πολύ 

καλά, όπου το κουτσοµπολιό κυκλοφορεί µεταξύ των µαθητών και «φωτίζονται» σε πράγµατα 

αδιακρίτως. Μερικοί άνθρωποι αδιακρίτως «φωτίζονται» σε πράγµατα που πραγµατικά δεν έχουν σε 

τίποτα να κάνουν µε τον Φα που διδάσκω, και ακόµη και οδηγούν τους µαθητές να σκέφτονται µε 



52 

έναν ή τον άλλον τρόπο και αφήνουν τη φαντασία τους να οργιάζει. Σχολιάζουν κιόλας τον Φα, 

λέγοντας το πώς είναι αυτός ο Φα, πώς είναι αυτή η ενότητα, και το πώς είναι εκείνο το κεφάλαιο. 

Είναι τα ανθρώπινα όντα άξια να σχολιάσουν τον Φα; Το λιγότερο έχετε ακόµα ανθρώπινη νοοτροπία, 

έτσι δεν είναι σωστό να το κάνετε αυτό. Θα πρέπει απλά να καλλιεργείτε τον εαυτό σας, να διαβάζετε, 

να µελετάτε και να εκτελείτε τις ασκήσεις σε οµάδες σύµφωνα µε τον Ντάφα. Χρησιµοποιήστε 

περισσότερο από το χρόνο σας να διαβάζετε και να µελετάτε τον Φα, και λιγότερο χρόνο για να 

µιλάτε για τις εµπειρίες και τις απόψεις σας. Ή, αφότου ολοκληρώσετε τις ασκήσεις µπορείτε να 

συζητάτε πράγµατα µαζί, αυτό είναι επίσης εντάξει. Εάν χρησιµοποιείτε τον χρόνο που είναι για 

καλλιέργεια και ανάγνωση του Φα για να συζητάτε για τις εµπειρίες σας αντ’ αυτού, δεν νοµίζω ότι 

αυτό είναι καλό. Τα πράγµατα που µερικοί άνθρωποι λένε φέρουν διάφορες ιδιοτελείς σκέψεις και 

συναισθήµατα, και ακόµα και δεν έχουν καµία σχέση µε τον Φα. Στην περίπτωση αυτή, µπορεί να 

οδηγήσουν τους µαθητές να παραστρατήσουν και ακόµα να επιδοθούν σε άσχετες σκέψεις. Τα 

ανθρώπινα όντα έχουν όλα µια συνηθισµένη ανθρώπινη νοοτροπία. Οι µαθητές µας, είτε βετεράνοι 

είτε νέοι, δεν θα µπορούσαν ενδεχοµένως να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν ή να γνωρίζουν τις 

αρχές που είναι υψηλότερες από τις επιφανειακές έννοιες των λέξεων. Σε τελική ανάλυση, αυτό που 

λέτε είναι η κυριολεκτική έννοια και οι αρχές των λέξεων στην επιφάνεια, αφού ο Φα των Ουρανών 

δεν µπορεί να συζητηθεί µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων. ∆εν ξέρω τι έχει πάει στραβά µε 

κάποιους ανθρώπους. ∆εν ξέρω πώς «φωτίζονται» σε αυτές τις µπερδεµένες ιδέες. Θα πρέπει να 

δώσετε προσοχή σε αυτό! 

 

Ερώτηση: Ποια είναι η µετάφραση του «γιν»; [10] Γιατί κάποιος πρέπει να κάνει «Τζιεγίν»; [11] 

 

∆άσκαλος: Οι Φο δεν το αποκαλούν γιν. Είναι µια εκδήλωση της αξιοπρέπειας του Νόµου του Φο. 

Είναι ένας όρος από την αρχαία Ινδία που µεταφράστηκε άµεσα, και ονοµάζεται γιν. Το τζιεγίν, το 

µεγάλο σουγίν [12] και το µικρό σουγίν είναι άλλες εκφράσεις του µεγαλείου της εκδήλωσης και της 

γλώσσας του Φα. 

 

Ερώτηση: Έχω καλλιεργηθεί για σχεδόν ένα χρόνο τώρα, αλλά δεν έχω δει ποτέ το Φάλουν. 

 

∆άσκαλος: Επιτρέψτε µου να το θέσω µε αυτόν τον τρόπο. Αν πείτε ότι δεν είχατε καµία αλλαγή στον 

εαυτό σας, δεν έχετε βιώσει οποιεσδήποτε αλλαγές που ο Φα σας έχει φέρει ή δεν γνωρίζετε ή δεν 

έχετε φωτιστεί σε κάτι που πηγαίνει πέρα από το πώς είναι οι συνηθισµένοι άνθρωποι, τότε δεν σας 

πιστεύω εκτός και αν δεν είστε καλλιεργητής. Αν έχετε την ανάγκη να δείτε κάτι, να εκδηλωθεί ή να 

σας παρουσιαστεί χειροπιαστά τόσο ξεκάθαρα όπως όταν βλέπει κανείς τους συνηθισµένους 

ανθρώπους, τότε δεν νοµίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει. Ο λόγος είναι ότι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

για να χειριστεί κάθε άτοµο σύµφωνα µε την κατάστασή του, τις διαφορετικές νοητικές καταστάσεις 

του µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων, και τι θα επιτύχει όταν φτάσει την Ολοκλήρωση στο 

µέλλον. Κάνοντας αυτό το έργο, απολύτως δεν θα κάνω τα πράγµατα οµοιόµορφα σε κάθε 

κατάσταση. Μπορεί να επιδιώκετε να δείτε το Φάλουν, αλλά δεν θα το δείτε αν η προσκόλληση δεν 

απορριφθεί. 

 

Ερώτηση: Εφόσον οι Φο σε υψηλότερα επίπεδα βλέπουν τα ανθρώπινα όντα ως τίποτα, παρακαλούµε 

πείτε µας γιατί ο ∆άσκαλος έχει έρθει για να µας σώσει; 

 

∆άσκαλος: Ο Φα του Κόσµου δηµιούργησε περιβάλλοντα διαβίωσης σε διαφορετικά επίπεδα για τα 

όντα σε όλα τα πολλά επίπεδα του Κόσµου. Εποµένως, πρέπει να υπάρχει ζωή σε αυτά τα 

περιβάλλοντα διαβίωσης. Τα συνηθισµένα ανθρώπινα όντα βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των 

διαφόρων επιπέδων που δηµιουργήθηκαν από αυτόν τον Φα για ολόκληρο τον Κόσµο. Έτσι, από την 

πλευρά µου, πρέπει να πάρω υπόψη ολόκληρο τον Φα και ολόκληρο τον Κόσµο. Το έχω εξηγήσει µε 

σαφήνεια; (Χειροκρότηµα) Εποµένως, από τη δική µου σκοπιά, βλέπω τις ζωές – τις ζωές και των 

θετικών και των αρνητικών πλευρών – διαφορετικά από εσάς. ∆εν είναι κάτι που µπορείτε να 

κατανοήσετε. 
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Ερώτηση: Καθώς µελετώ τον Φα συνεχώς, τα πράγµατα που σκέφτοµαι γίνονται όλο και λιγότερα, σε 

βαθµό που µερικές φορές δεν θέλω να σκέφτοµαι τίποτα. Είναι αυτό επειδή η κύρια συνείδησή µου είναι 

αδύναµη; Μήπως η καλλιέργειά µου έχει λοξοδροµήσει; 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι έτσι. Και µπορώ να σας πω ακόµα ότι αυτό είναι ένα καλό φαινόµενο. Γιατί λέω 

ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό φαινόµενο; Θα σας πω. Ο εγκέφαλος ενός ατόµου λειτουργεί 

πραγµατικά δραστήρια µεταξύ των συνηθισµένων ανθρώπων. Για να µην χάσει, η σκέψη ενός ατόµου 

είναι εξαιρετικά γρήγορη από αυτή την άποψη, και η µνήµη του είναι οξεία. Αυτό που λέω είναι ότι, 

χρησιµοποιώντας το µυαλό σας µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι καλό, διότι θα δηµιουργήσει κάρµα. 

Όταν το µυαλό σας είναι πολύ ανεπτυγµένο έτσι, παρεµβαίνει στην καλλιέργειά σας. Έτσι, τι είναι να 

γίνει; Χρησιµοποιούµε µια προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία στην αρχή θα περιορίσουµε αυτό το 

µέρος του εγκεφάλου σας. Με άλλα λόγια, πρώτα το κλειδώνουµε, το ρυθµίζουµε, το αντικαταστούµε 

µε το µέρος των σκέψεών σας που µπορεί να σκέφτεται ως καλλιεργητής, και έχουµε αυτό το µέρος 

της σκέψης σας να αναπτυχθεί. Τότε, το πονηρό µέρος ρυθµίζεται και χαλαρώνουµε σταδιακά τον 

περιορισµό. Σε εκείνο το σηµείο θα είστε σε θέση να χειριστείτε σωστά τον εαυτό σας. Όταν δεν 

µπορείτε να ανιχνεύσετε καν τις κακές σκέψεις σας – δεδοµένου ότι εκείνο το µέρος του εγκεφάλου 

σας είναι πολύ καλά ανεπτυγµένο – µόλις σκέφτεστε για κάτι χώνεστε σε εκείνο το µέρος του 

εγκεφάλου. Εκείνο το τµήµα του εγκεφάλου σας παρεµβαίνει σοβαρά στην καλλιέργεια σας. Έτσι, 

πολλοί άνθρωποι θα βιώσουν αυτό που µόλις περιέγραψα. Είναι προσωρινό. Οι σκέψεις που συχνά 

θέλετε να χρησιµοποιήσετε για να προστατεύσετε το συµφέρον σας, οι σκέψεις που µπορούν να 

βλάψουν τους άλλους, και τα κύτταρα του εγκεφάλου που είναι πάρα πολύ ανεπτυγµένα όλα 

σφραγίζονται και ρυθµίζονται. Έτσι, αυτή η κατάσταση θα συµβεί, αλλά είναι προσωρινή. Αφότου 

σφραγιστούν, πρέπει να φροντιστούν για εσάς έτσι ώστε να µην είναι τόσο αναπτυγµένα και έτσι θα 

είναι απλά επαρκή για κανονική χρήση. Έχουµε τις ορθές σκέψεις σας και τα κύτταρα να 

αναπτυχθούν. Έτσι πάει. ∆ιαφορετικά... Επιτρέψτε µου να χρησιµοποιήσω µια έκφραση της 

καθοµιλουµένης που µπορεί να το περιγράψει πιο ταιριαστά: Είστε ένας ορθός και ευγενής άνθρωπος 

που καλλιεργεί τη φύση του Φο, εποµένως το µυαλό σας δεν µπορεί να είναι πονηρό, πανούργο, 

γλοιώδες και δόλιο! 

 

Ερώτηση: Ακούγοντας τις εµπειρίες των άλλων µε εµπνέει και µε φωτίζει, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι 

τόσο σταθερό όσο το να φωτίζοµαι στα πράγµατα µόνος µου. 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι σωστό. Φυσικά και είναι έτσι. Όταν φωτίζεστε για τον εαυτό σας, το οποίο 

είναι βασικά µέσω της καλλιέργειάς σας, είναι το πιο συµπαγές. Από την άλλη πλευρά, µπορείτε 

πράγµατι να πάρετε µαθήµατα από ό, τι λένε οι άλλοι. Αυτό µπορεί επίσης να διευκολύνει την πρόοδό 

σας, έτσι είναι ευεργετικό. Τα συνέδρια του Φα δεν θα γίνονται συχνά. Τα συνέδριά µας έχουν οφέλη. 

Αλλά µην µοιράζεστε εµπειρίες πάρα πολύ συχνά. Θα πρέπει να εστιάζετε την ενέργειά σας στη 

µελέτη του Φα και στην ανάγνωση του βιβλίου. 

 

Μερικά από τα ερωτήµατα που τέθηκαν τα βγάλαµε έξω διότι ήταν σχετικά χαµηλού επιπέδου ή 

επαναλάµβαναν πράγµατα ή µπορούν να επιλυθούν µε το διάβασµα του βιβλίου. Λόγω των χρονικών 

περιορισµών θα σταµατήσουµε να απαντάµε τις ερωτήσεις εδώ. (Ζωηρό χειροκρότηµα) 

 

 

Γλωσσάρι 

 

µπέντι – «εγγενές σώµα», «αρχικό σώµα», ή «αληθινή ύπαρξη.» 

 

Ντάφα – «Ο Μεγάλος Νόµος» ή «Ο Μεγάλος Τρόπος» Συντόµευση για το πλήρες όνοµα της 

εξάσκησης, Φάλουν Ντάφα, «Ο Μεγάλος Τρόπος του Τροχού του Νόµου». 

 

Τάο – 1. Γνωστό και ως «Ντάο», ένας Ταοϊστικός όρος για τον «Τρόπο της φύσης και του σύµπαντος» 

 

- 2. Ένα Φωτισµένο Ον που έχει επιτύχει το Τάο. 
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Φα – «Νόµος» ή «Τρόπος» ή «∆ρόµος». 

 

γκονγκ – «ενέργεια καλλιέργειας.» 

 

Χε Σι – Η θέση που σχηµατίζεται από την τοποθέτηση των παλαµών µαζί κάθετα µπροστά από το 

στήθος. Μερικές φορές στη ∆ύση ονοµάζεται «θέση προσευχής». 

 

Τσι – Στην Κινεζική σκέψη, αυτή η ουσία/ενέργεια λέγεται ότι προσλαµβάνει πολλές µορφές στο 

σώµα και το περιβάλλον. Συνήθως µεταφράζεται ως «ζωτική ενέργεια». Το τσι θεωρείται ότι 

καθορίζει την υγεία ενός ατόµου. 

 

τσιγκόνγκ – Μια γενική ονοµασία για ορισµένες κινεζικές πρακτικές που καλλιεργούν το ανθρώπινο 

σώµα. Το Τσιγκόνγκ ήταν πάρα πολύ δηµοφιλές στην Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

σίνσινγκ – «φύση του νου», «σκέψη», ή «χαρακτήρας». 

 

Τζεν, Σαν, Ρεν – Τζεν - αλήθεια, το πραγµατικό, το αληθινό. Σαν - καλοσύνη, ευγένεια, συµπόνια, 

ευσπλαχνία. Ρεν – το να αντέχεις, ανεκτικότητα, το να υποµένεις. 

 

 
 

[1] Αυτός και όλοι οι επόµενοι κινεζικοί όροι που δεν εξηγούνται σε ένα δεδοµένο απόσπασµα 

εµφανίζονται στην επεξήγηση όρων στο πίσω µέρος του βιβλίου. 

 

[2] (προφέρεται «νιού γουά») Μια θεά από την κινεζική µυθολογία. Σηµείωση: Αυτή και όλες οι 

επιπλέον πρόσθετες υποσηµειώσεις είναι του µεταφραστή. 

 

[3] Σε αυτή και σε ορισµένες άλλες περιπτώσεις, το «καρµικά» αναφέρεται αµφότερα στα καλά και 

στα κακά πράγµατα. 

 

[4] («Σρι-βατ-σα») Επίσης γνωστό ως «Σβάστικα». 

 

[5] («Φανγκ-σουέϊ») Κινεζική γεωµαντεία, η πρακτική της ανάγνωσης τοπίων. 

 

[6] («Τζανγκ Σαν-φανγκ») Ένας διάσηµος Ταοϊστής αθάνατος. Λέγεται ότι είναι ο δηµιουργός του 

τάι-τζι (ή «Τάϊ-Τσι»), ένα είδος παραδοσιακής κινεζικής πυγµαχίας. 

 

[7] Όπως χρησιµοποιείται σε αυτό το περιεχόµενο, ο όρος αναφέρεται σε άρθρα που έχουν γραφτεί 

από τον ∆άσκαλο Λι. 

 

[8] Αυτός ο όρος, όπως χρησιµοποιείται στους κύκλους του τσιγκόνγκ, αναφέρεται σε ορισµένες µη-

απτές µορφές ενέργειας, επιρροές, ή πληροφορίες που µπορούν να µεταδοθούν. 

 

[9] Ένας ορισµένος τύπος συστήµατος καλλιέργειας. 

 

[10] («γιν») «θέση των χεριών» 

 

[11] («τζιέ-γιν») «ενωµένα χέρια» 

 

[12] («σόου-γιν») «συνθηµατολογικές χειρονοµίες» 

 


